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Л о з н и ц а 

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

захтеву Николе Заграђанина и Биљане Петровић из Лознице, у поновном поступку, за 

изградњу вишепородичног стамбеног објекта на к.п. 5727/1 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 , 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 Плана генералне регулације за насељено место Лозница (''Службени 

лист града Лозница'', број 3/14 и 13/18 ), издаје 

 

   

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 

 
за катастарску парцелу број 5727/1 КО Лозница, у површини од 300,00 м2, за 

изградњу вишепородичног стамбеног објекта са прикључним гасоводом, РС и 

разводним гасом ниског притиска- немерени део, почетак низа, спратности 

Пр+2+Пс (приземље, два спрата и повучен спрат), укупне БП  505,21 м2, категорија 

објекта Б, класификациони број 112221.         

 

Саставни део ових Локацијских услова је Идејно решење за изградњу вишепородичног 

стамбеног објекта спратности Пр+2+Пс на к.п. 5727/1 КО Лозница, урађен је од стране 

''Subic company'' ДОО из Лознице, под бројем 2/21 од 28.01.2021. године. 

 

Саставни део ових Локацијских услова је Идејно решење прикључног гасовода, РС и 

разводног гаса ниског притиска- немерени део за вишепородични стамбени објекат на 

почетку низа на кат.парцели 5727/1 КО Лозница, урађен од стране "Термогас 

Инжењеринг" Лозница, број  БУ-10-01/21 из јануара 2021 и  Г-10-01/21 из јануара 2021. 

године. 

 
ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ИЗ ПЛАНА 

    

 Урбанистички параметри за парцеле за породично становање компатибилно вишепородичном 

 

Намена 

објекта: 

Уз функцију породичног становања могуће је организовати компатибилну 

намену-вишепородично становање на парцелама на којима је то предвиђено 

планом..  

Парцела: Минимална површина парцеле: 

-за слободностојеће објекте......400м2 

-за двојне објекте.......................500м2 (ако је објекат на једној парцели) 

-за двојне објекте.......................2х250м2(две парцеле) 

-за објекте у низу.......................300 м2 

Минимална ширина парцеле: 

-за објекте у низу……………………..… 10м 

     -за двојне објекте.............................22м (2х11м - две парцеле) 

     -за слободностојеће објекте....... 15м (у изузетним случајевима, као нпр. 

када се парцела шири у дубину и сл. могућа је изградња слободностојећег 

објекта и уколико је фронт парцеле према улици минималне ширине 12м)  

Уколико је парцела преко ужег дела повезана са јавним путем, који служи као 
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приступ, минимална ширина парцеле није меродавна. 

 

Индекс 

заузетости: 

 

максималан индекс заузетости на парцели...............................50% 

Вертикална 

регулација: 

Максимална спратност објекта.......................................По+Пр+2+Пс  

Максималан број стамб. јединица.......6 (шест)  

Максимална висина објекта 

- до коте слемена……………………….................13м 

Хоризонтална 

регулација: 

-минимално растојање грађевинске линије објекта од регулационе линије 

парцеле дефинисано у графичком прилогу План саобраћаја, регулације и 

нивелације, а ако није одређено на графичком прилогу растојање грађевинске 

линије објекта од регулационе линије парцеле износи .... 5,0 м  

Растојање објеката од бочних граница парцеле: 

-слободностојећи објекти..... 

-растојање објекта од бочних граница парцеле на делу бочног дворишта 

претежно северне орјентације...............................2,5м 

-растојање објекта од бочних граница парцеле на делу бочног дворишта 

претежно јужне, источне и западне орјентације...2,5м 

-за двојне објекте......................................................2,5м 

-за објекте у прекинутом низу.................................2,5м 

Растојање објеката од бочних суседних објеката: 

-за слободностојеће објекте....................................5м 

-за двојне објекте.....................................................5м 

-за објекте у прекинутом низу................................5м 

Минимално растојање објекта од задње границе парцеле..........6м 

Изградња 

других објеката 

на 

парцели: 

Максимална спратност помоћног објекта........................ П 

Максимална висина помоћног објекта 

-до коте слемена.............................................................5м  

Помоћни објекат се може поставити на међу: 

- уколико на суседној међи постоји објекат, дозвољено постављање у дужини 

преклапања; 

- уколико постоји сагласност суседа; 

- уколико је постојао легалан објекат на међи, који се замењује. 

