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Л о з н и ц а 

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

Милана Илића из Београда, Јужни булевар 55/6/10 чији је пуномоћник Владимир Павловић за 

издавање локацијских услова за изградњу вишепородичног стамбено-пословног објекта са 

прикључним гасоводом и мерно регулационом станицом, спратности По+Пр+3+Пс на КП 5254/1 

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, 

145/14,83/2018,31/2019,37/2019, 9/2020 и 52/21), Уредбе о локацијским условима (''Службени гласник 

РС'', број 115/2020), Правилника о поступку спровођењу обједињене процедуре електронским путем 

(''Службени гласник РС'', број 68/2019), Плана генералне регулације за насељено место Лозница 

(''Службени лист града Лознице'', број 03/2014 и 13/2018), Плана детаљне регулације блока између 

Улица Пашићева, Вере Благојевић и реке Штире у Лозници (''Службени лист града Лознице'', број 

03/2015) и Урбанистичког пројекта са елементима препарцелације за изградњу вишепородичног 

стамбено-пословног објекта на кат.парцели број 5254/1 и део кат.парцеле број 5254/2 КО Лозница 

(Потврда број 353-39/2021-V од 27.04.2021.године, одговорни урбаниста Владимир Павловић, 

лиценца број 200 1621 18 и 300 М470 13), издаје  

  

  

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 
 

 

за катастарску парцелу 5254/1 у КО Лозница, у Лозници, површине укупне 401 м², за изградњу 

вишепородичног стамбено-пословног објекта са прикључним гасоводом и мерно регулационом 

станицом, спратности По+Пр+3+Пс (подрум, приземље, три спрата и повучени спрат), укупне 

БП 1.733,42 м² и категорије објекта Б, класификационог броја 112112 (61,17%) и 121201(38,83%). 

            

                   

 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ИЗ ПЛАНА 

 

Урбанистички параметри за изградњу објеката на  парцелама са терцијалним делатностима у 

централној зони града 

Намена:  

 

   -услужно-трговинске делатности:  

 

-робне куће, тржни центри, занатски центри, мега-маркети, супер-маркети,   

-пословно-комерцијалне делатности:  

 

-банке, административни центри локалне управе, пословни објекти државних органа, пословни  

објекти предузећа, банке, осигуравајући заводи, пословни објекти за рентирање  

 

-туристичке активности:  

 

-хотели, мотели, ресторани и други угоститељски објекти  

 

-уз терцијалне делатности је могуће организовати вишепородично становање у односу 

становање:терцијалне делатности од 70:30% до 30:70% 

 

Парцела:  

 

-минимална површина парцеле ………..…………....300 м2  

-минимална ширина парцеле ……………………..…   12 м  
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Индекс или степен заузетости "З"  

 

-максимални индекс или степен заузетости "З" на парцели ………..  70%  

 

Висинска регулација:  

 

-максимална спратност објеката ........ према графичком прилогу бр.6 План саобраћаја, регулације и 

нивелације  

-максимална висина објекта ……………………… .   18,0 м 

 

Хоризонтална регулација:  

 

-растојање грађевинске линије објекта од регулационе линије парцеле дефинисано према графичком 

прилогу бр.6 План саобраћаја, регулације и нивелације  

-минимално растојање објекта од бочних граница парцеле………………………………….    према 

графичком прилогу бр.6 План саобраћаја, регулације и нивелације 

-минимално растојање објекта од бочних  суседних објеката ……………………………..    према 

графичком прилогу бр.6 План саобраћаја, регулације и нивелације 

-минимално растојање два објекта на парцели ……..…………………………………...........    8,0 м  

-минимално растојање објекта од задње  границе парцеле ………………………………..    према 

графичком прилогу бр.6 План саобраћаја, регулације и нивелације 

-минимални проценат зелене површине  на парцели ………………………………………….     20%  

Урбанистички параметри за блокове, целине и парцеле са вишепородичним становањем у зони 

