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Л о з н и ц а 

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

Друштва за грађевинарство, производњу и услуге ''МБМ РАД'' ДОО из Лознице, Улица Жиће 

Марковића бб, за  издавање локацијских услова  за изградњу вишепородичног стамбено-пословног 

објекта на катастарској парцели 3699 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-

одлука УС, 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 спровођењу обједињене процедуре електронским путем (''Службени гласник РС'', 

бр.113/15, 96/16 и 120/17) и Планом детаљне регулације ''Пословање и вишепородично становање 

на локацицји тржни центар'' у Лозници (''Службени лист града Лознице'', број  6/16), издаје 

  

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 

 
за катастарску парцелу 3699 КО Лозница, површине 490,00 (475,00) м

2
, за изградњу 

вишепородичног стамбено-пословног објекта, са прикључним гасоводом и  

регулационим станицама, спратности По+Пр+4, укупна  БП 1608,98 м
2
, категорија 

објекта Б, класификациони број 112221.     

 
 

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

објекта вишепородичног становања, на катастарској парцели 3699 КО Лозница, урађен је 

од стране ДГПУ  ''МБМ РАД'' ДОО из Лознице, под бројем П-33/2019 од  06.07.2019. 

године. 

 

Саставни део ових Локацијских услова је Идејно решење прикључног гасовода, РС и УГИ 

за стамбено-пословни објекат  на катастарској парцели 3699 КО Лозница, урађен је од 

стране ДГПУ  ''МБМ РАД'' ДОО из Лознице, под бројем Г-27-07/2019 и БУ-27-07/2019 из 

јула 2019. године. 

 

                                   
 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА  

 
Правила грађења су дата за следеће катастарске парцеле: 3696/1, 3696/2, 3636/8, 3699, 3749, 3750, 3751, 

3753, 3755, 3756, 3757, 3758, 37593, 3760, 3761, 3764, 3765 и 3769  

 

НАМЕНА ОБЈЕКТА Дозвољене делатности су: 
- јавне делатности, комерцијално пословање, трговина 
- услужно занатство  
- производно занатство (са ограниченом производњом)  

ПРАВИЛА 

ПАРЦЕЛАЦИЈЕ 

 

Минимална површина парцеле ................................................600 м
2 

Минимална површина парцеле за објекте у низу......................500 м
2 

Максимална површина парцеле није ограничена. 
Минимална ширина фронта парцеле у непрекинутом низу......12 м 

ПРИСТУП 

ПАРЦЕЛАМА 
Све грађевинске парцеле морају имати директан приступ на јавну површину 
минималне ширине 3,0 м. Приступна површина се не може користити за 
паркирање возила. 
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УСЛОВИ ЗА 

ИЗГРАДЊУ 

ОБЈЕКАТА 

 
Степен заузетости на парцели...................мах 70% (искоришћено 64,42%) 

- Максимална спратност објекта................мах По+Пр+4(искоришћено По+Пр+4) 

Хоризонтална регулација 
На графичком прилогу  ''План саобраћаја, регулације и нивелације'' 
дефинисане су грађевинске линије које ће се поштовати код изградње нових 
објеката.  
За изграђене објекте важи постојећа грађевинска линија. 
Растојање објеката од бочних суседних објеката: 
- за почетне и крајње у низу..................................................................мин. 5,0м 
Минимално растојање објекта од задње границе парцеле............................ 6,0 м 
изузетак је к.п.бр. 3696/1 где је  растојање објекта од задње границе парцеле 
мин. 3,0 м. 
Минимално растојање објеката од бочних суседних граница парцеле.........4,0 м 

За крајње објекте у низу на новопланираним објектима могу се формирати 
прозорски отвори стамбених просторија искључиво ако је растојање између 
објеката веће од 1/3 висине вишег објекта. Ако је растојање мање дозвољава 
се формирање прозорских отвора помоћних нестамбених просторија. Овде 
нису дозвољени испади, еркери и терасе према суседним парцелама. 
Грађевински елементи (еркери, доксати, балкони, надстрешнице) на нивоу 
првог спрата могу да пређу грађевинску линију (рачунајући од основног 
габарита објекта до хоризонталне пројекције испада) и то: 
- на делу објекта према предњем дворишту 1,2 м али укупна површина 
грађевинских елемената не може прећи 50% уличне фасаде изнад приземља 
- на делу објекта према бочном дворишту претежно северне оријентације 
(најмањег растојања грађевинске линије од бочне границе од 2,0 м) 0,5 м али 
укупна површина грађевинских елемената не може прећи 30% бочне фасаде 
изнад приземља 
- на делу објекта према бочном дворишту осталих оријентација (најмањег 
растојања грађевинске линије од бочне границе од 2,5 м) 0,8 м али укупна 
површина грађевинских елемената не може прећи 30% бочне фасаде изнад 
приземља 
- на делу објекта према задњем дворишту (најмањег растојања грађевинске 
линије од бочне границе од 5,0 м) 1,2 м али укупна површина грађевинских 
елемената не може прећи 30% стражње фасаде изнад приземља 

Кровови: 
Препоручују се коси кровови нагиба кровних равни до највише 33

0
. 