Дозвољена је изградња помоћних објеката на задњој и бочним границама 

парцеле уз сагласност суседа, као и уз главни објекат, осим уколико планом 

нижег реда није предвиђено другачије тј. уколико планом нижег реда није 

забрањена изградња помоћних објеката. Његово минимално растојање од 

главног објекта на сопственој парцели није условљено. Растојање једног 

помоћног објекта од другог помоћног објекта на истој парцели, уколико нису 

физички везани, је минимално 2,5м. Уколико није могуће поставити помоћни 

објекат на границу парцеле уз сагласност суседа, минимално дозвољено 

растојање помоћног објекта од границе бочне и задње парцеле је 1,5м, а од 

суседног главног објекта на суседној парцели није условљено. Дозвољена је 

изградња помоћног објекта пре изградње главног објекта, у зони планиране 

изградње и према горенаведеним условима. Није дозвољено постављање 

отвора на међи према суседној парцели. 

Паркирање: Према општим правилима грађења, дефинисаним у делу Паркирање. 

Уређење 

слободних 

површина: 

Обавезно је формирање незастртих зелених површина на минимално 20% 

површине парцеле. Планиране и изведене зелене површине се не могу 

смањивати сем у циљу подизања дечијих и рекреативних игралишта. 

Површине за паркирање могу бити озелењене али се не рачунају у минималан 

проценат зелених површина приликом обрачунавања биланса на предметној 

локацији.  

Посебни 

услови: 

Предуслов за изградњу и издавање одобрења за градњу на кп. бр. 5715/1 и 

5715/4 КО Лозница је зацевљење потока (отвореног колектора) који тече 

ниже од ових парцела. Зацевљење извршити у делу који се наслања на 

парцелу кп.бр. 5715/1 заједно са делом потока до Партизанске улице. 
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Изградња у зонама породичног становања компатибилног вишепородичном 

становању се додатно условљава претходном изградњом комуналне 

инфраструктуре довољног капацитета за прикључење планираних објеката у 

оквиру постојећих и планираних површина јавне намене-саобраћајница. 

 
Грађевински елементи испод коте тротоара, подрумске етаже и стопе темеља не могу прелазити 

границу сопствене парцеле. 

Подрум је ниво у згради који се у целости налази испод коте терена. 

Сутерен је ниво у згради чији се под налази испод површине терена и који има један или више 

фасадних отвора изнад нивоа терена.  

Приземље је прва етажа чији се под у потпуности налази изнад нивоа терена. 

Грађевинска линија приземља је линија приземног дела објекта у односу на дефинисану 

грађевинску линију објекта. 

Грађевинске линије дефинишу се у односу на: регулациону линију парцеле, границе суседних 

бочних парцела, границу суседне унутрашње парцеле. Грађевинска линија објекта према 

регулационој линији је дефинисана на графичком прилогу План саобраћаја, регулације и 

нивелације. Уколико планом није дефинисана регулациона линија, као у случају када се 

грађевинској парцели приступа преко парцеле у функцији колско-пешачке површине а која није 

планирана јавна површина, удаљење новопланираних објеката од приступног пута треба да је 

најмање 1,5м. 

У односу на грађевинске линије објекта према границама суседних бочним парцела објекти могу 

бити постављени: као слободностојећи објекти, у непрекинутом низу, у прекинутом низу. 

Посебним правилима дефинисани су елементи и растојања за сваки тип изградње и намену 

парцеле.  

Објекти постављени у непрекинутом низу додирују се својим бочним странама, што значи да 

растојање између објеката износи 0,0 м.  

У прекинутом низу објекат додирује само једну бочну линију грађевинске парцеле. Код изузетно 

плитких парцела у зонама породичног становања, могу се градити двојни објекти који додирују 

задње границе парцела.  

У блоковима са типом изградње у прекинутом низу на новопланираним објектима могу се 

формирати прозорски отвори стамбених просторија искључиво ако је растојање између објеката 

веће од 1/3 висине (трећине висине) вишег објекта. Ако је растојање мање дозвољава се 

формирање прозорских отвора помоћних нестамбених просторија. Код овог типа изградње нису 

дозвољени испади, еркери и терасе према суседним парцелама. 

При изградњи вишеспратница и објеката који се граде у непрекинутом низу, на новом објекту се 

оставља светларник исте величине и симетричан светларнику постојећег објекта. Услов за 

одређивање површине светларника је  минимално 1,0 м2 по етажи објекта, при чему он не може 

бити мањи од 3м2. Најмања висина парапета отвора у светларнику је 1,8 м. 

