
 

Република Србија 

ГРАД ЛОЗНИЦА 

ГРАДСКА УПРАВА  

Одељење за планирање и изградњу 
Одсек за спровођење обједињене процедуре и планирања 

Број предмета: ROP-LOZ-18307-LOC-1/2019  

Заводни број: 353-182/2019-V 

Датум: 30.07.2019.године 

Л о з н и ц а 

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

Опште болнице ''Лозница'' из Лознице, за реконструкцију здравствене станице у 

Лешници  на катастарској парцели 4888 КО Лешница, 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 и 37/19), 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) и Плана генералне регулације за насељено место Лешница (''Службени 

лист града Лозница'', број 7/2011 ), издаје 

 

   

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 

 
за катастарску парцелу број 4888 КО Лешница , у укупној површини од 1.612,00 м

2
, 

за реконструкцију здравствене станице у Лешници  (амбуланта), укупне БП 478,55 

м2, категорија објекта В, класификациони број 126421.         

 

Саставни део ових Локацијских услова је Идејно решење за реконструкцију здравствене 

станице у Лешници на катастарској парцели 4888 КО Лешница, урађен је од стране ПИС 

''ПИРАМИДА 2003''ДОО из Лознице, под бројем 01-05-19 из маја 2019. године. 

 
ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ИЗ ПЛАНА 

 
Pristup parcelama  
Sve gra|evinske parcele moraju imati direktan pristup na javnu povr{inu minimalne {irine 
4,5 m. Pristupna povr{ina se ne mo`e koristiti za parkirawe vozila i mora obezbediti 
pristup protivpo`arnog vozila 
Uslovi za izgradwu objekata Podzemne eta`e  
Podzemne eta`e objekata mogu da zauzimaju ve}u povr{inu na parceli od nadzemnih delova 
objekta pri ~emu je gra|evinska linija podzemnih eta`a ostaje u granicama parcele 
 Indeks zauzetosti 30,00% 
 Indeks izgra|enosti 1,2 
 Gra|evinska linija  
Novi objekti se mogu postavqati iskqu~ivo na preovla|uju}u gra|evinsku liniju  
  
Udaqenost od me|a i suseda Udaqenost je h/2 od susednih postoje}ih objekata, h/4 od 
susednih bo~nih me|a, a ne mawe od 1,5 odnosno 2,5 m u zavisnosti od orijentacije . 

 
Krovovi  
Preporu~uju se kosi krovovi, nagiba krovnih ravni od najvi{e do 400. 
 
 Podkrovqa Ukoliko se grade podkrovqa, mogu imati nadzidak visok najvi{e 1,60 m  
 Odvo|ewe atmosferskih voda Obavezno je u okviru sopstvene parcele.  
 Spratnost Maksimalno Po+Pr+1.  
Parkirawe  
U skladu sa normativima propisanim za tu vrstu objekata. 

 
Ure|ewe slobodnih povr{ina  
Obavezno je formirawe zelenih povr{ina na minimalno 30% povr{ine kompleksa. Izbor 
zelenila i parterno ure|ewe mo`e biti multifunkcionalno.  
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Intervencije na postoje}im objektima  
Svi prilazi i ulazi u javne objekte i objekte od op{teg interesa moraju se prilagoditi 
standardima i propisima koji defini{u uslove za nesmetan pristup hendikepiranim osobama 
i licima sa posebnim potrebama. 
Dozvoqava se nadzi|ivawe postoje}ih objekata pod uslovima koji su definisani za izgradwu 
novih.  
 
Izgradwa drugih objekata na parceli  
U okviru op{te definisane namene dozvoqena je izgradwa objekata kompatibilne namene 
koja je definisana u delu ,,namena,, .  
Pomo}ni objekti  
Pomo}ni prostor smestiti u okviru prizemqa ili podruma svakog pojedina~nog objekta ili 
kao zaseban objekat na parceli, iza glavnog, maksimalne povr{ine 100 m2 
Ogra|ivawe  
Sve parcele se mogu ograditi do maksimalne visine od 2,20 m. Ograde prema javnim 
povr{inama su obavezno transparentne. 

                         
УСЛОВИ  ЗА  ПРОЈЕКТОВАЊЕ  И  ПРИКЉУЧЕЊЕ НА КОМУНАЛНУ И ДРУГУ 

ИНФРАСТРУКТУРУ 

 
ВОДОВОД 
 

Услови ЈП ''Водовод и канализација'' Лозница, број  107/893 од  22.07.2019. године.  
 

УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ МЕРА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА 

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

Шапцу, број 217-10699/19-1 од 29.07.2019. 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).  

 
НАКНАДЕ И ДОПРИНОСИ  ЗА  ПРИБАВЉАЊЕ  РЕШЕЊА  ПО  ЧЛАНУ 145.  ЗАКОНА   

 

 -ЈП ''Лозница развој'' Лозница 
 

САСТАВНИ  ДЕО  ЛОКАЦИЈСКИХ  УСЛОВА  

 

 Услови ЈП''Водовод и канализација'' Лозница, бр. 107/893 од  22.07.2019. године.  

 Услови МУП РС, Одељ. за ван. ситуације Шабац, бр. 217-10699/19-1 од 29.07.2019. год. 

 Идејно решење.      

      
ДРУГИ УСЛОВИ У СКЛАДУ СА  ЗАКОНОМ 

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

 

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

од пожара.  

 

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, имаоцима јавних овлашћења и 

надлежном ради објављивања на интернету кроз ЦИС. 
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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. 

 


