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

''Енерготранс МРД''доо Лозница из Лознице, Ул. Луке Стевића бб преко 

пуномоћника ''ПИН ГГ ПРО''доо Лозница из Лознице за издавање локацијских услова 

у предмету изградње стамбено-пословног објекта на катастарској парцели 3483/14 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 Плану детаљне регулације зоне 

III ''Лагатор'' у Лозници (''Службени лист града Лознице'', број 4/05), издаје 

   

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 

 

за катастарску парцелу 3483/14 КО Лозница, у Лозница, површине 0.09.13 ха, за 

изградњу стамбено-пословног објекта, спратности По+Пр+4+Пс (подрум, приземље, 

четири спрата и повучен спрат), укупне БП 2497,37м
2
, категорије објекта В, 

класификационог броја 112222 (97%) и категорије објекта Б, класификационог броја 

122011 (3%).       

                                    

 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ИЗ ПЛАНА 

 намена катастарске парцеле: вишепородично становање високих густина, 

блок 5  

 врста објекта: стамбено-пословни објекат                     

 регулациона линија: према плану регулације 

 грађевинска линија: 5,0 м од регулационе линије 

 унутрашња грађевинска линија: 10,0 м у односу на грађевинску линију 

 степен заузетости: мах 60 % 

 индекс изграђености: 2,4 

 спратност објекта : мах од По+Пр+3  до По+Пр+4+Пк  (од подрум, 

приземље и три спрата до подрум, приземље, четири спрата и поткровље) 

 висина објекта до коте слемена: 24 м 

 прилаз објекту: из Улице планирана II 

 удаљења од суседних кат. парцела: на међи са 3483/13 и 3483/16 

 проценат зелених површина на парцели: мин 20 % 

 паркирање: једно гаражно  пракинг место или  једно паркинг место по 

једној стамбеној јединици (просечне површине 75м
2
) уз услов да је однос 

гаражних и паркинг места мин 1:5 и једно паркинг место на 70м
2
 пословног 

простора 

 намена пословног простора:  намењен је делатностима које немају штетни 

утицај на животну околину (прекомерна бука, прашина, дим, гасови и други 

загађивачи околине) 

 одводњавање атмосферских отпадних вода: у оквиру сопствене парцеле    
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 Објекти могу имати подрумску етажу, која може имати већи габарит 

од надземних етажа, при чему грађевинска линија подземне етаже остаје у 

границама парцеле. 

 Подрумске или сутеренске просторије не могу бити намењене за 

стамбене просторије. 

 Објекти се предњом фасадом могу искључиво поставити на 

грађевинску линију чији је положају односу на регулациону линију дефинисан 

планом. 

 Унутрашња грађевинска линија је дефинисана у односу на објекте на 

суседним парцелама. 

 Кота пода приземља може бити мах 1,20 м више од нулте коте. За 

објекте који у приземљу имају пословни простор кота пода приземља је мах 0,20 м 

више од нулте коте. 

 Дозвољава се изградња поткровља (без обзира на спратност) и у 

оквиру њега само 1 поткровна етажа и то: 

 У оквру косог или лучног крова као дуплекс станове при чему се 

дозвољава примена косих баџа чија фронтална површина је мах 25% вертикалне 

пројекције крова. Висина надзитка је 1,60 м, 

 Као повучена етажа од предње и бочних линија објекта мин 2/3 

спратне висине поткровне етаже. 

 Нису дозвољени испусти ван грађевинских линија на делу објекта 

према бочним границама парцела, односно према суседним објектима, 

 Еркери, балкони, терасе, надстрешнице и сл. на нивоу етажа изнад 

приземља могу да прелазе грађевинску линију у односу на основни габарит до 

хоризонталне пројекције испада и то: 

 На делу објекта према предњем дворишту 1,5 м или укупна површина 

вертикалне пројекције може бити мах 50% уличне фасаде изнад приземља, 

 На делу објекта према задњем дворишту 1,20 м укупне површина 

вертикалне пројекције може бити мах 50% задње фасаде изнад приземља. 

 Отворена спољна степеништа висине од 0,90 м могу се поставити ван 

грађевинске линије. 

 Број стамбених јединица у објекту није ограничен, а што се тиче 

структуре станова  треба да буде заступљеност мањих станова површине до 40 

м
2
 до 30 % од укупног броја. 