У изузетним случајевима, изузетак од правила изградње у непрекинутом низу може 

представљати стечено право отвора на међи. Ако се ради о отвору са високим парапетом, 

обавезно се формира затворен или полуотворен светларник у зависности од положаја отвора. 

Димензије светларника се одређују у складу са важећим правилником. За отворе са другим 

висинама парапета објекат се удаљава минимално 3,0m од међе формирајући са једне стране 

полуотворени светларник, отворен ка улици или дворишту, који се завршава на минималном 

растојању од 2,0m од одговарајуће ивице отвора на међи.  

Уколико на суседном објекту постоји изведен светларник, на новом објекту се оставља 

светларник исте величине и симетричан светларнику постојећег објекта.  

Дозвољава се изградња објеката у непрекинутом, прекинутом низу и двојних објеката у зонама у 

којима није прописана обавезна израда планова нижег реда, уз обострану сагласност суседа за 

изградњу на заједничкој међи.  

У случајевима када инвеститор не може да добије сагласност ни једног бочног или задњег суседа 

(двојни објекти на задњој међи) за постављање објекта на међу, објекат се изводи по правилима 

за изградњу слободностојећег објекта.  

Планом су дефинисане максималне унутрашње грађевинске линије у циљу спречавања 

међусобних негативних утицаја.  Посебним правилима грађења у делу Хоризонтална регулација 

су дефинисана међусобна удаљења (главних) објеката на парцели као и од (главног) објекта на 

суседним парцелама, у зависности од функционалне целине. Удаљења помоћног објекта су 

дефинисана посебним правилима грађења у делу Изградња других објеката на парцели и 

удаљење помоћног од главних објеката, како на сопственој парцели тако и на суседним 

парцелама, није условљено.  Ако нису поменуте овим планом, унутрашње грађевинске линије 
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према суседима се дефинишу у складу са Правилником о општим правилима за парцелацију, 

регулацију и изградњу ("Сл. гласник РС", бр, 22/15). 
На деловима новопланираних објеката орјентисаним према регулационој линији могу се градити 

испади (еркери, терасе, доксати, улазне настрешнице без стубова) који прелазе регулациону 

линију уз следеће услове: 

-дужина испада може бити максимално 0,6 м, ако је ширина тротоара до 3,5 м и то на 

минималној висини од 4,0 м изнад тротоара и могу да заузимају 40% површине уличне фасаде; 

-дужина испада може бити максимално 1,0 м, ако је ширина тротоара већа од 3,5 м, ширина 

улице већа од 15,0 м и то на минималној висини од 4,0 м изнад тротоара и могу да заузимају 50% 

површине уличне фасаде; 

Грађевински елементи (еркери, доксати, балкони, улазне надстрешнице са и без стубова, 

надстрешнице и сл.) на нивоу првог спрата могу да пређу грађевинску линију (рачунајући од 

основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада) и то; 

-на делу објекта према предњем дворишту - 1,20 м, али укупна површина грађевинских 

елемената не може прећи 50% уличне фасаде изнад приземља; 

-на делу објекта према бочном дворишту претежно северне оријентације (најмањег растојања 

грађевинске линије од бочне границе од 2,00 м) - 0,50 м, али укупна површина грађевинских 

елемената не може прећи 30% бочне фасаде изнад приземља; 

-на делу објекта према бочном дворишту претежно јужне оријентације (најмањег растојања 

грађевинске линије од бочне границе од 2,50 м) - 0,90 м, али укупна површина грађевинских 

елемената не може прећи 30% бочне фасаде изнад приземља; 

-на делу објекта према бочном дворишту осталих оријентација (најмањег растојања грађевинске 

линије од бочне границе од 2,50 м) - 0,8 м, али укупна површина грађевинских елемената не 

може прећи 30% бочне фасаде изнад приземља; 

-на делу објекта према задњем дворишту (најмањег растојања грађевинске линије од задње 

границе парцеле од 5,00 м) - 1,20 м, али укупна површина грађевинских елемената не може 

прећи 30% стражње фасаде изнад приземља; 

- код вишеспратних објеката вишепородичног становања и објеката терцијалних делатности 

горенаведени испади према суседним бочним парцелама дозвољени су искључиво ако се 

задовољи услов минималног растојања грађевинске линије до бочне границе парцеле дефинисан 

посебним правилима грађења  

- код вишеспратних објеката вишепородичног становања и објеката терцијалних делатности 

горенаведени испади према задњем дворишту могу се градити уз услов да се обезбеди 

минимално растојање грађевинске линије објекта до задње границе парцеле дефинисан 

посебним правилима грађења. 

