
 

Република Србија 

ГРАД ЛОЗНИЦА 

ГРАДСКА УПРАВА  

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

Број предмета: ROP-LOZ-25818-LOС-1/2017  

Заводни број: 353-168/2017-V 

Датум: 14.09.2017.године 

Л о з н и ц а 

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

Андрије Ровчанина из Београда, Улица Гоце Делчева 39/35 за изградњу ресторана  на 

катастарској парцели  511/2  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 и 145/14), Уредбе о локацијским условима (''Службени  

гласник РС'', број 35/15 и 114/15 ), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 

електронским путем (''Службени гласник РС'', број 113/15 и 96/2016) и Просторног плана града 

Лознице- Шема за насељено место Тршић (''Службени лист града Лозница'', број 13/2011 ), 

издаје   

 

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 

 
за катастарску парцелу број 511/2 КО Тршић, у површини од 0.44.87 ха, за изградњу 

ресторана, спратности Пр (приземље), БП објекта 525,15 м
2
, категорија објекта В, 

класификациони број 121114.     

 

Саставни део ових Локацијских услова је Идејно решење изградње ресторана  на 

катастарској парцели  511/2  КО Тршић урађено од стране стране ДПИ ''ПИН ГГ ПРО'' 

ДОО из Лознице, под бројем 29-0-1/17 од августа 2017. године. 

                                    
 ПРАВИЛА  ГРАЂЕЊА        

 

Namena       
    - prete`na- porodi~no stanovawe sa maksimalno dve stambene jedinice, 
    - dopunska - sadr`aji seoskog turizma. 
 
Gra|evinska parcela 
    - veli~ina parcele______________________min 600 m2 
    - {irina uli~nog fronta________________min 18,00 m 
    - oblik_________________________________slobodan 
 
Вertikalna i horizontalna regulacija 
    - spratnost_____________________________mah Pr+1+Pk 
      (mogu}e graditi potkrovqe ali bez nadzitka) 
    - visina objekta do strehe_______________mah 7,50 m (bez suterena ili podruma) 
    - polo`aj gra|evinske linije________5,00-10,00 m od regulacione linije parcele 
    - rastojawe objekta od bo~nih me|a 
      severne orijentacije__________________2,50 m 
      ju`ne orijentacije____________________3,50 m 
    - rastojawe objekta od susednih objekata_______6,00 m 
    - rastojawe objekta od zadwe granice parcele__8,00 m 
 
Urbanisti~ki parametri 
    - stepen izgra|enosti parcele________mah 1,0 
    - stepen zauzetosti parcele__________mah 30% 

    - povr{ina zelenila na parceli__..___min 30% 
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 Arhitektonsko oblikovawe gra|evina 
    - oblikovawe:  arhitektonski uskladiti sa arhitekturom podnebqa, upotrebom  
        primarnih arhitektonskih oblika (~etvorovodni krovovi, jednostavna  
        osnova) 
    - materijali:    primеreni izvornom narodnom graditeqstvu 
    - oblik krova:  strm, sa minimalnim nagibom 45%. 
    - krovni pokriva~:  drvena {indra ili biber crep 
 
    - tip izgradwe objekta:  slobodnostoje}i. 
     - ograda:  transparentna mah visine 1,40 m. Niisu dozvoqene ograde od `i~anog    

pletiva, bodqikave `ice, kovanog gvo`|a i drugih metala, PVC-a. 
Prporu~uju se ograde od lomqenog kamena (primerenog lokalnom podru~ju) 

u kombinaciji sa drvetom, od `ivice, popleta itд. 

 

Prilazi parceli 
    - kolski i pe{a~ki prilaz parceli obezbediti sa javne povr{ine . Prilaz preko 

privatnog prolaza mah. du`ine 20,00 m i min. {irine 2,50 m. 
    -  паркирање обезбедити у оквиру парцеле у складу са правилима. 
 

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 4-120/17 од 28.07.2017. 

године. 

Међусобне обавезе у смислу реализације ових услова биће предмет посебног уговора 

потписаног између ЕД Лозница и подносиоца захтева 

 
ВОДОВОД 

 

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

канализација'' Лозница, број 64/1106 од 25.07.2017. године.  
 

Објекат прикључити на водонепропусну септичку јаму. 

 

УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ МЕРА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА 

Према условима МУП,Сектор за ванредне ситуације у Шапцу број 217-11792/17-1 од  

11.09.2017. године. 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА МРЕЖА 

  

Планирани објекат је могуће прикључити на телекомуникациону мрежу према условима  

''Телеком Србија'' АД Лозница, број 7010-267083/1 од 19.07.2017. 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 
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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). 

 

САСТАВНИ ДЕО ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА  

 

-Услови ЈП''Водовод и канализација'' Лозница,  бр. 64/1106 од 25.07.2017. године.  

-Услови ''Електродистрибуција'' Лозница, бр. 4-120/17 од 28.07.2017. године. 

-Услови ''Телеком Србија'' АД Лозница, број 7010-267083/1 од 19.07.2017. године.  

-Услови МУП,Сектор за ванредне ситуације у Шапцу, бр. 217-11792/17-1 од  11.09.2017. год. 

- Идејно решење.      

      
ДРУГИ УСЛОВИ У СКЛАДУ СА  ЗАКОНОМ 

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

локацијским условима. 

 

Према Препису листа непокретности број 380 КО Тршић издат од стране СКН Лозница 

предметна парцела представља земљиште у грађевинском подручју. 

 

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

и имаоца јавних овлашћења по питању инфраструктуре (а  у вези услова  ''ЕПС Дистрибуција'', 

Огранак Лозница, број 4-120/17 од 28.07.2017. године), сходно члану 135. став 10. Закона о 

планирању и изградњи.   

   

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

од пожара.  

 
Локацијски услови се достављају: подносиоцу захтева, имаоцима јавних овлашћења и 

надлежном ради објављивања на интернету кроз ЦИС. 

 

Локацијски услови важе 12 месеци од дана издавања или до истека важења решења издатог у 

складу са овим локацијским условима. 

 

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,                                  Милица Павловић, дипл.правник 

дипл.просторни планер 

 

 

 

 

 

         ШЕФ ОДСЕКА 

 

_________________________ 

Весна Стефановић, дипл.инж.грађ. 

 

 


