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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 линеарног парка ''Лагатор'' на к.п. 3485/2, 3483/7, 3481/34 и 

3481/52 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 9/20), Уредбе о локацијским условима (''Службени  

гласник РС'', број 115/20), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 

електронским путем (''Службени гласник РС'', број 68/19) и Плана детаљне регулације зоне III 

''Лагатор'' (''Службени лист општине Лозница'', број 4/20), издаје 

 

   

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 

 
за катастарске парцеле број 3485/2, 3483/7, 3481/34 и 3481/52 КО Лозница, за изградњу 

линеарног парка ''Лагатор'', категорија објекта Г, класификациони број 241222.         

 
Саставни део ових Локацијских услова је Идејно решење за изградњу линеарног парка Лагатор 

на к.п. 3485/2, 3483/7, 3481/34 и 3481/52 КО Лозница, урађен је од стране ''ПИН'' ДОО из 

Лознице, број 01/21 из јануара 2021. године. 

 
ПРАВИЛА ГРАДЊЕ ИЗ ПЛАНА: 

 

Уређено зеленило (блокови 3, 4.1, 4.2, 5 и 6.1) 
Унутар ових блокова планиране су површине уређеног зеленила које има улогу  побољшања 

услова живота и микроклиматских услова, заштиту од претеране инсолације и аеро и других 

загађења. 

У оквиру блокова вишепородичног становања, зеленило дато као посебна намена на графичким 

прилозима, представља површине уређене за одмор, шетњу, забаву и игру. 

Забрањена је било каква изградња осим урбаног мобилијара, справа за игру деце и терена за 

мале спортове.  

Предвиђена је комбинација травнате површине, са могућом комбинацијом жбунастог растиња и 

високог растиња. Могуће је организовати мања дечија игралишта и пешачке стазе на овим 

површинама као места одмора и рекреације одраслих.  

На парцелама 3485/2 (блок 6.1) и 3481/52 (блок 4.1) могућа је изградња мањих  отворених 

спортских терена (мали спортови), али тако да не заузму више од 70% површине парцеле, по 

урбанистичким параметрима за спорт и рекреацију. 

Кoд пoдизaњa нoвих зелених површина унутар блокова или привођења намени неуређених 

зелених површина вaжe слeдeћи услoви: увaжaвaти прaвцe пeшaчкoг крeтaњa; стaзe, плaтoи мoгу 

дa зaузимajу дo 35% зелене површине; пoжeљнo je дa избoр мaтeриjaлa и кoмпoзициja зaстoрa 

буду декоративни; плaнирaти дeчиja игрaлиштa сaглaснo потребама корисника; зeлeнилo трeбa 

дa будe декоративно уз изузетак примене алергена; плaнирaти учeшћe цвeтних пoвршинa oд 2-

4%; плaнирaти чесме; урбани мобилијар прилагодити потребама корисника и архитекторнском 

изразу објеката у суседству. 

Следеће врсте зеленила нису дате графички као посебне намене али се могу појавити у оквиру 

Плана: 
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Линеарно зеленило  

Основни задатак линеарног зеленила је да постојеће зелене површине повеже са планираним и 

зеленилом из окружења у систем зеленила. 

Избор врста за дрворедно зеленило прилагодити условима: 

– једнострани или обострани дрвореди, 

– прекинуте низове попунити истом врстом, 

– за нове дрвореде користити врсте са добро развијеном и формираном круном, снажним 

кореновим системом и правим деблом најмање 2,8-3m висине, 

– у улицама где услови захтевају урадити реконструкцију дрворедног зеленила фазном 

заменом старих стабала, 

– при реконструкцији улица постојеће дрвореде, по могућству, задржати или заменити новим 

дрворедом. 

 

Зеленило у оквиру површина јавних намена 

Остало зеленило јавног карактера су зелене површине: јавних установа, вртића, спорта и 

рекреације, паркинга .... 

Ово зеленило уредити комбинацијом травних површина и солитерских стабала и то избором 

врста које ће се најбоље прилагодити датим условима средине и одговарати датој композицији, 

својим обликом, бојом и морфолошким карактеристикама кроз пејзажно пројектовање. Водити 

рачуна да се остваре што већи ефекти евапотранспирације, ради регулисања режима подземних 

вода. 

У оквиру паркинг површина обавезно је озелењавање са минимум једним високим стаблом на 

свака три паркинг места. 

У поступку реконструкције, ревитализације и подизања нових зелених површина избор врста 

прилагодити намени простора, условима локације и функцији зеленила. 

 
  
УСЛОВИ  ЗА  ПРОЈЕКТОВАЊЕ  И  ПРИКЉУЧЕЊЕ НА КОМУНАЛНУ И ДРУГУ 

ИНФРАСТРУКТУРУ 
 
ЕЛЕКТРО МРЕЖА 

 

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

28820-/1-20 од 02.02.2021.године. 

 
ВОДОВОД 

 

Према условима ЈП ''Вовод и канализација'' Лозница, број 13/109 од 12.02.2021. године. 

 
ЈП''ЛОЗНИЦА РАЗВОЈ'' 

 

Према условима ЈП ''Лозница развој'' Лозница, 03-154/-1 од 22.02.2021. године. 

 

ОБАВЕЗНИ  ДЕЛОВИ  ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА  ЗА  ПРИБАВЉАЊЕ РЕШЕЊА  ПО  

ЧЛАНУ 145.  ЗАКОНА   
 

Идејни пројекат урадити у складу са Правилником о садржини, начину и  поступку 

израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта 

(''Службени гласник РС'', број 73/19).  
 
 

НАКНАДЕ И ДОПРИНОСИ  ЗА  ПРИБАВЉАЊЕ  РЕШЕЊА  ПО  ЧЛАНУ 145.  ЗАКОНА   

 

- ЈП ''Лозница развој'' Лозница 
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САСТАВНИ ДЕО ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА  
 

- Услови ''Електродистрибуција'' Лозница, бр. 8Ј.1.1.0-D-09.14-28820-/1-20 од 02.02.2021.г. 

- Услови ЈП ''Вовод и канализација'' Лозница, број 13/109 од 12.02.2021. године. 

- Услови ЈП ''Лозница развој'' Лозница, 03-154/-1 од 22.02.2021. године. 

- Идејно решење. 

 

 

ДРУГИ УСЛОВИ У СКЛАДУ СА  ЗАКОНОМ 

 

Одговорни пројектант је дужан да идејни пројекат уради у складу са локацијским условима. 

 

Локацијски услови важе две године од дана издавања или до истека важења решења по члану 

145. Закона,  издато 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:                        

                          

     _______________                                               

Мирјана Матовић Марковић                                

дипл.простор. план. 

 

 

 

 

 

         ШЕФ ОДСЕКА                                                   НАЧЕЛНИК  ОДЕЉЕЊА 

 

_________________________                                 ________________________________ 

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

 