У изузетном случају, могуће је одступање од наведеног правила у погледу дефинисања 

грађевинских елемената - препуста  као што су озелењене кровне терасе изнад приземља и сл. 

које се могу јавити код сложенијих објеката када имају улогу елемента којим се жели истаћи 

специфична архитектура објекта. Минимално растојање оваквог грађевинског елемента од 

суседне границе парцеле је 2,5м. 

Уколико је терен у паду, могуће је поставити грађевинске елементе-препусте изнад сутерена на 

делу фасаде где је сутерен у целости изнад коте терена, а према условима који су горе наведени.  

Грађевински елементи на нивоу приземља могу прећи грађевинску, односно регулациону линију 

(рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада), и то: 

-излози локала - 0,30 м, по целој висини, кад најмања ширина тротоара износи 3,00 м, а испод те 

ширине тротоара није дозвољена изградња испада излога локала у приземљу; 

-излози локала - 0,90 м по целој висини у пешачким зонама; 

-транспарентне браварске конзолне надстрешнице у зони приземне етаже - 2,00 м по целој 

ширини објекта са висином изнад 3,00 м; 

-платнене надстрешнице са масивном браварском конструкцијом - 1,00 м од спољне ивице 

тротоара на висини изнад 3,00 м, а у пешачким зонама према конкретним условима локације; 

-конзолне рекламе - 1,20 м на висини изнад 3,00 м. 

У циљу постизања енергетске ефикасности постојећих зграда треба водити рачуна о очувању 

функционалне и обликовне целовитости зграде. Када то није искључено другим прописима, 

дозвољено је накнадно извођење спољне топлотне изолације зидова. Када је зид који се санира 

на регулационој линији, дозвољава се да дебљина накнадне термоизолације са свим завршним 

слојевима буде до 15 цм унутар јавног простора. Када је зид који се санира на граници са 

суседном парцелом треба дозволити постављање накнадне спољне изолације дебљине до 15 цм, 

уз сагласност суседа. Када то просторне околности омогућавају, дозвољено је накнадно 

формирање стакленика ако се елаборатом докаже побољшање енергетске ефикасности зграде. 

Приликом енергетске санације постојећих зграда, еркери и други истурени делови као што су 
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двоструке фасаде, стакленици, застакљене терасе и лође-стакленици, чија се грађевинска линија 

поклапа са регулационом линијом могу прелазити регулациону линију и то: 

-максимално 0,6м од грађевинске линије ако је тротоар мањи од 3,5м и ако је растојање до 

суседне насупротне зграде мање од 12м и то максимално на 50% површине уличне фасаде и на 

минималној висини од 3м изнад тротоара; изузетно код двоструких фасада дозвољено је 

целокупно покривање фасаде изнад минимално дозвољене висине; 

-максимално 0,9м од грађевинске линије уколико је тротоар већи од 3,5м, а ширина улице од 12 

до 15м и то максимално на 50% површине уличне фасаде и на минималној висини од 3м изнад 

тротоара; изузетно код двоструких фасада дозвољено је целокупно покривање фасаде изнад 

минимално дозвољене висине; 

-максимално 1,2м ако је тротоар већи од 3,5м, а ширина улице већа од 15м и то на максимално 

50% површине уличне фасаде и на минималној висини од 3м изнад тротоара; изузетно код 

двоструких фасада дозвољено је целокупно покривање фасаде изнад минимално дозвољене 

висине; 

-већи испади надземних етажа у односу на грађевинску линију од наведених нису дозвољени; 

-испади на деловима објеката у компактним блоковима оријентисани према улици не смеју 

угрожавати приватност суседних објеката. 

Хоризонтална пројекција линије испада може бити највише под углом од 45 степени од границе 

парцеле објекта.  

Отворене спољне степенице могу се постављати на објекат (предњи део) ако је грађевинска 

линија 3,0м увучена у односу на регулациону линију и ако савлађују висину до 0.9м. Степенице 

које савлађују висину преко 0,9м улазе у габарит објекта. Уколико се степенице постављају на 

бочни или задњи део објекта не могу ометати пролаз и друге функције дворишта. 

На парцели се може градити и више објеката уколико објекти представљају јединствену 

функционалну целину и заједнички користе парцелу. У случају изградње више објеката на 

парцели не смеју се прекорачити урбанистички параметри и морају се поштовати сви други 

услови дефинисани посебним правилима за одређени тип изградње и намену парцеле. Није 

дозвољена изградња два или више стамбених објеката на једној парцели. 

