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Л о з н и ц а     
               

   Одељење за планирање и изградњу Градске управе Лозница, поступајући по захтеву  

Драгана Драгићевића из Тршића, Улица Јернеја Копитара број 2, чији је 

пуномоћник "ПИН ГГ ПРО" ДОО Лозница за издавање локацијских услова за 

изградњу породичног стамбеног објекта на КП 175/1 у КО Тршић, на основу чл. 8ђ. 

Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број 72/09, 81/09-исправка, 64 /10 УС, 

24/11, 121/12, 42/13 УС, 50/13 УС, 98/13 УС, 132/14 ,145/14,83/2018,31/19 и 37/19"), Правилника 

о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (''Службени  гласник РС'', 

број 113/15, 96/2016 и 120/2017), Уредбе о локацијским условима ("Сл. гласник РС", број 35/15, 

114/15 и 117/2017) и Просторног плана града Лознице, Шематски приказ уређења насеља 

Тршић-Троноша (''Службени лист града Лознице'', број 13/2011 ),  доноси  

 

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 
 

за катастарску парцелу 175/1 у КО Тршић, површине 2.582 м², за изградњу породичног 

стамбеног објекта, БП 149,79 м², спратности Су+Пр (сутерен и приземље).     
 

 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ИЗ ПЛАНА  

 

TNC 2 - individualno stanovawe ruralnog tipa sa sadr`ajima seoskog turizma 

 
         Tipi~na naseqska celina koja se prostire du` lokalnih puteva: 
 
         - L-75 - u celoj du`ini 

         - L-6 - deo od severozapadne granice I zone za{tite pa do granice plana du` 

ve}eg dela nekategorisanih puteva u severnom delu Tr{i}a, kao i na 
putnom pravcu od Manastira prema zaseoku Prwavor u K.O. 
Korenita 

 
       To su uglavnom postoje}i gra|evinski reoni koji }e biti oboga}eni 
sadr`ajima seoskog turizma odnosno i povr{ine udaqene od glavnih 
saobra}ajnih koridora (na mawe va`nim putnim pravcima) u prostoru obuhvata 
plana. 
 
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 
    - stepen zauzetosti parcele__________mah 30% 
    - 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. 
 
    - 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 itd. 

 
|) 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. 
 
    - 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, бр. 8J.1.1.0-D-09.14-

275305-/1-19 од 03.09.2019. године и Уговору број 8J.1.1.0-D-09.14-275305-/1-19-UGP од 

03.09.2019. године. 

ВОДОВОДНА И КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА 

- Према условима ЈП "Водовод и канализација" Лозница, број 127/1113 од 13.09.2019. 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 начину вршења контроле техничке документације према класи и намени 

објекта (''Сл.гласник РС'', број 72/2018). 

САСТАВНИ ДЕО ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА 

- Услови "Електродистрибуција" Лозница, брoj 8J.1.1.0-D-09.14-275305-/1-19 од 03.09.2019. 

године и Уговору број 8J.1.1.0-D-09.14-275305-/1-19-UGP од 03.09.2019. године, 

-   Услови ЈП "Водовод и канализација" Лозница, број 127/1113 од 13.09.2019. године, 

-   Идејно решење.     

ДРУГИ УСЛОВИ У СКЛАДУ СА ПОСЕБНИМ ЗАКОНОМ 

-   Према Листу непокретности број 375 у КО Тршић, издатом од стране Службе за катастар 

непокретности Лозница, предметна катастарска парцела се налази у грађевинском земљишту. 

-   Предвиђено је рушење објекта број 1 означеног у Листу непокретности број 375 у КО 

Тршић. Потребно је припремити и пројекат припремних радова уз захтев за издавање 

грађевинске дозволе. 

 

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

локацијским условима. 

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, у предмет, надлежној служби ради 

објављивања на интернет страници Града Лознице и имаоцима јавних овлашћења. 

 
ПОУКА: Против ових локацијских услова може се поднети приговор Градском већу града Лознице, у 

року од 3 дана од дана пријема локацијских услова, а преко овог Одељења. 

 

 
 

    

  ОБРАДИО                             ШЕФ ОДСЕКА  
               

Биљана  Илић,                                                                      Весна  Стефановић, дипл.инж.грађ. 

дипл.простор.план. 

 

 

                                                                   НАЧЕЛНИК  ОДЕЉЕЊА 

          

                                                                                                                                   Владан Трипковић,  

                                                                                                                                   дипл.простор.план. 

                    


