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Одељење за планирање и изградњу Градске управе града Лознице, поступајући по захтеву ЕП ''Елинг'' АД из
Лознице, за измену локацијских услова због измене грађевинске дозволе број ROP-LOZ-9492-CPI-5/2019 од
18.10.2019. године за изградњу магацина репроматеријала у пољопривредне сврхе (остале пољопривредне
зграде) на КП 2076/1, 2076/5 и 2074/1 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, 31/19, 37/19, 9/20 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 - УО Липнички Шор (''Службени лист
града Лозница'', број 7/21), издаје

                                                                

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

 

за катастарске парцеле број 2076/1, 2076/5 и 2074/1  КО Шор, у укупној површини од 21.184,00 м2

(власништво 1/1 у укупној површини од 18.536,00 м2), за изградњу индустријског објекта (машинска
обрада метала), спратности Пр (приземље), укупна БП објекта 1650,25 м2, категорије В, класификационог
броја 125102.    

 

Саставни део ових Локацијских услова је Идејно решење изградње индустријске зграде (машинска
обрада метала) на катастарској парцели  број 2076/1, 2076/5 и 2074/1  КО Шор, урађен је од стране ДГПУ
''МБМ РАД'' ДОО из Лознице, под бројем П-61/21 од 23.11.2021. године.

                                

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ИЗ ПЛАНА

 

Објекти пословања, привреде и производње у привредним/радним зонама

Комплекси у радним зонама углавном су организовани као вишефункционални мешовити производно-
комерцијални комплекси.

Дозвољене су све групе делатности осим оних које угрожавају људе и животну средину (земљиште, ваздух и
воду).

Производни комплекси су већи производни погони, обично међусобно технолошки повезани или локације
намењене разноврсним привредним активностима: грађевински погони, складишта, робно-транспортни центри
и др.

Комерцијално-пословни комплекси су комплекси различите величине са преовлађујућом комерцијалном
наменом. Они могу бити у оквиру осталих компатибилних намена, али најчешће су то комерцијални и пословни
објекти у склопу привредних зона, дуж примарних саобраћајница: мегамаркети, складишта, дистрибутивни



центри, и сл.

Развој привредних/радних зона усмеравати у насеља: Липнички Шор, Јелав, Лешница, Ново Село, Јадранска
Лешница, Руњани, Грчара, Горње Недељице, Доње Недељице, Слатина и Драгинац. Специфичне радне зоне су
подручја експлоатације минералних сировина, уз која се могу формирати комплекси пратећих делатности и
производње, то су насеља, Зајача и Брезјак.

 

Компатибилне намене: услуге и пословање. Правила изградње основне намене примењују се и за компатибилну
намену.

Услови за формирање парцеле:

грађевинском парцелом се сматра постојећа катастарска парцела минималне ширине фронта према јавној
саобраћајној површини 20.0 m и минималне површине 800 m 2;
нова грађевинска парцела, настала спајањем или дељењем целих или делова катастарских парцела мора
имати минималну ширину фронта према јавној саобраћајној површини 25.0 m и минималну површину 1000
m2;
изузетно се може дозволити мања ширина парцеле, али не мања од 15 m, у зонама инициране изградње, где
због постојећих изграђених објеката није могуће остварити прописану ширину парцеле.
обавезан је приступ јавној саобраћајној површини.

 

Број објеката на парцели:

на грађевинској парцели планираној за производњу и пословање број објеката зависи од технолошког
процеса. Могућа је изградња других објеката у функцији производње, магацини, гараже, надстрешнице;
у оквиру парцеле дозвољена је изградња надстрешница, фабрички димљаци, ветрењаче, водоводни торњеви,
рекламни стубови, ови објекти не улазе у обрачун урбанистичких параметара;
за све помоћне објекте и надстрешнце важе правила хоризонталне регулације као за основни објекат.

 

Положај објекта на парцели:

објекат, према положају на парцели је слободностојећи.

 

Грађевинска линија:

мин. удаљење грађевинске од регулационе линије је 5 m.
испред грађевинске линије дозвољава се изградња портирнице уз улаз у комплекс, максималне површине 50
m2.

Индекс заузетости: 

максимални индекс заузетости на парцели је  60%.

 

Спратност и висина објекта:

максимална планирана спратност је управног (дела) објекта је П+3 (мах h=20 m);
максимална спратност и висина производног дела зависи од технолошког процеса.

 

Услови за слободне и зелене површине:

минимални проценат зелених површина у директном контакту са тлом (без подземних објеката и/или делова
надземних објеката) износи 25%.