Одводњавање атмосферских вода није дозвољено преко суседних парцела.  
Кровови објеката у низу морају имати сливове према јавној површини и 
сопственом дворишту. Испуст крова може ићи до ширине венца. 
Поткровља: 
Поткровна етажа није планирана у оквиру нове изградње. Уколико се због 
распона конструкције у таванском делу формира одређен користан простор 
исти се може искористити као део пословног односно стамбеног простора на 
етажи испод. 

ПАРКИРАЊЕ Паркирање се регулише у оквиру парцеле. Ако се зграда само реконструише, 
паркирање организовати, уколико је потребно у оквиру приземља. 
Капацитет паркинг места за комерцијалне делатности за новоизграђене 
објекте: 
- за трговину..........................................1 парк.место на 50 м

2
 продајног простора 

- за административно-пословне..........1 парк.место на 60 м
2
 површине 

- за угоститељске..................................1 парк.место на 2 стола са 4 столице 
- за шопинг молове, хипермаркете......1 парк.место на 50 м

2
 продајног простора 

УРЕЂЕЊЕ 

СЛОБОДНИХ 

ПОВРШИНА 

 

Обавезно формирати незастрту зелену површину у оквиру парцеле. 
Минималан проценат зелене површине на парцели.......................20% 
Површине за паркирање могу бити озелењене али се не рачунају у минимални 
проценат зелених површина приликом обрачунавања биланса на предметној 
локацији. 

ПОСЕБНИ УСЛОВИ Сви прилази у објекте морају се прилагодити стандардима и прописима који 
дефинишу услове за несметан приступ хендикепираним особама и лицима са 
посебним потребама. 
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У оквиру парцела на којима се налазе стамбене и стамбено-пословне зграде са 
10 и више станова потребно је обезбедити дечије игралиште за узраст деце од 
3 до 11 година. Дечја игралишта је могуће формирати у оквиру зелених 
површина, али не у близини површина за паркирање возила. 
За парцеле које не испуњавају услов минималне површине задате правилима 
грађења  неопходно је пре планиране изградње извршити укрупњавање 
(спајање) са неком од суседних парцела зависно од ситуације на терену. 

 

Катастарска парцела 3699 је мања од дозвољене за више од 5%, али с обзиром да се 

граничи са уличним парцелама, а да катстарска парцела 3698 има дозвољену величину за 

градњу, остављена је могућност да се на истој гради без претходне парцелације-

препарцелације изузев за формирање регулационе линије. 

 

                         
 

 

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-09.14-245260-/1-19 

од 07.08.2019. године и Уговору број 8Ј.1.1.0-D-09.14-245260-/1-19-UGP од 07.08.2019. године. 
 
ВОДОВОД 

 

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

ЈП ''Вовод и канализација'' Лозница, број 117/996 од 15.08.2019. године. 
 
ГАСОВОД 

 

Планирани објекат је могуће прикључити  на дистрибутивну гасоводну мрежу према условима  

''Лозница-гас'' ДОО  Лозница, број ЛГ-213/19 од 09.08.2019. године. 

 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА МРЕЖА 

  

Планирани објекат је могуће прикључити на телекомуникациону мрежу према условима  ''Телеком 

Србија'' АД Лозница, број А332-353134/1 од 13.08.2019. године.  
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УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ МЕРА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА 

Према условима за безбедно постављање у погледу мера заштите од пожара и експлозије са 

овереним ситуационим планом МУП,Сектор за ванредне ситуације у Шапцу,  број 217-11673/19-1 

од 14.08.2019. године.  

 

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

број 217-11675/19-1 од 14.08.2019. године.  

 
УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ ОДЛАГАЊА ОТПАДА 

 
Према условима КЈП ''Наш дом'' из Лознице, број 1814 од 05.08.2019. године. 
 

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 23/15 и 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: 

  

 ''Телеком Србија'' Београд, број А332-353134/1 од 13.08.2019. године. 

 Услови ЈП''Водовод и канализација'' Лозница,  број 117/996 од 15.08.2019. године. 

 Услови ''ЕПС Дистрибуција'' ДОО Београд, Огранак Лозница , бр. 8Ј.1.1.0-D-09.14-245260-/1-19 

од 07.08.2019. године и Уговор број 8Ј.1.1.0-D-09.14-245260-/1-19-UGP од 07.08.2019. године. 

 Услови МУП РС, Одељ. за ван. ситуације Шабац, број 217-11673/19-1 од 14.08.2019. године и 

217-11675/19-1 од 14.08.2019. године.  

 ''Лозница-гас'' ДОО Лозница, број ЛГ-213/19 од 09.08.2019. године. 

 КЈП''Наш дом'' Лозница, број 1814 од 05.08.2019. 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.  

 

Пре подношења захтева за грађевинску дозволу одвојити део парцеле који представља површину 

јавне намене у складу са чланом 4. став 10. Правилника о поступку спровођењу обједињене 

процедуре електронским путем. 

 

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. 

http://www.loznica.rs/
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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. 

 

 
Обрадио:                        

                          

 ________________________                                       

Мирјана Матовић Марковић                                    

            

 

 

 

                                                                              

 

            ШЕФ ОДСЕКА                                                     НАЧЕЛНИК  ОДЕЉЕЊА 

 

_________________________                           __________________________________ 

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


