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

"АЛФАПРОЈЕКТ"ДОО Лозница, чији је пуномоћник Жико Субић за издавање локацијских услова за 

изградњу вишепородичног стамбеног објекта са прикључним гасоводом, мерно-регулационом станицом и 

унутрашњим гасним инсталацијама на КП 123/4 у КО Бања Ковиљача, 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 52/21), Уредбе о локацијским условима 

(''Службени гласник РС'', број 115/2020), Правилника о поступку спровођењу обједињене процедуре електронским 

путем (''Службени гласник РС'', број 68/2019) и Плана генералне регулације за насељено место Бања Ковиљача 

(''Службени лист града Лознице'', број 4/11,14/17 и 4/19), издаје 

 

 

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 

 
 

за катастарску парцелеу 123/4 у КО Бања Ковиљача, површине укупне 678 м², за изградњу вишепородичног 

стамбеног објекта са прикључним гасоводом, мерно-регулационом станицом и унутрашњим гасним 

инсталацијама, спратности По+Пр+2+Пк (подрум, приземље, два спрата и поткровље) укупне БП 1.455,14 м² 

и категорије објекта Б, класификационог броја 112221.       

                        

 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ИЗ ПЛАНА 

 

ВИШЕПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ СРЕДЊИХ ГУСТИНА, ПОСЛОВНО СТАНОВАЊЕ, РЕНТАЛНО 

СТАНОВАЊЕ, АПАРТМАНСКО СТАНОВАЊЕ СА ДОПУНСКИМ КОМЕРЦИЈАЛНИМ 

САДРЖАЈИМА И СА ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈИМА У ФУНКЦИЈИ ТУРИЗМА, УГОСТИТЕЉСТВА И 

КОМЕРЦИЈАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ У ШИРОЈ ЗОНИ ГЛАВНОГ ЦЕНТРА НАСЕЉА (ТНЦ7) 

 

ПРАВИЛА 

ПАРЦЕЛАЦИЈЕ 

Минимална површина парцеле: 

-за слободно стојеће објекте….600м2 

-за објекте у низу……500м2 

-за објекте у полуотвореном блоку......1000м2 

ПРИСТУПИ 

ПАРЦЕЛАМА 

Све грађевинске парцеле морају имати директан приступ на јавну површину.   

Ширину приступног пута одредити у зависности од начина паркираwа (броја паркинг места, типа и 

вели~ине гара`е и сл.) као и од услова и техни~ких захтева противпо`арне за{тите (за{тита високих 

објеката од по`ара, за{тита гара`а за путни~ке аутомобиле од по`ара и експлозија). 

 

УСЛОВИ ЗА 

ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА 

Индекс/степен изграђености: 

-максималан индекс/степен изграђености за ниво блока или целине…1,8 

-максималан индекс/степен изграђености на парцели….2,0 

 

Индекс/степен искоришћености: 

-максималан индекс/степен искоришћености на нивоу блока или целине….40% 

-максималан индекс/степен искоришћености на парцели…..50% 

 

Висинска регулација: 

-максимална спратност објекта П+2+Пк (приземље, 2 спрата, поткровље) 

-максимална висина објекта: 

     до коте слемена…..15м 

     до коте венца……12м 

-спратност помо}ног објекта П (приземље) 

-максимална висина помоћног објекта 

     до коте слемена…..5,0м 

     до коте венца……4,0м 
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Хоризонтална регулација: 

Грађевинска линија за сваку катастарску парцелу је приказана на графичком прилогу бр.5 ,,План 

саобраћаја, регулације и нивелације”. 

Најмање дозвољено растојање основног габарита (без испада) објекта од бочне границе суседне 

грађевинске парцеле: 

-слободностојећи објекти…. 1/4х (четвртина висине) објекта, а не мање од 4,0м (уколико на 

суседној парцели нема објекта) 

-за објекте у низу…..2,5м 

-за објекте у полуотвореном блоку……4,0м 

-за изграђене објекте важи постојеће растојање 

Најмање дозвољено растојање основног габарита објекта од бочних суседних објеката: 

-слободностојећи објекти…..1/2х (пола висине) вишег објекта 

-двојни објекти……5,0м 

-у прекинутом низу…..4,0м 

-за изграђене објекте важи постојеће растојање 

Минимално растојање два објекта на парцели…..4,0м 

Минимално растојање објекта од задње границе парцеле…..6,0м 

Минимално растојање објекта од наспрамног објекта….1х, а не мање од 10,0м 

 

Кровови и поткровља: 

Препоручују се коси кровови, нагиба кровних равни до највише 40˚. 

