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Л о з н и ц а 

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

Предузеће за производњу, трговину, транспорт и услуге ''МИЛЕ ПРОМ'' ДОО из Лознице, 

Георгија Јакшића 14, за реконструкцију објекта број 6. са доградњом и променом намене  у 

канцеларијски простор, на катастарској парцели  15607  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 и 145/14), Уредбе о 

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

спровођења обједињене процедуре електронским путем (''Службени гласник РС'', број 113/15)  и 

Плана генералне регулације за насељено место Лозница (''Службени лист града Лозница'', број 3 

и 12/2014 ), издаје 

   

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 

 
за катастарску парцелу 15607 КО Лозница, површине 01.45.23 ха, за реконструкцију 

приземног објекта број 6. са доградњом и променом намене у канцеларијски простор са 

пратећим садржајем, спратност П+1, укупна БП  објекта  287,51 м
2
, категорија објекта Б, 

класификациони број 122011.     
                

Саставни део ових Локацијских услова је Идејно решење реконструкције објекта број 6. 

са доградњом и променом намене у канцеларијски простор, на к.п. 15607 КО Лозница, 

урађен од стране Архитектонског бироа ''Чикић'' из Лознице, Улица војводе Мишића 

1/25, под бројем 1/17-0 од 02.2017. године. 

                             
 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ИЗ ПЛАНА 

 

- намена катастарске парцеле: секундарна производња са терцијарним делатностима 

(ван централне зоне)                         

- регулациона линија: према плану регулације 

- грађевинска линија: 9,0 м од регулационе  линије  

- степен заузетости:  мах  50 % 

- спратност објекта : мах По+Пр+1  (подрум, приземље и спрат) 

- паркирање: у оквиру парцеле (једно паркинг место на 200 м
2
 корисног простора 

магацина) 

- проценат зелених површина на парцели:............... мин 20 % 

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

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

- растојање објекта од задње границе парцеле: ...... мин 15,0. м. 

 

Na postoje}im objektima mogu}e je izvr{iti slede}e intervencije: 
 
-nadgradwu novih eta`a uz uslov da se to u~ini na na~in da se nadgradwom ne ugrozi 
  stati~ka sigurnost objekta; 
-nadgradwu krova iznad ravne terase objekta; 

-rekonstrukciju krova sa promenom geometrije u ciqu formirawa novog korisnog   
  prostora; 
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-rekonstrukcija fasade objekta u ciqu poboq{awa termo i zvu~ne izolacije; 

-zatvarawe balkona i lo|a; 
-dogradwa objekta; 

-dogradwa vertikalnih komunikacija (stepeni{te, lift); 
-pretvarawe stambenih u poslovni prostor; 

-pretvarawe pomo}nog prostora (tavan, ve{ernice, ostave i sl.) u stambeni prostor pod 
  uslovom da novoformirana stambena povr{ina u|e u obra~un koeficijenta  
  izgra|enosti i da se za isti obezbedi parkirawe u okviru parcele; 
-pretvarawe pomo}nog prostora (tavan, ve{ernice, ostave i sl.) u poslovni prostor pod 
  uslovom da novoformirana povr{ina u|e u obra~un koeficijenta izgra|enosti i da se 
  za isti obezbedi parkirawe u okviru parcele; 
-podelu funkcionalnih delova objekta; 

-spajawe funkcionalnih delova objekta; 
-sanaciju dotrajalih konstruktivnih delova objekta; 

-sanaciju i rekonstrukciju instalacija; 
 
Sve intervencije na objektu mogu se izvesti pod slede}im uslovima: 
 
-nadgradwe i dogradwa objekta mo`e se izvesti do maksimalnih urbanisti~kih 
  parametara propisanih ovim planom; 
-u slu~aju kada su u postoje}em stawu na parceli ispuweni svi parametri ne dozvoqava se 
  dogradwa ili nadgradwa objekata; 

- dozvoqava se adaptacija tavanskog prostora u stambeni ili poslovni prostor, uz uslov 
  da se formirawe novog korisnog prostora izvr{i u postoje}em tavanu bez pove}awa  
  visine objekta i promene geometrija krova i da novoformirana povr{ina u|e u obra~un 
  koeficijenta izgra|enosti i da se za isti obezbedi parkirawe u okviru parcele; 

-za novoformirani korisni prostor obezbediti parking prostor prema pravilima iz 
  ovog plana; 

-rekonstrukciju ili dogradwu krova izvesti sa nadzitkom maksimalne visine 1,6m 
  mereno od kote poda do preloma kosine krova; 

-u ciqu boqeg funkcionisawa novoformiranog korisnog prostora (osvetqewe,izlazi na  
  terase ili lo|e i sl.) mogu se formirati krovne baxe sa maksimalnom visinom od 2,2 m 
  mereno od kote poda potkrovqa do prelomne linije baџe. 
 
 
ТЕХНИЧКИ  УСЛОВИ  ЗА  ПРОЈЕКТОВАЊЕ  И  ПРИКЉУЧЕЊЕ 
 

Користе се постојећи прикључци на електроенергетску, водоводну и телекомункациону мрежу. 
 

ОБАВЕЗНИ  ДЕЛОВИ  ПРОЈЕКТА  ЗА  ГРАЂЕВИНСКУ  ДОЗВОЛУ 

 
Пројекат за грађевинску дозволу 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 23/15). 
 

НАКНАДЕ И ДОПРИНОСИ  ЗА  ПРИБАВЉАЊЕ  ГРАЂЕВИНСКЕ  ДОЗВОЛЕ 

 

- ЈП ''Град'' Лозница. 

       
САСТАВНИ ДЕО ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА  

 

-Идејно решење.      

 
ДРУГИ УСЛОВИ У СКЛАДУ СА  ЗАКОНОМ 

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

локацијским условима. 
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Локацијски услови се достављају: подносиоцу захтева, имаоцима јавних овлашћења и 

надлежном ради објављивања на интернету кроз ЦИС. 

 

Локацијски услови важе 12 месеци од дана издавања или до истека важења решења издатог у 

складу са овим локацијским условима. 

 

 

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

Лознице, у року од 3 дана од дана пријема локацијских услова. 

 

 

 

 

 

Обрадио:                       НАЧЕЛНИК  ОДЕЉЕЊА 

                          

    ___________________                                               _______________________________ 

Мирјана Матовић Марковић,                                  Милица Павловић, дипл.правник 

 

 

         ШЕФ ОДСЕКА 

 

_________________________ 

Весна Стефановић, дипл.инж.грађ. 

 

 


