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Л о з н и ц а 

 

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

захтеву Милана Трипковића из Јадранске Лешнице, чији је пуномоћник Мирослав 

Павловић за издавање локацијских услова за доградњу постојећег стамбеног објекта 

Пр+1 са Пр делом објекта на КП 1546 у КО Шор, 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 и 83/2018), Уредбе о 

локацијским условима (''Службени гласник РС'', број 35/15, 114/15 и 117/2017), 

Правилника о поступку спровођењу обједињене процедуре електронским путем 

(''Службени гласник РС'', бр.113/15, 96/16 и 120/2017) и Просторног плана града Лознице, 

Шематски приказ уређења насеља Шор (''Службени лист града Лознице'', број 13/2011), 

издаје  

 

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 
 

 

за катастарску парцелу 1546 у КО Шор, површине 1.508 м², за доградњу постојећег 

стамбеног објекта Пр+1 са Пр делом објекта, укупне БП постојећег дела објекта са 

доградњом 262,61 м² , категорије објекта А, класификационог броја 111011 (100 %). 

                              
 

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ИЗ ПЛАНА 

 

PRAVILA 
PARCELACIJE 

Minimalna povr{ina parcele...500m2 

Minimalna {irina parcele...15m 

Preporu~uje se u slu~aju da se izgradwa vr{i na velikoj parceli, 
da se izvr{i parcelacija i odredi parcela minimalne povr{ine 
za izgradwu objekta namewenog jednoporodi~nom (individualnom) 
stanovawu. 

PRISTUPI 
PARCELAMA 

Sve gra|evinske parcele moraju imati pristup na javnu povr{inu 
ili put u posedu privatnih lica sa sukorisni~kim pravom ili 
pravom slu`benosti. Pristupni put treba da je minimalne 

{irine... 3,5m. 

USLOVI ZA 
IZGRADWU 
OBJEKATA 

Indeks/stepen izgra|enosti: 

-maksimalan indeks/stepen izgra|enosti na parceli...0,6 

Indeks/stepen iskori{}enosti: 

-maksimalan indeks/stepen iskori{}enosti na parceli... 30% 

Visinska regulacija: 
-maksimalna spratnost objekta P+1 (prizemqe, sprat) 
-maksimalna visina objekta: 

     do kote slemena...10,5m 

     do kote venca...7,5m 

-spratnost pomo}nog objekta P (prizemqe) 
-maksimalna visina pomo}nog objekta 

     do kote slemena...5,0m 

     do kote venca...4,0m 
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Horizontalna regulacija: 
Gra|evinska linija za svaku katastarsku parcelu je prikazana na 
grafi~kom prilogu br.5-Plan saobra}aja, regulacije i nivelacije 
-za izgra|ene objekte va`i postoje}a gra|evinska linija 
Najmawe dozvoqeno rastojawe osnovnog gabarita (bez ispada) 
objekta od bo~ne granice susedne gra|evinske parcele: 

- na delu bo~nog dvori{ta severne orjentacije...1,5m 

- na delu bo~nog dvori{ta ju`ne orjentacije...2,5m 

-za izgra|ene objekte va`i postoje}e rastojawe 
Najmawe dozvoqeno rastojawe osnovnog gabarita objekta od 
bo~nih susednih objekata..................4,0m 
-za izgra|ene objekte va`i postoje}e rastojawe 

Minimalno rastojawe dva objekta na parceli...4,0m 

Minimalno rastojawe objekta od zadwe granice parcele...10,0m 

Minimalno rastojawe objekta od naspramnog objekta...1h, a ne 

mawe od 10,0m 

Krovovi i potkrovqa: 
Preporu~uju se kosi krovovi, nagiba krovnih ravni do najvi{e 
40%. 
Potkrovqa mogu imati nadzidak visok najvi{е...1,6m (ra~unaju}i 
od kote poda potkrovne eta`e do ta~ke preloma krovne kosine). 

ODVODWAVAWE Odvodwavawe atmosferskih voda sa objekta nije dozvoqeno preko 
susednih parcela. 
 

URE\EWE 
SLOBODNIH 
POVR[INA 

Minimalni procenat zelenih povr{ina na parceli...30% 

 

 

Саставни део ових Локацијских услова је Идејно решење доградње постојећег 

стамбеног објекта Пр+1 са Пр делом објекта на КП 1546 у КО Шор, које је урадио 

"КАПИТАЛ ГРАДЊА" Лозница, Улица Кнеза Милоша број 6, број техничке 

документације ИДР-Н1/18, октобар 2018. године. 

 

УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ НА КОМУНАЛНУ И ДРУГУ 

ИНФРАСТРУКТУРУ 

 

           -   Користиће се постојећи прикључак на комуналну и другу инфраструктуру. 

 

ДРУГИ  УСЛОВИ У СКЛАДУ СА ПОСЕБНИМ ЗАКОНОМ 

 

- Према Урбанистичко-уређајној основи насеља Шор број 06-30/87 катастарска 

парцела 1546 у КО Шор се налазила у оквиру грађевинског рејона. 

            

НАКНАДЕ И ДОПРИНОСИ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ РЕШЕЊА ЗА ГРАЂЕВИНСКУ 

ДОЗВОЛУ 
           

             -    ЈП ''Лозница развој'' Лозница 

 

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 72/2018). 
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САСТАВНИ ДЕО ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА 

  

-     Идејно решење.  

 

 

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. 

 

                            
  ОБРАДИО                            ШЕФ ОДСЕКА   

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

дипл.простор.план. 

 

 

                                                   НАЧЕЛНИК  ОДЕЉЕЊА 

 

                                                                                                        Владан Трипковић,  

                                                                                                        дипл.простор.план. 

 

 

 

http://www.loznica.rs/

