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Л о з н и ц а 

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

Наташе Јовановић из Лознице, за изградњу пословног објекта (надстршница са базеном) у 

функцији туризма на к.п. 1438 КО Тршић, 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, 31/19, 37/19, 4/20 и 52/21), Уредбе о 

локацијским условима (''Службени  гласник РС'', број 115/20), Правилника о поступку 

спровођења обједињене процедуре електронским путем (''Службени гласник РС'', број 68/19) и 

Просторног плана града Лознице- Шема за насељено место Тршић (''Службени лист града 

Лозница'', број 13/11), издаје 

 

   

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 

 
за катастарске парцеле број 1438 КО Тршић, у површини од 3.916,00 м2, за 

изградњу пословног објекта број 4 (надстршница са базеном) у функцији туризма, 

укупне БП  136,71 м2.               

 

Саставни део ових Локацијских услова је Идејно решење за изградњу пословног објекта 

(надстершнице са базеном) број 4 у функцији туризма на к.п. 1438 КО Тршић, урађен је 

од стране АБ ''Марија'' из Београда, број 4-ИДР/21 из априла 2021. године. 

 
ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ИЗ ПЛАНА 

    

ТНЦ 1 - индивидуално становање са туристичко-угоститељским, рекреативним и  

               комерцијалним садржајима 

 

Грађевинска парцела 

    - величина парцеле.....................................................мин 1000 м2 

    - ширина уличног фронта..........................................мин 20,00 м 

    - облик.........................................................................слободан 

 

Вертикална и хоризонтална регулација    

    - спратност..................................................................мах Пр+2+Пк 

(мах висина надзитка поткровне етаже 1,20 м, у оквиру поткровља при већим габаритима објекта 

и применом стрмих нагиба кровних равни могуће је предвидети две и више поткровних етажа. 

Могуће је предвидети и сутерен тамо где то терен дозвољава) 

    - висина објекта до стрехе..................мах 9,00 м 

    - положај грађевинске линије.............мин 10,00 м од регулационе линије парцеле уз могуће 

      смањење у зависности од конфигурације терена, али не може бити мања од 5,00 м 

 

  Растојање објекта од бочних међа 

      северне оријентације................................................5,00 м 

      јужне оријентације..................................................10,00 м 

 

    - растојање објекта од суседних објеката...............15,00 м 
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    - растојање објекта од задње границе парцеле.......15,00 м 

 

Урбанистички параметри 

    - степен изграђености парцеле 

      до 0,5 ха...................................................................0,6 

      преко 0,5 ха.............................................................1,0 

    - степен заузетости парцеле...................................мах  50% 

    - површина зеленила на парцели...........................мин 30% 

    - проценат застртих, коловозних и пешачких површина 

          - мах 10% за индивидуалне објекте 

          - мах 25% за пословне и јавне објекте 

 

Архитектонско обликовање грађевина 

    - обликовање: дозвољена је примена архитектонске композиције којом се обезбеђује очување 

и унапређење градитељског наслеђа и традиције градитељства 

    - материјали:    у спољној обради могу се употребити малтер, дрво и камен. Базис радити од 

трајнијег материјала, а дрво користити за терасе, тремове, кровове. Прозори и врата-пуно дрво. 

    - облик крова:  стрм, са минималним нагибом 45%. 

    - кровни покривач:  дрвена шиндра или бибер цреп. 

    - тип изградње објекта:  слободностојећи. 

    - ограда:  транспарентна мах висине 1,40 м. Нису дозвољене ограде од жичаног плетива, 

бодљикаве жице, кованог гвожђа и других метала, ПВЦ-а. Прпоручују се ограде од ломљеног 

камена (примереног локалном подручју) у комбинацији са дрветом, од живице, поплета итд. 

 

Прилази парцели 

    - колски и пешачки прилаз парцели обезбедити са јавне површине (мах. ширина колског 

пролаза и зацевљења водотока (ако је то потребно) је 4,00 м. Прилаз преко приватног пролаза 

мах. дужине 20,00 м и мин. ширине 2,50 м. 