У зони ужег градског центра, уз стамбене функције обавезно предвидети комерцијалне садржаје 

у приземљу и евентуално на 1. спрату планираних вишеспратница. На 1. спрату се могу 

планирати јавне намене (библиотека, вишенаменска сала и сл.), али и становање. Потребно је, у 

зони ужег центра сачувати континуитет трговачких радњи, занатских локала, односно пословних 

простора. Сервиси који су бучни нису дозвољени. 

Висина објекта чија се изградња планира или надзиђује зависи од: величине блока, хоризонталне 

и вертикалне регулације на парцели, урбанистичких параметара на парцели, заштите 

доминантних визура, услова за заштиту амбијената, јавног простора и уличних потеза. 

Постојећи објекти чија висина превазилази максималне дозвољене вредности задржавају се, с 

тим да се не дозвољава повећање њихове висине и спратности у циљу формирања новог 

корисног простора. 

У посебним случајевима при интервенцији у већ изграђеном блоку у коме висина објеката 

премашује дозвољене вредности могуће је усклађивање висина постојећих и планираних 

објеката. 

Максималне висине тј. коте слемена за надземне етаже су: +11,70 за три надземне етаже; +14,70 

за четири надземне етаже; +17,70 за пет надземних етажа; +20,70 за шест надземних етажа, осим 

уколико то није другачије дефинисано у посебним правилима грађења. 

Објекти који су утврђени као непокретно културно добро, који су у поступку проглашења за 

непокретно културно добро, као и вредни објекти градске архитектуре проглашени од стране 

надлежног Завода за заштиту споменика културе, и објекти који се овим планом штите, 

задржавају постојећу висинску регулацију. 
Нулта кота терена је кота тротоара испред улаза у објекат.  

Кота приземља објеката одређује се у односу на коту нивелете јавног или приступног пута, 

односно према нултој коти објекта, и то: 

-кота приземља нових објеката на равном терену не може бити нижа од коте нивелете јавног или 

приступног пута; 

-кота приземља може бити највише 1,20 м виша од нулте коте; 

-за објекте на стрмом терену са нагибом од улице (наниже), када је нулта кота нижа од коте 

нивелете јавног пута, кота приземља може бити највише 1,20 м нижа од коте нивелете јавног 

пута; 

-за објекте који у приземљу имају нестамбену намену (пословање и делатности) кота приземља 

може бити максимално 0,20 м виша од коте тротоара (денивелација до 1,20 м савладава се 

унутар објекта). 
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Под поткровљем се подразумева поткровна етажа, са нагибом кровне равни до максималне 

висине дефинисане Правилима грађења, при чему максимална кота слемена не може бити већа 

од 4,5м од коте пода поткровља. Под поткровљем се подразумева и повучен спрат, максималне 

спратне висине 3,8м, чије је минимално повлачење у односу на фасаде 1,5м. Наткривање 

повученог спрата решава се као раван кров или плитак коси кров, максималног нагиба до 10°, 

без корисне површине. Код повученог спрата дозвољено је наткривање отворене терасе 

транспарентном надстрешницом, која у складу са укупном архитектуром објекта не прелази 

задату висину. Искључује се свака могућност накнадног затварања наткривене терасе задње 

етаже. Није дозвољена примена на једном објекту и поткровља и повученог спрата. Висина 

надзитка стамбене поткровне етаже износи највише 1,6м рачунајући од коте пода поткровне 

етаже до прелома кровне косине, а одређује се према конкретном случају. 

Дозвољени су сложени кровови, али није дозвољено ломљење кровних равни код пројектовања 

простих и сложених кровова и поткровља. Није дозвољена примена мансардних кровова, осим 

код реконструкције постојећих објеката који су у режиму заштите. 

У посебним правилима грађења дефинисане су максималне дозвољене спратности у зависности 

од зоне. Спратност одређена изградњом поткровља (нпр. П+1+Пк) подразумева изградњу 

искључиво поткровља у последњој етажи, а спратност одређена заокруженим бројем етажа (нпр. 

П+2), оставља могућност да последњи спрат (у оквиру дозвољене спратности) буде или 

поткровље или повучени спрат. 