ужег градског центра 

Парцела: 

- минимална површина парцеле 

- за слободно стојеће објекте………….... 600 м2 

- за објекте у низу ………………………….500 м2 

 

-минимална ширина парцеле…………......................12 м  

 

Индекс или степен заузетости "З" 

- максимални индекс или степен заузетости "З" на парцели………………..……………. 60% 

- максимални  индекс  или  степен  заузетости  "З"  на  парцелама  са  комерцијалним     функцијама 

…….. ………………………………………………………………………………..70%  

 

Висинска регулација: 

- максимална спратност објеката ......…………… према графичком прилогу бр.6, План саобраћаја, 

регулације и нивелације  

 

Хоризонтална регулација: 

 

- растојање грађевинске линије објекта од регулационе линије парцеле дефинисано према графичком 

прилогу бр.6 План саобраћаја, регулације и нивелације 

- растојање објекта од бочних граница парцеле према графичком прилогу бр.6 План саобраћаја, 

регулације и нивелације  

- растојање објекта од бочних суседних објеката према графичком прилогу бр.6 План саобраћаја, 

регулације и нивелације 

- минимално растојање објекта од задwе  границе парцеле ………………………………….. према 

графичком прилогу бр.6 План саобраћаја, регулације и нивелације  

- минимални проценат зелене површине на парцели …………………………………………… 20% 

 

-посеби услови за објекат који се налази на к.п. 5260: 

 -није дозвољена никаква интервенција на делу објекта на коме се налази избачена тераса  зато 

што улази у зону заштите водотока,дозвољено је само инвестиционо одржавање. 
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 ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 

 

УВОДНО 

РАЗМАТРАЊЕ  

Правилима грађења дефинисани су услови и елементи урбанистичке 

регулације у процесу имплементације урбанистичког плана. Сва правила која 

су дефинисана у наредним поглављима, дата су као максималне могућности, 

док се конкретни услови за изградњу дефинишу на основу садејства свих 

параметара заједно.  

 

НАМЕНА У оквиру сваке зоне дефинисане су намене које се могу обављати на 

појединачним парцелама и објектима. Правила организације простора 

дефинисана су кроз заступљеност и интензитет коришћења простора у оквиру 

одрђ|ене функције. Тако се могу разликовати претећна намена, и допунска 

намена као функције планиране на неком простору.  

Претежна  намена се дефинише као активност тј. намена која претежно 

учествује у организацији простора. Ради реализације већег броја интереса 

претежна намена може имати и допунску намену која, по потреби, може 

допуњавати претежну намену (уколико су компатибилни садржаји) или је у 

потпуности заменити.  

ПРАВИЛА 

ГРАЂЕЊА ЗА 

БЛОКОВЕ 

Блок је простор у постојећем или планираном урбаном ткиву дефинисан 

регулационом линијом која раздваја површине јавне намене (улица, трг, 

сквер) од простора намењеног за изградњу (површине за остале намене).  

ПРАВИЛА ЗА 

ПАРЦЕЛЕ 
На већем броју катастарских парцела може се образовати једна или више 

грађевинских парцела, на начин и под условима утвђеним у планском 

документу, на основу пројекта препарцелације. На једној катастарској 

парцели може се образовати већи број грађевинских парцела, на начин и под 

условима утврђеним у планском документу, на основу пројекта парцелације. 

Може се вршити препарцелација и парцелација на подручју за које постоји 

обавезна израда плана нижег реда и пре његовог доношења.  

ПРАВИЛА 

ГРАЂЕЊА ЗА 

ОБЈЕКТЕ 

Планирани објекат се може градити искључиво у границама сопствене 

парцеле и није дозвољена градња објекта и његових делова на више парцела. 

Изградња објекта на парцели дефинисана је следећим елементима: 

грађевинским линијама, висином објекта, спратношћу објекта, односом 

објекта према суседним парцелама, односом објекта према објектима на 

суседним парцелама, индексом или степеном искоришћености.  

