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Л о з н и ц а 

 

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

Добриле Грбић Топаловић из Лознице, Булевар Доситеја Обрадовића бр.73/5 за 

издавање  локацијских услова у предмету изградње вишепородичног стамбеног објекта 

на катастарској парцели 8947 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 спровођењу обједињене процедуре електронским путем (''Службени гласник 

РС'', бр.113/15 и 96/16) и Плану детаљне регулације за блок између Улица  италијанских 

добровољаца, Трга Анте Богићевића и Улице мајор Јаше Ђурђевића у Лозници 

(''Службени лист града Лознице'', број 26/16), издаје 

 

   

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 

 

 
за катастарску парцелу 8947 КО Лозница, површине 0.15.24 ха, за изградњу 

вишепородичног стамбеног објекта, спратности По+Пр+2+Пс (подрум, приземље,  

два спрата и повучен спрат),  укупне БП 3211,81м
2
, категорије објекта В, 

класификационог броја 112222 (100%). 

                                    
 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ИЗ ПЛАНА 

 

-      намена катастарске парцеле: породично становање компатибилно са 

вишепородичним становањем 

- врста објекта: вишепородично стамбени објекат  

- грађевинска линија:  на 0,00м од регулационе линије 

- спратност објекта: од Пр+2 до мах По+Пр+2+Пс 

- карактер објекта:  сталан  

- висина објекта: мах +14,00м до коте слемена 

- типологија: прекинути низ 

- степен заузетости: 60%  

- удаљење од суседних кат. парцела: на 4,0м од к.п.бр.8946,; на међи са 

к.п.бр.8957 у дужини од  20,0м од грађевинске линије према дубини парцеле и на 

3,5м од к.п.бр.8957 и 8956 

- удаљење од задње међе: на 6,0м 

- удаљење од бочних суседних објеката: на 7,0м од објекта на к.п.бр.8946 

- прилаз објекту: из приступне Улице Змај Јовине 

- повучен спрат: повучени спрат је планиран у оквиру нове изградње, поготово у 

делу уз улицу или код објеката на угаоним парцелама. Под повученим спратом 

се подразумева етажа, чија максимална кота слемена не може бити већа од 4,5м 

од коте пода повучене етаже. Под повученим спратом се такође подразумева 

спрат максималне спратне висине 3,8м, чије је минимално повлачење у односу 

на фасаде 1,5м. Наткривање повученог спрата решава се као раван кров или 
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плитак коси кров, максималног нагиба до 10°, без корисне 

површине. Код повученог спрата дозвољено је наткривање отворене терасе 

транспарентном надстрешницом, која у складу са укупном архитектуром објекта 

не прелази задату висину. Искључује се свака могућност накнадног затварања 

наткривене терасе задње етаже. 

- паркирање: потребно је обезбедити једно паркинг место или гаражно место по 

једној стамбеној јединици. Неопходан паркинг односно гаражни простор, мора 

се обезбедити истовремено са изградњом објекта.Паркирање се решава као: део 

приземља, паркинг површина у делу дворишта или као подземна гаража. Сваки 

новоизграђени објекат мора решити паркирање унутар парцеле, и то мин. 50% 

паркинг места на парцели на отвореном и макс. 50% у оквиру гараже објекта. 

Није дозвољена примена механичких и хидрауличких система паркирања (ауто-

лифтови, клацкалице и сл.) паркирање унутар објекта може решити преко косих 

рампи у складу са техничким нормативима. 

- проценат зелених површина на парцели:  обавезно је формирање незастртих 

зелених површина минимално 20% површине парцеле. Планиране и изведене 

зелене површине се не могу смањивати сем у циљу подизања дечијих и 

рекреативних игралишта. Површине за паркирање могу бити озелењене, али се 

не рачунају у минимални проценат зелених површина приликом обрачунавања 

биланса на предметној локацији. На парцелама на којима се налазе објекти са 

више од 10 стамбених јединица потребно је обезбедити дечије игралиште које 

може бити у саставу зелене површине. 

- одводњавање атмосферских отпадних вода: није дозвољено преко суседних 

парцела. Кровови објеката у низу морају имати сливове према јавној површини и 

сопственом дворишту. 

 

 

Саставни део ових Локацијских услова је Идејно решење изградње вишепородичног 

стамбеног објекта на КП 8947 КО Лозница  урађен од стране Друштва за пројектовање и 

инжењеринг ''ПИН ГГ ПРО''Лозница, Ул. Миодрага Борисављевића бр.4, Ев број 32/17 из 

јуна 2017.године. 
 