Висина објекта је: 

-на релативно равном терену-растојање од нулте коте до коте слемена (за објекте са косим 

кровом), односно венца (за објекте са равним кровом); 

-на стрмом терену са нагибом према улици (навише), кад је растојање од нулте коте до коте 

нивелете јавног или приступног пута мање или једнако 2,0м-растојање од нулте коте до коте 

слемена, односно венца; 

-на стрмом терену са нагибом према улици (навише), кад је растојање од нулте коте до коте 

нивелете јавног или приступног пута веће од 2,0м-растојање од коте нивелете јавног пута до 

коте слемена (венца) умањено за разлику висине преко 2,0м; 

-на стрмом терену са нагибом од улице (наниже), кад је нулта кота објекта нижа од коте јавног 

или приступног пута-растојање од коте нивелете пута до коте слемена (венца). 

У оквиру породичног становања дозвољено је формирање максимално 4  (четири) стамбене 

јединице у оквиру једног објекта и дозвољених урбанистичких параметара. На парцелама на 

којима је као допунска намена предвиђено породично становање комплементарно 

вишепорoдичном становању, број стамбених јединица је максимално 6 (шест). 

Подрумске етаже се дозвољавају у објектима уколико за то постоје грађевински услови од којих 

су најважнији ниво подземних вода и посебни услови изградње као што су близина суседних 

објеката, носивост тла и сл. Клизишта је потребно испитати и утврдити да ли и под којим 

условима постоји могућност изградње у зонама у којима су утврђена активна или умирена 

клизишта. Код неистражених клизишта је потребно спровести сва потребна испитивања, 

поготову ако се у њиховој непосредној близини или у оквиру њих налазе изграђене зоне. На 

активним клизиштима није дозвољена изградња, а уколико има већ изграђених објеката морају 

се предузети мере за санацију и стабилизацију терена ради стабилности и заштите постојећих 

објеката.  

На угаоним парцелама и уз магистралне и регионалне правце могуће је повећање спратности за 

једну етажу односно поткровље, повећање степена искоришћености за 10% уколико је реч о 

парцели планираној за вишепородично становање или терцијарне делатности ван ужег градског 

центра. 

Дозвољена је изградња пословно-комерцијалних, услужно-трговинских и туристичких садржаја 

у зони од 150м од путног земљишта. 

Постављање монтажних објеката привременог карактера на јавним и другим површинама 

дефинисаће се одлуком града о постављању таквих објеката и програмом постављања ових 

објеката.  

Дозвољена је фазна изградња. 

Парцела на којој се налази објекат мора имати приступ на постојећу или планирану јавну 

површину. Приступна површина се не може користити за паркирање возила. Могуће је 

препарцелацијом формирати колско-пешачку површину као везу са јавном површином. Приступ 

јавној саобраћајној површини може бити посредно, преко приступног пута минималне ширине 

3,5  m за максимално 3 парцеле стамбене и стамбено-пословне намене. За више од 3 парцеле 

стамбене и стамбено-пословне намене, приступ обезбедити преко колско-пешачке површине 

минималне ширине 5,0  m са окретницом. Приступна површина, у то случају, не би 

представљала површину јавне намене већ би се могла користити као сукорисничка површина у 
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приватном власништву. У свим другим случајевима најмања ширина приступног пролаза-пута је 

2,5м, ако исти није дефинисан Планом саобраћаја, регулације и нивелације. 

Код великих објеката није дозвољен приступ објекту спољним, отвореним степеницама (уколико 

нису предвиђене противпожарним елаборатом и служе за евакуацију). 

Објектима повећаног ризика од пожара се мора обезбедити приступ за ватрогасна возила у 

складу са Правилником о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене 

платое за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од пожара („Сл.гласник СРЈ“, 

бр. 8/95). Приступни пут за ватрогасна возила има следеће карактеристике најмања ширина 

коловоза за једносмерно кретање возила је 3,5м, а за двосмерно кретање 6,0m; унутрашњи 

радијус кривине који остављају точкови је 7,0m, а спољашњи радијус кривине 10,5m; успон 

(рампа) нагиба мањег од 12,0%-ако се коловоз не леди; а ако се леди мањег од 6,0%. Приступни 

пут за ватрогасна возила је део јавног пута или посебна саобраћајница којом се прилази објекту, 

а којој најудаљенија тачка коловоза није даља од 25,0m од габарита објекта.  

Изузетно, у зони између регулационе и грађевинске линије је дозвољено постављање рампи 

/лифтова за обезбеђење приступа лицу са посебним потребама. 

За стамбене и пословне објекте паркирање возила се мора регулисати у оквиру парцеле. 