Грађевинска линија подземних етажа је линија којом се утврђује линија 

грађења подземних делова објеката. Грађевинска линија подземних етажа 

објекта у централној зони може се поклопити са регулационом линијом 

парцеле под условом да подземна етажа не прелази нивелету приступне 

саобраћајнице. Подземна грађевинска линија може се поклапати са границом 

парцеле према суседним парцелама, али се мора водити рачуна о 

конструктивној стабилности и безбедности суседних објеката.  

Грађевински елементи испод коте тротоара, подрумске етаже и стопе темеља 

не могу прелазити границу сопствене парцеле. 

Грађевинска линија приземqа је линија приземног дела објекта у односу на 

дефинисану грађевинску линију објекта. 

Грађевинске линије дефинишу се у односу на: регулациону линију парцеле, 

границе суседних бочних парцела, границу суседне унутрашње парцеле.  

При изградњи вишеспратница и објеката који се граде у непрекинутом низу, 

на новом објекту се оставља светларник исте величине и симетричан 

светларнику постојећег објекта. Услов за одређивање површине светларника 

је  минимално 1,0 м2 по етажи објекта, при чему он не може бити мањи од 

3м2. Најмања висина парапета отвора у светларнику је 1,8 м. 

На деловима новопланираних објеката орјентисаним према регулационој 

линији могу се градити испади (еркери, терасе, доксати, улазне настрешнице 

без стубова) који прелазе регулациону линију уз следеће услове: 

-дужина испада може бити максимално 0,6 м, ако је ширина тротоара до 3,5 м 

и то на минималној висини од 4,0 м изнад тротоара и могу да заузимају 40% 

површине уличне фасаде; 

Грађевински елементи (еркери, доксати, балкони, улазне надстрешнице са и 

без стубова, надстрешнице и сл.) на нивоу првог спрата могу да пређу 

грађевинску линију (рачунају и од основног габарита објекта до хоризонталне 

пројекције испада) и то; 

-на делу објекта према предњем дворишту - 1,20 м, али укупна површина 



 4 
грађевинских елемената не може прећи 50% уличне фасаде изнад приземља; 

-на делу објекта према бочном дворишту претежно северне оријентације 

(најмањег растојања грађевинске линије од бочне границе од 2,00 м) - 0,50 м, 

али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 30% бочне 

фасаде изнад приземља; 

-на делу објекта према бочном дворишту претежно јужне оријентације 

(најмањег растојања грађевинске линије од бочне границе од 2,50 м) - 0,90 м, 

али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 30% бочне 

фасаде изнад приземља; 

-на делу објекта према бочном дворишту осталих оријентација (најмањег 

растојања грађевинске линије од бочне границе од 2,50 м) - 0,8 м, али укупна 

површина грађевинских елемената не може прећи 30% бочне фасаде изнад 

приземqа; 

-на делу објекта према задњем дворишту (најмањег растојања грађ|евинске 

линије од задње границе парцеле од 5,00 м) - 1,20 м, али укупна површина 

грађевинских елемената не може прећи 30% стражње фасаде изнад приземља; 

- код вишеспратних објеката вишепородичног становања и објеката 

терцијалних делатности горе наведени испади према суседним бочним 

парцелама дозвољени су искључиво ако се задовољи услов минималног 

растојања грађевинске линије до бочне границе парцеле дефинисан посебним 

правилима грађења  

- код вишеспратних објеката вишепородичног становања и објеката 

терцијалних делатности горе наведени испади према задњем дворишту могу 

се градити уз услов да се обезбеди минимално растојање грађевинске линије 

објекта до задње границе парцеле дефинисан посебним правилима грађења. 

