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Л о з н и ц а

 

Одељење за планирање и изградњу Градске управе града Лознице, поступајући по захтеву Милорада Тодоровића из Јадранске Лешнице,  за
издавање  локацијских услова за изградњу економског објекта на катастарској парцели  749/3 КО Ј.Лешница,  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,
83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21), Уредбе о локацијским условима (''Службени гласник РС'', број 115/20), Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем (''Службени гласник РС'', број 68/19) и Просторним планом града Лознице - УО Јадранска Лешница (''Службени лист града
Лозница'', број 7/21), издаје

                                                                

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

 

за катастарску парцелу 749/3 КО Ј.Лешница, површине 4.348,00 м2, за изградњу економског објекта у функцији  расадника цвећа,
спратности П (приземље), укупна БП објекта 47,38 м2.

               

Саставни део ових Локацијских услова је Идејно решење за изградњу економског објекта у функцији расадника цвећа на катастарској
парцели  749/3 КО Ј.Лешница, спратности Пр, урађен од стране СЗП ''Woll'' из Лознице од 18.10.2021. године.

ПРАВИЛА  ГРАЂЕЊА   

 

ЕКОНОМСКИ ОБЈЕКТИ- компатибилне намене

 

Основна намена: економски објекти.

као претежна намена није планирана;
као компатибилна намена дозвољава се у оквиру становања средњих и ниских густина – породично и рурално становање и на пољопривредном
земљишту.

када су економски објекти компатибилна намена становању, примењују се правила за ту врсту становања и правила за економске објекте
када су економски објекти на пољопривредном земљишту, примењују се правила за пољопривредно земљиште.

Економски објекти у односу на стамбени део парцеле/дворишта могу бити:

економски објекти који се, у стамбеном делу парцеле, могу градити су: летња кухиња, млекара, санитарни пропусник, магацини хране за сопствену
употребу, пушнице, сушнице, кош, амбар, надстрешница за машине и возила , објекти за смештај животиња за потребе домаћинства (до 50 ком.
живине, 10 свиња, 8 говеда) и др.
економски, пратећи и објекти за складиштење који се могу градити у оквиру руралног становања у економском делу парцеле су: економски објекти
за гајење животиња (стаје за гајење коња, штале за гајење говеда, објекти за гајење живине, коза, оваца и свиња, као и објекти за гајење голубова,
кунића, украсне живине и птица); пратећи објекти за гајење домаћих животиња (испусти за стоку, бетонске писте за одлагање чврстог стајњака,
објекти за складиштење осоке); објекти за складиштење сточне хране (сеници, магацини за складиштење концентроване сточне хране, бетониране
сило јаме и сило тренчеви), објекти за складиштење пољопривредних производа (амбари, кошеви), рибњаци, кречане, ћумуране и други слични
објекти на пољопривредном газдинству (објекти за машине и возила, пушнице, сушионице и сл.);

Услови за формирање парцеле:

примењују се правила за становање.

Број објеката на парцели: на свакој грађевинској парцели дозвољена је изградња више објеката у оквиру дозвољених урбанистичких параметара за
парцелу;

примењују се правила за становање.



Положај објекта на парцели:

објекат, према положају на парцели је по правилу слободностојећи.
На парцели са нагибом терена од јавног пута (наниже):

стамбено двориште се поставља на највишој коти уз јавни пут;
економско двориште се поставља иза стамбеног дворишта (наниже).

На парцели са нагибом терена према јавном путу (навише):
стамбено двориште се поставља на највишој коти у задњи део парцеле;
економско двориште формира уз јавни пут;

Уколико је парцела широм страном оријетисана према улици, објекти се оријентишу тако да стамбени објекти буду на вишој коти од економских и
уз доминантни ветар.
Најмања ширина приступног стамбеног пута је 2,5m, а економског 3,0m.

Грађевинска линија:

минимално удаљење грађевинске од регулационе линије је:

за делове насеља у оквиру грађевинског подручја насеља у предњем делу дворишта (до улице) могу бити само стамбени објекти, док се економски
објекти организују у дубини парцеле;
за становање ван грађевинског подручја насеља или на ободу грађевинског подручја насеља, препорука је да се стамбени и економски објекти чија
је градња дозвољена уз стамбени део, граде у дубину парцеле до 40 m, а остали економски објекти на растојању већем од 40 m од регулационе
линије, уколико нема ограничења у конфигурацији терена и дубини парцеле;
ако се економско двориште формира уз јавни пут растојање од грађевинске до регулационе линије утврђује се, на основу преовлађујуће грађевинске
линије суседних објеката увећаним за најмање 3,0m зеленог појаса.

Индекс заузетости: 

примењују се правила за становање, односно пољопривреду ако су економски објекти на пољопривредном земљишту.

