
 

Република Србија 

ГРАД ЛОЗНИЦА 

ГРАДСКА УПРАВА  

Одељење за планирање и изградњу 
Одсек за спровођење обједињене процедуре и планирања 
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Датум: 20.05.2019.године 

Л о з н и ц а 

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

Будимира Ђукановића из Доње Борине, за изградњу  стамбеног објекта на катастарској 

парцели  432/3 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, 145/14, 83/18 и 31/19), 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, 96/2016 и 120/17) и 

Просторног плана града Лознице- Шема за насељено место Тршић (''Службени лист града 

Лозница'', број 13/2011), издаје 

  

 

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 

 
за катастарску парцелу број 432/3 КО Тршић, у површини од 991,00 м

2
, за изградњу 

стамбеног објекта, спратности  Пр (приземље), укупне БП 112,00 м
2
, категорија 

објекта А, класификациони број 111011.     

 

Саставни део ових Локацијских услова је Идејно решење изградње стамбеног објекта на 

к.п.432/3 КО Тршић урађено од стране Пројектног бироа Љиљане Лукић пр из Лознице, 

Булевар Доситеја Обрадовића 6, под бројем 5/04-2019 из априла 2019. године. 
 

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА     

    

a) Namena       
    - prete`na-individualno (porodi~no) stanovawe sa maksimalno dve stambene jedinice 
    - dopunska - sadr`aji seoskog turizma 
b) Gra|evinska parcela 
 
    - veli~ina parcele______________________min 600 m2 
    - {irina uli~nog fronta________________min 18,00 m 
    - oblik_________________________________slobodan 
 
v) Vertikalna 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 
 
g) Urbanisti~ki parametri 
 
    - stepen izgra|enosti parcele_______mah 1,0 
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    - stepen zauzetosti parcele________mah 30% (искоришћено 11,3 %) 
    - povr{ina zelenila na parceli_____min 30% 
 
d) Arhitektonsko oblikovawe gra|evina 
 
    - oblikovawe:  arhitektonski uskladiti sa arhitekturom podnebqa, upotrebom 

primarnih arhitektonskih oblika (~etvorovodni krovovi, 
jednostavna osnova) 

 
    - materijali:    primereni izvornom narodnom graditeqstvu 
    - oblik krova:  strm, sa minimalnim nagibom 45%. 
    - krovni pokriva~:  drvena {indra ili biber crep. 

 
    - parkirawe obezbediti u okviru sopstvene parcele prema broju izgra|enih stanova 
 
 

УСЛОВИ  ЗА  ПРОЈЕКТОВАЊЕ  И  ПРИКЉУЧЕЊЕ НА КОМУНАЛНУ И ДРУГУ 

ИНФРАСТРУКТУРУ 
 
ЕЛЕКТРО МРЕЖА 

 

Према Условима ''ЕПС Дистрибуција'' ДОО Београд, Огранак Лозница, број 8Ј.1.1.0-D-09.14-

143582-/1-19 од 07.05.2019. године и Уговору број 8Ј.1.1.0-D-09.14-143582-/1-19-UGP од 

09.05.2019. године. 

 
ВОДОВОД 

 

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

канализација'' Лозница, број 57/532 од 18.05.2019. године.  

 

Објекат прикључити на водонепропусну септичку јаму. 

 
 

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 72/18) 

 

САСТАВНИ ДЕО ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА  

 

-Услови ''Електродистрибуција'' Лозница, број 8Ј.1.1.0-D-09.14-143582-/1-19 од 07.05.2019.  

  године и Уговор број 8Ј.1.1.0-D-09.14-143582-/1-19-UGP од 09.05.2019. године. 

-Услови ЈП ''Водовод и канализација'' Лозница, број 57/532 од 18.05.2019. године. 

- Идејно решење.      

      
ДРУГИ УСЛОВИ У СКЛАДУ СА  ЗАКОНОМ 

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

локацијским условима. 

 

Извршити промену намене пољопривредног  у грађевинско земљиште  пре подношења захтева 

за грађевинску дозволу,  јер се предметна парцела води према Препису ЛН као пољопривредно 

земљиште. 
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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. 

 

 

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. 

 

 