 На парцели није предвиђена изградња засебних објеката осим анекса 

главном објекту намењеног становању и делатностима или гаражни простор, до 

мах урбанистичких параметара. Мах спратност таквих објеката је П+1. 

 Објекат се, по правилу гради у непрекинутом низу. 

 Код изградње слободностојећег објекта њихова међусобна удаљеност 

мора бити минимално половину висине вишег објекта, а минимално 5,0 м. 

 Код објеката у којима се осим стамбеног предвиђа и нестабени 

простор, однос стамбеног и нестамбеног је мах 60 % : 40 %, 

 На једну стамбену јединицу потребно је обезбедитиу оквиру парцеле 

једно паркинг или гаражно паркинг место, уз услов да однос гаражних и паркинг 

места буде минимум 1:5. 

 

 

 

 Саставни део ових Локацијских услова за изградњу стамбнео-пословног објекта на 

катастарској парцели 3483/14 КО Лозница је Идејно решење урађен од стране Друштва за  

пројектовање и инжењеринг ''ПИН ГГ ПРО''доо Лозница из Лознице, Ул.Миодрага 

Борисављевића бр.4.  
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ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ 

 

ЕЕ систем: 

 

1. Електроенергетски услови: 

1.5. Tипски прикључак: тип - ознака прикључка Г- 42 

1.6. Одобрена снага за станове:            број станова са                              одобрена вршна 

                                                                   истом снагом                         снага једног стана (kW) 

                                                                          25                                                   11.04 

                                                                          1                                                     17.25 

1.7. Одобрена снага за локале:                 број локала са                            одобрена вршна 

                                                                     истом снагом                      снага једног локала (kW) 

 

1.8. Одобрена снага за заједничку потрошњу: намена зп       носилац          број зп. са            одобрена вршна 
                                                                                       потрошње     истом снагом      снага једне зп. (kW) 

                                                                                 степениште           1                       11.04 

                                                                                      гараже               1                       17.25 

                                                                                       лифт                 1                       17.25 

 

1.5. Време трајања могућег прекида у напајању електричном енергијом без већих штета у 

процесу рада: ____сати 

1.6. Начин загревања у објекту: Централно грејање. 

1.7. Намена потрошње: Стамбено-пословни објекат – широка потрошња. 

2. Технички услови: 

2.1. Потребно је изградити следеће ЕЕО: 

2.1.1. У МБТС 10/0,4 kV Лагатор Л6 (Обданиште), 2х630 kVA, уградити енергетски 

трансформатор снаге 630kVA (у празан трафо бокс) са потребном ВН и НН опремом. 

2.1.1. Нисконапонси подземни вод, дужине око 220 метара, проводником типа XP00-A 

4x150 mm² или изузетноPP00-А 4x150 mm² , од трафостанице 10/0,4 kV Лагатор Л6 

(Обданиште) до КПК на предметном објекту.КПК је потребно поставити на фасаду објекта 

и мора бити израђена од изолационог материјала са степеном заштите најмање IP54. 

 Кабловски вод 0,4 kV пројектовати и изградити према техничкој препоруци ТП-3 ЕПС-а. 

2.2. Напон прикључења објекта: 3х230/400 V 

2.3. Место прикључења објекта: КПК 3х250/150 

2.4. Врста прикључка: трофазни 

2.5.Начин прикључења: 

- подземни 

- удаљеност од система: 220 метара тип прикључка: Г-42 

- тип кабловске прикључне кутије - 3x250/150 

- унутрашњи део прикључка: кабл XP00-A 4x150 mm2 

2.6. Место везивања прикључка на систем : КПК 3х250/150 

2.7.Инвеститор изградње објекта ће извести заштиту од напона додира ТN-C-S, заштиту од 

напона корака и заштиту од пренапона. 

2.8.Заштиту од струја кварова и ограничавање снаге-струје извести применом 

нисконапонских прекидача, назначене струје 16 А и 25 А . 

2.9. За мерење утрошене електричне енергије уградити електронска бројила: 

- трофазно бројило активне електричне енергије класе тачности 2: за станове 25 ком, за 

локале 1 ком, за заједничку потрошњу 3 ком, 

 - једнофазно бројило активне електричне енергије класе тачности 2: за станове ___ ком, за 

локале ___ком, за заједничку потрошњу ___ ком 

 - тросистемско вишефункцијско дигитално бројило директна мерна група ____________. 

