
Република Србија

ГРАД ЛОЗНИЦА

ГРАДСКА УПРАВА

Одељење за планирање и изградњу

Одсек за спровођење обједињене процедуре и планирања

Број предмета: ROP-LOZ-4034-LOCH-2/22

Заводни број: 353-77/2022-V

Датум: 05.04.2022. године

Л о з н и ц а

 

Одељење за планирање и изградњу Градске управе града Лознице, поступајући по захтеву Марије Лукић и Александра Лукића из Лешнице, за
издавање локацијских услова за изградњу економског објекта за подно складиштење житарица на катастарској парцели  3490 КО Лешница,  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, 37/19, 9/20 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 68/19) и Плана генералне регулације за насељено место Лешница
(''Службени лист града Лозница'', број 7/11 и 13/15), издаје

                                                                

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

 

за катастарску парцелу 3490 КО Лешница, површине 9.924,00 (9.523,00) м2, за изградњу економског објекта за подно складиштење
житарица, укупна БП објекта 264,00 м2, категорија објекта Б, класификациони број 125221.       

               

Саставни део ових Локацијских услова је Идејно решење за изградњу економског објекта за подно складиштење житарица на
катастарској парцели 3490 КО Лешница, урађен од стране СБЗП ''Wall'' из Лознице, број 21/22 од 10.02.2022. године.

ПРАВИЛА  ГРАЂЕЊА

   

ТИПИЧНА НАСЕЉСКА ЦЕЛИНА (ТНЦ 2)

 

ПРАВИЛА
УРЕЂЕЊА

Пожељно је да приземља објеката буду намењена за јавни, комерцијални или услужни
садржај.

НАМЕНА
ПОВРШИНА И
ОБЈЕКАТА

У Зони урбаног становања и уз коридор М19 су планирани следећи садржаји:

-једнопородично (индивидуално) становање

- једнопородично (индивидуално) становање са допунским комерцијалним садржајима 

- терцијалне делатности-пословно-комрцијалне, ресторани, угоститељски објекти,
занатске радње

У овој ТНЦ заступљене су и остале намене које су одређене посебно у правилима
грађења а то су:

- Спорт и рекреација

- Образовање

- Индустрија

Предвиђено је уклањање свих депонија (уколико постоје) и привођење тих површина
намени која је планирана по Плану генералне регулације.

ПОСЕБНИ
УСЛОВИ

Обавезна је израда урбанистичких пројеката за веће објекте и комплексе.



У оквиру ТНЦ 2 је објекат спорта и рекреације односно фудбалско играли ште које је
потребно уредити и по потреби допунити пратећим објектима уколико је то потребно.

За планирани објекат из домена образовања правила грађења и уређења биће посебно
прописана и за овакав објекат је обавезна детаљнија урбанистичка разрада .

 

 

 

      

Терцијалне делатности

 

PRAVILA
PARCELACIJE

Minimalna površina parcele.............600 m2

Minimalna širina parcele...............….12m

PRISTUPI
PARCELAMA

Sve građevinske parcele moraju imati direktan pristup na javnu površinu.

USLOVI ZA
IZGRADNJU
OBJEKATA

Indeks/stepen izgrađenosti:

-maksimalan indeks/stepen izgrađenosti za nivo bloka ili celine…1,8

-maksimalan indeks/stepen izgrađenosti na parceli….....................2,0

Indeks/stepen iskorišćenosti:

-maksimalan indeks/stepen iskorišćenosti na nivou bloka ili celine ............40%

-maksimalan indeks/stepen iskorišćenosti na parceli ...................................50%

Visinska regulacija:

-maksimalna spratnost objekta P+2+Pk (prizemlje, 2 sprata, potkrovlje)

-maksimalna visina objekta:

     do kote slemena…..15,0m

     do kote venca……12,0m

-spratnost pomoćnog objekta P (prizemlje)

-maksimalna visina pomoćnog objekta

     do kote slemena…..5,0m

     do kote venca……4,0m

Horizontalna regulacija:

Građevinska linija za svaku katastarsku parcelu je prikazana na grafičkom prilogu br.5-Plan
saobraćaja, regulacije i nivelacije

