
 

Република Србија 

ГРАД ЛОЗНИЦА 

ГРАДСКА УПРАВА  

Одељење за планирање и изградњу 
Одсек за спровођење обједињене процедуре и планирања 

Број предмета: ROP-LOZ-19207-LOCН-3/2018  

Заводни број: 353-205/2018-V 

Датум: 22.10.2018.године 

Л о з н и ц а 

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

Друштва за грађевинарство, производњу и услуге ''МБМ РАД'' ДОО из Лознице, за 

издавање локацијских услова за изградњу вишепородичног стамбено-пословног објекта на 

КП 3808 и 3809 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, 114/15 и 117/17), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 

електронским путем (''Службени гласник РС'', број 113/15, 96/16 и 120/17) и Плана генералне 

регулације за насељено место Лозница (''Службени лист града Лознице'', број 3/2014 и 12/2014), 

издаје 

   

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 

 
за катастарску парцелу број 3808 и 3809 КО Лозница, у укупној површини од 599,00 

м
2
 (577,00 м

2
), за изградњу вишепородичног стамбено-пословног објекта, са 

прикључним гасоводом и УГИ, спратности По+Пр+5, укупне БП 2.091,97 м
2
, 

категорија објекта В, класификациони број 112222.     

 

Саставни део ових Локацијских услова је Идејно решење изградње вишепородичног 

стамбено-пословног објекта на катастарској парцели 3808 и 3809 КО Лозница, урађен је 

од стране ДГПУ  ''МБМ РАД'' ДОО из Лознице, под бројем П-42/2018 од 27.07.2018. 

године. 

  

Саставни део ових Локацијских услова је Идејно решење прикључног гасовода са УГИ 

за вишепородични стамбено-пословни објекат на катастарској парцели 3808 и 3809 КО 

Лозница, урађен је од стране ДГПУ  ''МБМ РАД'' ДОО из Лознице, под бројем П-

42.6/2018 из септембра 2018. године. 

                                   
 ПРАВИЛА  ГРАЂЕЊА  

 

 намена катастарске парцеле: вишепородично становање са терцијалним 

делатностима 

 регулациона линија: према плану регулације 

 грађевинска линија: мин 3,0 м од регулационе линије 

 степен заузетости: мах 60 %   (искоришћено 49,01 %) 

 спратност објекта : мах По+Пр+5 (искоришћено По+П+5) 

 висина објекта до коте слемена: мах 23 м (искоришћено 17,77 м) 

 проценат зелених површина на парцели: мин 20 % 

 растојање објекта од бочних граница парцеле: мин 1/4  h, не мање од 4,0 м  

 растојање објекта од бочних суседних вишеспратних објеката:  мин 1/2  h 

 прилаз објекту:  из Улице кнеза Милоша 

 
OP[TA PRAVILA GRA\EWA 
 

 Me|usobna udaqenost slobodnostoje}ih vi{espratnica iznosi najmawe polovinu 
visine vi{eg objekta. Ukoliko na susednoj parceli nema izgra|enog objekta,  
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novoplanirani objekat mora biti udaqen od bo~ne granice te susedne parcele 1/4 
(~etvrtinu) visine, a ne mawe od 4,0m. U tom slu~aju se dozvoqavaju otvori za dnevno 
osvetqewe na fasadi orjentisanoj prema susednoj parceli na kojoj nema izgra|enog 
objekta.  

 Ukoliko na susednoj parceli postoji izgra|en objekat, wihova me|usobna udaqenost 
umesto polovine visine vi{eg objekta mo`e biti smawena na 1/4 (~etvrtinu) visine, a 
ne mawe od 4,0m, ako objekti na naspramnim bo~nim fasadama ne sadr`e otvore na 
prostorijama za stanovawe (kao i ateqeima i poslovnim prostorijama). U tom slu~aju 
je na tim fasadama mogu}e formirawe prozorskih otvora jedino pomo}nih 
nestambenih prostorija.  

 Podzemna gra|evinska linija mo`e se poklapati sa granicom parcele prema susednim 
parcelama, ali se mora voditi ra~una o konstruktivnoj stabilnosti i bezbednosti  

              susednih objekata. 

 Gra|evinski elementi (erkeri, doksati, balkoni, ulazne nadstre{nice sa i bez 
stubova, nadstre{nice i sl.) na nivou prvog sprata mogu da pre|u gra|evinsku liniju 
(ra~unaju}i od osnovnog gabarita objekta do horizontalne projekcije ispada) i to; 

 na delu objekta prema predwem dvori{tu - 1,20 m, ali ukupna povr{ina gra|evinskih 
elemenata ne mo`e pre}i 50% uli~ne fasade iznad prizemqa; 

 na delu objekta prema bo~nom dvori{tu prete`no severne orijentacije (najmaweg 
rastojawa gra|evinske linije od bo~ne granice od 2,00 m) - 0,50 m, ali ukupna povr{ina 
gra|evinskih elemenata ne mo`e pre}i 30% bo~ne fasade iznad prizemqa; 

