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Л о з н и ц а  

 

Одељење за планирање и изградњу Градске управе града Лознице, поступајући 

по  захтеву "ЛИН СОЛАРИА" ДОО Лозница, Доситеја Обрадовића 74 чији је 

пуномоћник Владимир Павловић за издавање локацијских услова за измештање 

мале соларне електране-стадион ФК Лозница на кат.парцели 3501/1 Лозница на 

нову локацију-кров Спортског центра Лагатор на кат.парцели 3492 у 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 и 37/2019), Уредбе о локацијским условима 

(''Службени гласник РС'', број 35/15,114/15 и 117/2017), Правилника о поступку 

спровођења обједињене процедуре електронским путем (''Службени гласник РС'', број 

68/2019) и Плана генералне регулације за насељено место Лозница (''Службени лист 

града Лозница'', број  3/2014 и 13/2018), издаје 

   

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 

 
за измештање мале соларне електране-стадион ФК Лозница на кат.парцели 3501/1 

Лозница на нову локацију-кров Спортског центра Лагатор на кат.парцели 3492 у 

КО Лозница, површине 17.541 м² (к.п. 3492-нова локација), категорије Г, 

класификационог броја 230201.  

 

 

        Саставни део ових Локацијских услова је Идејно решење за измештање мале 

соларне електране-стадион ФК Лозница на кат.парцели 3501/1 Лозница на нову 

локацију-кров Спортског центра Лагатор на кат.парцели 3492 у КО Лозница, урађен од  

стране 'АРХИТЕКТОН 01'' ПР Лозница, из Лознице, број ИДР 02-09/19, септембар 

2019. године.    

    

ПРЕМА ИДЕЈНОМ РЕШЕЊУ 

 

 -  постојећи елементи соларне електране на стадиону ФК Лозница биће пажљиво 

демонтирани, транспортовани на нову локацију и поново монтирани на крову објекта 

Спортског центра Лагатор. Задржавају се постојеће карактеристике соларне електране 

за производњу и предају електричне енергије на основу којих она има дозволу за рад.        

-  пројектом је предвиђена и изградња новог тракастог уземљивача и инсталација 

изједначења потенцијала соларне електране сходно важећим техничким прописима и 

стандардима.  

-  фотонапонске ћелије претварају светлост сунца у електричну енергију на основу 

фотонапонског ефекта. Електрана ће бити прикључена на електродистрибутивну НН 

мрежу и сву произведену енергију ће предавати у мрежу ДЕЕС. 

 

 



 

УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ НА КОМУНАЛНУ И ДРУГУ 

ИНФРАСТРУКТУРУ 

 
ЕЛЕКТРО МРЕЖА 

 

- Према условима "ЕПС Дистрибуција" ДОО Београд, Огранак Лозница, број 8J.1.1.0-

D-09.14-265179-/1-19 од 29.08.2019. године. 

 
ВОДOВОДНА И КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА 

 

Према условима ЈП "Водовод и канализација" Лозница, број 150/1357 од 30.10.2019. 

године. 

 
ПРОТИВПОЖАРНИ УСЛОВИ 

 

Према условима МУП, Сектор за ванредне ситуације у Шапцу, 09.33 број 217-

15804/19-1 од 31.10.2019. године. 

 

ГАСНА МРЕЖА 

 

Према условима ЈП " Лозница-гас",  ДОО Лозница, број LG-231/19 од 18.10.2019. 

године. 

 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА МРЕЖА 

  

Према Условима  ''Телеком Србија'' АД Лозница, број А332-466027/1 од 29.10.2019. 

године.  

 

ТОПЛОВОДНА МРЕЖА 

 

Према Условима  ЈП ''Топлана'' ДОО  Лозница, број 588-1 од  21.10.2019. године. 

 

ЈП "ЛОЗНИЦА РАЗВОЈ" ЛОЗНИЦА 

 

Према Условима ЈП "Лозница развој" Лозница, број 03-1178/1 од 31.10.2019. године. 

 

ЈВП "СРБИЈАВОДЕ" БЕОГРАД 

 

Према Условима ЈВП "Србијаводе" Београд, број 9621/3 од 30.10.2019. године. 

НАКНАДЕ И ДОПРИНОСИ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ 

- ЈП "Лозница развој" Лозница 

ОБАВЕЗНИ ДЕЛОВИ ПРОЈЕКТА ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ 

- Пројекат за грађевинску дозволу урадити у складу са Правилником о садржини, 

начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према 

класи и намени објекта (''Сл.гласник РС'', број 72/2018). 

 



 

САСТАВНИ ДЕО ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА 

- Услови ''Лозница-гас'' ДОО Лозница, бр. LG-231/19 од 18.10.2019. године, 

- Услови ''Телеком Србија'' Београд, број А332-466027/1 од 29.10.2019, 

- Услови ''Електродистрибуција'' Лозница, бр. 8Ј.1.1.0-D-09.14-168407-19 од 

29.05.2019.године, 

- Услови ЈП ''Водовод и канализација'' Лозница, број 150/1357 од 30.10.2019. године, 

- ЈКП ''Топлана'' ДОО  Лозница, број 588-1 од  21.10.2019. године, 

- МУП, Сектор за ванредне ситуације у Шапцу, 09.33 број 217-15804/19-1 од 31.10.2019. 

године, 

- ЈВП "Србијаводе" Београд, број 9621/3 од 30.10.2019. године, 

- ЈП "Лозница развој" Лозница број 03-1178/1 од 31.10.2019. године, 

- Идејно решење.   
  

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. 

-  Јавном водопривредном предузећу "Србијаводе" Београд доставити Пројекат за 

грађевинску дозволу ради утврђивања усклађености техничке документације са 

издатим водним условима. 

-  Решити имовинско-правне односе у вези са постављањем соларне електране на кров 

Спортског центра Лагатор на кат.парцели 3492 у КО Лозница. 

 

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, у предмет, надлежној служби 

ради објављивања на интернет страници Града Лознице и имаоцима јавних овлашћења. 

 

ПОУКА: Против ових локацијских услова може се поднети приговор Градском већу 

града Лознице, у року од 3 дана од дана пријема локацијских услова, а преко овог 

Одељења. 
    
   ОБРАДИО                                  ШЕФ ОДСЕКА  

               

Биљана  Илић,                                                                      Весна  Стефановић, дипл.инж.грађ. 

дипл.простор.план. 

 

 

                                                              НАЧЕЛНИК  ОДЕЉЕЊА 

 

                                                                                                                     Владан Трипковић,  

                                                                                                                     дипл.простор.план. 

 

 

 
 


