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Одељење за планирање и изградњу Градске управе града Лознице, поступајући по
 захтеву Драгољуба Милошевића из Лознице, чији је пуномоћник Невена
Јанковић из Лознице, за издавање локацијских услова за изградњу пословног
објекта- сервисна радионица за моторна возила Пр+0 на к.п. 11706 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, 145/14,83/2018,31/2019,37/2019, 9/2020 и
52/2021), Уредбе о локацијским условима (''Службени гласник РС'', број
35/15,114/15 и 117/2017), Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем (''Службени гласник РС'', број 68/2019) и Плана
генералне регулације за насељено место Лозница (''Службени лист града
Лозница'', број  3/2014 и 13/2018), издаје

                                                                                

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

 

за катастарску парцелу 11706 КО Лозница, површине 3.497,00 м², површина
парцеле умањена за површину јавне намене 3.476.00 м2, за изградњу
пословног објекта- сервисна радионица за моторна возила, спратности Пр
(приземље), укупне БП 150,00 м2, категорије Б, класификационог броја
123001.



        Саставни део ових Локацијских услова је Идејно решење за изградњу
пословног објекта- сервисна радионица за моторна возила Пр+0 на к.п. 11706
КО Лозница, урађенo од  стране SBZP  „WALL“ Лозница, кнеза Милоша 16,
број техничке документације ИДР 33/22, од 07.03.2022. године у Лозници.

                

 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ИЗ ПЛАНА

Урбанистички параметри за блокове, целине и парцеле са породичним
становањем у приградским зонама

Намена: Због близине руралног подручја, може се десити да на парцелама
које се налазе у приградској зони постоји примарна производња-
пољопривреда.  Из тих разлога, уколико се укаже потреба да се на
парцели одвија пољопривредна производња, могу се
примењивати правила из тачке Б.1.1. Урбанистички параметри за
блокове, целине и парцеле са породичним становањем у
руралним зонама.

Парцела:

 

-минимална површина парцеле 

-за слободно стојеће објекте… …....    300 м2

- за двојне објекте ………………………400 м2 (ако је двојни
објекат на једној парцели)

- за двојне објекте ………………………..   2х250 м2 (две парцеле)

-за објекте у низу ………………………...   250 м2

 

-минимална ширина парцеле

- за слободно стојеће објекте…………...12 м

- за двојне објекте ………………………..   20 м (2х10м - две
парцеле)

-за објекте у низу ………………………...    8 м

Индекс
заузетости:

 

-максимални индекс заузетости на парцели ………… 40% 

-максимални индекс заузетости на парцелама са комерцијалним
функцијама ...  50%



Висинска
регулација:

 

-максимална спратност објеката ........…По+П+1+Пк

-максимална висина објеката

- до коте слемена …………………………10,0 м 

Хоризонтална
регулација:

 

-минимално растојање грађевинске линије објекта од регулационе
линије парцеле дефинисано у графичком прилогу План
саобраћаја, регулације и нивелације, а ако није одређено на
графичком прилогу растојање грађевинске линије објекта од
регулационе линије парцеле износи .... 5,0 м

-растојање објекта од бочних граница парцеле

- слободностојећи објекти …………

-растојање објекта од бочних граница парцеле на делу бочног
дворишта претежно северне орјентације………………………1,5
м

-растојање објекта од бочних граница парцеле на делу бочног
дворишта претежно јужне, источне и западне орјентације………
2,5 м

-двојни објекти ………………………..     2,5 м

-у прекинутом низу ………………..     2,5 м

-растојање објекта од бочних суседних објеката ......……………  
4,0 м

-минимално растојање објекта од задње границе парцеле ……4,0
м (у изузетним случајевима уколико парцела нема довољну
дубину да би се могла остварити изградња дозвољено је да се ово
растојање смањи на 2,5м)

Изградња

других
објеката на

парцели:

-спратност помоћног објекта ………………………..П

-максимална висина помоћног објеката

-до коте слемена …………………………   5,0 м

Помоћни објекат се може поставити на међу:

- уколико на суседној међи постоји објекат, дозвољено
постављање у дужини преклапања;



- уколико постоји сагласност суседа;

- уколико је постојао легалан објекат на међи, који се замењује.