Потребно је обезбедити једно паркинг место или гаражно место по једној стамбеној јединици. За 

становање социјално угрожених категорија становништва (породично и вишепородично) 

потребно је обезбедити 0,5 паркинг места на један стан. Неопходан паркинг, односно гаражни 

простор, мора се обезбедити истовремено са изградњом објекта. Могућа је изградња подземно-

надземних гаража у више нивоа. 

Капацитет паркинг места за комерцијалне делатности за новоизграђене објекте је: 

• за трговину…..1паркинг место на 50м2 продајног простора 

• за администр.-пословне објекте...1паркинг место на 60м2 површине 

- управно-административни објекат..... 1 паркинг место на 40-60 м2 или на 5-7         

запослених 

- агенције.................................................. 1 паркинг место на 25-35 м2 пословног простора 

или на 3-5 запослених 

- пословни простор................................. 1 паркинг место на 45-60 м2 пословног простора 

или на 7-9 запослених 

- банке, поште........................................ 1 паркинг место на 30-45 м2 пословног простора 

или на 5-7 запослених 

- електро-сервиси................................... 1 паркинг место на 30-60 м2 пословног простора 

или на 4-6 запослених 

- занатске радње..................................... 1 паркинг место на 60-80 м2 пословног простора 

или на 3-5 запослених 

- продавнице мешовите робе................ 1 паркинг место на 20-40 м2  

    - млекаре............................................... 1 паркинг место на 30-60 м2  

    - посластичарнице............................... 1 паркинг место на 20-30 м2  

    - дуван, новине..................................... 1 паркинг место на 20-30 м2  

          - техничка роба.............................. 1 паркинг место на 25-50 м2  

• за угоститељске објекте…...1 паркинг место на 2 стола са 4 столице 

- ресторан, гостионица, кафана............. 1 паркинг место на 8-12 седишта 

• за хотеле…...1 паркинг место на 2-10 кревета зависно од категорије 

• за шопинг молове, хипермаркете…...1 паркинг место на 50м2 продајног простора. 

Паркирање се може вршити на максимално две подземне етаже, а препоручује се једна због 

високог нивоа подземних вода на појединим градским подручјима. Број надземних етажа за 

паркирање није ограничен. Инвеститор има право да објекат вишеетажне гараже изгради као 

самосталан објекат на парцели. Инвеститор има права да паркирање унутар објекта реши преко 

косих рампи у складу са техничким нормативима. Обавеза инвеститора који гради стамбени 

објекат је да изгради и обезбеди паркинг (гаражно) место за сваки стан односно према 

квадратури пословног простора - према горе наведеном правилу. Припадајућа паркинг (гаражна) 

места се морају обезбедити истовремено са изградњом објекта и чине пратеће садржаје и 

заједничке просторије зграде (као зеленило и сл.). 

Паркинг простор у оквиру површине јавне намене треба озеленити (формирати дрворед). 
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Формирањем дрвореда на паркингу унутар сопствене парцеле, инвеститор може да коригује 

обавезну зелену површину до -5% (планирана површина х 0,95). У супротном, нису дозвољена 

одступања од дефинисане зелене површине. Озеленити паркинг просторе високим лишћарима 

широких крошњи без плодова који могу да угрозе пролазнике или јавну површину и аутомобиле 

(избегавати врсте које имају велике и тврде плодове, плодове који би запрљали простор). Код 

врста које имају коренов систем који би могао да денивелише саму паркинг подлогу, приликом 

садње поставити прстенове који би усмерили корен у жељеном правцу. 
Правила за паркирање у комерцијалним центрима и активностима са централним функцијама 

приватног сектора:  

Минимално стандардно место за управно паркирање путничких возила у оквиру стамбено-

пословних објеката је 4,8х2,3м, али се предлаже формирање већих паркинг места (5,0х2,5м), 

имајући у виду димензије савремених аутомобила. Паркинг место у оквиру површина јавне 

намене је димензија 5,0х2,5м.  

Није дозвољена примена зависног система паркирања, механичких и хидрауличких система 

(клацкалице, аутолифтови).  

 
ТЕХНИЧКИ  УСЛОВИ  ЗА  ПРОЈЕКТОВАЊЕ  И  ПРИКЉУЧЕЊЕ 

 
ЕЛЕКТРО МРЕЖА 

 

Планирани објекат је могуће прикључити на  дистрибутивни електроенергетски систем према 

условима ''ЕПС Дистрибуција'' ДОО Београд, Огранак Лозница, број 8Ј.1.1.0-D-09.14-37799-/1-21 

од 08.02.2021. године и Уговору број 8Ј.1.1.0-D-09.14-37799-/1-21-UGP од 08.02.2021. године. 
 