Грађевински елементи на нивоу приземља могу прећи грађевинску, односно 

регулациону линију (рачунајући од основног габарита објекта до 

хоризонталне пројекције испада), и то: 

-излози локала - 0,30 м, по целој висини, кад најмаwа ширина тротоара износи 

3,00 м, а испод те ширине тротоара није дозвољена изградња испада излога 

локала у приземљу; 

-излози локала - 0,90 м по целој висини у пешачким зонама; 

-транспарентне браварске конзолне надстрешнице у зони приземне етаже - 

2,00 м по целој ширини објекта са висином изнад 3,00 м; 

-платнене надстрешнице са масивном браварском конструкцијом - 1,00 м од 

спољне ивице тротоара на висини изнад 3,00 м, а у пешачким зонама према 

конкретним условима локације; 

-конзолне рекламе - 1,20 м на висини изнад 3,00 м. 

У циљу постизања енергетске ефикасности постојећих зграда треба водити 

рачуна о очувању функционалне и обликовне целовитости зграде. Када то 

није искључено другим прописима, дозвољено је накнадно извођење спољне 

топлотне изолације зидова. Када је зид који се санира на регулационој линији, 

дозвољава се да дебљина накнадне термоизолације са свим завршним 

слојевима буде до 15 цм унутар јавног простора. Када је зид који се санира на 

граници са суседном парцелом треба дозволити постављање накнадне спољне 

изолације дебљине до 15 цм, уз сагласност суседа. Када то просторне 

околности омогућавају, дозвољено је накнадно формирање стакленика ако се 

елаборатом докаже побољшање енергетске ефикасности зграде. Приликом 

енергетске санације постојећих зграда, еркери и други истурени делови као 

што су двоструке фасаде, стакленици, застакљене терасе и лође-стакленици, 

чија се грађевинска линија поклапа са регулационом линијом могу прелазити 

регулациону линију и то: 

-максимално 0,6м од грађевинске линије ако је тротоар мањи од 3,5м и ако је 

растојање до суседне насупротне зграде мање од 12м и то максимално на 50% 

површине уличне фасаде и на минималној висини од 3м изнад тротоара; 

изузетно код двоструких фасада дозвољено је целокупно покривање фасаде 

изнад минимално дозвољене висине; 

-максимално 0,9м од грађевинске линије уколико је тротоар већи од 3,5м, а 

ширина улице од 12 до 15м и то максимално на 50% површине уличне фасаде 

и на минималној висини од 3м изнад тротоара; изузетно код двоструких 

фасада дозвољено је целокупно покривање фасаде изнад минимално 

дозвољене висине; 

-максимално 1,2м ако је тротоар већи од 3,5м, а ширина улице већа од 15м и 

то на максимално 50% површине уличне фасаде и на минималној висини од 

3м изнад тротоара; изузетно код двоструких фасада дозвољено је целокупно 
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покривање фасаде изнад минимално дозвољене висине; 

-већи испади надземних етажа у односу на грађевинску линију од наведених 

нису дозвољени; 

-испади на деловима објеката у компактним блоковима оријентисани према 

улици не смеју угрожавати приватност суседних објеката. 

Хоризонтална пројекција линије испада може бити највише под углом од 45 

степени од границе парцеле објекта.  

Отворене спољне степенице могу се постављати на објекат (предњи део) ако 

је грађевинска линија 3,0м увучена у односу на регулациону линију и ако 

савлађују висину до 0.9м. Степенице које савлађују висину преко 0,9м улазе у 

габарит објекта. Уколико се степенице поставqају на бочни или задwи део 

објекта не могу ометати пролаз и друге функције дворишта. 

На парцели се може градити и више објеката уколико објекти представqају 

јединствену функционалну целину и заједнички користе парцелу. У случају 

изградње више објеката на парцели не смеју се прекорачити урбанистички 

параметри и морају се поштовати сви други услови дефинисани посебним 

правилима за одре|ени тип изградwе и намену парцеле. Није дозвоqена 

изградwа два или више стамбених објеката на једној парцели. 