 na delu objekta prema bo~nom dvori{tu prete`no ju`ne orijentacije (najmaweg 
rastojawa gra|evinske linije od bo~ne granice od 2,50 m) - 0,90 m, ali ukupna povr{ina 
gra|evinskih elemenata ne mo`e pre}i 30% bo~ne fasade iznad prizemqa; 

 na delu objekta prema bo~nom dvori{tu ostalih orijentacija (najmaweg rastojawa 
gra|evinske linije od bo~ne granice od 2,50 m) - 0,8 m, ali ukupna povr{ina 
gra|evinskih elemenata ne mo`e pre}i 30% bo~ne fasade iznad prizemqa; 

 na delu objekta prema zadwem dvori{tu (najmaweg rastojawa gra|evinske linije od 
zadwe granice parcele od 5,00 m) - 1,20 m, ali ukupna povr{ina gra|evinskih 
elemenata ne mo`e pre}i 30% stra`we fasade iznad prizemqa; 

 kod vi{espratnih objekata vi{eporodi~nog stanovawa i objekata tercijalnih 
delatnosti gore navedeni ispadi prema susednim bo~nim parcelama dozvoqeni su 
iskqu~ivo ako se zadovoqi uslov minimalnog rastojawa gra|evinske linije do bo~ne 
granice parcele definisan posebnim pravilima gra|ewа, 

 Gra|evinski elementi na nivou prizemqa mogu pre}i gra|evinsku, odnosno 
regulacionu liniju (ra~unaju}i od osnovnog gabarita objekta do horizontalne 
projekcije ispada), i to: 

 -izlozi lokala - 0,30 m, po celoj visini, kad najmawa {irina trotoara iznosi 3,00 m, a 
ispod te {irine trotoara nije dozvoqena izgradwa ispada izloga lokala u prizemqu; 

 -izlozi lokala - 0,90 m po celoj visini u pe{a~kim zonama; 

 -transparentne bravarske konzolne nadstre{nice u zoni prizemne eta`e - 2,00 m po 
celoj {irini objekta sa visinom iznad 3,00 m; 

 -platnene nadstre{nice sa masivnom bravarskom konstrukcijom - 1,00 m od spoqne 
ivice trotoara na visini iznad 3,00 m, a u pe{a~kim zonama prema konkretnim 
uslovima lokacije; 

 -konzolne reklame - 1,20 m na visini iznad 3,00 m. 

 Otvorene spoqne stepenice mogu se postavqati na objekat (predwi deo) ako je 
gra|evinska linija 3,0m uvu~ena u odnosu na regulacionu liniju i ako savla|uju visinu 
do 0.9m. Stepenice koje savla|uju visinu preko 0,9m ulaze u gabarit objekta. Ukoliko 
se stepenice postavqaju na bo~ni ili zadwi deo objekta ne mogu ometati prolaz i 
druge funkcije dvori{ta. 

  Pod potkrovqem se podrazumeva i povu~en sprat, maksimalne spratne visine 3,8m, 
~ije je minimalno povla~ewe u odnosu na fasade 1,5m. Natkrivawe povu~enog sprata 
re{ava se kao ravan krov ili plitak kosi krov, maksimalnog nagiba do 10°, bez 
korisne povr{ine. Kod povu~enog sprata dozvoqeno je natkrivawe otvorene terase 
transparentnom nadstre{nicom, koja u skladu sa ukupnom arhitekturom objekta ne 
prelazi zadatu visinu. Iskqu~uje se svaka mogu}nost naknadnog zatvarawa natkrivene 
terase zadwe eta`e. Nije dozvoqena primena na jednom objektu i potkrovqa i 
povu~enog sprata. Visina nadzitka stambene potkrovne eta`e iznosi najvi{e 1,6m 
ra~unaju}i od kote poda potkrovne eta`e do preloma krovne kosine, a odre|uje se 
prema konkretnom slu~aju. 

 На угаоним парцелама и уз магистралне и регионалне правце могуће je повећање 
спратности за једну етажу односно поткровље, повећање степена искоришћености за 
10% уколико је реч о парцели планираној за вишепородично становање или терцијарне 
делатности ван ужег градског центра. 

 Dozvoqena je fazna izgradwa. 
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 Za stambene i poslovne objekte parkirawe vozila se mora regulisati u okviru 

parcele. Potrebno je obezbediti jedno parking mesto ili gara`no паркинг mesto po 

jednoj stambenoj jedinici. Neophodan parking, odnosno gara`ni паркинг prostor, mora 
se obezbediti istovremeno sa izgradwom objekta. Mogu}a je izgradwa podzemno-
nadzemnih gara`a u vi{e nivoa. 

 Kapacitet parking mesta za komercijalne delatnosti za novoizgra|ene objekte je: 

 za trgovinu…..1parking mesto na 50m2 prodajnog prostora 

 za administr.-poslovne objekte...1parking mesto na 60m2 povr{ine 

 za ugostiteqske objekte…...1 parking mesto na 2 stola sa 4 stolice 

 za hotele…...1 parking mesto na 2-10 kreveta zavisno od kategorije 

 za {oping molove, hipermarkete…...1 parking mesto na 50m2 prodajnog prostora. 
 