-za izgrađene objekte važi postojeća građevinska linija

Najmanje dozvoljeno rastojanje osnovnog gabarita (bez ispada) objekta od bočne granice
susedne građevinske parcele.................................................................6,0m

-za izgrađene objekte važi postojeće rastojanje

Najmanje dozvoljeno rastojanje osnovnog gabarita objekta od bočnih susednih
objekata............................................................................................................12,0m

-za izgrađene objekte važi postojeće rastojanje

Minimalno rastojanje dva objekta na parceli….................................................8,0m

Minimalno rastojanje objekta od zadnje granice parcele….............................12,0m



Minimalno rastojanje objekta od naspramnog objekta….1h, a ne manje od.. 10,0m

Krovovi i potkrovlja:

Kod objekata manjih gabarita i veće spratnosti preporučuju se kosi krovovi, nagiba krovnih
ravni do najviše 40%. Ukoliko su objekti velikih gabarita i male spratnosti (megamarketi,
supermarketi i sl.) preporučuju se ravni ili kosi krovovi koji su maksimalnog nagiba 6%.

Potkrovlja mogu imati nadzidak visok najviše 1,6m (računajući od kote poda potkrovne etaže
do tačke preloma krovne kosine). Izgradnja mansardnih krovova i više potkrovnih etaža nije
dozvoljena.

 

ODVODNJAVANjE Odvodnjavanje atmosferskih voda sa objekta nije dozvoljeno preko susednih parcela.

 

UREĐENJE
SLOBODNIH
POVRŠINA

Minimalni procenat zelenih površina na parceli…................30%

 

 

 

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 2460800-Д-09.14-110769-/1-22 од 21.03.2022. године и Уговору број 2460800-Д-09.14-110769-/1-22-УГП од 21.03.2022. године.

 

 

 

ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

 

Планирани објекат је могуће прикључити на водоводну  мрежу према условима ЈП ''Водовод и канализација'' Лозница, број 47/346 од  28.03.2022. године.

 

Објекат прикључити на водонепропусну септичку јаму.

 

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 23/15 и 77/15).

 

 

НАКНАДЕ И ДОПРИНОСИ  ЗА  ПРИБАВЉАЊЕ  РЕШЕЊА  ПО  ЧЛАНУ 145.  ЗАКОНА  

 

ЈП ''Лозница развој'' из Лознице.

 

САСТАВНИ  ДЕО  ЛОКАЦИЈСКИХ  УСЛОВА



 

-Услови ''Електродистрибуција'' Лозница, број 2460800-Д-09.14-110769-/1-22 од 21.03.2022. год. и Уговор број 2460800-Д-09.14-110769-/1-22-УГП од
21.03.2022. г.

-Услови ЈП ''Водовод и канализација'' Лозница, број 47/346 од  28.03.2022. године.

- Идејно решење.       

 

    

ДРУГИ УСЛОВИ У СКЛАДУ СА  ЗАКОНОМ

 

 

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

 

Пре подношења захтева за издавање употребне дозволе извршити препарцелацију због одвајања дела парцеле са наменом површина јавне намене
(саобраћајница).

   

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, надлежној служби ради објављивања на интернет страници Града Лознице (www.loznica.rs),
електронски кроз ЦИС 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.

 

 

Обрадила

 

Мирјана Матоић Марковић

 

 

                                                                                      

 

            ШЕФ ОДСЕКА                                                                                                                    НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

 

 

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

 

 

 

http://www.loznica.rs

	Република Србија
	ГРАДСКА УПРАВА
	за катастарску парцелу 3490 КО Лешница, површине 9.924,00 (9.523,00) м2, за изградњу економског објекта за подно складиштење житарица, укупна БП објекта 264,00 м2, категорија објекта Б, класификациони број 125221.
	Саставни део ових Локацијских услова је Идејно решење за изградњу економског објекта за подно складиштење житарица на катастарској парцели 3490 КО Лешница, урађен од стране СБЗП ''Wall'' из Лознице, број 21/22 од 10.02.2022. године.