Трофазна електронска бројила , а према спецификацији АМI/MDI система верзија 2.0. 

 За управљање тарифама уградити управљачки уређај: Интегрисан у бројилу. 



 4 

2.10. Обавезна уградња, у мерно-разводном орману, нисконапонских прекидача који 

служе за техничку заштиту и за ограничавање снаге - струје, следећих назначених струја по 

фази: 

 - за станове се уграђује:   број станова                     струја НН прекидача                       начин прикључења 

                                            25                                   16А                                      трофазно 

                                            1                                     25А                                      трофазно 

 - за локале се уграђује:      број локала                    струја НН прекидача                        начин прикључења 

 

 - за заједничку потрошњу се уграђује: врста зп             број зп               струја НН          начин прикључења 

                                                        степениште       1                    16 А                трофазно 

                                                            лифт               1                    25 А                трофазно 

                                                           гаража             1                    25 А                трофазно 

2.11. Место уградње мерних и заштитних уређаја: мерне и заштитне уређаје уградити у 

мерно-разводни орман у складу са Правилима о раду дистрибутивног система. Опис 

ормана се даје у посебном текстуалном прилогу који је саставни део овог акта. Број ормана 

на објекту: један 

2.12. Мерно разводни орман сместити: У ходнику зграде. 

2.13. Прикључни расклопни апарати, електрични и мерни уређаји морају бити декларисани 

за систем назначених напона 230 V / 3х230/400 V. Могу се користити само мерни уређаји 

који су одобрени од стране Дирекције за мере и драгоцене метале. 

2.14. Подаци потребни за прорачуне при изради техничке документације: Рачунати са 

снагом кратког споја на средњенапонским сабирницама у трафостаници 20-10/0,4 kV 

МБТС Лагатор Л6 Лозница од: 250 МVА при напону 10 kV, односно 500 МVА при напону 

20 kV, а на нисконапонским сабирницама у трафостаници од 20/11 МVА. У трафостаници 

ће бити енергетски трансформатор снаге 2х630 kVА. 

3. Остали услови: 

3.1. Објекат изградити на прописаном растојању од електроенергетских објеката оператора 

дистрибутивног система. 

3.2. Придржавати се у свему посебног текстуалног и графичког прилога ако постоји као 

саставни део овог акта. 

3.3. Инвеститор је обавезан да условима коришћења електричне енергије, односно 

уградњом потребне опреме у објекту, обезбеди фактор снаге од најмање cos φ = 0,95. 

3.4. Инвеститор је дужан да угради дизел електрични агрегат за напајање електричних 

трошила која у случају квара на електроенергетским објектима оператора дистрибутивног 

система не смеју остати без електричне енергије. Обезбедити аутоматиком агрегата да 

мрежа и агрегат директно или преко инсталације инвеститора не дођу у електричну везу. 

3.5. Трошкови изградње потребне инфраструктуре за прикључење објекта на 

дистрибутивни систем електричне енергије износе око 2.739.720,63 динара са ПДВ-ом. 

Трошкови су одређени по важећем ценовнику ЕПС-а. Ови трошкови су варијабилни а 

међусобне обавезе биће дефинисане посебним уговором који је потребно потписати са ЕД 

Лозница пре издавања грађевинске дозволе. 

3.6. Цена прикључка (након изградње потребне инфраструктуре из тачке 3.5.) по 

Методологији за одређивање трошкова прикључења на систем за пренос и дистрибуцију 

електричне енергије износи око 1.013.188,78 динара са ПДВ-ом. Коначан обрачун за 

прикључење објекта на дистрибутивни ЕЕС биће урађен након захтева за прикључење у 

зависности од ценовника који тада буде важећи и учешћа подносиоца захтева у набавци 

опреме, уређаја и материјала за извођење прикључка. 

3.5.Међусобне обавезе у смислу реализације ових услова биће дефинисане посебним 

уговором сачињеним између ЕД Лозница и подносиоца захтева, а након подношења 

одговарајућег захтева . 

 

Водовод: 

 

1. Прикључни цевовод водоводне мреже за предметни објекат димензионисати тако да 

задовољи потребе свих садржаја у оквиру објекта. Димензионисање прикључног цевовода 
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и водомера извршити на основу хидрауличког прорачуна, који мора бити 

саставни део пројекта, а према табели 1: број корисника (станара)=број станова х3. 

