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

Миленка Маџаревића из Слатине, Улица Филипа Вишњића бб, чији је пуномоћник 

Невена Јанковић за издавање локацијских услова за изградњу помоћног објекта на 

кат.парцели 475/1 КО Слатина, 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, 83/2018, 31/2019,37/2019 и 9/2020"), Правилника о поступку спровођења 

обједињене процедуре електронским путем (''Службени  гласник РС'', број 68/2019), Уредбе о 

локацијским условима ("Сл. гласник РС", број 115/2020), Просторног плана града Лознице 

(''Службени лист града Лознице'', број 13/2011) и Просторног плана подручја посебне намене 

пројекта експлоатације и прераде минерала јадарита "Јадар" ("Службени гласник РС", број 

26/2020),  доноси  

 

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 

 
за катастарску парцелу 475/1 у КО Слатина, површине 753 м², за изградњу помоћног 

објекта, БП 41,66 м², спратности Пр (приземље).     

 

Саставни део ових Локацијских услова је Идејно решење за изградњу помоћног објекта на КП 

475/1 у КО Слатина које је урадио СБЗП"WALL" Лозница, број техничке документације 57/20, 

06.03.2020. године.       

 
 
ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА И ППППН 

 

1Б-подзона рудника и утицаја рударских активности на околину 

 

У овој подзони сви постојећи стамбени и други објекти се задржавају и могућа је 

њихова реконструкција, санација и инвестиционо одржавање. Није дозвољена изградња 

нових објеката намене становања, комерцијале, производње и слично, као ни јавних 

објеката из области здравства, школства, културе и сл.,. 

Дозвољена је изградња нових помоћних објеката. 

 

 
Правила за помоћне објекте на парцели 

На великом броју парцела породичног и викенд становања присутни су поред стамбених и помоћни 

објекти као и елементи пољопривредног домаћинства, тј. економског дворишта: гараже, оставе, 

радионице, летње кухиње, магацини хране за сопствену употребу, мањи објекти за смештај стоке, 

производњу, прераду и складиштење пољопривредних производа и слично. Наведене објекте могуће је 

планирати под условима задовољења свих хигијенских захтева и прописа, и то ван централне зоне у 

оквиру грађевинског подручја градског насеља. 

Помоћни објекти се не урачунавају у корисну бруто развијену грађевинску површину, али се површина 

под овим објектима узима у обзир при израчунавању процента заузетости парцеле.  

Максимална висина помоћних објеката износи 5m. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТИПОЛОГИЈА ОБЈЕКАТА ПОЗИЦИЈА НА ПАРЦЕЛИ 

 
 

 

 

СЛОБОДНОСТОЈЕЋИ ОБЈЕКТИ 

- минимално растојање од бочног суседног 

објекта = 4,0m,  

- минимално растојање грађевинске линије 

објекта од бочне границе парцеле: 

- на делу бочног дворишта претежно северне 

оријентације = 1,50m (у том случају на 

калканском зиду дозвољени су само отвори 

помоћних просторија и степеништа, са 

минималним парапетом 180cm), 

- на делу бочног дворишта претежно јужне 

оријентације = 2,50m, 

- минимално растојање објекта од задње 

границе парцеле = ½ висине објекта (али не 

мање од 4,0m). 

 

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ  

 

ЕЛЕКТРО МРЕЖА 

 

- Према условима "ЕПС Дистрибуција" ДОО Београд, Огранак Лозница, бр. 8J.1.1.0-D-09.14-15559-/1-21 

од 21.01.2021. године и Уговор број 8J.1.1.0-D-09.14-15559-/1-21-UGP од 21.01.2021. године.    

 

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 73/2019). 

               

САСТАВНИ ДЕО ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА  

 

      -  Услови "ЕПС Дистрибуција" ДОО Београд, Огранак Лозница, бр. 8J.1.1.0-D-09.14-15559-/1-21 од 

21.01.2021. године и Уговор број 8J.1.1.0-D-09.14-15559-/1-21-UGP од 21.01.2021. године,   

      -   Идејно решење.  

     

  ДРУГИ УСЛОВИ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ 

 

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

 

Како је према изјави пројектанта стамбени објекат порушен, потребно је исти избрисати из катастарског 

операта, Службе за катастар непокретности Лозница. 

 

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. 

  

 

 

http://www.loznica.rs/


    

 
ОБРАДИО 

Биљана Илић, дипл.простор.план. 

 

 

 

 

 

      ШЕФ ОДСЕКА                      НАЧЕЛНИК  ОДЕЉЕЊА 

 

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

 

                                                                                    

 

 

                                                 

                               


