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Л о з н и ц а 

 

Одељење за планирање и изградњу Градске управе града Лознице, поступајући по  захтеву 

ЕП ''Елинг'' АД из Лознице, Шабачки пут, за издавање локацијских услова за изградњу 

магацина репроматеријала у пољопривредне сврхе (остале пољопривредне зграде)  на 

КП 2076/1 и 2076/5 КО Шор, на основу чл. 53.а Закона о планирању и изградњи ("Сл. 

гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлукаУС, 24/11, 121/12, 42/13-одлукаУС, 

50/13-одлукаУС, 98/13-одлукаУС, 132/14, 145/14, 83/18 и 31/19), Уредбе о локацијским 

условима (''Службени гласник РС'', број 35/15, 114/15 и 117/17), Правилника о поступку 

спровођењу обједињене процедуре електронским путем (''Службени гласник РС'', бр.113/15, 

96/16 и 120/17) и Просторног плана града Лознице (''Службени лист града Лозница'', број 

13/2011), издаје 

   

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 
 

за катастарске парцеле број 2076/1 и 2076/5  КО Шор, у површини од 12.963,0 м2 (у 

површини без дела планираног за брзу саобраћајницу око 8.032,0 м
2
), за изградњу 

магацина репроматеријала у пољопривредне сврхе (остале пољопривредне зграде), 

спратности Пр (приземље), укупна БП објекта са доградњом 830,25 м
2
, категорије Б, 

класификационог броја 127142.     

 

Саставни део ових Локацијских услова је Идејно решење изградње магацина 

репроматеријала на катастарској парцели  број 2076/1 и 2076/5  КО Шор, урађен је од стране 

ДГПУ  ''МБМ РАД'' ДОО из Лознице, под бројем П-22/19 од 11.04.2019. године. 

 

Намена катастарске парцеле: део на коме се налази предметни објекат – пољопривредно 

(ратарско) земљиште.                         

                                  
 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ИЗ ПЛАНА 

У зони пољопривредне производње дозвољена је изградња објеката који не угрожавају 

подручје водоизворишта и то: 

- магацини репроматеријала (семе, вештачка ђубрива, саднице и сл.), објекти за смештај 

пољопривредне механизације, објекти за производњу воћа и поврћа у затвореном 

простору (стакленици, пластеници), објекти за производњу гљива, рибњаци, сушаре за 

воће и поврће, хладњаче, објекти за финалну прераду пољопривредних производа и 

објекти намењени за интензиван узгој стоке, перади и крзнаша (фарме, кланице и сл.). 

Типологија објеката 

Објекти намењени пољопривредној производњи су слободностојећи објекти (стамбени и 

производни) или групације слободностојећих објеката међусобно функционално повезаних 

(производни). 

Величина парцеле (комплекса) на којој је могућа изградња објеката у функцији примарне 

пољопривредне производње утврђује се зависно од врсте и интензитета производње према 

следећим условима: 

 



 

пољопривредни објекти минимална величина комплекса 

1.0. за сточарску производњу 2ha 

2.0. за узгој перади и крзнаша 0,5ha 

3.0. за ратарску производњу на поседу 1ha 

4.0. за узгој воћа и поврћа на поседу 1ha 

5.0. за виноградарство на поседу 0,5ha 

6.0. за узгој цвећа на поседу 0,25ha 

 

Максималан степен заузетости земљишта под објектима је 50% (искоришћено 37%), а макс. 

спратност П+Пк. 
     
УСЛОВИ  ЗА  ПРОЈЕКТОВАЊЕ  И  ПРИКЉУЧЕЊЕ НА КОМУНАЛНУ И ДРУГУ 

ИНФРАСТРУКТУРУ 
 
ЕЛЕКТРО МРЕЖА 

 

Планирани објекат је могуће прикључити на дистрибутивни електроенергетски систем    

према условима "ЕПС Дистрибуција" ДОО Београд, Огранак Лозница, број 8J.1.1.0-D- 

09.14-161236-/1-19 од 23.05.2019. године  и Уговору бр. 8J.1.1.0-D-09.14-161236-/1-19-  

УГПод 24.05.2019. године. 
 
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 

 

Планирани објекат је могуће прикључити на водоводну  мрежу према условима ЈП ''Водовод и 

канализација'' Лозница, број 16/616 од  04.06.2019. године.  

 

Објекат прикључити на водонепропусну септичку јаму. 

 
УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ ОДЛАГАЊА ОТПАДА 

 

Обезбедити потребне услове за сакупљање и  разврставање различитог отпадног материјала. 
 

НАКНАДЕ И ДОПРИНОСИ  ЗА  ПРИБАВЉАЊЕ  ГРАЂЕВИНСКЕ  ДОЗВОЛЕ 

 

- ЈП ''Лозница развој'' Лозница 

       
ОБАВЕЗНИ  ДЕЛОВИ  ПРОЈЕКТА  ЗА  ГРАЂЕВИНСКУ  ДОЗВОЛУ 

 
Пројекат за грађевинску дозволу урадити у складу са Правилником о садржини, начину  

и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта 

(''Сл.гласник РС'', број 72/18). 

 

САСТАВНИ ДЕО ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА  

   

-Услови ЕПС Огранак Лозница, број 8J.1.1.0-D-09.14-161236-/1-19 од 23.05.2019. године  и Уговор  

  бр. 8J.1.1.0-D-09.14-161236-/1-19-УГП од 24.05.2019. године. 

-Услови ЈП ''Водовод и канализација''Лозница,број 16/616 од  04.06.2019. године. 

- Идејно решење.      

      
ДРУГИ УСЛОВИ У СКЛАДУ СА  ЗАКОНОМ 

       
          Одговорни пројектант је дужан да пројекат за грађевинску дозволу уради у складу са 

локацијским условима. 

 

           Инвеститор је у обавези да пре издавања употребне дозволе изврши спајање парцела 

број 2076/1 и 2076/5  КО Шор. 

 



 

           

          

 

          Локацијски услови важе две године од дана издавања или до истека важења решења за 

грађевинску дозволу, издато у складу са тим условима, за катастарску парцелу за коју је 

поднет захтев. 

 

        Локацијски услови се достављају: подносиоцу захтева, надлежној служби ради 

објављивања на интернет страници Града Лознице (www.loznica.rs), електронски кроз ЦИС и 

имаоцима јавних овлашћења. 

 

 

ПОУКА: Против ових локацијских услова може се поднети приговор Градском већу града 

Лознице електронским путем кроз ЦЕОП, у року од 3 дана од дана пријема локацијских 

услова. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ОБРАДИЛА       ШЕФ ОДСЕКА  
               

Мирјана Матовић Марковић,          Весна  Стефановић, дипл.инж.грађ. 

дипл.простор.план. 

 

                                                       НАЧЕЛНИК  ОДЕЉЕЊА 

 

                                                                                        Владан Трипковић, дипл.простор.план. 

 

http://www.loznica.rs/