 

Кота приземља:

кота приземља је највише 1.2 m виша од нулте коте;
свака денивелација се решава у оквиру парцеле;
приступ мора бити прилагођен особама са смањеном способношћу кретања.



 

Одстојање објекта од бочне и задње границе парцеле:

минимално растојање објекта од бочних и задње граница парцеле је 1/4 висине објекта, али не мање од 5 m;
санациони објекти (потпорни зид...) се постављају у оквиру парцеле према пројекту без посебних услова о
удаљењу од бочних граница парцеле.
изузетно мања растојања условљена специфичним обликом и пропорцијама парцеле и изградњом у
непосредном суседству могу се утврдити израдом урбанистичког пројекта

 

Растојање објекта од бочног суседног објекта:

минимално растојање објекта од другог пословног објекта на суседној парцели је 1/2 висине вишег
објеката, али не мање од 8 m.

 

Међусобно одстојање објеката на парцели:

други објекат на парцели се може поставити на удаљењу од 0 m од основног објекта или на прописаном
растојању у наредном ставу;
минимално међусобно растојање пословних и производних објеката је 4.0 m, а растојање од помоћних
објеката је минимум 3 m.

 

Архитектонско обликовање:

објекти се граде у складу са технолошким процесом;
тежити једноставним сведеним формама, посебно код објеката великих волумена;
примењени материјали морају да буду трајни и еколошко прихватљиви.

 

Услови за уређење парцеле:

није дозвољено складиштење материјала и сировина тако да оне буду видљиве ван производног комплекса;
није дозвољено складиштење готових производа тако да они буду видљиви ван производног комплекса;
све незастрте површине се морају озеленети и уредити;
Уколико се поставља транспарентна ограда комбиновати је са оградним зеленилом;
објекти се морају одржавати, а фасаде редовно освежавати. Сви постојећи објекти лошег бонитета (фасаде,
крова, браварије, столарије…) морају се или уклонити или реконструисати;
слободне просторе уредити за боравак на отвореном, пејзажним уређењем, садњом вегетације која ће
правити засен и сл.
према суседним блоковима и парцелама јавне и стамбене намене формирати тампон заштитног зеленила
комбинацијом вискох и жбунастих структура, мин. ширине 1,5 m.

 

Паркирање:

паркирање решити на парцели изградњом гараже или на отвореном паркинг месту у оквиру парцеле, према
нормативима дефинисаним у поглављу 2.2.
све отворене паркинг површине у партеру обавезно је озеленити високим лишћарима (једно стабло на 100
m2 паркинг површине);
максимална заузетост подземном гаражом је 70% површине парцеле;
уколико је грађевинска линија подземне гараже изван габарита објекта, горња кота плоче гараже на равном
терену мора бити усклађена са котом терена, насута земљом и партерно уређена.

Услови за ограђивање парцеле:

грађевинске парцеле према улици могу се ограђивати зиданом оградом до висине од 0,90 m (рачунајући од
коте тротоара) или транспарентном оградом до висине од 2,2 m;
дозвољена висина ограде према суседној парцели је 2,2 m;
ограда се изводи тако да стубови ограде буду на земљишту власника ограде;
парцелу је дозвољено оградити и живом зеленом оградом која се сади у осовини границе грађевинске
парцеле,

 



Минимални степен комуналне опремљености:

нови објекат треба да има прикључак на водоводну и канализациону мрежу, електричну енергију, а
пожељно је и мрежу електронске комуникације, топловодну/гасоводну мрежу или други алтернативни
извор енергије.

Инжењерскогеолошки услови:

за сваку интервенцију или изградњу новог објекта у фази израде техничке документације урадити детаљна
геотехничка истраживања у складу са Законом о рударству (Сл. Гласник РС бр. 101/15 и 95/18-др.закон).

 

Правила за посебне објекте у комплексима:

дозвољава се изградња посебних објеката који се не урачунавају у корисну БРГП, као што су
инфраструктурни - фабрички димњаци, ветрењаче, водоводни торњеви, рекламни стубови, и др.;
посебни објекти морају бити позиционирани на парцели (комплексу) у оквиру грађевинских линија;
дозвољена висина за рекламне стубове је 30m, а за инфраструктурне објекте се утврђује изузетно и већа
висина, према технолошким потребама. Уколико су виши од 30m неопходно је прибавити мишљење и
сагласност институција надлежних за безбедност ваздушног саобраћаја. Овакви посебни објекти се
постављају тако да не представљају опасност по безбедност и да не ометају значајно сагледљивост
објеката. Потребна је верификација идејног пројекта на Комисији за планове, пре издавања Грађевинске
дозволе.
на грађевинским парцелама уз пословне, производне и комуналне објекте у стамбеном ткиву или у
производним зонама могу да се граде помоћни објекти и то: гараже, оставе, портирнице настрешнице,
тремови и сл..