Поткровља могу имати надзидак висок највише 1,6м (рачунајући од коте пода поткровне етаже до 

тачке прелома кровне косине). Изградња мансардних кровова и више поткровних етажа није 

дозвољена. Изузетак од правила је да, уколико геометрија крова то омогућава, се дозвољава 

формирање максимум два нивоа у поткровљу уз услов да припадају истој стамбеној или пословној 

јединици.  

 

ОДВОДЊАВАЊЕ Одводњавање атмосферских вода са објекта није дозвољено преко суседних парцела. 

 

УРЕЂЕЊЕ 

СЛОБОДНИХ 

ПОВРШИНА  

Минимални проценат зелених површина на парцели…..20% 

 

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊАТА ОПШ  

ПРАВИЛА ЗА ПАРЦЕЛЕ Грађевинска парцела је простор на којем је могућа изградња објекта уколико испуњава услове: 

-да се налази на простору на којем је планирана изградња; 

-да има приступ на јавну површину (улица, трг, сквер). 

Грађевинска парцела дефинисана је регулационом линијом према јавном простору, међним 

линијама према суседним парцелама и аналитичко-геодетским елементима преломних тачака. 

Свака катастарска парцела може се трансформисати у складу са Законом и урбанистичким 

планом. 

Постојећа једна или више парцела могу се делити на две или више грађевинских парцела 

(препарцелација) под следећим условима: 

-подела се може вршити у оквиру граница једне или више постојећих парцела; 

-све новоформиране парцеле морају имати приступ на јавни простор; 

-новопланиране парцеле се формирају на основу урбанистичких параметара дефинисаних за 

одрђени тип изградње и намену; 

-поделом се не могу формирати парцеле испод дозвољених минималних урбанистичких 

параметара. 

Формирање парцеле у постојећим блоковима колективног становања, осим наведених услова, 

условљено је обавезним дефинисаwем припадајућег дела парцеле уз објекат. 

Две или више постојећих парцела могу се спајати у једну грађевинску парцелу (парцелација) под 

следећим условима: 

-спајање се може вршити у оквиру граница целих парцела, с тим да граница новоформиране 

парцеле обухвата све парцеле које се спајају; 

-за новоформирану грађевинску парцелу важе урбанистички показатељи дефинисани за одређени 

тип изградње и намену./ 

Парцеле са површином испод минималне дефинаисане величине парцеле за одређени тип 

изградње, са ширином фронта испод дозвољеног и неправилне форме не могу бити грађевинске 

парцеле. У посебним случајевима, као нпр. за постављање електроенергетских и 

телекомуникационих објеката и уређаја, величина парцеле може бити мања од површине 

прописане планом, под условом да постоји приступ објекту односно уређају ради одржавања.  

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 
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објекта према суседним парцелама, односом објекта према објектима на суседним парцелама, 

индексом или коефицијентом изграђености, индексом или степеном искоришћености.  

Све грађевинске линије које одређују положај планираног објекта на парцели дефинишу се тако 

да не престављају сметњу функционисању објекта на парцели, да омогуће насметано постављање 

ннфраструктурне мреже и да не угрозе функционисање и статичку стабилност објеката на 

суседним парцелама. Све грађевинске линије дефинишу максималне границе градње које 

одређују однос планираног објекта према објектима на суседним парцелама и у оквиру којих се 

лоцира габарит објекта. Габарит објекта може бити мањи у односу на максималне границе градње 

(зону изградње дефинисану грађевинским линијама). 

Грађевинска линија подземних етажа је линија којом се утврђује линија грађења подземних 

делова објеката. Грађевинска линија подземних етажа објекта у централној зони насеља може се 

поклопити са регулационом линијом парцеле под условом да подземна етажа не прелази нивелету 

приступне саобраћајнице. Подземна грађевинска линија такође може се поклапати са границом 

парцеле према суседним парцелама под условом да индекс или коефицијент изграђености не 

пређе максималних 0,8. 

Грађевински елементи испод коте тротоара-подрумске етаже-могу прећи грађевинску, односно 

регулациону линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције 

испада), и то: 

-стопе темеља и подрумски зидови-0,15м до дубине од 2,6м испод коте тротоара, а испод те 

дубине-0,5м; 

-шахтови подрумских просторија до нивоа коте тротоара-1,0м. 

