
 

Република Србија 

ГРАД ЛОЗНИЦА 

ГРАДСКА УПРАВА  

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

Број предмета: ROP-LOZ-22626-LOС-2/2017  

Заводни број: 353-167/2017-V 

Датум: 18.09.2017.године 

Л о з н и ц а 

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

Бранка Василића из Лознице, Марка Радуловића 26, за издавање локацијских услова за 

изградњу стамбено пословног објекта на катастарској парцели број 5397 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-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 Плана генералне регулације за насељено место Лозница (''Службени лист 

града Лозница'', број 3/2014 и 12/2014 ), издаје   

 

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 

 
за катастарску парцелу број 5397 КО Лозница, у површини од 0.04.64 ( 0.04.43 ) ха, 

за изградњу породичног стамбено-пословног објекта, спратности  Су+П+2 (сутерен, 

приземље и два спрата), укупне БП 828,58 м
2
, категорија објекта Б, 

класификациони број 112221.     

 

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

објекта на к.п. 5397  КО Лозница урађено од стране ДПИ ''ПИН ГГ ПРО'' ДОО из 

Лознице, под бројем 45-0-1/17, Лозница август 2017. године. 

                                    
 ПРАВИЛА  ГРАЂЕЊА       

 
- намена катастарске парцеле: породично становање  са терцијалним делатностима у 

ван централној зони                        

- регулациона линија: према плану регулације 

- грађевинска линија: 5,0 м  од регулационе линије 

- степен заузетости: мах 60 %   

- спратност објекта : мах По+Пр+2 (подрум, приземље и дваспрата ) 

- мах висина објекта до коте слемена :....................14,0 м 

- прилаз објекту: са јавне површине директно  

- паркирање: у оквиру парцеле (1 паркинг место на 50 м
2
 продајног простора или 1 

паркинг место на 60 м
2
 админ.пословног простора, 1 паркинг место у угоститељству 

на 2 стола са 4 столице и1паркинг или гаражно паркинг место по 1 стамбеној 

јединици), 

- проценат зелених површина на парцели: мин 25 % 

- растојање објекта од бочних суседних објеката:  мин 4,0  м 

- растојање објекта од бочних граница парцела: од претежно северне  мин 1,5 м , од 

претежно јужне, источне и западне мин  2,5 м, 

 
ОПШТА ПРАВИЛА 

 
 Gra|evinski elementi (erkeri, doksati, balkoni, ulazne nadstre{nice sa i bez stubova, 

nadstre{nice i sl.) na nivou prvog sprata mogu da pre|u gra|evinsku liniju (ra~unaju}i 
od osnovnog gabarita objekta do horizontalne projekcije ispada) i to; 

 na delu objekta prema predwem dvori{tu - 1,20 m, ali ukupna povr{ina gra|evinskih 
elemenata ne mo`e pre}i 50% uli~ne fasade iznad prizemqa; 
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 na delu objekta prema bo~nom dvori{tu prete`no severne orijentacije (najmaweg 
rastojawa gra|evinske linije od bo~ne granice od 2,00 m) - 0,50 m, ali ukupna povr{ina 
gra|evinskih elemenata ne mo`e pre}i 30% bo~ne fasade iznad prizemqa; 

 na delu objekta prema bo~nom dvori{tu prete`no ju`ne orijentacije (najmaweg rastojawa 
gra|evinske linije od bo~ne granice od 2,50 m) - 0,90 m, ali ukupna povr{ina gra|evinskih  
elemenata ne mo`e pre}i 30% bo~ne fasade iznad prizemqa; 

 na delu objekta prema bo~nom dvori{tu ostalih orijentacija (najmaweg rastojawa 
gra|evinske linije od bo~ne granice od 2,50 m) - 0,8 m, ali ukupna povr{ina gra|evinskih 
elemenata ne mo`e pre}i 30% bo~ne fasade iznad prizemqa; 

 na delu objekta prema zadwem dvori{tu (najmaweg rastojawa gra|evinske linije od zadwe 
granice parcele od 5,00 m) - 1,20 m, ali ukupna povr{ina gra|evinskih elemenata ne mo`e 
pre}i 30% stra`we fasade iznad prizemqa; 

 Gra|evinski elementi na nivou prizemqa mogu pre}i gra|evinsku, odnosno regulacionu 
liniju (ra~unaju}i od osnovnog gabarita objekta do horizontalne projekcije ispada), i to: 

 izlozi lokala - 0,30 m, po celoj visini, kad najmawa {irina trotoara iznosi 3,00 m, a ispod 
te {irine trotoara nije dozvoqena izgradwa ispada izloga lokala u prizemqu; 

 izlozi lokala - 0,90 m po celoj visini u pe{a~kim zonama; 

 transparentne bravarske konzolne nadstre{nice u zoni prizemne eta`e - 2,00 m po celoj 
{irini objekta sa visinom iznad 3,00 m; 

 platnene nadstre{nice sa masivnom bravarskom konstrukcijom - 1,00 m od spoqne ivice 
trotoara na visini iznad 3,00 m, a u pe{a~kim zonama prema konkretnim uslovima 
lokacije; 

 konzolne reklame - 1,20 m na visini iznad 3,00 m. 

 Otvorene spoqne stepenice mogu se postavqati na objekat (predwi deo) ako je 
gra|evinska linija 3,0m uvu~ena u odnosu na regulacionu liniju i ako savla|uju visinu do 
0.9m. Stepenice koje savla|uju visinu preko 0,9m ulaze u gabarit objekta. Ukoliko se 
stepenice postavqaju na bo~ni ili zadwi deo objekta ne mogu ometati prolaz i druge 
funkcije dvori{ta. 

 Dozvoqeno je kori{}ewe savremenih tehni~ka re{ewa parkirawa: zavisnog sistema 
parkirawa kao i kori{}ewe auto-liftova prilikom projektovawa gara`a. 

 

 

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 4-152/17 од 06.09.2017. 

године. 

 
ВОДОВОД 

 

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

канализација'' Лозница, број 79/1310 од 05.09.2017. године.  

 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА МРЕЖА 

  

Планирани објекат је могуће прикључити на телекомуникациону мрежу према условима  

''Телеком Србија'' АД Лозница, број 7010-342634/1 од 13.09.2017. године.  

 
ГАСОВОД 

 

Планирани објекат је могуће прикључити  на дистрибутивну гасоводну мрежу према условима  

''Лозница-гас'' ДОО  Лозница, број ЛГ-51/17 од 14.09.2017. године.  

 
КОМУНАЛНИ УСЛОВИ 

 

Обезбедити простор на парцели за постављање посуде за прикупљање комуналног отпада. 
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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 23/15) 

 

 

САСТАВНИ ДЕО ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА  

 

-Услови ЈП''Водовод и канализација'' Лозница,  бр. 79/1310 од 05.09.2017. године.  

-Услови ''Електродистрибуција'' Лозница, бр. 4-152/17 од 06.09.2017 .  године .  

-Услови ''Телеком Србија'' АД Лозница, број 7010-342634/1 од 13.09.2017. године.  

-Услови ''Лозница-гас'' ДОО  Лозница, број ЛГ-51/17 од 14.09.2017. године.  

- Идејно решење.      

      
ДРУГИ УСЛОВИ У СКЛАДУ СА  ЗАКОНОМ 

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

локацијским условима. 

 

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, бро ј 4-152/17 од 06.09.2017. године), сходно члану 135. став 10. Закона о 

планирању и изградњи.   

 

К.п. 5397 КО Лозница без дела који представља површину јавне намене (део саобраћајнице) има 

површину 0.04.43 ха.  

 

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. 

 

 