У зони ужег градског центра, уз стамбене функције обавезно предвидети 

комерцијалне садржаје у приземљу и евентуално на 1. спрату планираних 

вишеспратница. На 1. спрату се могу планирати јавне намене (библиотека, 

вишенаменска сала и сл.), али и становаwе. Потребно је, у зони у`ег центра 

сачувати континуитет трговачких радwи, занатских локала, односно 

пословних простора. Сервиси који су бучни нису дозвољени. 

Висина објекта чија се изградња планира или надзиђује зависи од: величине 

блока, хоризонталне и вертикалне регулације на парцели, урбанистичких 

параметара на парцели, заштите доминантних визура, услова за заштиту 

амбијената, јавног простора и уличних потеза. 

У посебним случајевима при интервенцији у већ изграђеном блоку у коме 

висина објеката премашује дозвољене вредности могуће је усклађивање 

висина постојећих и планираних објеката. 

Нулта кота терена је кота испред улаза у објекат.  

Кота приземља објеката одређује се у односу на коту нивелете јавног или 

приступног пута, односно према нултој коти објекта, и то: 

-кота приземља нових објеката на равном терену не може бити нижа од коте 

нивелете јавног или приступног пута; 

-кота приземља може бити највише 1,20 м виша од нулте коте; 

-за објекте који у приземљу имају нестамбену намену (пословање и 

делатности) кота приземља мже бити максимално 0,20 м виша од коте 

тротоара (денивелација до 1,20 м савладава се унутар објекта). 

Под поткровљем се подразумева поткровна етажа, са нагибом кровне равни до 

максималне висине дефинисане Правилима грађења, при чему максимална 

кота слемена не може бити већа од 4,5м од коте пода поткровља. Под 

поткровљем се подразумева и повучен спрат, максималне спратне висине 

3,8м, чије је минимално повлачење у односу на фасаде 1,5м. Наткривање 

повученог спрата решава се као раван кров или плитак коси кров, 

максималног нагиба до 10°, без корисне површине. Код повученог спрата 

дозвољено је наткривање отворене терасе транспарентном надстрешницом, 

која у складу са укупном архитектуром објекта не прелази задату висину. 

Искључује се свака могућност накнадног затварања наткривене терасе задње 

етаже. Није дозвољена примена на једном објекту и поткровља и повученог 

спрата. Висина надзитка стамбене поткровне етаже износи највише 1,6м 

рачунајући од коте пода поткровне етаже до прелома кровне косине, а 

одређује се према конкретном случају. 

Висина објекта је: 

-на релативно равном терену-растојање од нулте коте до коте слемена (за 

објекте са косим кровом), односно венца (за објекте са равним кровом); 

-на стрмом терену са нагибом према улици (навише), кад је растојање од 

нулте коте до коте нивелете јавног или приступног пута маwе или једнако 

2,0м-растојање од нулте коте до коте слемена, односно венца; 

-на стрмом терену са нагибом према улици (навише), кад је растојање од 

нулте коте до коте нивелете јавног или приступног пута веће од 2,0м-

растојање од коте нивелете јавног пута до коте слемена (венца) умањено за 

разлику висине преко 2,0м; 

-на стрмом терену са нагибом од улице (наниже), кад је нулта кота објекта 
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нижа од коте јавног или приступног пута-растојање од коте нивелете пута до 

коте слемена (венца). 

Подрумске етаже се дозвољавају у објектима уколико за то постоје 

грађевински услови од којих су најважнији ниво подземних вода и посебни 

услови изградње као што су близина суседних објеката, носивост тла и сл.  

ПРИСТУП ОБЈЕКТУ Парцела на којој се налази објекат мора имати приступ на постојећу или 

планирану јавну површину. Приступна површина се не може користити за 

паркирање возила.  