 

2. Прикључак извести на уличну водоводну цев ПВЦ пречника 160мм у којој радни 

притисак на месту прикључка износи од 3,0 до 6,0 бара. 

 

3. Прикључни цевовод од уличне водоводне цеви до водомерног склоништа пројектовати 

искључиво у правој линији, управно на уличну цев. Не дозвољавају се никакви 

хоризонтални ни вертикални преломи на делу цевовода од прикључка до водомера. Дати 

цевовод поставити у слоју песка 10 цм испод и изнад цевовода у каналу минималне дубине 

1 м. На делу трасе прикључног цевовода који пролази испод саобраћајница и тротоара 

затрпавање рова изнад слоја песка предвидети шљунком. 

 

4. Систем водоводног прикључка мора да садржи: 

-а за огрлицу са вентилом и 

приључак и огранак ) 

-гвоздене или ПВЦ цеви за радни притисак од 10 бара. 

 типа који је одобрен од Савезног завода за мерне и драгоцене метале. 

 

 

 

 

 

 

5. Склониште за водомер пројектовати на удаљености до 3 м од регулационе линије, 

унутрашњих димензија 1,20x1,20x1,30 м, за један најмањи водомер, а за сваки следећи 

водомер склониште за водомер проширити за 30 цм. До пречника Ø50мм а преко Ø50мм 

проширити за 50см, дужину шахте урадити према пратећим елементима водомера. 

Водомер се поставља на минимум 0,30м од дна шахте са ослонцем испод. 

6. Уколико се у оквиру објекта налази више засебних потрошача (станови, локали и сл.) 

предвидети за сваку потрошачку јединицу посебан водомер , који ће бити смештен у 

заједничким просторијама (ходницима)  и један централни водомер који ће мерити укупну 

потрошњу у објекту. 

7.    Контролни водомер за санитарну воду смештити у водомерном окну димензионисати 

га у складу са хидрауличким прорачуном за предвиђени опсег потрошње. 

За пожарну воду предвидети засебан водомер, смештити га у водомерно окно и 

димензионисати у складу са хидрауличким прорачуном за предвиђени опсег потрошње.  

Обавезно у водомерном окну извршити раздвајање санитарне и пожарне воде. 

 

ТАБЕЛА 1 

 

Величина 

водомера 

у   м³/х   

 

Пречник  

Водомера 

у   мм  

 

Отпoр у 

водомеру по 

јединици 

оптерећења 

у     ВС  

     Протицај  у  л/ сец  при губитку притиска  у 

                Водомеру од м  ВС 

            (број јединица оптерећења)   

 

    1    2       3     4      5 

     3     15    0.90000 0.264 

(1.1) 

 0.373 

 (2.2) 

  0.456 

   (3.3) 

 0.527 

  (4.4) 

 0.589 

  (5.6) 

     5      20    0.32400  0.439 

 (3.1) 

0.621 

(6.2) 

0.761 

(9.3) 

0.878 

(12.3) 

0.982 

(15.4) 

     7      25    0.16530 0.615 

(6.0) 

0.868 

(12.1) 

1.065 

(18.1) 

1.230 

(24.2) 

1.375 

(30.3) 

    10     30    0.08100 0.878 

(12.3) 

1.242 

(24.7) 

1.521 

(37.0) 

1.757 

(49.4) 

1.964 

(61.7) 
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    20     40    0.02025 1.757 

(49.4) 

2.484 

(98.8) 

3.043 

(148.1) 

3.514 

197.5 

3.928 

(246.9) 

    30      50    0.00506 3.514 

(197.6) 

4.968 

(395.2) 

6.086 

(592.4) 

7.028 

(790.0) 

7.858 

(987.6) 

 

о КАНАЛИЗАЦИЈА 

 

1. Прикључну канализациону цев предметног објекта н ауличну канализацију 

димензионисати тако да задовољи потрбе свих садржаја у оквиру парцеле. 

Димензионисање прикључне канализационе цеви извршити на основу хидрауличног 

прорачуна који мора бити саставни део пројекта, с тим да не сме бити мањег 

пречника од 160мм. 

Подрумске просторије се могу прикључити на фекалну канализацију 

препумпавањем. 

2. Улична канализација: 

 Фекална канализација: профил 500мм, материјал PVC 

3. Гранично ревизионо окно у кругу предметне парцеле извести на одстојању највише 

3м од регулационе линије. У граничн ревизионо укључити све фекалне воде из 

предметног објекта/предметне парцеле. Улични колектор је предвиђен само за 

фекалну канализацију и строго се забрањује укључење кишне канализације. 

