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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 – Градске управе, чији је пуномоћник Слободан М. Мијатовић из 

Јагодине, за издавање локацијских услова за изградњу фискултурне сале уз постојећи 

објекат гимназије „Вук Караџић” на к.п. 5294  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, 83/2018, 31/2019, 

37/2019, 9/2020 и 52/21), Уредбе о локацијским условима (''Службени гласник РС'', број 115/20), 

Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (''Службени 

гласник РС'', број 68/2019 и Плана детаљне регулације блока „Гимназија“ између улица 

Пашићеве, Трга Јована Цвијића, Гимназијске и реке Штире у Лозници (''Службени лист града 

Лознице'', број 19/19), издаје 
 

 

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 
 

 

за катастарску парцелу број 5294 КО Лозница, површине 3.167, 00 м²  за изградњу 

фискултурне сале уз постојећи објекат гимназије „Вук Караџић”, укупне бруто површине 

857,02 м2, категорије објекта В, класификационог броја 126500 (зграде за спортове који се 

одржавају у затвореном простору и које имају просторе за гледаоце као и за учеснике). 

 

Саставни део ових Локацијских услова је Идејно решење (Пројекат архитектуре) за 

изградњу фискултурне сале уз постојећи објекат гимназије „Вук Караџић” на к.п. 5294 КО 

Лозница, урађено од стране "Домус Инжењеринг" д.о.о. Јагодина, Св. Марковића 21, број 

техничке документације 27/20, из априла 2020. године, Јагодина и Идејно решење (Главна 

свеска) за изградњу фискултурне сале уз постојећи објекат гимназије „Вук Караџић” на к.п. 5294 

КО Лозница, урађено од стране "Домус Инжењеринг" д.о.о. Јагодина, Св. Марковића 21, број 

техничке документације 27/20, из априла 2020. године, Јагодина. 
 

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 

 
Урбанистички параметри за доградњу Гимназије (к.п. 5294) 

 

Побољшање услова образовања предвиђено је изградњом на к.п. 5294 КО Лозница. Планским решењем 

даје се могућност проширења активности које су у потпуности у складу са општом наменом образовања – 

фискултурна сала, библиотека, ученичке радионице, простор за одвијање ваннаставних активности, пријем 

ученика, и сл.  

                                                                                                           

Намена објекта: Мoгућa је изгрaдњa oбjeкaтa кojи су у пoтпунoсти у склaду сa oпштoм нaмeнoм 

oбрaзoвaњa (предшколско, oснoвнo, срeдњe и висoкoшкoлскo): шкoлe, библиoтeкe, 

учeничкe рaдиoницe и лaбoрaтoриje, дeчиja и спoртскa игрaлилиштa, фискултурнe сaлe и 

сл.  

Компатибилне намене су све оне које утичу на подизање стандарда делатности: тргoвинa 

нa мaлo искључивo хрaнe и бeзaлкoхoлних пићa, кaнтинe, објекти за истрaживaњe и 

рaзвoj. 

 



Према Правилнику о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних 

средстава за гимназију (Сл. гласник СРС 5/90), за школу до 16 одељења потребна је 

једна сала за физичко вежбање а за више од 16 одељења две сале. 

Сала (28х16х7м) има пратеће просторије: 

- кабинет за кондицију 30м² односно 50м²; 

- просторија за справе, величине 30м²; 

- просторија за наставнике са посебним простором за гардеробу, тушем и wc-ом уз 

просторију за наставника, величине 16м²; 

- две свлачионице, величине по 16м²; 

- два купатила (тушеви, корита, wc) величине по 16м², од којих су по једна свлачионица 

и по једно купатило повезани/одвојени за ученике односно ученице, а по правилу са 

чистим ходником повезани са салом за физичко васпитање; 

 

Приступ парцели: Грађевинска парцела мора имати директан приступ на јавну површину. 

Услови за 

доградњу објекта: 

-Максимална висина објекта........................П+1, али су пратећи садржаји распоређени на 

више етажа унутар објекта. 

Препоручује се уједначавање венца дограђеног дела и венца Гимназије, а у складу са 

условима надлежног Завода за заштиту споменика културе. 

Хоризонтална регулација.......предвиђено је постављање објекта на задњу међу без 

прибављања сагласности суседа, а уколико се објекат не гради на задњој међи, удаљење 

је најмање 2м. 

- минимално растојање објекта од задње границе парцеле - према графичком прилогу 

План саобраћаја, регулације и нивелације  

Минимално растојање грађевинске линије објекта од регулационе линије парцеле 

дефинисано је у графичком прилогу План саобраћаја, регулације и нивелације. 

Паркирање: Према општим правилима грађења, дефинисаним у делу Паркирање и према 

нормативима за образовање. 

Уређење слободних 

површина: 

Комплекси школа, у складу са прописима морају бити ограђени и контролисани. 

Посебни услови: Обавезна је изградња објеката у непрекинутом низу, постављањем објекта на међу без 

прибављања сагласности суседа, како би се максимално искористили потенцијали 

локације. 

