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Л о з н и ц а 

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

захтеву "LEDENA LOZICA", d.o. o. , Лозница, Улица Кнеза Милоша 66, поднет 

преко овлашћеног предузећа "Forma Nova" d.o.o., Ниш, Улица Цара Душана 89, за 

издавање локацијских услова за изградњу затвореног складишта-хладњаче 

(прихватање, дорада  и смрзавање воћа) на катастарској парцели број 4533/37  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 и 145/14), Уредбе о локацијским условима (''Службени гласник 

РС'', број 35/15), Плана детаљне регулације индустријске зоне "Шепак" (''Службени лист 

града Лознице'', број  7/2007 и 1/2012) и Урбанистичког пројекта 353-22/2016 од 12.05. 

2016. године, издаје   

   

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 

 
за катастарску парцелу 4533/37  КО Лозница, у Лозници, површине 0.56.73 ха, за 

изградњу затвореног складишта-хладњаче (прихватање, дорада  и смрзавање воћа), 

укупне БРГП 2.286,86 м
2
, категорије В, класификационог броја 125223.   

 
  ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ИЗ ПЛАНА 

 

- намена катастарске парцеле: претежна намена:производно занатство са 

допунском наменом: услуге и сервиси (зона бр. 2)        

- минимална површина парцеле:   1500 м²   

- минимална ширина уличног фронта: 25,00 м²         

- мин. растојање грађевинске линије објекта од регулационе линије 

парцеле: 10 м 

- мин. растојање објекта од бочних граница парцеле: 5,0 м 

- мин. растојање од бочних суседних објеката: 10,0 м 

- мин. растојање објекта од задње границе парцеле: 10, 0 м 

- паркирање теретних и путничких возила као и потребе манипулативне 

површине обезбедити у оквиру сопствене парцеле по принципу: 

1 паркинг место на сваких 100 м² производно-активног пословног простора, 

односно према стандардима за специфичне намене. 

Обавезно је формирање зелених површина на мин. 20% површине парцеле. 

Застрте површине са перфорираним блоковима рачуна се у зелене површине 

са 50 % своје површине. 

 

 

    -Урбанистички пројекат за изградњу затвореног складишта-хладњаче (прихватање, 

дорада  и смрзавање воћа)  на катастарској парцели број 4533/37  КО Лозница,  ураћен од 

стране овлашћеног предузећа "Forma Nova" d.o.o., Ниш, број 353-22/2016 од 12.05. 2016. 

године. 

 
ПОСЕБНИ  УСЛОВИ  

 

- Обавеза инвеститора је да се пре подношења захтева за издавање грађевинске 

дозволе за изградњу планираног објекта, обрати надлежном органу за заштиту 

животне средине ради одлучивања о потреби израде Студије о процени утицаја 

на животну средину , у складу са одредбама Закона о процени утицаја на  
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-  

животну средину ("Сл. Гласник РС", бр. 135/04 и 36/09). Уколико је потребна 

израда студије, инвеститор је дужан да уз пројекат за грађевинску дозволу исту 

приложи, сходно члану 58. Правилника о садржини, начину и поступку 

вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта ("Сл. 

Гласник РС", бр. 23/15 и 77/15). 

 

 
САСТАВНИ ДЕО ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА  

 

         -Услови ЈП ''Водовод и канализација'' Лозница, бр. 17/649 од 31.03.2016. године, 

        -ЈП "Град" Лозница, бр. 01-261 од 30.03. 2016. Године, 

        -Услови ''Електродистрибуција'' Лозница, бр. 4-16/16 од 29.03.2016. године,  

        -МУП РС, Одсек за ванредне ситуације, број 09/34/4 број 217-1877/16-1 од 

25.02.2016. године, 

        - КЈП "Наш дом", Лозница, број 1721 од 08.02.2016. године, 

        - Идејно решење за изградњу затвореног складишта-хладњаче (прихватање, дорада  

и смрзавање воћа)  на катастарској парцели број 4533/37  КО Лозница,  ураћен од 

стране овлашћеног предузећа "Forma Nova" d.o.o., Ниш, Улица Цара Душана 89. 
               

НАКНАДЕ И ДОПРИНОСИ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ 

 

- ЈП "ГРАД" 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 23/15). 

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

локацијским условима и Урбанистичким пројектом за изградњу на КП 4533/37 КО 

Лозница. 

Локацијски услови важе 12 месеци од дана издавања или по истеку важења Грађевинске 

дозволе издате у складу са овим условима. 

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, кроз ЦЕОП. 

 
Обрадио:                       НАЧЕЛНИК  ОДЕЉЕЊА 

                          

     _______________                                               _______________________________ 

                                                                               Милица Павловић, дипл.правник 

 

         ШЕФ ОДСЕКА 

 

____________________ 

Весна Стефановић, дипл.инж.грађ. 

 

 


