
Република Србија

ГРАД  ЛОЗНИЦА

ГРАДСКА УПРАВА

Одељење за планирање и изградњу

Одсек за спровођење обједињене процедуре 

и планирање

РОП-ЛОЗ-17354-ЛОЦ-3/2022

Број: 353-265/2022-V

Датум: 09.08.2022. године

Л о з н и ц а

 

Одељење за планирање и изградњу Градске управе града Лознице, поступајући по захтеву „Пејак-ТИМ
ЛО градња“ д.о.о. Бања Ковиљача, чији је пуномоћник Мирослав Павловић из Лознице, за
издавање локацијских услова за изградњу вишепородичног стамбеног објекта По+П+4+Пк на к.п.
179/10 КО Бања Ковиљача, 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 115/2020), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем
(''Службени гласник РС'', број 68/19) и Плана генералне регулације за насељено место Бања Ковиљача
(''Службени лист града Лозница'', број 4/11, 14/17 и 4/19) и Потврђеног урбанистичког пројекта (Потврда
број 353-58/2021-V од 22.07.2021. године), издаје

 

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

 

за катастарску парцелу 179/10 КО Бања Ковиљача, површине парцеле 1.324,00м2 за изградњу
вишепородичног стамбеног објекта са гасним прикључком, МРС и регулационoм станицом,
спратности По+П+4+Пк, укупне БП 5.391,28м2, категорије В, класификационог броја 112222.

Саставни део ових Локацијских услова је Идејно решење за изградњу вишепородичног стамбеног
објекта По+П+4+Пк на к.п. 179/10 КО Бања Ковиљача, урађено од стране Инжењерске делатности
и техничко саветовање „КАПИТАЛ ГРАДЊА“, Ул. Жикице Јовановића 19а, Лозница, број
техничке документације 10/2022, јун 2022. године у Лозници,

Идејно решење за испуњеност безбедносних услова за изградњу прикључног гасовода и мерно-
регулационе станице за вишепородични стамбени објекат По+П+4+Пк на к.п. 179/10 КО Бања



Ковиљача, урађен од стране „M Supervising“, Ул. војводе Путника 27/16, Лозница, број техничке
документације BU-31-06/22, јун 2022. године, у Лозници,

Идејно решење машинских инсталација-гас за изградњу прикључног гасовода и мерно-
регулационе станице за вишепородични стамбени објекат По+П+4+Пк на к.п. 179/10 КО Бања
Ковиљача, урађен од стране „M Supervising“, Ул. војводе Путника 27/16, Лозница, број техничке
документације G-30-06/22,  јун 2022. године, у Лозници.

 

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ИЗ ПЛАНА 

(ТНЦ2) УЖА ЗОНА ГЛАВНОГ ЦЕНТРА НАСЕЉА

ПОСЕБНИ УСЛОВИ За изградњу објеката већих габарита, спратности као и комплекса (поготово
спортско-рекреативних и хотелско-туристичких комплекса) у овој зони обавезна је
израда урбанистичких пројеката.

ВИШЕПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ ВЕЛИКИХ ГУСТИНА, ПОСЛОВНО СТАНОВАЊЕ, РЕНТАЛНО
СТАНОВАЊЕ, АПАРТМАНСКО СТАНОВАЊЕ, СА ДОПУНСКИМ КОМЕРЦИЈАЛНИМ САДРЖАЈИМА И СА
ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈИМА У ФУНКЦИЈИ ТУРИЗМА, УГОСТИТЕЉСТВА И КОМЕРЦИЈАЛНИХ
ДЕЛАТНОСТИ У УЖОЈ ЗОНИ ГЛАВНОГ ЦЕНТРА НАСЕЉА

ПРАВИЛА
ПАРЦЕЛАЦИЈЕ

Минимална површина парцеле:

-за слободно стојеће објекте….600м2

-за објекте у низу……500м2

-за објекте у полуотвореном блоку......2000м2

-за објекте у затвореном блоку......5000м2

ПРИСТУПИ
ПАРЦЕЛАМА

Све грађевинске парцеле морају имати директан приступ на јавну површину. 
ширину приступног пута одредити у зависности од начина паркирања (броја
паркинг места, типа и величине гараже и сл.) као и од услова и техничких захтева
противпожарне заштите (заштита високих објеката од пожара, заштита гаража за
путничке аутомобиле од пожара и експлозија).