 

Зa oбjeктe код кojих су утврђeни услoви зa зaштиту културнo истoриjскoг нaслeђa вaжe и 

пoсeбни услoви кojи су истим дeфинисaни. Сви прилaзи и улaзи у jaвнe oбjeктe и oбjeктe 

oд oпштeг интeрeсa мoрajу сe прилaгoдити стaндaрдимa и прoписимa кojи дeфинишу 

услoвe зa нeсмeтaн приступ хeндикeпирaним oсoбaмa и лицимa сa пoсeбним пoтрeбaмa. 

Посебни уређаји у сали за физичко васпитање треба да обезбеде нормалан и несметан 

рад. 

Прозори треба да обезбеђују довољну природну осветљеност сале и да се отварају 

помоћу уграђених уређаја (венту или слично), ради природне вентилације. 

Сви прозори, уколико су од ломљивог стакла, заштићени су мањом жичаном мрежом 

удаљеном од стакла 10цм. Светлосна тела и радијатори су такође заштићени. 

 

 

 

 
УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ НА КОМУНАЛНУ И ДРУГУ 

ИНФРАСТРУКТУРУ 

 

ЕЛЕКТРО МРЕЖА  
 

- Према Условима ''ЕПС Дистрибуција'' ДОО Београд, Огранак Лозница, број 20700-D-09.14-42192-

/1-21 од 27.05.2021. године и Уговор број 20700-D-09.14-42192-/1-21 од 27.05.2021. године. 

 

 



ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 

 

- Планирани објекат је могуће прикључити на водоводну  мрежу према условима ЈП ''Водовод и 

канализација'' Лозница, број 115/647 од 08.06.2021. године, уз напомену:  

 

Прикључење предметног објекта планирати на постојеће ревизионо окно у оквиру катастарске 

парцеле. 

− Напомињемо да је колектор у улици Гимназиској оптерећен постојећим корисницима. 

 

ГАСОВОД 

 

- Планирани објекат је могуће прикључити  на дистрибутивну гасоводну мрежу према условима  

''Лозница-гас'' ДОО  Лозница, број ЛГ-469/21 од 26.05.2021. године. 

 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА МРЕЖА 

 

- Према Условима "Телеком Србија" АД Београд, број А332-217552/1 од 02.06.2021. године. 

 

ЈКП "ТОПЛАНА - ЛОЗНИЦА" 

 

- Према Условима Јавног комуналног предузећа ''Топлана - Лозница'', број 285 - 1 од 10.06.2021. 

године. 

 

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ "ВАЉЕВО" 

 

- Према Условима Завода за заштиту споменика културе "Ваљево" из Ваљева од 28.05.2021. 

године, уз напомену: 

 

Напомена: Пројектант је у обавези да пре покретања поступка обједињене процедуре достави 

техничку документацију овом Заводу, на сагласност, у електронској и аналогној форми. 

 

УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ МЕРА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА  

- Према условима МУП, Сектор за ванредне ситуације у Шапцу, број 217-7399/21- 1 од 07.06.2021. 

године.  

 

 

НАКНАДЕ И ДОПРИНОСИ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ 

 

- ЈП ''Лозница развој'' из Лознице. 

 

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 

73/19). 

 

САСТАВНИ ДЕО ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА 

- Услови ''Електродистрибуција'' Лозница, број 20700-D-09.14-42192-/1-21 од 27.05.2021. године и 

Уговор број 20700-D-09.14-42192-/1-21 од 27.05.2021. године. 

- Услови ЈП ''Водовод и канализација'' Лозница, 115/647 од 08.06.2021. године.  

- Услови ''Лозница-гас'' ДОО Лозница, број ЛГ-469/21 од 26.05.2021. године. 

- Услови "Телеком Србија" АД Београд, број А332-217552/1 од 02.06.2021. године. 

- Услови ЈКП "Топлана - Лозница", број 285 - 1 од 10.06.2021. године. 

- Услови Завода за заштиту споменика културе "Ваљево" из Ваљева од 28.05.2021. године. 

- Услови МУП РС, Одељ. за ван. ситуације Шабац, број 217-7399/21- 1 од 07.06.2021.  године.  

- Идејно решење.  

 



ДРУГИ УСЛОВИ У СКЛАДУ СА  ЗАКОНОМ 

 

- Пре отпочињања  поступка за утврђивање подобности објекта за употребу, органу надлежном за 

послове заштите од пожара доставити на сагласност пројекте за извођење објекта. 

 

- Пројектант је у обавези да пре покретања поступка обједињене процедуре достави техничку 

документацију Заводу за заштиту споменика културе "Ваљево", на сагласност, у електронској и 

аналогној форми. 

 

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 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 

 

        Јелена Тодоровић, дипл.инж.арх. 

 

 

 

 

                ШЕФ ОДСЕКА                 НАЧЕЛНИК  ОДЕЉЕЊА 

 

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

 

 

 

 
 

 


		2021-06-17T13:26:03+0200
	Vladan Tripković 100069153-0103969773647




