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Л о з н и ц а 

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

Петровића и Сузане Бојић из Лознице, за издавање локацијских услова за изградњу стамбено-

пословног објекта на катастарској парцели 5119/2 КО Лозница, 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, 96/16 и 120/17),  Планом детаљне 

регулације блока између Улица Војводе Мишића, Ђуре Јакшића, Светог Саве, Јована Цвијића и Трга 

Анте Богићевића у Лозници (''Службени лист града Лознице'', број 25/16) и Урбанистичког пројекта 

(Потврда број 353-5/2019 од 13.05.2019. године), издаје 

   

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 

 
за катастарску парцелу број 5119/2 КО Лозница, у површини од 147,00 м

2
 (143,00 м

2
) за 

изградњу породичног стамбено-пословног објекта у прекинутом низу, спратности  

Су+Пр+1, укупне БП 211,57 м
2
, категорија објекта А, класификациони број 110111.     

 

             Саставни део ових Локацијских услова је Идејно решење изградње стамбено-пословног 

објекта на катастарској парцели 5119/2 КО Лозница, урађен је од стране Инжењерске 

делатности и техничко саветовање ''Капитал градња'' из Лознице,  Жикице Јовановића 19а, под 

бројем 22/19 из маја 2019. године.  

 
ПРАВИЛА  ГРАЂЕЊА  

 

Урбанистички параметри за неусловне парцеле  

  

Намена: На постојећим грађевинским парцелама, које се налазе у свим зонама у 
оквиру грађевинског подручја, изузев ужег градског центра, и које су мање од 
површине прописане правилима овог плана, могућа је изградња објекта у 
функцији породичног становања (са једном стамбеном јединицом). Уз 
становање, даје се могућност формирања пословног простора у приземљу 
објекта.  

Индекс заузетости: -максимални индекс заузетости на парцели ……………70%  

Висинска 
регулација: 
 

-максимална спратност објеката ......……… По+П+1 
-максимална висина објеката  
- до коте слемена ……………………............…8,0 м   

Хоризонтална 
регулација: 
 

-минимално растојање грађевинске линије објекта од регулационе линије 
парцеле дефинисано у графичком прилогу План саобраћаја, регулације и 
нивелације, а ако није одређено на графичком прилогу растојање грађевинске 
линије објекта од регулационе линије парцеле износи .... 5,0 м  
-поштовати грађевинску линују која важи за блокове и целине у оквиру којих 
се неусловна парцела налази 
-растојање објекта од бочних граница парцеле  
- слободностојећи објекти ………… 
-растојање објекта од бочних граница парцеле на делу бочног дворишта 
претежно северне орјентације………………………………….1,5 м  
-растојање објекта од бочних граница парцеле на делу бочног дворишта 
претежно јужне, источне и западне орјентације…........……2,5 м  
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- у прекинутом низу......................................................... 2,5м 
-растојање објекта од бочних суседних објеката ...........……………   4,0 м  
 
-минимално растојање објекта од задње границе парцеле ………… 2,5 м 
 

 
Изградња 
других објеката на 
парцели: 

 
 
Изградња помоћних објеката није дозвољена 

Паркирање: Потребно је обезбедити једно паркинг место у оквиру парцеле. 

Уређење 
слободних 
површина: 

Обавезно је формирање незастртих зелених површина на минимално 5% 
површине парцеле. Површина за паркирање може бити озелењена али се не 
рачуна у минималан проценат зелених површина приликом обрачунавања 
биланса на предметној локацији.  

Посебни услови: Објекат може имати само једну стамбену јединицу. 

 

 

                  
 

                                        Зона изградње из ПДР 

 

ТЕХНИЧКИ  УСЛОВИ  ЗА  ПРОЈЕКТОВАЊЕ  И  ПРИКЉУЧЕЊЕ 

 
ЕЛЕКТРО МРЕЖА 

 

Планирани објекат је могуће прикључити на  дистрибутивни електроенергетски систем према 

условима ''ЕПС Дистрибуција'' ДОО Београд, Огранак Лозница број  8Ј.1.1.0-D-09.14-175241-/1-19 од 

05.06.2019. године и Уговору број 8Ј.1.1.0-D-09.14-175241-/1-19-UGP од 07.06.2019. године. 
 
ВОДОВОД 

 

Планирани објекат је могуће прикључити на водоводну и канализациону мрежу према условима 

ЈП ''Вовод и канализација'' Лозница, број 76/670 од 10.06.2019. године и Уговору од 11.06.2019. године. 
 
ГАСОВОД 

 

Планирани објекат је могуће прикључити  на дистрибутивну гасоводну мрежу према условима  

''Лозница-гас'' ДОО  Лозница, број ЛГ-196/19 од 31.05.2019. године. 
 

 

НАКНАДЕ И ДОПРИНОСИ  ЗА  ПРИБАВЉАЊЕ  ГРАЂЕВИНСКЕ  ДОЗВОЛЕ 

 

- ЈП ''Лозница развој'' Лозница 
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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). 

 

Како се планира уклањање постојићег објекта из Преписа листа непокретности Лозница СКН 

Лозница потребно је припремити пројекат припремних радова уз захтев за издавање грађевнске дозволе. 

 

САСТАВНИ ДЕО ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА  

 

 -Услови ЈП''Водовод и канализација'' Лозница,  број 76/670 од 10.06.2019. године и Уговор 

   од 11.06.2019. године 

 -Услови ''ЕПС Дистрибуција'' ДОО Београд, Огранак Лозница , број  8Ј.1.1.0-D-09.14-175241-/1- 

   19 од 05.06.2019. год. и Уговору број 8Ј.1.1.0-D-09.14-175241-/1-19-UGP од 07.06.2019. године.   

 -''Лозница-гас'' ДОО Лозница, број ЛГ-196/19 од 31.05.2019. године. 

 - Идејна решења. 

      
ДРУГИ УСЛОВИ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ 

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

локацијским условима. 

 

Уз захтева за грађевинску дозволу неопходно је приложити уговор сачињен између инвеститора 

и имаоца јавних овлашћења по питању недостајуће инфраструктуре (а у вези услова  ЈП''Водовод и 

канализација'' Лозница, број 76/670 од 10.06.2019. године и Уговора од 11.06.2019. године), сходно 

члану 135. став 11. Закона о планирању и изградњи.     

 

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

дозволе издате 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 старници 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, у року од 3 дана од дана пријема локацијских услова. 

 
Обрадио:                       НАЧЕЛНИК  ОДЕЉЕЊА 

                          

     _______________                                               _______________________________ 

Мирјана Матовић Марковић,                             Владан Трипковић, дипл.простор.план. 

дипл.простор. план. 

 

 

         ШЕФ ОДСЕКА 

 

_________________________ 

Весна Стефановић, дипл.инж.грађ. 

 

 

http://www.loznica.rs/