Код великих објеката није дозвољен приступ објекту спољним, отвореним 

степеницама (уколико нису предвиђене противпожарним елаборатом и служе 

за евакуацију). 

ПАРКИРАЊЕ  За стамбене и пословне објекте паркирање возила се мора регулисати у 

оквиру парцеле. Потребно је обезбедити једно паркинг место или гаражно 

место по једној стамбеној јединици. Неопходан паркинг, односно гаражни 

простор, мора се обезбедити истовремено са изградњом објекта. Могућа је 

изградња подземно-надземних гаража у више нивоа. 

Капацитет паркинг места за комерцијалне делатности за новоизграђене 

објекте је: 

за трговину…..1паркинг место на 50м2 продајног простора 

за администр-пословне објекте...1паркинг место на 60м2 површине 

за угоститељске објекте…...1 паркинг место на 2 стола са 4 столице 

за хотеле…...1 паркинг место на 2-10 кревета зависно од категорије 

за шопинг молове, хипермаркете…...1 паркинг место на 50м2 продајног 

простора. 

Минимално стандардно место за управно паркираwе путничких возила у 

оквиру стамбено-пословних објеката је 4,8х2,3м, али се предлаже формирање 

већих паркинг места (5,0х2,5м), имајући у виду димензије савремених 

аутомобила. Паркинг место у оквиру површина јавне намене је димензија 

5,0х2,5м.  

Дозвољено је коришћење савремених техничка решења паркирања: зависног 

система паркирања као и коришћење ауто-лифтова приликом пројектовања 

гаража. 

ОБЛИКОВАWЕ 

ФАСАДЕ 

Прозори и врата на уличној фасади морају бити усклађени по типу и 

модуларној ширини.  

У пројектној документацији мора бити дефинисана боја фасаде објекта која не 

може бити флуоресцентна, шарена и сл. 

 Део који се ставља ван снаге, а примењују се одредбе Плана генералне регулације за 

насељено место Лозница  

 

План генералне регулације за насељено место Лозница ("Сл. лист града Лознице, бр. 3/2014 и 

13/2018)  

 

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА 

 

Изменама и допунама ПГР-је се стављају ван снаге следећи делови усвојених ПДР-е: 

-делови правила за паркирање свих усвојених ПДР-е који предвиђају паркирање путем система 

зависног паркирања. 

 

За катастарску парцелу 5254/1 у КО Лозница примењују се одредбе Плана генералне регулације за 

насељено место Лозница: 

 

• Није дозвољена примена зависног система паркирања, механичких и хидрауличких 

система (клацкалице, аутолифтови). 

 

 

Саставни део ових Локацијских услова је Идејно решење вишепородичног стамбено-пословног 

објекта са прикључним гасоводом и мерно регулационом станицом на кат.парцели 5254/1 КО 

Лозница, које је урадио Архитектонски студио ''COARCH'', ДОО, Улица Јурија Гагарина број 249/6, 

Нови Београд, Београд, број техничке документације 19-05-21, мај 2021. године. 

Саставни део ових Локацијских услова је Идејно решење прикључног гасовода, МРС и УГИ за 

вишепородични стамбено-пословни објекат, на кат.парцели 5254/1 КО Лозница урађен од стране 

''ПИРАМИДА 2003'', ДОО Лозница, из Лознице, број дела ИДР за испуњеност безбедносних услова 

03-05/21-1, мај 2021, број дела ИДР део 6  машински пројекат, 03-05/21-2, мај 2021.године. 
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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-

47361-/1-21 од 01.06.2021. године  и Уговор бр. 20700-D-09.14-47361-/1-21-UGP од 02.06.2021. 

године. 

 

ВОДOВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 

 

- Према условима ЈП "Водовод и канализација" Лозница, број 120/661 од 28.05.2021. године. 

 

ГАСНА МРЕЖА 

 

- Према условима ЈП "Лозница-гас",  ДОО Лозница, број LG-472/2021 од 27.05.2021. године. 