Дозвољена је изградња помоћних објеката на задњој и бочним
границама парцеле уз сагласност суседа, као и уз главни објекат,
осим уколико планом нижег реда није предвиђено другачије тј.
уколико планом нижег реда није забрањена изградња помоћних
објеката. Његово минимално растојање од главног објекта на
сопственој парцели није условљено. Растојање једног помоћног
објекта од другог помоћног објекта на истој парцели, уколико
нису физички везани, је минимално 2,5м. Уколико није могуће
поставити помоћни објекат на границу парцеле уз сагласност
суседа, минимално дозвољено растојање помоћног објекта од
границе бочне и задње парцеле је 1,5м, а од суседног главног
објекта на суседној парцели није условљено. Дозвољена је
изградња помоћног објекта пре изградње главног објекта, у зони
планиране изградње и према горенаведеним условима. Није
дозвољено постављање отвора на међи према суседној парцели.

Паркирање: Према општим правилима грађења, дефинисаним у делу
Паркирање.

Уређење

слободних

површина:

Обавезно је формирање незастртих зелених површина на
минимално 30% површине парцеле. Површине за паркирање
могу бити озелењене али се не рачунају у минималан проценат
зелених површина приликом обрачунавања биланса на
предметној локацији.

 

ОПШТА ПРАВИЛА

ПРАВИЛА
ГРАЂЕЊА ЗА
ОБЈЕКТЕ

Планирани објекат се може градити искључиво у границама
сопствене парцеле и није дозвољена градња објекта и његових
делова на више парцела. Изградња објекта на парцели
дефинисана је следећим елементима: грађевинским линијама,
висином објекта, спратношћу објекта, односом објекта према
суседним парцелама, односом објекта према објектима на
суседним парцелама, индексом или степеном искоришћености.

Грађевинске линије планираних објеката према регулацији
површина јавне намене приказане у графичком прилогу "План
саобраћаја, регулације и нивелације" представљају минимална



удаљења грађевинске од регулационе линије, а ово удаљење
може бити и веће од прописаног планом.

У оквиру породичног становања дозвољено је формирање
максимално 4  (четири) стамбене јединице у оквиру једног
објекта и дозвољених урбанистичких параметара.

ПАРКИРАЊЕ За стамбене и пословне објекте паркирање возила се мора
регулисати у оквиру парцеле. Потребно је обезбедити једно
паркинг место или гаражно место по једној стамбеној јединици.

ОГРАЂИВАЊЕ

ПАРЦЕЛА

Грађевинске парцеле могу се ограђивати зиданом оградом до
висине од 0,90 м (рачунајући од коте тротоара) или
транспарентном оградом до висине од 1,40м. Парцеле чија је
кота нивелете виша од 0,90м од суседне, могу се ограђивати
транспарентном оградом до висине од 1,40м која се може
постављати на подзид чију висину одређује надлежни градски
орган. Зидане и друге врсте ограда постављају се на
регулациону линију тако да ограда, стубови ограде и капије буду
на грађевинској парцели која се ограђује. Зидана непрозирна
ограда између парцела подиже се до висине 1,40м уз сагласност
суседа, тако да стубови ограде буду на земљишту власника
ограде. Суседне грађевинске парцеле могу се ограђивати живом
зеленом оградом која се сади у осовини границе грађевинске
парцеле или транспарентном оградом до висине од 1,40м, која
се поставља према катастарском плану и операту, тако да
стубови ограде буду на земљишту власника ограде. Врата и
капије на уличној огради не могу се отварати ван регулационе
линије.

 

 

УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ НА КОМУНАЛНУ И
ДРУГУ ИНФРАСТРУКТУРУ

 

ЕЛЕКТРО МРЕЖА

- Према условима "ЕПС Дистрибуција" ДОО Београд, Огранак Лозница, бр.
2460800-D-09.14-157170-/1-22 од 12.04.2022. године и Уговор број 2460800-D-
09.14-157170-/1-22-UGP од 12.04.2022. године.

 



 ВОДOВОДНА И КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА

-Према условима ЈП "Водовод и канализација" Лозница, број 71/467 од
26.04.2022. 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
73/2019).

 

САСТАВНИ ДЕО ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА

- Услови "Електродистрибуција" Лозница, број бр. 2460800-D-09.14-157170-/1-22
од 12.04.2022. године и Уговор број 2460800-D-09.14-157170-/1-22-UGP од
12.04.2022. године.

-   Услови "Водовод и канализација" Лозница, бр. 71/467 од 26.04.2022. године.

-   Идејно решење.   

 

ДРУГИ УСЛОВИ У СКЛАДУ СА ПОСЕБНИМ ЗАКОНОМ

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

   Катарина Радаљац, маст.инж.арх.

 

 

                 ШЕФ ОДСЕКА                                                       НАЧЕЛНИК  ОДЕЉЕЊА

Весна Стефановић, дипл.инж.грађ.                     Владан Трипковић, дипл.простор.план.  
                                                            