Стопе темеља не могу прелазити границу суседне парцеле, осим уз сагласност власника или 

корисника парцеле. 

Грађевинска линија приземqа је линија приземног дела објекта у односу на дефинисану 

грађевинску линију објекта. 

Грађевинске линије дефинишу се у односу на: регулациону линију парцеле, границе суседних 

бочних парцела, границу суседне унутрашње парцеле. Грађевинска линија објекта према 

регулационој линији парцеле може бити постављена на регулациону линију или на дефинисаном 

растојању ка унутрашњости парцеле. 

За сваку парцелу дефинисана су растојања грађевинске линије објеката од регулационе линије 

која су приказана у графичком прилогу Лист бр. 5 ,,План саобраћаја, регулације и нивелације”. 

У односу на грађевинске линије објекта према границама суседних бочним парцела објекти могу 

бити постављени: у непрекинутом низу, у прекинутом низу, као слободностојећи објекти. 

Посебним правилима дефинисани су елементи и растојања за сваки тип изградње и намену 

парцеле. 

Објекти постављени у непрекинутом низу додирују се својим бочним странама, што значи да 

растојање између објеката износи 0,0 м.  

Слободностојећи објекти су објекти чије грађевинске линије не додирују границе било које од 

суседних парцела. Минимално растојање од суседних бочних парцела и од објеката на суседним 

парцелама је дефинисано посебним правилима грађења у зависности од положаја у насељу и 

намене. 

Међусобна удаљеност слободностојећих вишеспратница износи најмаwе половину висине ви{ег 

објекта. Уколико на суседној парцели нема изгра|еног објекта, новопланирани објекат мора бити 

удаqен од бо~не границе те суседне парцеле 1/4 (четвртину) висине, а не мање од 4,0м. У том 

случају се дозвољавају отвори за дневно осветљење на фасади орјентисаној према суседној 

парцели на којој нема изграђеног објекта. Уколико на суседној парцели постоји изграђен објекат, 

њихова међусобна удаљеност уместо половине висине вишег објекта може бити смањена на 1/4 

(четвртину) висине, а не мање од 4,0м, ако објекти на наспрамним бочним фасадама не садрже 

отворе на просторијама за становање (као и атељеима и пословним просторијама). У том случају 

је на тим фасадама могуће формирање прозорских отвора једино помоћних нестамбених 

просторија. Ова удаљеност не може бити мања од 4,0м ако један од зидова објекта садржи отворе 

за дневно осветљење. Поред овог услова вишеспратни слободностојећи објекат не може 

заклањати директно осунчање другом објекту више од половине трајања директног осунчања.  

У блоковима са типом изградње у прекинутом низу на новопланираним објектима могу се 

формирати прозорски отвори стамбених просторија искључиво ако је растојање између објеката 

веће од 1/3 висине (трећине висине) вишег објекта. Ако је растојање мање дозвољава се 

формирање прозорских отвора помоћних нестамбених просторија. Код овог типа изградње нису 

дозвољени испади, еркери и терасе према суседним парцелама. 

При изградњи вишеспратница и објеката који се граде у непрекинутом низу, на новом објекту се 

оставља светларник исте величине и симетричан светларнику постојећег објекта. Услов за 

одређивање површине светларника је  минимиално 1,0 м2 по етажи објекта, при чему он не може 

бити мањи од 3м2. Најмања висина парапета отвора у светларнику је 1,8 м. 

Грађевинске линије постојећих објеката задржавају се уколико се планом детаљне регулације не 

одреди другачије. У случају замене објекта или реконструкције већег обима, објекат се мора 

градити у свему преме правилима и условима за нове објекте. 

Постојећи објекти или делови објеката чије су грађевинске линије у деловима простора у статусу 

грађевинског земљишта за јавне намене (улице, тргови или коридори инфраструктуре, парцеле 
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јавних објеката) морају се уклонити. 