Спратност објекта: П+Пк (мах h=7,5 m)

 

Услови за слободне и зелене површине:

минимални проценат зелених површина у директном контакту са тлом (без подземних објеката и/или делова надземних објеката) износи: 35%.

Кота приземља:

кота приземља је највише 1.2 m виша од нулте коте.

Одстојање за економске објекте:

међусобна растојања објеката у економском дворишту зависе од организације економског дворишта, с тим да се „прљави“ објекти (објекти из којих
се може осећати непријатан мирис и испарења) могу постављати само низ ветар у односу на „чисте“ објекте;
одстојање економског објекта за смештај животиња од стамбеног објекта, на истој и суседним парцелама, је мин. 15 m;
одстојање ђубришта и јаме за осоку од стамбених објеката и бунара, на истој и суседним парцелама, је минимум 20 m;
ако се економски делови суседних парцела непосредно граниче, растојање нових економских објеката од границе парцеле не може бити мање од
3,0m;
ако се економски део једне парцеле непосредно граничи са стамбеним делом друге парцеле, растојање нових економских објеката не може бити
мање од 10,0m од границе парцеле.
одстојање „прљавих“ економских објеката од објеката јавне намене и објеката за јавну употребу (цркве, спортски терени, угоститељски објекти…)
је од 50 до 100 m у зависности од конфигурације терена, доминантних ветрова и диспозиције јавних објеката. Када је јавни и објекат за јавну
употребу на вишој коти растојање може бити мин. 50 m, у супротном растојање је 100 m.

Архитектонско обликовање:

архитектонско обликовање је у складу са функцијом објеката;
тежити сведеним облицима и уједначеном обрадом.

Паркирање:

паркирање решити на парцели изградњом гараже или на отвореном паркинг месту у оквиру парцеле.

Услови за ограђивање парцеле:

економски део парцеле може бити ограђен оградом висине до 2,2 m, с тим да је за зидане ограде према улици, које су више од 0,9 m обавезна садња
зелене ограде према улици уз зидану.

Минимални степен комуналне опремљености:

нови објекат треба да има прикључак на електричну енергију, а у зависности од функције и на водоводну и канализациону мрежу и на 
топловодну/гасоводну мрежу;
до реализације канализационе мреже на парцелама се за потребе евакуације отпадних вода дозвољава изградња појединачних или заједничких
сенгрупа (непропусних септичких јама), у свему према техничким нормативима прописаним за ову врсту објеката.

 

УСЛОВИ  ЗА  ПРОЈЕКТОВАЊЕ  И  ПРИКЉУЧЕЊЕ НА КОМУНАЛНУ И ДРУГУ ИНФРАСТРУКТУРУ



 

ЕЛЕКТРО МРЕЖА

 

Планирани објекат је могуће прикључити на  дистрибутивни електроенергетски систем према условима ''ЕПС Дистрибуција'' ДОО Београд, Огранак
Лозница, број 20700-Д-09.14-330423-/1-21 од 09.12.2021. године и Уговору број 20700-Д-09.14-330423-/1-21 од 09.12.2021.године.

 

ОБАВЕЗНИ  ДЕЛОВИ  ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА  ЗА  ПРИБАВЉАЊЕ РЕШЕЊА  ПО  ЧЛАНУ 145.  ЗАКОНА  

 

Идејни пројекат урадити у складу са Правилником о садржини, начину и  поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи
и намени објекта (''Службени гласник РС'', број 23/15 и 77/15).

 

НАКНАДЕ И ДОПРИНОСИ  ЗА  ПРИБАВЉАЊЕ  РЕШЕЊА  ПО  ЧЛАНУ 145.  ЗАКОНА  

 

ЈП ''Лозница развој'' из Лознице.

 

САСТАВНИ  ДЕО  ЛОКАЦИЈСКИХ  УСЛОВА

 

-Услови ''Електродистрибуција'' Лозница, број 20700-Д-09.14-330423-/1-21 од 09.12.2021. године

  и Уговор број 20700-Д-09.14-330423-/1-21 од 09.12.2021.године.

- Идејно решење.       

    

ДРУГИ УСЛОВИ У СКЛАДУ СА  ЗАКОНОМ

 

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

 

Мора се обезбедити приступни пут, преко к.п. број 751, 752 и 1798/1 КО Ј.Лешница у ширини од 3,0 м, до изласка на површину јавне намене
(улицу).

  

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:                                                                  

                                                         

    ___________________                                               

Мирјана Матовић Марковић,                              

дипл.простор. план.

 

 



        ШЕФ ОДСЕКА                                                                                                                    НАЧЕЛНИК  ОДЕЉЕЊА

 

 

_________________________                                                                                           ________________________________

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