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

усаглашеном захтеву Предрага Лазића из Лознице, Бул. Доситеја Обрадовића бр.83 

преко пуномоћника Милене Стахиновић из Београда за издавање  локацијских услова у 

предмету изградње породично стамбеног објекта на катастарској парцели 15618 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 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 Плану детаљне регулације зоне III 

Лагатор (''Службени лист општине Лозница'', број 4/05), издаје 

 

 

   

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 

 

 

 
за катастарску парцелу 15618 КО Лозница, површине 0.19.35ха, за изградњу 

породичног стамбеног објекта, спратности По+Пр+1 (подрум, приземље и спрат), 

укупне БП 751,62м
2
, категорије објекта Б, класификационог броја 111012 (100%). 

    

                                 
 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ИЗ ПЛАНА 

 

 

-      намена  катастарске парцеле: породично становање  

- врста објекта: стамбени 

- тип објекта: слободностојећи 

- грађевинска линија:  на 5,00м од регулационе линије  

- унутрашња грађевинска линија: на 15,0м у односу на грађевинску линију 

- спратност објекта: мах Пр+1+Пк 

- карактер објекта:  сталан  

- висина објекта: мах +12,00м до коте слемена 

- степен заузетости: 40% 

- индекс играђености: 1 

- удаљења од бочних међа: 2,5м на делу бочног дворишта јужне оријентације, 

односно 1,5м на делу бочног дворишта северне оријентације 

- прилаз објекту: из Улица планиране V,VII и VIII 

- паркирање: једно паркинг место или гаражно паркинг место по једној стамбеној 

јединици (просечне површине 90м2) уз услов да је однос гаражних паркинг места 

и паркинг места мин 1:3 

- проценат зелених површина на парцели: мин 25 % 

- одводњавање атмосферских отпадних вода: у оквиру парцеле  
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 -    U okviru blokova namewenih stanovawu mogu se graditi stambeni 
objekti u kojima se osim stanovawa mogu graditi i prostori nestambene 
namene (delatnosti, usluge i poslovawe) koji su sme{teni u dowim 
eta`ama. 

 
-  Nije dozvoqena izgradwa objekata i prostora namewenih svakoj vrsti 

индустрије, погона, радионица; као ни објеката и простора за јавну употребу, 

односно свих ових чијим коришћењем може доћи до штетних утицаја на 

околину(бука, прашина, дим гасови, и сл.) 

-     Сви објети могу имати и подрумску етажу, која може имати већи габарит од 

надземних етажа, при чему грађевинска линија подземне етаже остаје у границама 

парцеле. Подрумске или сутеренске просторије не могу бити намење за стамбене 

просторије. 

-     Објекти се са предњом фасадом могу поставити искључиво на грађевинску линију 

чији је положај у односу регулациону линију дефинисан планом на графичком 

прилогу ''План регулације и парцелације''(лист бр.3) 

-    Unutra{we gra|evinske linije se defini{u u odnosu na objekte na susednim 
parcelama u zavisnosti od tipa planirane izgradwe 

 
-   Kota poda prizemqa mo`e biti najvi{e za 1,20 m vi{a od nulte kote. Za 

objekte koji u prizemqu imaju poslovni prostor kota poda prizemqa je mah 
0,20 m vi{a od nulte kote. 

-   Dozvoqava se izgradwa podkrovqa (bez obzira na spratnost) i u okviru wega 
mo`e se nalaziti samo jedna podkrovna eta`a. Podkrovna eta`a se mo`e 
formirati na jedan od slede}ich na~ina: 

 
a) U okviru kosog ili lu~nog krova, po pravilu kao deo dupleks stanova, 

pri ~emu se dozvoqava primena krovnih baxa ~ija frontalna povr{ina 
je mah 25% vertikalne projekcije krova. Visina nazitka iznosi najvi{e 
1,60 m 

b) Kao ,,povu~ena,, eta`a od predwe i bo~nih linija objekata, min 2/3 
spratne visine podkrovne eta`e  

 
-  Nisu dozvoqeni ispusti van gra|evinskih linija na delu objekta prema 

bo~nim granicama parcela, odnosno prema susednim objektima.  
 
- Gra|evinski elementi objekata (erkeri, balkoni, terase, ulazne 

nadstre{nice sa i bez stubova, nadstre{nice i sl.), na nivou eta`a iznad 
prizemqa, mogu da prelaze gra|evinsku liniju ra~unaju}i od osnovnog 
gabarita objekta do horizontalne projekcije ispada i to: 
 
1) na delu objekta prema predwem dvori{tu 1,50 m, ali ukupna povr{ina 

vertikalne projekcije gra|evinskih elemenata mo`e biti najvi{e 50% 
uli~ne fasade iznad prizemqa 

 
2) na delu objekta prema stra`wem dvori{tu 1,20 m, ali ukupna povr{ina 

vertikalne projekcije gra|evinskih elemenata mo`e biti najvi{e 50% 
stra`we fasade iznad prizemqa 

 
-    Kod objekata u nizu horizontalna projekcija linije gra|evinskih elemenata 

objekta koji prelaze gra|evinsku liniju mo`e biti najvi{e pod uglom od 
450 od najbli`eg otvora na susednom objektu 
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-  Otvorena spoqna stepeni{ta visine do 0,90 m mogu se postaviti van 
gra|evinske linije 

 
-   Stope temeqa kod objekata u nizu ne mogu prelaziti granicu susednih 

bo~nih parcela. 
 

 
Саставни део ових Локацијских услова је Идејно решење изградње стамбеног објекта на КП 

15618 КО Лозница урађен од стране''Standard invest grup’’doo Beograd, Ул. Сезанова бр.106, 

број техничке документације Ев.бр.011/2017 из августа 2017.године.. 
 

 

 

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ 

 

 

Систем ЕЕ:  

Могуће је прикључити објекат на електродистрибутивни систем уз изградњу недостајуће 

инфраструктуре у складу са Условима бр.4-168/2017 од 18.09.2017.године.  

 

ВиК: 

Није могуће је прикључење на систем водовода према Условима бр.83/1417 од 

19.09.2017.године.  

Гас: 

Не постоји изграђена дистрибутивна гасна мрежа,  али је планирана према условима бр.LG-

52/17 од 14.09.2017.године. 

 

ТК инсталације: 

Не постоји изграђене ТК инсталације. 

 
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 начину вршења контроле техничке документације 

према класи и намени објекта (''Сл.гласник РС'', број 23/15 и 77/15). 

               
САСТАВНИ ДЕО ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА: 

  

 Услови ''Електродистрибуција'' Лозница, бр. 4-168/2017 од 18.09.2017.године 

 Услови ЈП''Водовод и канализација'' Лозница, бр. 83/1417 од 19.09.2017.године 

 Услови ''Лозница-гас''доо Лозница, бр. LG-52/17 од 14.09.2017.године. 

 Услови ''Телеком Србије''ад Београд, бр.7010-344315/1 број из ЛКРМ:31 од 

14.09.2017.године 

 Идејно решење.  
   
ДРУГИ УСЛОВИ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ: 

 

 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. 4-139/2017 од 17.08.2017.године и 
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ЈП''Водовод и канализација'' Лозница, бр. 83/1417 од 19.09.2017.године)  према чл. 

135. став 10. Закона.      
     
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 издат 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/