ВОДОВОД 

 
- Према условима ЈП "Водовод и канализација" Лозница, број 131/714 од 18.06.2021. године. 

 

НАПОМЕНА: Прикључење предметног објекта предвидети у Фекални канализациони шахт у Церској улици. 

Због немогућности гравитационог прикључења, све планиране објекте у низу покупити и препумпати у улични 

шахт. Напомињемо да потисни вод као и само постројење за препумпавање спадају на одржавање инвеститору 

објеката. Прикључење објеката је могуће након реконструкције колектора испод улице Војводе Путника што 

је обавеза другог инвеститора. 

 

УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ МЕРА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА 

Према условима за безбедно постављање у погледу мера заштите од пожара и експлозије са 

овереним ситуационим планом МУП,Сектор за ванредне ситуације у Шапцу,  број 217-1510/21-1 

од 18.02.2021. године.  

 

Према условима у погледу  мера заштите од пожара МУП,Сектор за ванредне ситуације у 

Шапцу, број 217-1512/21-1 од 18.02.2021. године.  
 

 
ГАСОВОД 

 

Планирани објекат је могуће прикључити  на дистрибутивну гасоводну мрежу према условима  

''Лозница-гас'' ДОО  Лозница, број ЛГ-405/21 од 12.02.2021. године. 

 
 ЈП''ЛОЗНИЦА РАЗВОЈ'' 

 

Према условима ЈП ''Лозница развој'' Лозница, 03-122/-1 од 18.02.2021. године. 

                        
НАКНАДЕ И ДОПРИНОСИ  ЗА  ПРИБАВЉАЊЕ  ГРАЂЕВИНСКЕ  ДОЗВОЛЕ 

 

- ЈП ''Лозница развој'' из Лознице. 

 
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 73/19). 
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САСТАВНИ ДЕО ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА  

 

• Услови ЈП''Водовод и канализација'' Лозница,  број 131/714 од 18.06.2021. године, 

• Услови ''ЕПС Дистрибуција'' ДОО Београд, Огранак Лозница , бр. 8Ј.1.1.0-D-09.14-37799-/1-

21 од 08.02.2021. године и Уговор број 8Ј.1.1.0-D-09.14-37799-/1-21-UGP од 08.02.2021. год. 

• ''Лозница-гас'' ДОО Лозница, број ЛГ-405/21 од 12.02.2021. године, 

• ЈП ''Лозница развој'' Лозница, број 03-122/-1 од 18.02.2021. године, 

• Услови МУП РС, Одељ. за ван. ситуације Шабац, број 217-1512/21-1 од 18.02.2021. године,  

• Услови МУП РС, Одељ. за ван. ситуације Шабац, број 217-1510/21-1 од 18.02.2021. године,  

• Идејно решење.      

      
ДРУГИ УСЛОВИ У СКЛАДУ СА  ЗАКОНОМ 

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

локацијским условима. 
 

Потребно је пре отпочињања поступка за утврђивање подобности објекта за употребу, доставити 

на сагласност пројекте за извођење објекта, чији је  саставни део и Главни пројекат заштите од 

пожара. 

 

Како се планира уклањање постојећих објекта из Преписа листа непокретности Лозница СКН 

Лозница потребно је припремити пројекат припремних радова уз захтев за издавање грађевнске  

дозволе. 

 

Пре издавања грађевинске дозволе, неопходно је закључити уговор између инвеститора 

и имаоца јавних овлашћења по питању изградње, односно реконструкције недостајуће 

инфраструктуре (а у вези услова "ЕПС Дистрибуција" ДОО Београд, Огранак Лозница, 

број 8Ј.1.1.0-D-09.14-37799-/1-21 од 08.02.2021. године), сходно чл. 135. став 11. Закона 

о планирању и изградњи и исте приложити уз захтев за грађевинску доволу. 

 
Дозвољава се изградња објеката (почетак низа) на међи са к.п. 5727/2 уз обострану сагласност 

суседа за изградњу на заједничкој међи.  

 

Локацијски услови важе две године од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе 

издате у складу са тим условима, за катастарску парцелу за коју је поднет захтев. 

 

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

надлежном ради објављивања на интернету кроз ЦИС. 

 

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

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

 

 

 

             ШЕФ ОДСЕКА                                                   НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА 

 

_________________________                           __________________________________ 

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

 
 

 

 

 