 Minimalno standardno mesto za upravno parkirawe putni~kih vozila u okviru 
stambeno-poslovnih objekata je 4,8h2,3m, ali se predla`e formirawe ve}ih parking 
mesta (5,0h2,5m), imaju}i u vidu dimenzije savremenih automobila. Parking mesto u 
okviru povr{ina javne namene je dimenzija 5,0h2,5m.  

 Dozvoqeno je kori{}ewe savremenih tehni~ka re{ewa parkirawa: zavisnog sistema 
parkirawa kao i kori{}ewe auto-liftova prilikom projektovawa gara`a. 

 U okviru parcela u stambenim blokovima namewenih vi{eporodi~nom stanovawu na 
kojima se nalazi vi{e od 10 stambenih jedinica  potrebno je obezbediti de~je 
igrali{te za uzrast dece od 3 do 11 godina minimalne povr{ine 100 m2. De~ija 
igrali{ta je mogu}e formirati u okviru zelenih povr{ina, ali nije dozvoqena 
izgradwa de~ijih igrali{ta uz povr{ine predvi|ene za parkirawe vozila. 

 Stambene i stambeno-poslovne zgrade sa 10 i vi{e stanova moraju se projektovati i 
graditi tako da se osobama sa invaliditetom, deci i starim osobama omogu}i 
nesmetan pristup, kretawe, boravak i rad. 

 

   
ТЕХНИЧКИ  УСЛОВИ  ЗА  ПРОЈЕКТОВАЊЕ  И  ПРИКЉУЧЕЊЕ 

 
ЕЛЕКТРО МРЕЖА 

 

Планирани објекат је могуће прикључити на  дистрибутивни електроенергетски систем према 

условима ''ЕПС Дистрибуција'' ДОО Београд, Огранак Лозница, број 8Ј.1.1.0-D-09.14-257705-/1-

18 од 17.09.2018. године и Уговору број 8Ј.1.1.0-D-09.14-257705-/1-18-UGP од 18.09.2018. 

године. 
 
ВОДОВОД 

 

Планирани објекат је могуће прикључити на водоводну и канализациону мрежу према условима 

ЈП ''Вовод и канализација'' Лозница, број 104/1186 од 19.09.2018. године. 
 
ГАСОВОД 

 

Планирани објекат је могуће прикључити  на дистрибутивну гасоводну мрежу према условима  

''Лозница-гас'' ДОО  Лозница, број ЛГ-117/18 од 11.09.2018. године. 

 

УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ МЕРА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА 

Према условима за безбедно постављање у погледу мера заштите од пожара и експлозије са 

овереним ситуационим планом МУП,Сектор за ванредне ситуације у Шапцу,  број 217-14423/18-

1 од 15.10.2018. године.  

Према условима у погледу  мера заштите од пожара МУП,Сектор за ванредне ситуације у 

Шапцу, број 217-14425/18-1 од 15.10.2018. године.  

 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА МРЕЖА 

  

Планирани објекат је могуће прикључити  према условима  ''Телеком Србија'' АД Лозница, број 

А332-371996/1 од 17.09.2018. године. 
 
КОМУНАЛНИ  УСЛОВИ 

 

КЈП ''Наш дом'' Лозница број 1802 од 18.09.2018. године. 
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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 начин вршења контроле техничке документације према класи и намени 

објекта (''Сл.гласник РС'', број 23/15). 

 

САСТАВНИ ДЕО ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА  

 

 -Услови ЈП''Водовод и канализација'' Лозница,  бр. 104/1186 од 19.09.2018. године.  

 -Услови ''ЕПС Дистрибуција'' ДОО Београд, Огранак Лозница , бр. 8Ј.1.1.0-D-09.14-257705-/1-18   

   од 17.09.2018. год. и Уговору број 8Ј.1.1.0-D-09.14-257705-/1-18-UGP од 18.09.2018. год.  

 -Услови МУП РС, Одељ. за ван. ситуације Шабац, број  217-14423/18-1 од 15.10.2018. године.  

 -Услови МУП РС, Одељ. за ван. ситуације Шабац, број 217-14425/18-1 од 15.10.2018. године. 

- Услови ''Лозница-гас'' ДОО Лозница, број ЛГ-117/18 од 11.09.2018. године. 

- Услови  ''Телеком Србија'' АД Лозница, број А332-371996/1 од 17.09.2018. године.  

- КЈП ''Наш дом'' Лозница1802 од 18.09.2018. године. 

- Идејна решења. 

      
ДРУГИ УСЛОВИ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ 

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

локацијским условима. 

 

Инвеститор је у обавези да пре издавања употребне дозволе изврши спајање катастарских 

парцела број 3808 и 3809 КО Лозница. 

 

На пројекат за извођење прибавља се сагласност од стране органа надлежног за послове заштите 

од пожара.  

    
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,                             Владан Трипковић, дипл.простор.план. 

дипл.простор. план. 

 

 

         ШЕФ ОДСЕКА 

 

_________________________ 

Весна Стефановић, дипл.инж.грађ. 
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