УСЛОВИ ЗА
ИЗГРАДЊУ
ОБЈЕКАТА

Индекс/степен изграђености:

-максималан индекс/степен изграђености за ниво блока или целине…2,5

-максималан индекс/степен изграђености на парцели….3,0

Индекс/степен искоришћености:

-максималан индекс/степен искоришћености на нивоу блока или целине 50%



-максималан индекс/степен искоришћености на парцели 60%

 

    Висинска регулација:

-максимална спратност објекта П+4+Пк (приземље, 4 спрата, поткровље)

-максимална висина објекта:

     до коте слемена…..21м

     до коте венца……18м

-спратност помоћног објекта П (приземље)

-максимална висина помоћног објекта

     до коте слемена…..5,0м

     до коте венца……4,0м      

Хоризонтална регулација:

Грађевинска линија за сваку катастарску парцелу је приказана на графичком прилогу
бр.5 ,,План саобраћаја, регулације и нивелације”.

Најмање дозвољено растојање основног габарита (без испада) објекта од бочне
границе суседне грађевинске парцеле:

-слободностојећи објекти…. 1/4х (четвртина висине) објекта, а не мање од 4,0м
(уколико на суседној парцели нема објекта)

-за објекте у низу…..2,5м

-за објекте у полуотвореном блоку……4,0м

-за објекте у затвореном блоку.......0м

-за изграђене објекте важи постојеће растојање

Најмање дозвољено растојање основног габарита објекта од бочних суседних
објеката:

-слободностојећи објекти…..1/2х (пола висине) вишег објекта

-двојни објекти……5,0м

-у прекинутом низу…..4,0м

-за изграђене објекте важи постојеће растојање

Минимално растојање два објекта на парцели…..4,0м

Минимално растојање објекта од задње границе парцеле…..6,0м



Минимално растојање објекта од наспрамног објекта….1х, а не мање од 10,0м

 Кровови и поткровља:

Препоручују се коси кровови, нагиба кровних равни до највише 40˚.

Поткровља могу имати надзидак висок највише 1,6м (рачунајући од коте пода
поткровне етаже до тачке прелома кровне косине). Изградња мансардних кровова и
више поткровних етажа није дозвољена. Изузетак од правила је да, уколико
геометрија крова то омогућава, се дозвољава формирање максимум два нивоа у
поткровљу уз услов да припадају истој стамбеној или пословној јединици.

ОДВОДЊАВАЊЕ Одводњавање атмосферских вода са објекта није дозвољено преко суседних
парцела.

УРЕЂЕЊЕ
СЛОБОДНИХ
ПОВРШИНА

Минимални проценат зелених површина на парцели…..20%

  

ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА                

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
ЗА ОБЈЕКТЕ

Међусобна удаљеност слободностојећих вишеспратница износи најмање
половину висине вишег објекта. Уколико на суседној парцели нема изграђеног
објекта, новопланирани објекат мора бити удаљен од бочне границе те суседне
парцеле 1/4 (четвртину) висине, а не мање од 4,0м. У том случају се дозвољавају
отвори за дневно осветљење на фасади орјентисаној према суседној парцели на
којој нема изграђеног објекта. Уколико на суседној парцели постоји изграђен
објекат, њихова међусобна удаљеност уместо половине висине вишег објекта
може бити смањена на 1/4 (четвртину) висине, а не мање од 4,0м, ако објекти на
наспрамним бочним фасадама не садрже отворе на просторијама за становање
(као и атељеима и пословним просторијама). У том случају је на тим фасадама
могуће формирање прозорских отвора једино помоћних нестамбених
просторија. Ова удаљеност не може бити мања од 4,0 м ако један од зидова
објекта садржи отворе за дневно осветљење. Поред овог услова вишеспратни
слободностојећи објекат не може заклањати директно осунчање другом објекту
више од половине трајања директног осунчања.

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 дворшту претежно северне оријентације
(најмањег растојања од 1,50 м) - 0,60 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 од 2,50 м) - 0,90 м, али укупна површина грађевинских
елемената не може прећи 30% бочне фасаде изнад приземља;

- испади према суседним бочним парцелама дозвољени су искључиво ако се
задовољи услов да минимално растојање од испада до границе парцеле износи
2,5 м, а у случају да је објекат постављен на грађевинској линији удаљеној 2,5
од границе суседне парцеле испади на објектима нису дозвољени;

-на делу објекта према задњем дворишту (најмањег растојања од стражње
линије суседне грађевинске парцеле од 5,00 м) - 1,20 м, али укупна површина
грађевинских елемената не може прећи 30% стражње фасаде изнад приземља;

- испади према унутрашњем дворишту могу се градити уз услов да се обезбеди
минималном растојање објекта до суседне наспрамне парцеле.

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.

