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Л о з н и ц а

 

Одељење за планирање и изградњу Градске управе града Лознице, поступајући по  захтеву ОШ
„Мика Митровић“ Брезјак, истурено одељење у  Доњим Недељицама, чији је пуномоћник
фирма за пројектовање, извођење и надзор објеката „3D INŽENJERING“ из Лознице, коју
заступа Дејан Карапанџић из Лознице, за издавање локацијских услова за реконструкцију
кровне конструкције на к.п. 872/2 КО Доње Недељице, 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, 145/14,83/2018,31/2019,37/2019, 9/2020 и
52/2021), Уредбе о локацијским условима (''Службени гласник РС'', број 115/2020), Правилника о
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (''Службени гласник РС'', број
68/2019) и Просторног плана града Лознице  (''Службени лист града Лозница'', број 13/2011), доноси

                                                                                

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

 

за катастарску парцелу 872/2 КО Доње Недељице, површине 6.459,00 м², за реконструкцију
кровне конструкције, спратности Пр, БП 292,87м2, категорије В, класификационог броја
126321 .

        Саставни део ових Локацијских услова је Идејно решење (Главна свеска) за
реконструкцију реконструкцију кровне конструкције на к.п. 872/2 КО Доње Недељице урађен
од  стране фирме за пројектовање, извођење и надзор објеката „3D INŽENJERING“ из
Лознице, Ул. Георгија Јакшића С-30, број техничке документације IDR-G-23-9/2021, од
23.9.2021. године у Лозници и Идејно решење (Пројекат архитектуре) за реконструкцију
реконструкцију кровне конструкције на к.п. 872/2 КО Доње Недељице урађен од  стране фирме



за пројектовање, извођење и надзор објеката „3D INŽENJERING“ из Лознице, Ул. Георгија
Јакшића С-30, број техничке документације IDR-AG-23-9/2021, од 23.9.2021. године у Лозници.

              

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ИЗ ПЛАНА

Правила уређења и изградње површина и објеката јавне намене

Образовање

Реконструкција или доградња постојећих и изградња потпуно нових школских објеката (где услови
то налажу); планирање и доградња рекреативних и других садржаја у оквиру постојећих и могућа
проширења незадовољавајућих школских комплекса, вршиће се у складу са Правилником о
нормативима школског простора, опреме и наставних средстава за основну школу.

Непотпуни школски комплекси допуњују се (према потреби) недостајућим садржајима: 1) спортским
теренима, уређеним школским вртом, уређеним школским двориштем, веће школе - салама за
физичко васпитање, паркингом за запослене, оградом; 2) школски комплекс ограђује се
транспарентном оградом са капијом (контролисани улаз); паркинг решавати ван ограде комплекса; 3)
величина школског комплекса не треба бити мања од: а) 0,50 hа за одвојена одељења централне
основне школе и самосталне непотпуне основне школе, б) 1hа за потпуне основне школе у
организованом насељу; 4) изузетно у густо изграђеним насељима, минимум земљишта може бити
умањен за једну петину, под условима да у близини школе постоји спортско-рекреативни простор,
који школа може да користи; 5) реконструкција или доградња постојећих, или изградња потпуно
нових објеката, вршиће се за: учионички простор 2,0 m2 по ученику; школски објекат (зграду) 8,0 m2
по ученику; проширења школских комплекса, изузетно формирање нових min 25 m2 по ученику у
смени.

 

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 2460800-D-09.14-207834-/1-22
од 19.05.2022. године и Уговору број 2460800-D-09.14-207834-/1-22-UGP од 19.05.2022. год.

 

ВОДOВОДНА И КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА

- Према условима ЈП "Водовод и канализација" Лозница, бр. 98/608 од 23.05.2022. године.

 

УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ МЕРА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА

-Према условима  у погледу мера заштите од пожара МУП, Сектор за ванредне ситуације у Шапцу,
9.33 број 217-7864/22-1 од 23.05.2022. године.



 

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

ЈП "Лозница развој" Лозница

 

ОБАВЕЗНИ ДЕЛОВИ ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА

Идејни пројекат урадити у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину
вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта (''Сл.гласник РС'', број
73/2019).

 

САСТАВНИ ДЕО ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА

-  Услови "Електродистрибуција" Лозница, број 2460800-D-09.14-207834-/1-22 од 19.05.2022. године
и Уговору број 2460800-D-09.14-207834-/1-22-UGP од 19.05.2022. год.

-  Услови "Водовод и канализација" Лозница, бр. 98/608 од 23.05.2022. године.

- Услови МУП РС, Одељ. за ван. ситуације Шабац, 9.33 број 217-7864/22-1 од 23.05.2022. 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 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.

 

 

 

                  ОБРАДИО

       Катарина Радаљац, маст.инж.арх.

 

 



 

                 ШЕФ ОДСЕКА                                                           НАЧЕЛНИК  ОДЕЉЕЊА

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