На деловима новопланираних објеката орјентисаним према регулационој линији могу се градити 

испади (еркери, терасе, доксати, улазне настре{нице без стубова) који прелазе регулациону 

линију уз следе}е услове: 

-дужина испада може бити максимално 0,6 м, ако је ширина тротоара до 3,5 м и то на минималној 

висини од 4,0 м изнад тротоара и могу да заузимају 40% површине уличне фасаде; 

-дужина испада може бити максимално 1,0 м, ако је ширина тротоара већа од 3,5 м, ширина улице 

већа од 15,0 м и то на минималној висини од 4,0 м изнад тротоара и могу да заузимају 50% 

површине уличне фасаде; 

Грађевински елементи (еркери, доксати, балкони, улазне надстрешнице са и без стубова, 

надстрешнице и сл.) на нивоу првог спрата могу да пређу грађевинску линију (рачунајући од 

основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада) и то; 

-на делу објекта према предwем дворишту - 1,20 м, али укупна површина грађевинских елемената 

не може прећи 50% уличне фасаде изнад приземља; 

-на делу објекта према бочном дворишту претежно северне оријентације (најмањег растојања од 

1,50 м) - 0,60 м, али укупна површина гра|евинских елемената не може пре}и 30% бочне фасаде 

изнад приземља; 

-на делу објекта према бочном дворишту претежно јужне оријентације (најмањег растојања од 

2,50 м) - 0,90 м, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 30% бочне фасаде 

изнад приземља; 

- испади према суседним бочним парцелама дозвоqени су искључиво ако се задовољи услов да 

минимално растојање од испада до границе парцеле износи 2,5 м, а у случају да је објекат 

постављен на грађевинској линији удаљеној 2,5 од границе суседне парцеле испади на објектима 

нису дозвољени; 

-на делу објекта према задњем дворишту (најмањег растојања од стражње линије суседне 

грађевинске парцеле од 5,00 м) - 1,20 м, али укупна површина грађевинских елемената не може 

прећи 30% стражње фасаде изнад приземља; 

- испади према унутрашњем дворишту могу се градити уз услов да се обезбеди минималном 

растојање објекта до суседне наспрамне парцеле. 

Грађевински елементи на нивоу приземља могу прећи грађевинску, односно регулациону линију 

(рачунају}и од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада), и то: 

-излози локала - 0,30 м, по целој висини, кад најмања ширина тротоара износи 3,00 м, а испод те 

ширине тротоара није дозвољена изградња испада излога локала у приземљу; 

-излози локала - 0,90 м по целој висини у пешачким зонама; 

-транспарентне браварске конзолне надстрешнице у зони приземне етаже - 2,00 м по целој 

ширини објекта са висином изнад 3,00 м; 

-платнене надстрешнице са масивном браварском конструкцијом - 1,00 м од спољне ивице 

тротоара на висини изнад 3,00 м, а у пешачким зонама према конкретним условима локације; 

-конзолне рекламе - 1,20 м на висини изнад 3,00 м. 

Отворене спољне степенице могу се постављати на објекат (предњи део) ако је грађевинска 

линија 3,0м увучена у односу на регулациону линију и ако савлађују висину до 0.9м. Степенице 

које савлађују висину преко 0,9м улазе у габарит објекта. Уколико се степенице постављају на 

бочни или задњи део објекта не могу ометати пролаз и друге функције дворишта. 

На парцели се може градити и више објеката уколико објекти представљају јединствену 

функционалну целину и заједнички користе парцелу. У случају изградње више објеката на 

парцели не смеју се прекорачити урбанистички параметри и морају се поштовати сви други 

услови дефинисани посебним правилима за одређени тип изградње и намену парцеле. 

Висина објекта чија се изградња планира или надзиђује зависи од: величине блока, хоризонталне 

и вертикалне регулације на парцели, урбанистичких параметара на парцели, заштите 

доминантних визура, услова за заштиту амбијената, јавног простора и уличних потеза. 

Постојећи објекти чија висина превазилази максималне дозвољене вредности задржавају се, с тим 

да се не дозвољава повећање њихове висине и спратности у циљу формирања новог корисног 

простора. 

У посебним случајевима при интервенцији у већ изграђеном блоку у коме висина објеката 

премашује дозвољене вредности могуће је усклађивање висина постојећих и планираних објеката. 

Нулта кота терена је кота испред улаза у објекат.  