 

 

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ 

 

Систем ЕЕ:  

 

Могуће је прикључити објекат на електродистрибутивни систем, уз услов да се изграде 

недостајући електроенергетски објекти у складу са Условима бр.4-117/2017 од 

18.07.2017.године. У смислу реализације услова потребно је да инвеститор склопи уговор 

са ЕД Лозница у складу са горе поменутим Условима.  

 

Водовод и канализација: 

 

Могуће је прикључење на систем водоснабдевања према Условима бр.53/1008 од 

18.07.2017.године. 

У Улици Змај Јовиној постоји колектор који је у веома лошем стању и нема могућности за 

прихват отпадних вода нових корисника. Предвиђа се замена постојећег фекалног 

колектора 200 са новим колектором одговарајућег пречника. 

 

Гасни дистрибутивни систем: 

 

Могуће је прикључење на дистрибутивни систем грејања у складу са Условима бр.LG-

43/17 од 05.07.2017.године. 
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Противпожарни услови:  

При пројектовању придржавати се у свему према Условима бр.09/34 број 217-8887/17-1 од 

19.07.2017.године. 

Достављеним идејним решењем није обрађен прикључни гасовод са мерно регулационом 

станицом и иста није предмет услова. Узимају у обзир да гасне инсталације, уређаји и 

опрема у објекту представљају техничко технолошку целину са прикључним  гасоводом и 

мерно регулационом станицом, неопходно је да оператер дистибутивне гасне мреже 

прибави услове у погледу мере заштите од пожара и експлозија за безбедно постављање 

прикључног гасовода и мерно регулационе станице, од стране органа надлежног за 

заштиту од пожара у складу са одредбама члана 6 Закона о запаљивим и горивим 

течностима и запаљивим гасовима (''Сл.гласник РС'', бр.54/15) и одредбама  члана 16 став 

1 Уредбе о локацијским условима (''Сл. гласник РС'', бр.35/15 и 114/15), као и услови у 

погледу мера зашите од пожара у складу са одредбама члана 16 сатв 2 Уредбе. 

 

ТТ систем: 

Могуће је прикључење на ТК мрежу у свему према Условима бр.7010-246672/1, број из 

ЛКРМ:31 од 05.07.2017.године. 
 

НАКНАДЕ И ДОПРИНОСИ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ РЕШЕЊА ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ: 

                  

             ЈП''Лозница развој''Лозница 
 

ОБАВЕЗНИ ДЕЛОВИ ПРОЈЕКТА ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ : 

 

       -  Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД) 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 77/15). 

               
САСТАВНИ ДЕО ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА: 

  

 Услови ''ЕПС дистрибуција''доо Београд, Огранак Лозница, бр.4-117/2017 од 

18.07.2017.године 

 Услови ''Лозница-гас''ад Лозница, бр.ЛГ-43/17 од 05.07.2017.године 

 Услови ЈП''Водовод и канализација'' Лозница, бр. 53/1008 од 18.07.2017.године 

 Услови ''Телеком Србије''Београд, бр. 7010-246672/1, број из ЛКРМ:31 од 

05.07.2017.године 

 Услови МУП Шабац, Сектор за ванредне ситуације , Одељење за ванредне 

ситуације у Шапцу, бр. 09/34 број 217-8887/17-1 од 19.07.2017.године. 

 Идејно решење.  
 

ДРУГИ УСЛОВИ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ 

 

1. Пре издавања грађевинске дозволе, неопходно је закључити уговоре између 

инвеститора и имаоца јавних овлашћења по питаању изградње, односно 

реконструкције недостајуће инфраструктуре (а у вези са условма ''ЕПС 

дистрибуција''доо Београд, Огранак Лозница,  бр. 4-117/2017 од 18.07.2017.године  

и ЈП''Водовод и канализација'' Лозница, бр.53/1008 од 18.07.2017.године). 

2. Пре издавања употребне дозволе потребно је доставити на сагласност 

документацију за извођење објекта чији је саставни део и Главни пројекат заштите 

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

локацијским условима. 

 

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

у складу са овим локацијским условима. 

 

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. 

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:                       НАЧЕЛНИК  ОДЕЉЕЊА 

                          

 ________________________                                      _______________________________ 

 Дијана Томић, дипл.инж.арх.                                     Милица Павловић, дипл.правник                    

 

         ШЕФ ОДСЕКА 

 

_________________________ 

Весна Стефановић, дипл.инж.грађ. 

http://www.loznica.rs/

