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Л о з н и ц а 

 

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

усаглашеном захтеву Савић Милоша из Козјака за издавање  локацијских услова у 

предмету изградње пољопривредног објекта – фарме за тов пилића (капацитета 11500 

бројлера) на катастарској парцели 1405/2 КО Козјак, 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 спровођењу обједињене процедуре електронским путем (''Службени гласник 

РС'', бр.113/15 и 96/16) и Просторном плану града Лознице (''Службени лист града 

Лознице'', број13/11), издаје 

   

 

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 

 

 
за катастарску парцелу 1405/2 КО Лозница, површине 2.57.66 ха, за изградњу 

пољопривредног објекта – фарме за тов пилића (капацитета 11500 бројлера), 

спратности Су+Пр (сутерен и приземље),  укупне БП 1892,14м
2
, категорије објекта Б, 

класификационог броја 127112 (100%).  

 

 
 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ИЗ ПЛАНА 

 

-      намена катастарске парцеле: ратарско земљиште 

- врста објекта: пољопривредни 

- грађевинска линија:  на 50,0м од регулационе линије (повезивање фарме са 

мрежом јавних путева треба да је прилазним путем са тврдом подлогом или 

истим коловозним застором као и јавни пут (у дужини од 50м) на који се 

прикључује, ширине мин. 5,0 м) 

- спратност објекта: мах Пр+Пк (приземље и спрат) 

- карактер објекта:  сталан  

- типологија: слободностојећи 

- степен заузетости: 50% 

-     минимална заштитна растојања:  

- од саобраћајнице (државног пута 1. и 2. реда и општинског пута) - 100m;  

- од грађевинског подручја насеља - 500m (не односи се на стакленике, 

пластенике и силосе) 

- одстојање између стамбених објеката и ораница (воћњака) који се 

интензивно третирају вештачким ђубривом и пестицидима је минимум 

800m. 

- у заштитном појасу између границе пољопривредне парцеле и водотока 

од 10m није дозвољено коришћење пестицида и вештачких ђубрива. 

- минимална заштитна одстојања између границе комплекса сточне фарме и 

објеката у суседству: 
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- од стамбених зграда, државних путева 1. реда , 

као и већих речних токова - 200m;  

 

- од стамбених зграда,  државних путева 2. реда, као и мањих речних 

токова - 100m; и 

- од изворишта водоснабдевања - 800m 

- прилаз објекту: са приступне саобраћајнице 

- стаје за гајење стоке лоцирати на мање квалитетним типовима земљишта (V - 

VIII бонитета класе); 

- објекти се не смеју лоцирати на правцу ветрова који дувају ка насељеном месту; 

- земљиште не сме бити подводно и мора имати добре отоке атмосферских вода; 

- круг фарме мора бити довољно простран да обезбеди функционалну повезаност 

објекта и мора бити озелењен; 

- фарма мора бити ограђена. Висина ограде је мин. 2,0 м и мора онемогућити 

пролаз животиња; 

- у оквиру фарме обезбедити два одвојена блока: технички (објекти за запослене - 

пословни објекти, објекат за боравак, као и потребни пратећи објекти – 

котларнице, машинске радионице, складишта) и изоловани - производни део; 

- уколико се граде фарме за узгој различитих врста животиња, производне целине 

за сваку врсту животиња морају бити међусобно удаљене 250-500 м, зависно од 

капацитета фарме, са посебним улазом и ветеринарско-санитарним чвором; 

- обавезно је снабдевање фарме довољним количином воде која мора бити 

бактериолошки и хемијски исправна. Унутар комплекса обезбедити водоводну 

мрежу; 

- објекти на фарми морају имати канализациону мрежу за прихватање и одвођење 

отпадних вода. Отпадне воде и осека се обавезно морају пречистити пре 

испуштања у реципијент; 

- обавезно је снабдевање свих објеката на фарми електричном енергијм и другим 

инсталацијама и енергентима неопходним за несметано коришћење објеката; 

- могуће је градити и мини фарме (до 50 условних грла стоке) односно мање 

производне погоне за прераду пољопривредних производа (мини кланице 

капацитета до 50 условних грла стоке, мини млекаре, млинови, сушаре) уз 

примену свих хигијенско-техничких и еколошких услова. 

  

 

Саставни део ових Локацијских услова је Идејно решење изградње пољопривредног 

објекта фарме за тов пилића (капацитета 11500 бројлера)  на катастарској парцели 

1405/2 КО Козјак урађен од стране Предузећа за пројектовање, изградњу и инжењеринг 

доо ''Пирамида 2003'', техничка документација  Ев.бр.01-08-17 из августа 2017.године. 

 
ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ 

 

Систем ЕЕ:  

 

Могуће је прикључити објекат на електродистрибутивни систем, у складу са Условима 

бр.4-144/2017 од 29.08.2017.године.  
 

Водовод и канализација: 

 

Могуће је прикључење на систем водоснабдевања према Условима бр.75/1285 од 

30.08.2017.године. За одвод фекалне канализације користи се постојећа интерна 

канализација и септичка јама. 
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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 23/15 и 77/15). 

               
САСТАВНИ ДЕО ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА: 

  

 Услови ''ЕПС дистрибуција''доо Београд, Огранак Лозница, бр. 4-144/2017 од 

29.08.2017.године 

 Услови ЈП''Водовод и канализација'' Лозница, бр. 74/1247 од 25.08.2017.године  

 Идејно решење.  
 

ДРУГИ УСЛОВИ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ: 

 

1. Пре издавања грађевинске дозволе, неопходно је закључити уговоре између 

инвеститора и имаоца јавних овлашћења по питању изградње, односно 

реконструкције недостајуће инфраструктуре, (а у вези са условма ''ЕПС 

дистрибуција''доо Београд, Огранак Лозница,  бр. 4-144/2017 од 29.08.2017.године). 

2. За предвиђени капацитет фарме за тов пилића од 11500 бројлера није потребна 

процена утицаја пројекта на животну средину према Уредби о утврђивању листе 

пројеката за које је обавезна процена утицаја и листе пројеката за које се може 

захтевати процена утицаја на животну средину (''Сл.гласник РС'', бр.114/2008). 

 

 

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

локацијским условима. 

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

издатих у складу са овим локацијским условима. 

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. 

 

 

Обрадио:                       НАЧЕЛНИК  ОДЕЉЕЊА 

                          

 ________________________                                      _______________________________ 

 Дијана Томић, дипл.инж.арх.                                     Милица Павловић, дипл.правник                    

 

         ШЕФ ОДСЕКА 

 

_________________________ 

Весна Стефановић, дипл.инж.грађ. 

http://www.loznica.rs/