Нулта кота терена је кота 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).

Под поткровљем се подразумева поткровна етажа, са нагибом кровне равни до
максималне висине дефинисане Правилима грађења за типичну насељску
целину, 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.



ПАРКИРАЊЕ 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

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

 

УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ НА КОМУНАЛНУ И ДРУГУ
ИНФРАСТРУКТУРУ

 

ЕЛЕКТРО МРЕЖА

- Према условима "ЕПС Дистрибуција" ДОО Београд, Огранак Лозница, бр. 2460800-D-09.14-264064-/1-
22 од 22.06.2022. године и Уговор број 2460800-D-09.14-264064-/1-22-UGP од 22.06.2022. године.

На основу увида у идејно решење бр. 10/2022 од 06.2022, копију плана за катастарску парцелу и
извод из катастра водова, издају се ови услови:

1. Закључивање уговора о успостављању права службености између власника послужног добра и
имаоца јавног овлашћења Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак
Електродистрибуција Лозница, ради постављања и приступа електроенергетским објектима на
парцели власника послужног добра.

2. Закључивање уговора о преузимању постојећег електроенергетског објекта ЗТС 10/0,4kV „Пејак
Хандел“, између власника („Пејак Хандел“) и имаоца јавног овлашћења Електродистрибуција



Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција  Лозница, ради омогућења изградње и
повезивања са дистрибутивним системом електричне енергије прикључка.

 

ВОДOВОДНА И КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА

Према условима ЈП "Водовод и канализација" Лозница, број 116/775 од 23.06.2022. године.

 

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 09.33 број 217-
11250/22-1 од 18.07.2022. године.
Према условима у погледу мера заштите од пожара МУП, Сектор за ванредне ситуације у Шапцу
09.33 број 217-12379/22-1 од 02.08.2022. године.

 

''ЛОЗНИЦА РАЗВОЈ''

Обавештење Јавног предузећа ''Лозница развој'' из Лознице, број 03-428/1 од 16.06.2022. године.

 

КОМУНАЛНИ УСЛОВИ

Услови КПЈ  ''Наш дом'' из Лознице, број 1914 од 15.06.2022. године.

 

   ГАСОВОД

   Планирани објекат је могуће прикључити  на дистрибутивну гасоводну мрежу према

   условима ''Лозница-гас'' ДОО  Лозница, број ЛГ-607/22 од 21.06.2022. године.

 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА МРЕЖА

  Планирани објекат је могуће прикључити на телекомуникациону мрежу према

  условима  ''Телеком Србија'' АД Лозница, број Д209-244225/1  од 15.06.2022. године.

                    

НАКНАДЕ И ДОПРИНОСИ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ

ЈП "Лозница развој" Лозница

ОБАВЕЗНИ ДЕЛОВИ ПРОЈЕКТА ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ



Пројекат за грађевинску дозволу 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-09.14-264064-/1-2022 од 22.06.2022. године и
Уговор број 2460800-D-09.14-264064-/1-22-UGP од 22.06.2022. године.

-  Услови "Водовод и канализација" Лозница, бр. 116/775 од 23.06.2022. године.

- Услови МУП РС, Одељ. за ван. ситуације Шабац 09.33 број 217-11250/22-1 од 18.07.2022. године.

-  Услови МУП РС, Одељ. за ван. ситуације Шабац 09.33 број 217-12379/22-1 од 02.08.2022. године.

- Обавештење Јавног предузећа ''Лозница развој'' из Лознице, број 03-428/1 од 16.06.2022. године.

- Услови КПЈ  ''Наш дом'' из Лознице, број 1914 од 15.06.2022. године.

  - Услови ''Лозница-гас'' ДОО  Лозница, број ЛГ-607/22 од 21.06.2022. године.

  - Услови  ''Телеком Србија'' АД Лозница, број Д209-244225/1  од 15.06.2022. године.

  - Идејно решење.

 

ДРУГИ УСЛОВИ У СКЛАДУ СА ПОСЕБНИМ ЗАКОНОМ

Одговорни пројектант је дужан да Пројекат за грађевинску дозволу 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, у предмет, надлежној служби ради објављивања
на интернет страници Града Лознице и имаоцима јавних овлашћења.

ПОУКА: Против ових локацијских услова може се поднети приговор Градском већу града Лознице, у
року од 3 дана од дана пријема локацијских услова, а преко овог Одељења.

 

 

 

                    ОБРАДИО

        Катарина Радаљац, маст.инж.арх.

 

 

               ШЕФ ОДСЕКА                                                            НАЧЕЛНИК  ОДЕЉЕЊА



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