Кота приземља објеката одређује се у односу на коту нивелете јавног или приступног пута, 

односно према нултој коти објекта, и то: 

-кота приземља нових објеката на равном терену не може бити нижа од коте нивелете јавног или 

приступног пута; 

-кота приземља може бити највише 1,20 м виша од нулте коте; 

-за објекте на стрмом терену са нагибом од улице (наниже), када је нулта кота нижа од коте 

нивелете јавног пута, кота приземља може бити највише 1,20 м нижа од коте нивелете јавног 

пута; 

-за објекте који у приземљу имају нестамбену намену (пословање и делатности) кота приземља 

може бити максимално 0,20 м виша од коте тротоара (денивелација до 1,20 м савладава се унутар 

објекта). 
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Под поткровљем се подразумева поткровна етажа, са нагибом кровне равни до максималне 

висине дефинисане Правилима грађења за типичну насељску целину, при чему максимална кота 

слемена не може бити већа од 4,5м од коте пода поткровља. Под поткровљем се подразумева и 

повучен спрат, максималне спратне висине 3,8м, чије је минимално повлачење у односу на фасаде 

1,5м. Наткривање повученог спрата решава се као раван кров или плитак коси кров, максималног 

нагиба до 10°, без корисне површине. Код повуњеног спрата дозвољено је наткривање отворене 

терасе транспарентном надстрешницом, која у складу са укупном архитектуром објекта не 

прелази задату висину. Искључује се свака могу}ност накнадног затварања наткривене терасе 

задње етаже. Није дозвољена примена на једном објекту и поткровља и повученог спрата. Висина 

надзитка стамбене поткровне етаже износи највише 1,6м рачунајући од коте пода поткровне 

етаже до прелома кровне косине, а одређује се према конкретном случају. 

Висина објекта је: 

-на релативно равном терену-растојање од нулте коте до коте слемена (за објекте са косим 

кровом), односно венца (за објекте са равним кровом); 

-на стрмом терену са нагибом према улици (навише), кад је растојање од нулте коте до коте 

нивелете јавног или приступног пута маwе или једнако 2,0м-растојање од нулте коте до коте 

слемена, односно венца; 

-на стрмом терену са нагибом према улици (навише), кад је растојање од нулте коте до коте 

нивелете јавног или приступног пута веће од 2,0м-растојање од коте нивелете јавног пута до коте 

слемена (венца) умањено за разлику висине преко 2,0м; 

-на стрмом терену са нагибом од улице (наниже), кад је нулта кота објекта нижа од коте јавног 

или приступног пута-растојање од коте нивелете пута до коте слемена (венца). 

Максимална висина објекта (од коте терена до коте слемена) у зависности од спратности износи: 

П…………….6м 

П+Пк……….9м 

П+1…………10,5м 

П+1+Пк……12м 

П+2…………13,5м 

П+2+Пк……15м 

П+3…………16,5м 

П+3+Пк……18м 

П+4…………19,5м 

П+4+Пк……21м 

П+5…………22,5м 

П+5+Пк……24м. 

Ове висине су детаљније прописане у правилима грађења за сваку типичну насељску целину 

понаособ, па су појединачна правила грађења меродавна. Уколико у појединачним правилима 

грађења није прецизирано, висине објеката усвојити према горе наведеним. 

Подрумске етаже се дозвољавају у објектима уколико за то постоје грађевински услови од којих 

су најважнији ниво подземних вода и посебни услови изградње као што су близина суседних 

објеката, носивост тла и сл. Клизишта је потребно испитати и утврдити да ли и под којим 

условима постоји могућност изградње у зонама у којима су утврђена активна или умирена 

клизишта. Код неистражених клизишта је потребно спровести сва потребна испитивања, поготову 

ако се у њиховој непосредној близини или у оквиру њих налазе изграђене зоне. 

 

ПРИСТУП ОБЈЕКТУ Парцела на којој се налази објекат мора имати приступ на јавну површину. 

Најмања ширина приступног пролаза-пута је 2,5м, тј. то је она ширина која је посебно дефинисана 

у правилима грађења за типичне насељске целине. 

Код великих објеката није дозвољен приступ објекту спољним, отвореним степеницама (уколико 

нису предвиђене противпожарним елеборатом и служе за евакуацију). 

 

 

 

Саставни део ових Локацијских услова је Идејно решење вишепородичног стамбеног објекта са гасним 

прикључком, мерно регулационом сетом и гасном котларницом, на кат.парцели 123/4 КО Бања Ковиљача, које је 

урадио ''SUBIC COMPANY'', из Лознице, број техничке документације 4/2021, април 2021. године. 

