
 

Република Србија 
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ГРАДСКА УПРАВА  
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Л о з н и ц а 

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

ГРАДА ЛОЗНИЦЕ, за изградњу паркинга између Улица Драгољуба Поповића, Светог 

Саве и Булевара Доситеја Обрадовића на к.п. 5081 КО Лозница у Лозници, 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 спровођења обједињене процедуре електронским путем 

(''Службени гласник РС'', број 113/15, 96/2016 и 120/17), Плана генералне регулације за насељено 

место Лозница (''Службени лист града Лозница'', број 3/14 и 13/18 ) и Урбанистичког пројекта 

уређења слободних површина блока између Улица Драгољуба Поповића, Светог Саве и 

Булевара Доситеја Обрадовића у Лозници (Потврда број 353-8/2019 од 08.04.2019. године), 

издаје 

 

   

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 

 
за катастарску парцелу број 5081 КО Лозница, у површини од 13620,00 м

2
, за 

изградњу паркинга у блоку између Улица Драгољуба Поповића, Светог Саве и 

Булевара Доситеја Обрадовића у Лозници, укупне БП 1680,00 м
2
, категорија 

објекта Г, класификациони број 211201.         

 
Саставни део ових Локацијских услова је Идејно решење за изградњу паркинга између Улица 

Драгољуба Поповића, Светог Саве и Булевара Доситеја Обрадовића на к.п. 5081 КО Лозница, 

урађен је од стране ЈП ''Лозница развој'' из Лознице, под бројем С 132/19 из маја 2019. године. 

 

ПРАВИЛА  ГРАЂЕЊА       

 
  Урбанистичким пројектом је представљено уређење слободних површина блока  

између улица Драгољуба Поповића, Светог Саве и  Булевара Доситеја Обрадовића које мах 

обухвата: 

 изградњу блоковских саобраћајница, 

 изградњу 162 нових паркинг места, 

 изградњу нових пешачких стаза, 

 проширење старих пешачких стаза и њихово уклапање са новим, 

 уређење новог дечијег игралишта. 

 уређење нове теретане на отвореном, 

 уређење постојећег терена за баскет, 

 уређење простора за друштвене игре (шах), 

 опремање блока урбаним мобилијаром. 

 постављање јавне расвете унутар блока, 

 постављање контејнера за прикупљање отпада. 

 

 Све наведене интервенције у простору извршиће се на парцели 5081 КО Лозница – 

парцели слободних блоковских површина.  
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 Обим и врста захвата директна су последица стамбених капацитета постојећих 

објеката за вишепородично становање у обухвату Урбанистичког пројекта - потребан број 

паркинг места утврђен је на основу постојећег броја стамбених јединица на нивоу блока и 

параметара за паркирање прописаних Планом генералне регулације за насељено место Лозница. 

 Валоризација зеленила у блоку дефинисала је вредна стабла која је неопходно 

сачувати, али и стабла мале вредности која је потребно уклонити. 

 Пратећи основно начело да се интервенцијама у простору постојеће квалитетно 

зеленило не угрози, тј. максимално сачува, али и унапреди, дефинисано је решење јавних 

саобраћајних, рекреативних и зелених површина којим ће се повећати функционалност, али и 

естетске вредности простора. 

 

                           
 

 

УСЛОВИ  ЗА  ПРОЈЕКТОВАЊЕ  И  ПРИКЉУЧЕЊЕ НА КОМУНАЛНУ И ДРУГУ 

ИНФРАСТРУКТУРУ 
 
ЕЛЕКТРО МРЕЖА 

 

Према условима ''ЕПС Дистрибуција'' ДОО Београд, Огранак Лозница, број 8Ј.1.1.0-D-09.14-

168401-19 од 28.05.2019. године. 

На предметној парцели се налази ТС МБТС 10/0,4 кВ ''Колонија'', прикључни кабловски водови 

10 kV као и целокупнан НН развод са којима ће се паркиралиште укртати и паралелно водити. 
 
ВОДОВОД 

 

Према условима ЈП ''Водовод и канализација'' Лозница, број  74/652 од  04.06.2019. године.  

 
ГАСОВОД 

 

Према условима  ''Лозница-гас'' ДОО  Лозница, број ЛГ-192/19 од  31.05.2019. године.  
 

 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА МРЕЖА 

  

Услови  ''Телеком Србија'' АД Лозница, број А332-251950/1 од 03.06.2019. године.  
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УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ ОДЛАГАЊА ОТПАДА 

 
Према Условима КЈП ''Наш дом'' из Лознице, број 1811 од 27.05.2019. године. 

 
ТОПЛОВОД 

 

Услови ЈКП ''Топлана'' ДОО  Лозница, број 341-1 од  07.06.2019. године.  

 

ОБАВЕЗНИ  ДЕЛОВИ  ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА  ЗА  ПРИБАВЉАЊЕ РЕШЕЊА  ПО  

ЧЛАНУ 145.  ЗАКОНА   
 

Идејни пројекат урадити у складу са Правилником о садржини, начину и  поступку 

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

(''Службени гласник РС'', број 72/18).  
 

 
САСТАВНИ ДЕО ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА  

 

- Услови ''Лозница-гас'' ДОО Лозница, бр. ЛГ-192/19 од  31.05.2019. године  

- Услови ''Телеком Србија'' Београд, број А332-251950/1 од 03.06.2019. године.  

- Услови ''Електродистрибуција'' Лозница, бр. 8Ј.1.1.0-D-09.14-168401-19 од 28.05.2019. г. 

- Услови ЈП ''Водовод и канализација'' Лозница, број 74/652 од  04.06.2019. године.  

- ЈКП ''Топлана'' ДОО  Лозница, број 341-1 од  07.06.2019. године 

- КЈП ''Наш дом'' из Лознице, број 1811 од 27.05.2019. године 

- Идејно решење. 

 

ДРУГИ УСЛОВИ У СКЛАДУ СА  ЗАКОНОМ 

 

Одговорни пројектант је дужан да идејни пројекат уради у складу са локацијским условима. 

 

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

145. Закона,  издато у складу са тим условима, за катастарску парцелу за коју је поднет захтев. 

    
Локацијски услови се достављају: подносиоцу захтева, имаоцима јавних овлашћења и 

надлежном ради објављивања на интернету кроз ЦИС. 

 

 

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

Лознице, у року од 3 дана од дана пријема локацијских услова. 

 

 

 

 

 

Обрадио:                        

                          

     _______________                                               

Мирјана Матовић Марковић                                

дипл.простор. план. 

 

 

         ШЕФ ОДСЕКА                                                   НАЧЕЛНИК  ОДЕЉЕЊА 

 

_________________________                                 ________________________________ 

Весна Стефановић, дипл.инж.грађ.                    Владан Трипковић, дипл.простор.план. 

 


