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Л о з н и ц а 

 

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

захтеву Драгољуба Вучетића из Трбушнице, за издавање локацијских услова за 

изградњу пословног објеката- апартмани са рестораном и кафе баром на катастарској 

парцели број 1340/2 КО Трбушница, 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 Просторног плана града Лознице (''Службени лист града Лозница'', 

број 13/2011), издаје 

   

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 

 
за катастарску парцелу број 1340/2  КО Трбушница, у површини од 0.35.04 ха, за 

изградњу пословног објекта- апартмани са рестораном и кафе баром, спратности  

По+П+1+Пк, укупне БП 1301,00 м
2
, категорија објекта В, класификациони број 

121112.     

 

Саставни део ових Локацијских услова је Идејно решење пословног објекта- апартмани 

са рестораном, кафе баром и котларницом у подрумском делу  на катастарској парцели  

број 1340/2  КО Трбушница, урађен је од стране Архитектонско инжењерски биро ''Вера 

101'' из Лознице, под бројем ГС-01/I-2017,  јануар 2017. године. 

                                    
 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ИЗ ПЛАНА 

За комерцијалне и привредне објекте у ткиву важе иста правила урбанистичке 

регулације и парцелације (индекс изграђености, степен заузетости, спратност, 

парцелација, позиционирање објекта на парцели, итд.) као за стамбено ткиво у складу са 

типологијом изградње. 

 
породично 

становање 

макс. индекс 

изграђености (И) 

макс.степен 

заузетости (С) 

макс.  

спратност 

мин.% зелених 

површина 

парцеле < 

500m
2 0,8 40% П+1 30% 

парцеле > 

500m
2 0,6 30% П+1+Пк 40% 

 

 Такође, поред општих и правила за становање исте типологије, важе и следећа правила: 

- приступи-улази у комерцијално-пословне или привредне делове објеката морају бити 

одвојени од улаза у стамбени део објекта или организовани тако да не ометају 

коришћење станова; 
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- уколико јединица комерцијалног објекта или малог производног погона нема 

директан приступ на саобраћајницу, мора имати обезбеђен колски прилаз са друге 

парцеле (сукориснички) минималне ширине 3.50m; 

- организација парцеле комерцијалног објекта или производног погона мора бити 

таква да не угрожава функционисање контактних парцела друге намене; 

- својим изгледом, материјализацијом и волуменом, комерцијални или привредни 

објекат не сме да наруши архитектонски и урбанистички концепт окружења, односно 

не може бити изграђен од неквалитетних материјала; 

- није дозвољено складиштење и депоновање материјала и робе (отпадни материјали, 

грађевински материјали, ауто-отпади и сл.) у отвореном простору на парцели – 

дворишту, већ се основни производни и пратећи процеси морају обављати у оквиру 

организованих делова објекта; 

- привредне делатности не смеју преко дозвољене границе угрожавати квалитет 

становања у објекту, на парцели, суседству - буком, загађењем, саобраћајним 

оптерећењем и др.;  
 

 
ТИПОЛОГИЈА ОБЈЕКАТА ПОЗИЦИЈА НА ПАРЦЕЛИ 

 
 

 

 

СЛОБОДНОСТОЈЕЋИ ОБЈЕКТИ 

- минимално растојање од бочног суседног 

објекта = 4,0m,  

- минимално растојање грађевинске линије 

објекта од бочне границе парцеле: 

- на делу бочног дворишта претежно северне 

оријентације = 1,50m (у том случају на 

калканском зиду дозвољени су само отвори 

помоћних просторија и степеништа, са 

минималним парапетом 180cm), 

- на делу бочног дворишта претежно јужне 

оријентације = 2,50m, 

- минимално растојање објекта од задње 

границе парцеле = ½ висине објекта (али не 

мање од 4,0m). 

 

За туристичке капацитете у приватним објектима (тип сеоског туризма) и индивидуална 

домаћинства захтеве за паркирањем је обавезно решaвати на припадајућој парцели, док 

је код формирања нових привредних зона потребно организовати јавне паркинге. 

Подлоге паркиралишта могу бити макадамске, асфалтне, разне врсте поплочања (камен, 

бехатон плоче, бетон-трава плоче, итд.) у складу са наменом простора где се граде. Као 

пратеће објекте јавних паркинга обезбедити мању јавну чесму и тоалет. Капацитете 

одређивати према следећим оквирним нормативима: 

 

 

Намена 1 ПМ на: Намена 1 ПМ на:

Становање 1 стан Пословање и администрација 70 m² БРГП

Хотел - према категорији 2-10 кревета Тржни центри 55 m² БРГП

Хотел - апратманског типа 2 апартмана Ресторани и кафане 4-8 столица

Дом здравља, апотека 35 m² БРГП Спортски објекти 10-14 гледалаца

Школе 1 учионица Биоскоп, дом културе 5-10 седишта

Банке, поште 50 m² БРГП Производно-прерађивачки објекти 8 запослених  
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Минимално стандардно место за управно паркирања путничких возила је 4,8x2,3 m, али 

се предлаже формирање већих паркинг места (5,0x2,5 m), имајући у виду димензије 

савремених аутомобила. Паркинг место за управно паркирање аутобуса je 12,0x10,50 m. 

Минимално место за подужно паркирање аутомобила износи 5,5x2,0 m, док је за 

аутобусе 16,0x3,0 m. Димензије паркинг места код косог паркирања дате су у следећој 

табели: 
      
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 4-17/2017 од 07.03.2017. 

године. 
 
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 

 

Снабдевање питком водом је са хидрофорског постројења. 

Отпадне воде се спроводе у вишекоморну септичку јаму, а одатле цевима у постојеће 

биоразградиве резервоаре. 

  
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА МРЕЖА 

  

Планирани објекат је могуће прикључити на телекомуникациону мрежу према условима  

''Телеком Србија'' АД Лозница, број 7010-71576/1 од 28.02.2017. године.  
 

УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ МЕРА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА 

Према условима МУП,Сектор за ванредне ситуације у Шацу број 217-2420/17-1 од  07.03.2017. 

године. 

УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ ОДЛАГАЊА ОТПАДА 

 

Обезбедити потребне услове за сакупљање и  разврставање различитог отпадног материјала. 
 

НАКНАДЕ И ДОПРИНОСИ  ЗА  ПРИБАВЉАЊЕ  ГРАЂЕВИНСКЕ  ДОЗВОЛЕ 

 

- ЈП ''Град'' Лозница 

       
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 ЕПС Огранак Лозница, број 4-17/2017 од 07.03.2017. године. 

-Услови ''Телеком Србија'' Шабац, , број 7010-71576/1 од 28.02.2017. године. 

-Услови МУП,Сектор за ванредне ситуације у Шацу број 217-2420/17-1 од 07.03.2017. год. 

-Услови КЈП ''Наш дом'' Лозница, број 1741 од 27.02.2017. године. 

- Идејно решење.      

      
ДРУГИ УСЛОВИ У СКЛАДУ СА  ЗАКОНОМ 

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

локацијским условима. 
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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'' 

ДОО Београд, Огранак Лозница, број 4-17/2017 од  07.03.2017. године ), сходно члану 135. став 

10. Закона о планирању и изградњи.  

 

Извршити промену намене пољопривредног  у грађевинско земљиште  пре подношења захтева 

за грађевинску дозволу. 

 

У Служби за катастар непокрености у Лозници  спровести катастарску парцелу број 1340/3  као  

приступни пут.  

      
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 

 

 

 

         ШЕФ ОДСЕКА 

 

_________________________ 

Весна Стефановић, дипл.инж.грађ. 

 