 

ПРОТИВПОЖАРНИ УСЛОВИ 

 

     -  Према условима за безбедно постављање у погледу мера заштите од пожара и експлозије са 

овереним ситуационим планом МУП, Сектор за ванредне ситуације у Шапцу, 09/33 број 217-

7653/21-1 од 04.06.2021. године. 

 

     -   Према условима у погледу мера заштите од пожара МУП, Сектор за ванредне ситуације у 

Шапцу, 09/33 број 217-7654/21-1 од 04.06.2021. године. 

 

  ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА МРЕЖА 

 

-    Према условима "Телеком Србија" И.Ј. Шабац, број А332-217565/1 од 27.05.2021. године. 

 

 УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ ОДЛАГАЊА ОТПАДА 

 

-    Обезбедити простор у оквиру предметне парцеле за постављање довољног броја посуда за 

одлагање комуналног отпада и неометан приступ возилу за одвожење отпада, према условима 

ЈКП "Наш Дом" Лозница број 1855 од 11.02.2021. године. 

 

ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" БЕОГРАД 

 

- Обавештење број 953-3302-21-1 од 19.02.2021.године. 

Како је планирана изградња саобраћајног прикључка на Улицу Вере Благојевића потребно је 

затражити услове од надлежне службе Града Лознице. 

 

ЈП "ЛОЗНИЦА РАЗВОЈ" ЛОЗНИЦА 

 

- Према условима ЈП "Лозница развој" Лозница број 03-7/59-1 од 25.02.2021. године  . 

         

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. 

-   5 (пет) недостајућих паркинг места решити у складу са Одлуком о утврђивању доприноса 

за уређивање грађевинског земљишта Града Лознице. 

 

НАКНАДЕ И ДОПРИНОСИ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ РЕШЕЊА ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ: 

                  

        -    ЈП ''Лозница развој'' Лозница 

 

 

 

 

 



 8 
 

ОБАВЕЗНИ ДЕЛОВИ ПРОЈЕКТА ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ : 

 

       -  Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД) 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 73/2019).  

 

-  Потребно је припремити пројекат припремних радова уз захтев за издавање грађевинске 

дозволе за постојећи објекат који је уписан у копији плана. 

 

САСТАВНИ ДЕО ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА: 

  

- Услови ''Електродистрибуција'' Лозница, бр. 20700-D-09.14-47361-/1-21 од 01.06.2021. године  

и Уговор бр. 20700-D-09.14-47361-/1-21-UGP од 02.06.2021. године,  

- Услови ''Лозница-гас''ад Лозница, бр. LG-472/2021 од 27.05.2021. године, 

- Услови ЈП''Водовод и канализација'' Лозница, бр. 120/661 од 28.05.2021. године,  

- Услови МУП РС, Одељ. за ван. ситуације Шабац, 09/33 број 217-7653/21-1 од 04.06.2021. 

године, 

    -  Услови МУП РС, Одељ. за ван. ситуације Шабац, 09/33 број 217-7654/21-1 од 04.06.2021. 

године, 

-     Услови ''Телеком Србија'' Београд, број А332-217565/1 од 27.05.2021. године, 

- Услови ЈКП "Наш дом" Лозница, бр. 1855 од 11.02.2021. године, 

- Услови ЈП "Лозница развој" Лозница број 03-7/59-1 од 25.02.2021. године, 

- Обавештење ЈП "Путеви Србије"Београд, 953-3302-21-1 од 19.02.2021.године, 

- Идејнa решењa. 

 

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 решења за грађевинску 

дозволу, издат 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 

електронским путем кроз ЦЕОП, у року од 3 дана од дана пријема локацијских услова. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      НАЧЕЛНИК  ОДЕЉЕЊА 

                                                                                  Владан Трипковић, дипл.простор.план. 

 

                                                                                    

 
 

                                                 

 

http://www.loznica.rs/