 

Спровођење плана за производњу и пословање:

обавезна израду урбанистичког пројекта за комплексе веће од 0,3 до 2 ha;
обавезна израда ПДР за комплексе веће од 2 ha.

 

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 20700-D-09.14-330435-/1-21 од 07.12.2021. године и
Уговору 20700-D-09.14-330435-/1-21-УГП од 07.12.2021. године

 

ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

Планирани објекат је могуће прикључити на водоводну  мрежу према условима ЈП ''Водовод и канализација''
Лозница, број 267/1509 од  16.12.2021. године.         

 

Објекат прикључити на водонепропусну септичку јаму.

 

УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ МЕРА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА

Према условима МУП,Сектор за ванредне ситуације у Шацу број 217-19153/21-1 од  14.12.2021. године.

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 73/19).

 

САСТАВНИ ДЕО ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА          

-Услови ЕПС Огранак Лозница, број 20700-D-09.14-330435-/1-21 од 07.12.2021. године и

 Уговор 20700-D-09.14-330435-/1-21-УГП од 07.12.2021. године

-Услови МУП,Сектор за ванредне ситуације у Шацу број 217-19153/21-1 од  14.12.2021.

-Услови ЈП ''Водовод и канализација''Лозница,број 267/1509 од  16.12.2021. године.

- Идејно решење.        

    

ДРУГИ УСЛОВИ У СКЛАДУ СА  ЗАКОНОМ

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

 

Према Урбанистичкој уређајној основи за Липнички Шор (''Сл. лист СО Лозница'', број 06-30/87),
предметне катастарске парцеле број 2076/1, 2076/5 и 2074/1 су се налазиле у граници грађевинског рејона,
чија намена је била становање-пољопривредна газдинства, тако да не подлежу обавези плаћања накнаде
за промену намене пољопривредног у грађевинско земљиште, а у складу са чланом 88. Закона о
планирању и изградњи.

 

Према Мишљењу Министарства заштите животне средине број 011-00-8/2022-03 од 17.01.2022 године потребно
је пре подношења захтева за издавање грађевинске дозволе обратити се захтевом Одељењу за привреду и
локални економски развој Градске управе Лозница, надлежном за заштиту животне средине, ради одлучивања о
потреби израде студије о процени утицаја пројекта на животну средину, у складу са одредбама Закона о процени
утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", број 135/04 и 36/09).

 

Уколико се одлучи да је потребна израда студије о процени утицаја пројекта на животну средину, исту
приложити уз пројекат за грађевинску дозволу, сходно чл. 58. Правилника о садржини, начину и поступку израде
и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта (''Сл.гласник РС'', број
72/2018), односно уколико се одлучи да није потребна израда студије приложити решење надлежног органа

 

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

Инвеститор је у обавези да пре издавања употребне дозволе изврши спајање парцела број 2076/1, 2076/5  и
2074/1 КО Шор.

Локацијски услови важе две године од дана издавања или до истека важења решења за грађевинску дозволу,
издати 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.

 

http://www.loznica.rs


 

 

 

 

                       Обрадио:                                                               НАЧЕЛНИК  ОДЕЉЕЊА                                    

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

 

 

 

                    ШЕФ ОДСЕКА

    Весна Стефановић, дипл.инж.грађ.


	Република Србија
	ГРАДСКА УПРАВА
	за катастарске парцеле број 2076/1, 2076/5 и 2074/1  КО Шор, у укупној површини од 21.184,00 м2 (власништво 1/1 у укупној површини од 18.536,00 м2), за изградњу индустријског објекта (машинска обрада метала), спратности Пр (приземље), укупна БП објекта 1650,25 м2, категорије В, класификационог броја 125102.
	Саставни део ових Локацијских услова је Идејно решење изградње индустријске зграде (машинска обрада метала) на катастарској парцели  број 2076/1, 2076/5 и 2074/1  КО Шор, урађен је од стране ДГПУ ''МБМ РАД'' ДОО из Лознице, под бројем П-61/21 од 23.11.2021. године.