 

Саставни део ових Локацијских услова је Идејно решење прикључног гасовода, МРС и УГИ за вишепородични 

стамбени објекат на кат.парцели 123/4 КО Бања Ковиљача, урађен од стране ''ТЕРМОГАС ИНЖЕЊЕРИНГ'', 

Лозница из Лознице, број дела ИДР за испуњеност безбедносних услова Б-12-05/2021, мај 2021.године, број дела 

ИДР машински пројекат гасне инсталације Г-12-05/2021, мај 2021. године. 
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УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ НА КОМУНАЛНУ И ДРУГУ ИНФРАСТРУКТУРУ 

 

 ЕЛЕКТРО МРЕЖА 

 

- Према условима "ЕПС Дистрибуција" ДОО Београд, Огранак Лозница, број 20700-D-09.14-45147-/1-21 од 

31.05.2021. године  и Уговор бр. 20700-D-09.14-45147-/1-21-UGP од 31.05.2021. године. 

 

ВОДOВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 

 

- Према условима ЈП "Водовод и канализација" Лозница, број 116/652 од 07.06.2021. године. 

 

ГАСНА МРЕЖА 

 

- Према условима ЈП "Лозница-гас",  ДОО Лозница, број LG-470/2021 од 26.05.2021. године. 

 

ПРОТИВПОЖАРНИ УСЛОВИ 

 

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

ситуационим планом МУП, Сектор за ванредне ситуације у Шапцу, 09/33 број 217-7517/21-1 од 08.06.2021. 

године. 

     -   Према условима у погледу мера заштите од пожара МУП, Сектор за ванредне ситуације у Шапцу, 09/33 број 

217-7519/21-1 од 08.06.2021. године. 

 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА МРЕЖА 

 

- Према условима  "Телеком Србија" АД Београд, број А332-217542/1 од 04.06.2021.године. 

 

     ДРУГИ  УСЛОВИ У СКЛАДУ СА ПОСЕБНИМ ЗАКОНОМ 

 

-  Потребно је пре отпочињања поступка за утврђивање подобности објекта за употребу, доставити на 

сагласност пројекте за извођење објекта, чији је  саставни део и Главни пројекат заштите од пожара. 

              - Потребно је припремити пројекат припремних радова уз захтев за издавање грађевинске дозволе за објекте 

који су уписани у лист непокретности а предвиђени су за уклањање. 

 

   НАКНАДЕ И ДОПРИНОСИ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ РЕШЕЊА ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ: 

                  

        -    ЈП ''Лозница развој'' 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 

73/2019).  

       -  У пројекту за грађевинску дозволу планирати дечије игралиште на парцели и приказати све терасе у основама 

које се налазе и у изгледима. 

       -   Индекс изграђености рачунати БП надземног објекта∕ површина парцеле (1.054,54м2∕678м2). 

     

САСТАВНИ ДЕО ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА: 

  

- Услови ''Електродистрибуција'' Лозница, бр. 20700-D-09.14-45147-/1-21 од 31.05.2021. године  и Уговор бр. 

20700-D-09.14-45147-/1-21-UGP од 31.05.2021. године  ,  

- Услови ''Лозница-гас''ад Лозница, бр. LG-470/2021 од 26.05.2021. године, 

- Услови ЈП''Водовод и канализација'' Лозница, бр. 116/652 од 07.06.2021. године, 

     -    Услови МУП РС, Одељ. за ван. ситуације Шабац, 09/33 број 7517/21-1 од 08.06.2021. године, 

       -     Услови МУП РС, Одељ. за ван. ситуације Шабац, 09/33 број 217-7519/21-1 од 08.06.2021. године, 

- Услови  "Телеком Србија" АД Београд, број А332-217542/1 од 04.06.2021.године, 

- Услови ЈП "Лозница-гас",  ДОО Лозница, број LG-470/2021 од 26.05.2021. године. 

- Идејнa решењa. 

 

 

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 решења за грађевинску дозволу, издат у 

складу са тим условима, за катастарску парцелу за коју је поднет захтев. 

Локацијски услови се достављају: подносиоцу захтева, надлежној служби ради објављивања на интернет страници 

Града Лознице (www.loznica.rs), електронски кроз ЦИС и имаоцима јавних овлашћења. 

 

http://www.loznica.rs/
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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. 

 

 

 

 

 

ОБРАДИО 

 

Биљана Илић, 

дипл.простор.план. 

 

 

 

 

  ШЕФ ОДСЕКА         НАЧЕЛНИК  ОДЕЉЕЊА 

 

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

 
                                                                                    

 

 

 

 

                                                            

 


