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Л о з н и ц а 

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

ГРАДА ЛОЗНИЦЕ, за изградњу  фудбалског стадиона  на катастарској парцели  3500/5, 
3723/2, 3499/1, 3499/2, 3499/3, 3499/4, 3501/1 и 3501/2  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, 83/18 , 31/19 и 37/19), 

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, 96/2016 и 120/17),  Плана генералне регулације за насељено место 

Лозница (''Службени лист града Лозница'', број 3/14 и 13/18 ) и Урбанистичког пројекта 

(Потврда број 353-52/19 од 12.06.2019. године), издаје 

 

   

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 

 
за катастарску парцелу број 3500/5, 3723/2, 3499/1, 3499/2, 3499/3, 3499/4, 3501/1 и 

3501/2  КО Лозница, у укупној површини од 71.311,63 м
2
, за изградњу објекта 

фудбалског стадиона, портирнице са билетарницом и помоћног терена, укупне БП 

СТАДИОНА (објекат фудбалског стадиона 25.469,57 м
2
, фудбалски терен 7.140,00 м

2
 

и слободни простор око терена 3.464,84 м
2
), ПОРТИРНИЦА СА БИЛЕТАРНИЦОМ 

53,68 м
2
 и ПОМОЋНИ ТЕРЕН 7.140,00  м

2
, категорија објекта Г, класификациони 

број 241100.         

 

Саставни део ових Локацијских услова је Идејно решење за изградњу објекта 

фудбалског стадиона  на катастарској парцели  3500/5, 3723/2, 3499/1, 3499/2, 3499/3, 

3499/4, 3501/1 и 3501/2  КО Лозница, урађен је од стране  ''ПРО-ИНГ''ДОО за 

пројетовање и инжењеринг из Новог Сада, под бројем Е-1905 из јуна 2019. године. 
 

ПРАВИЛА  ГРАЂЕЊА  ИЗ  УРБАНИСТИЧЈКОГ  ПРОЈЕКТА 

       

Фудбалски стадион 

Хоризонтални габарит: ............око 19160 m2 

Спратност:......................................... Су+П+3 

Висина: .........око 21 метар (без рефлектора) 

 

Билетарница- запад 

Хоризонтални габарит:................. око 8 m2 

Спратност: ..............................П (приземље) 

Висина:.................................... до 3 метра 

 

Билетарница- север 

Хоризонтални габарит:................ око 8 m2 

Спратност:............................ П (приземље) 

Висина:...................................... до 3 метра 
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Билетарница- југ 

Хоризонтални габарит: ................око 8 m2 

Спратност: .............................П (приземље) 

Висина:....................................... до 3 метра 

 

Трафостаница 

Хоризонтални габарит: ............око 25 m2 

Спратност: ..........................П (приземље) 

Висина: .....................................до 3 метра 

 
Грађевинска линија је постављена на 5 m у односу на регуалциону линију. 
 

Индекс заузетости парцеле је макс 60% (индекс заузетости не улазе терени, трибине, 

стазе и сл.).  

Предложеним решењем индекс заузетости предметног комплекса износи 26,94%. 

 

Обавезно је формирање незастртих зелених површина на минимално 20% површине 

парцеле.  
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Површине за паркирање могу бити озелењене, али се не рачунају у минималан 

проценат зелених површина приликом обрачунавања биланса на предметној локацији.  

Уколико се изводе травнати терени, удео зелених површина је 10%. 

Предложеним решењем проценат зелених површина износи 21,31%. 

                         
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 8Ј.1.1.0-D-09.14-220079-/1-

19 од 15.07.2019. године и Уговору број 8Ј.1.1.0-D-09.14-220079-/1-19-UGP од 16.07.2019. 

године. 
Да би се омогућило прикључење објекта на дистрибутивни систем електричне енергије потребно 

је да ''ЕПС Дистрибуција'' ДОО Београд, Огранак Лозница изда потврду да је изградња 

недостајуће инфраструктуре у плану имаоца јавног овлашћења ( ''ЕПС Дистрибуција'' ДОО 

Београд, Огранак Лозница). 

 
ВОДОВОД 
 

Услови ЈП ''Водовод и канализација'' Лозница, број  106/869 од  11.07.2019. године.  

Допуна услова ЈП ''Водовод и канализација'' Лозница, бр.106/869/1 од 25.07.2019. године. 

 
ГАСОВОД 

 

Услови  ''Лозница-гас'' ДОО  Лозница, број ЛГ-208/19 од  12.07.2019. године.  
 

 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА МРЕЖА 
  

Услови  ''Телеком Србија'' АД Лозница, број А332-318298/1 од 11.07.2019. године.  
 

УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ МЕРА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА 

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

Шапцу, број 217-10441/19-1 од 22.07.2019. године. 

 
УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ ОДЛАГАЊА ОТПАДА 

 
Према Условима КЈП ''Наш дом'' из Лознице, број 1812 од 11.07.2019. године. 

 
ТОПЛОВОД 

 

Услови ЈКП ''Топлана'' ДОО  Лозница, број 385-1 од  11.07.2019. године.  

 

Услови ЈП ''Лозница развој'' Лозница, број 03-83271 од 10.07.2019. године. 

 

 

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 72/18). 

 
САСТАВНИ ДЕО ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА  

 
- Услови ''Лозница-гас'' ДОО Лозница, бр ЛГ-208/19 од  12.07.2019. године 

- Услови ''Телеком Србија'' Београд, број А332-318298/1 од 11.07.2019. године.  

- Услови ''Електродистрибуција'' Лозница, бр. 8Ј.1.1.0-D-09.14-220079-/1-19 од 15.07.2019. 

године и Уговор број 8Ј.1.1.0-D-09.14-220079-/1-19-UGP од 16.07.2019. године. 
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- Услови ЈП ''Водовод и канализација'' Лозница, број 106/869 од  11.07.2019. год и допуна 

услова број 106/869/1 од 25.07.2019. године .  

- Услови МУП РС, Одељ. за ван. ситуације Шабац, број 217-10441/19-1 од 22.07.2019. год. 

- Услови ЈКП ''Топлана'' ДОО  Лозница, број 385-1 од  11.07.2019. године. 

- Условима КЈП ''Наш дом'' из Лознице, број 1812 од 11.07.2019. године. 

- Услови ЈП ''Лозница развој'' Лозница, број 03-83271 од 10.07.2019. године. 

- Идејно решење. 

 

ДРУГИ УСЛОВИ У СКЛАДУ СА  ЗАКОНОМ 

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

локацијским условима. 

 

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

од пожара.  

 

Да би се омогућило прикључење објекта на дистрибутивни систем електричне енергије потребно 

је да ''ЕПС Дистрибуција'' ДОО Београд, Огранак Лозница изда потврду да је изградња 

недостајуће инфраструктуре у плану имаоца јавног овлашћења ( ''ЕПС Дистрибуција'' ДОО 

Београд, Огранак Лозница). 

 

Уколико се укаже потреба закључиће се уговор између инвеститора и имаоца јавних овлашћења 

по питању изградње, односно реконструкције инфраструктуре (а у вези услова  ЈП ''Водовод и 

канализација'' Лозница, број 106/869 од  11.07.2019. године и допуне услова 106/869/1 од 

25.07.2019. године и услова ''Лозница-гас'' ДОО Лозница, бр ЛГ-208/19 од  12.07.2019. године). 

 

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, имаоцима јавних овлашћења и 

надлежном ради објављивања на интернету кроз ЦИС. 

 

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. 

 