4. Прикључење извести од граничног ревизионог окна најкраћим путем до ревизионог 

окна н ауличној канализацији канализационом цеви са падом 2% и 6%. Изузетно 

може се одобрити прикључење горе наведене предметне парцеле преко друге 

парцеле, уз претходно добијену сагласност власнка парцеле кроз коју пролази 

прикључни цевовод. Дати цевовод поставити у словју песка 10цм испод и изнад 

цевовода у каналу са пројектованим падом миминалн едубине 1м. На делу трасе 

прикључног цевовда који пролази испод саобраћајница и тротоара затрпавање рова 

изнад слоја песка предвидети шљунком. 

5. Прикључење гаража, ресторана, сервиса и других објеката, који испуштају воде са 

садржајем уља, масти, бензина итд..., вршити преко таложника и сепаратора 

(одвајача) масти, уља и бензина. Систем јавне канализације мора бити заштићен од 

непожељног дејства материја које са собом носе отпадне воде корисника градске 

канализације и врши се кроз следеће заштите: Заштита од механичких утицаја, 

Заштита од запаљивих и експлозивним материја, заштита од хемијских материја и 

заштита од инфективних вода. 

6. Пројекат радити тако да се прикључна цев улива у улични ревизиони шахт на коти 

која је виша од коте дна уличног канализационог колектора за минимум 100цм. 

7. Квалитет отпадних вода које се упуштају у улични колектор градског 

канализационог система мора да одговара Правилнику о техничким и санитарним 

условима за упуштање отпадних вода у градску канализацију, при чему температура 

воде не сме бити већа од 40°С. 

8. Одржавање фекалне канализације од уличне фекалне шахте до граничног 

ревизионог окна пада н атерет ЈП''Водовод и канализација''. 

 

 

ГАС: 

 

Предметни објекат је у зони у којој је делимично изграђена, а за потребе овог објекта може 

бити дограђена дистрибутивна гасовдна мрежа. 

Из тога разлога, горе поменути објекат, ће бити могуће прикључити на дистрибутивну 

мрежу кад се за то стекну услови. Нема ограничења у погледу градње. 

 

 

 

 



 7 

ТТ комуникације: 

 

На предметној ситуацији извођења радова у оквиру регулационих линија не постоје 

подземне ТК инсталације.  

Да би предметни објекат био прикључен на ТК мрежу обавеза инвеститора је да:  

- на сувом и приступачном месту у ходнику главног улаза или простору (просторији за 

смештај ТК уређаја) угради изводни ТК орман који обавезно уземљити. 

 - уз регулациону линију са приступном улицом изградити помоћно кабловско окно. - од 

условљеног ТК извода до условљеног ПК окна у ров дубине 80 цм од будуће коте терена 

положити две ПЕ цев 40мм. 

 - при полагању ПВЦ цеви водити рачуна о углу савијања цеви, полупречник треба да 

износи r≥ 2,5m, ради несметаности полагања кабла кроз приводну цев. Место савијања 

цеви не сме се затрпати док надзорни орган не констатује да је кривина прописно изведена. 

- од унутрашњег кабловског ормана, развод телефонске инсталације извести 

инсталационим кабловима категорије II ТК ДСЛ, који се целом дужином увлаче кроз 

инсталационе PVC цеви све до одговарајуће утикачке кутије у стамбеном или пословном 

простору. У изводу, инсталације завршити на инсталационим реглетама 10х2.  

Извођач је обавезан да се, најмање 10 дана пре почетка извођења радова, писмено обрати 

на телефон (064/65-11-343) Ђорђић Драган који ће бити надзорни орган, учествовати у 

договорима око радова, исте контролисали и констатовати да ли су изведени по важећим 

прописима у односу на постојеће ТК објекте. Надзорни орган има право измена и допуна 

из ове сагласности по свим прописима о градњи и одржавању ТК мрежа и инсталација. 

Технички услови важе годину од дана издавања, у случају истека овог рока исти се морају 

обновити.  

Уколико у току важења ових услова настану промене, а које се односе на реконструкцију 

објекта, инвеститор је дужан да пријави овој служби. 

