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Л о з н и ц а 

          

               

   Одељење за планирање и изградњу Градске управе Лозница, поступајући по захтеву  

Миленка Кондића из Тршића, Вуков пут број 40, чији је пуномоћник Невена 

Јанковић за издавање локацијских услова за изградњу помоћног објекта-гараже  

на КП 532/1 у КО Тршић, на основу чл. 8ђ. Закона о планирању и изградњи (''Службени 

гласник РС'', број 72/09, 81/09-исправка, 64 /10 УС, 24/11, 121/12, 42/13 УС, 50/13 УС, 98/13 УС, 

132/14 ,145/14 и 83/2018"), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 

електронским путем (''Службени  гласник РС'', број 113/15, 96/2016 и 120/2017), Уредбе о 

локацијским условима ("Сл. гласник РС", број 35/15, 114/15 и 117/2017) и Просторног плана 

града Лознице, Шематски приказ уређења насеља Тршић-Троноша (''Службени лист града 

Лознице'', број 13/2011 ),  доноси  

 

 

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 
 

 

за катастарску парцелу 532/1 у КО Тршић, површине 3.238 м², за изградњу помоћног 

објекта-гараже, БП 42,00 м², спратности Пр (приземље).     
 

 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ИЗ ПЛАНА  

 

   - најужа зона заштите, заштићена околина знаменитог места-зона урбане 

реконструкције  
    

                            Utvr|uju se slede}e mere za{tite za{ti}ene okoline znamenitog 

mesta: 
dozvoqena je izgradwa objekata koji su iskqu~ivo u funkciji stanovawa i 
potreba doma}instva. 
 
                           U ovoj zoni se dozvoqavaju samo one aktivnosti u prostoru koje se 
mogu vr{iti u meri koja omogu}uje unapre|ewe stawa i prezentacije prirodnih 
dobara bez posledica po wegove primarne vrednosti. 
 
    Zona urbane rekonstrukcije 
 
         У зони урбане реконструкције mogu}e je dobijawe odobrewa za gradwu pod 
uslovima da elementi tih objekata budu usagla{eni sa zahtevima okru`ewa: 
 
    - temeqni zid-kameni slog 
    - zidovi (fasada) 
    - kombinacija drveta i malterisane opeke 
    - prozori i vrata-puno drvo 
    - nagib krova-strm (minimalni nagib krovne ravni 450) 

    - krovni pokriva~-drvena {indra ili biber crep 
 
         U za{ti}enoj zoni nije dozvoqeno: 



 

         - gra|ewe stambenih i privrednih objekata, 
         - se~a {ume, 
         - kr~ewe me|a, 
         - otvarawe kamenoloma, 
         - izgradwa savremenih komunikacija, 
         - podizawe industrijskih i drugih ve}ih privrednih pogona, 
         - vo|ewe struje dalekovodima. 
     
ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ  

 

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ "ВАЉЕВО" у ВАЉЕВУ 

 

Услови за предузимање мера техничке заштите и других радова на изградњи 

помоћног објекта-гараже на кат. парцели број 532/1 у КО Тршић 

 

Мере техничке заштите и друге радове могуће је извести на основу следећих услова: 

- дозвољава се изградња помоћног објекта-гараже за два возила на кат.парцели број 

532/1 у КО Тршић; 

- објекат се поставља северно од стамбеног објекта на 4 до 6 метара удаљености и 

изводи се као приземни, димензија: 7.00 x 6.00 m; 

- зида се гитер блоковима и обострано малтерише, а на фасадама се поставља дрвена 

конструкција која имитира бондручну изградњу; 

- кров се изводи као четвороводни и покрива класичним бибер црепом; 

- фасадна столарија је дрвена и боји се у браон тону; 

- фасада се изводи као глатка и равна површина и боји се у белој боји; 

 

Служба заштите је пошла од чињенице да је помоћни објекат-гаража, у функцији 

становања и потреба домаћинства, а пресудно је то што је ова парцела десно од реке 

Жеравије и преко пута великог паркинга те није сагледива за посетиоце и туристе у 

значајној мери и не утиче на споменичке и природне одлике знаменитог места Тршић. 

 

Предметна катастарска парцела је обухваћена заштићеном околином знаменитог места 

"Спомен кућа Вука Стефановића Караџића са околином"(Сл. гласник РС", број 

73/2002), а што је правни основ примене одредби Закона о културним добрима и 

надлежности ове установе заштите као имаоца јавних овлашћења. 

 
НАКНАДЕ И ДОПРИНОСИ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ РЕШЕЊА ПО  ЧЛ. 145. ЗАКОНА О  

ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ 

 

         -  ЈП "Лозница развој" Лозница 

 

ОБАВЕЗНИ ДЕЛОВИ ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА  

 

       -  Идејни пројекат 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). 

               

САСТАВНИ ДЕО ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА  

 

      -  Мере техничке заштите  Завода за заштиту споменика културе "Ваљево" у Ваљеву 

од 25.04.2019. године,   

      -  Идејно решење.  

 

 



 

 

     

  ДРУГИ УСЛОВИ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ 

 

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

 

Локацијски услови важе две године од дана издавања или до истека важења решења по 

чл. 145. Закона, 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 старници 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, а преко овог 

Одељења. 

   

 

 

   ОБРАДИО                               ШЕФ ОДСЕКА 
                

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

дипл.простор.план. 

 

 

                                                       НАЧЕЛНИК  ОДЕЉЕЊА 

 

                                                                                                            Владан Трипковић,  

                                                                                                            дипл.простор.план. 

 

 

 

http://www.loznica.rs/

