
 

Република Србија 

ГРАД ЛОЗНИЦА 

ГРАДСКА УПРАВА  

Одељење за планирање и изградњу 
Одсек за спровођење обједињене процедуре и планирања 
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Л о з н и ц а 

 

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

захтеву Предузећа за производњу, промет и услуге ''ЕП БЕЛТ'' ДОО из Лознице, за 

изградњу производног погона- ткачнице техничких тканина на катастарској 

парцели 9529/35 у 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 

спровођења обједињене процедуре електронским путем (''Службени гласник РС'', број 

113/15 и 96/2016) и Плана генералне регулације за насељено место Лозница (''Службени лист 

града Лозница'', број 3/14 и 12/2014), издаје 

   

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 

 
за катастарску парцелу број 9529/35 КО Лозница, у површини од 0.57.63 ха, за 

изградњу производног погона- ткачнице техничких тканина, спратности Пр 

(приземље), укупна БП објекта 2903,75 м
2
, категорије В, класификационог броја 

125102.     

 

Саставни део ових Локацијских услова је Идејно решење изградње производног 

погона- ткачнице техничких тканина на катастарској парцели 9529/35 у КО Лозница, 

урађен је од стране ДПИ ''ПИН ГГ ПРО'' ДОО из Лознице, под бројем 27/17 од јул 2017. 

године. 

                                 
 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ИЗ ПЛАНА 

 
Namena:  
-industrijska proizvodwa  
-gra|evinarstvo  
-zanatska proizvodwa  
-manifakturna proizvodwa  
-skladi{ta   
 
Parcela:  

-minimalna povr{ina parcele za ve}e industrijske komplekse………..…………...3.000 m2,  

-minimalna {irina parcele ……………………..… 20 m  

 
Indeks ili stepen zauzetosti "Z"  

- od 0,5 ha do 1 ha ………………….60%  

 
Visinska regulacija:  

-maksimalna spratnost objekata ........……………  Po+P+1  

-maksimalna visina objekta ………………………...    15,0 m   

-izuzetno maksimalna visina objekta mo`e biti ve}a od 15 m iskqu~ivo u slu~aju da je  
uslovqena tehnolo{kim procesom  

-spratnost pomo}nih objekata ……………………..    P  

-maksimalna visina pomo}nog objekata .……… 5,0 m  
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Horizontalna regulacija: 

-rastojawe gra|evinske linije objekta od regulacione linije .......................................5,0 m  

-minimalno  rastojawe objekta od bo~nih granica parcele ………………………………….… …  5,0 m  

-minimalno rastojawe objekta od bo~nih  susednih objekata ……………………………………    10,0 m  

-minimalno rastojawe dva objekta  na parceli ……..………………………………....................….. 8,0 m  

-minimalni procenat zelene povr{ine na parceli …………………………………………....…     20%   

-minimalna {irina za{titnog zelenog pojasa prema pristupnoj saobra}ajnici …… 10,0 m  
-паркирање............... 1 ПМ на 200 м2 корисног простора 

 
   
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 4-123/17 од 31.07.2017. 

године. 
 
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 

 

Планирани објекат је могуће прикључити на водоводну  мрежу према условима ЈП ''Водовод и 

канализација'' Лозница, број 62/1097 од  31.07.2017. године.  

 

УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ МЕРА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА 

Према условима МУП,Сектор за ванредне ситуације у Шацу број 217-9777/17-1 од  02.08.2017. 

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 начин вршења контроле техничке документације према класи и намени 

објекта (''Сл.гласник РС'', број 23/15). 

 

САСТАВНИ ДЕО ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА  

   

-Услови ЕПС Огранак Лозница, број 4-123/17 од 31.07.2017. године. 

-Услови МУП,Сектор за ванредне ситуације у Шацу, бр. 217-9777/17-1 од  02.08.2017.год., 

-Услови ЈП ''Водовод и канализација''Лозница,број 62/1097 од  31.07.2017. године.  

- Идејно решење.      

      
ДРУГИ УСЛОВИ У СКЛАДУ СА  ЗАКОНОМ 

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

локацијским условима. 

 

Према Препису листа непокретности број 13362 КО Лозница издат од стране СКН Лозница 

предметна парцела представља земљиште у грађевинском подручју. 

 

На пројекат за извођење прибавља се сагласност од стране органа надлежног за послове заштите 

од пожара.  
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Пре подношења захтева за издавање грађевинске дозволе обратити се захтевом Одељењу за 

привреду и локални економски развој Градске управе Лозница,  надлежном за заштиту животне 

средине, ради одлучивања о потреби израде студије о процени утицаја пројекта на животну 

средину, у складу са одредбама Закона о процени утицаја на животну средину (''Сл.гласник 

РС'',бр.135/04 и 36/09).  

Уколико се одлучи да је потребна израда студије о процени утицаја пројекта на животну 

средину, исту приложити уз  пројекат за грађевинску дозволу, сходно члану 58. Правилника о 

садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке докумнетације према 

класи и намени објекта (''Сл.гласник РС'', бр. 23/15, 77/15, 58/16 и 96/16), односно уколико се  

одлучи да није потребна израда студије приложити решење надлежног органа. 

 

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

надлежном ради објављивања на интернету кроз ЦИС. 

 

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

складу са овим локацијским условима. 

 

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

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

 

 

 

 

 

Обрадио:                       НАЧЕЛНИК  ОДЕЉЕЊА 

                          

     _______________                                               _______________________________ 

Мирјана Матовић Марковић                                   Милица Павловић, дипл.правник 

дипл.просторни планер 

 

 

         ШЕФ ОДСЕКА 

 

_________________________ 

Весна Стефановић, дипл.инж.грађ. 

 