 ТК мрежу градити сходно Закону о системима мрежа, Упутству о градњи разводних 

мрежа, Упутству о планирању месних мрежа, Упутству о изради телефонских инсталација 

и увода и других прописа ЗЈПТТ, који се односе на ову врсту радова и објеката и према 

пропису о изградњи објеката. 

 

 

ПРОТИВПОЖАРНИ УСЛОВИ: 
 

У вези са издавањем услова у погледу мера заштите од пожара за изградњу стамбено-

пословног објекта, спратности По+Пр+4+Пс, укупне бруто површине 2497,37м2, са 

припадајућом подземном гаражом, на катастрској парцели број 3483/14 КО Лозница, 

обавештавамо Вас да је, у погледу мера заштите од пожара, у фази пројектовања и 

изградње предметног објекта са свим припадајућим инсталацијама, опремом и уређајима 

потребно применити мере зашитите од пожара утврђене законима, техничким прописима, 

стандардима и другим  актима  којима је  ypеђeнa  област  заштите  од пожара, а посебно 

наглашавамо следеће услове: 

 Приликом пројектовања и утврђивања захтева у погледу заштите од пожрара 

за конструкцију, материјале, опрему, инсталације и уређаје, потребно је, 

осим техничких прописа којима је уређена област заштите од пожара, 

применити и одредбе СРПС ТП 21; 

 Потребно је израдити процену ризика од пожара којом се утврђује потреба за 

уградњом система за благовремено откривање, дојаву и гашење пожара 

сходно члану 42 Закона о заштити од пожара (''Сл. Гласник РС'', бр. 59/16); 

 Достављеним идејним решењем није обрађен прикључни гасовод са мерно 

регулационом станицом и иста није предмет ових услова. Узимајући 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 дистрибутивне гасоводне мреже прибави 

услове у погледу мера заштите од пожара и експлозија за безбедно  
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постављање прикључног гасовода и мерно регулационе станице, од 

стране органа надлежног 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'', 35/15 и 114/15), као и услове у погледу мера 

заштите од пожара у складу са одредбама члана 16 став 2 исте Уредбе. 

 

Издати услови у погледу мера заштите од пожара су саставни део локацијских услова, на 

основу којих се издаје решење о грађевинској дозволи, које је потребно доставити овом 

Одељењу у складу са чл.138 Закона о планирању и изградњи (“Сл. Гласник PC” бр. 72/09, 

81/09, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14). 

 

Сходно чл. 123 Закона о планирњу и изградњи, а у складу са одредбама Правилника о 

поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ( „Сл. гласник PC“ бр. 

113/15) и чл. 33 Закона о заштити од пожара („Сл. Гласник PC“ бр. 111/09 и 20/15) 

потребно је, пре отпочињања поступка за утврђивање подобности објеката за употребу, 

доставити на сагласност пројекте за извођење објеката, чији је саставни део и Главни 

пројекат заштите од пожара. 

 

 

НАКНАДЕ И ДОПРИНОСИ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ РЕШЕЊА ЗА ГРАЂЕВИНСКУ 

ДОЗВОЛУ: 

                  

          ЈП''Град'' 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 МУП-а, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у 

Шапцу 09/34 Број 217-9106/16-1 од 19.09.2016.године 

 Услови ''Лозница-гас''доо из Лознице, бр.LG-17/16 од 13.09.2016.године 

 Услови ОДС ''ЕПС Дистрибуција''доо Београд, Огранак Лозница бр.4-142/2016 од 

26.09.2016.године 

 Услови ЈП''Водовод и канализација''Лозница, бр.73/1627 од 21.09.2016.године 

 Услови ''Телеком Србија''ад Београд, интерни бр.7010-340539/1 број из ЛКРМ:31 од 

08.09.2016.године 

 Идејно решење.  

     
ДРУГИ УСЛОВИ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ: 

 

Уз захтев за грађевинску дозволу приложити: 

1. Уговор сачињен између ЕД Лозница и инвеститора (у вези са условима бр.4-142/16 

од 26.09.2016.год.). 

 

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 

издатих у складу са овим локацијским условима. 
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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. 

 

 

           ШЕФ ОДСЕКА НАЧЕЛНИК  ОДЕЉЕЊА 

                          

    ____________________________                            _______________________________ 

Весна Стефановић, дипл.инж. грађ.                              Милица Павловић, дипл.правник 

      
          

 

 

http://www.loznica.rs/