 

Паркирање 

-за стамбене објекте паркирање обезбедити у оквиру сопствене парцеле према броју изграђених 

станова 

-за комерцијалне садржаје се одређује на основу намене: 

 

Трговина................................................1 паркинг место на 50,00 м2 продајног простора 

Угоститељство......................................1 паркинг место на 2 постављена стола 

Хотели......................................................1 паркинг место на 2-10 кревета зависно од категорије 

Административно-пословни објекти.....1 паркинг место на 60,00 м2 нето етажне површине 

 

Помоћни објекти 

Осим главног објекта на пацели, дозвољена је градња помоћних објеката у функцији основног 

објекта, мах. спратности Пр+О (специфични помоћни објекти у функцији становања-чардак 

могу се радити у два нивоа). 

 

 Удаљења од бочних међа мин....5,00 м. 

 Удаљење од задње међе мин......5,00 м. 

 

У оквиру ове типичне насељске целине у деловима који припадају најужој зони (I) заштите: 

- забрањује се свака изградња и интервенција која није у складу са уређењем и 

презентацијом споменичког комплекса, 

- забрањује се изградња грсђевинских објеката, осим објеката који су у функцији 

уређења и коришћења овог простора, 

- забрањује се постављање надземних електричних водова високог напона. 

 

У делу који припада ужој (II) зони заштите дозвољена је: 

- изградња већих објеката који могу послужити за смештај и прихват 

посетилаца и других пратећих објеката везаних за презентацију културног 

добра као и потребе сталних становника посд посебним условима који ће се 

одредити мерама за спровођење плана. 

-  
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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 20700-D-09.14-18671-/1-21 

од 18.05.2021. године и Уговору број 20700-D-09.14-18671-/1-21-UGP од 18.05.2021. године. 
 
ВОДОВОД 

 

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

канализација'' Лозница, број 98/556 од 21.05.2021. године. 

 
 

УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ МЕРА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА 

Према условима у погледу  мера заштите од пожара МУП,Сектор за ванредне ситуације 

у Шапцу, број 217-6495/21-1 од  18.05.2021. године. 

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА ''ВАЉЕВО'' У ВАЉЕВУ 

Обавештење од 29.04.2021. године. 

ЈВП ''Србијаводе'' Београд 

Према Водним услови број 6419/3 од 01.07.2021. године 

КОМУНАЛНИ УСЛОВИ 

 

Обезбедити простор на парцели за постављање посуде за прикупљање комуналног отпада. 

 

НАКНАДЕ И ДОПРИНОСИ  ЗА  ПРИБАВЉАЊЕ  ГРАЂЕВИНСКЕ  ДОЗВОЛЕ 

 

- ЈП ''Лозница развој'' из Лознице. 

 
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 73/19) 

 

САСТАВНИ ДЕО ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА  

 

-Услови ЈП''Водовод и канализација'' Лозница, број 98/556 од 21.05.2021. године. 

-Услови МУП,Сектор за ванредне ситуације у Шапцу, бр. 217-6495/21-1 од  18.05.2021. године. 

-Услови ЕПС Огранак Лозница, број број 20700-D-09.14-18671-/1-21 од 18.05.2021. године и 

 Уговор број 20700-D-09.14-18671-/1-21-UGP од 18.05.2021. године. 

-ЈВП''Србијаводе'' Београд, број 6419/3 од 01.07.2021. године 

-Обавештење Завода за заштиту споменика културе ''Ваљево'' из Ваљева од 29.04.2021. године. 

-Идејно решење.          

ДРУГИ УСЛОВИ У СКЛАДУ СА  ЗАКОНОМ 

 

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

локацијским условима.                      
 

На пројекат за извођење прибавља се сагласност од стране органа надлежног за послове заштите 

од пожара.  
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Пре подношења захтева за издавање решење за грађевинску дозволу извршити промену намене 

из пољопривредног у грађевинско земљиште део к.п. 1438 КО Тршић. 

 

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, 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. 

 

 

 

Обрадила:                                                            

Мирјана Матовић Марковић,                                

дипл.простор. план. 

 

 

 

 

             ШЕФ ОДСЕКА                                                   НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА 

 

_________________________                           __________________________________ 

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

 
 

 

 

 

 


