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Л о з н и ц а 

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

Производно, трговинског предузећа ''Велком'' доо  из Лознице, Улица Шабачки пут бб, поднет 

преко овлашћеног лица Невене Јанковић из Лознице, за издавање  локацијских услова у 

предмету изградње преносног резервора за ТНГ на катастарској парцели 74/3  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 Плана генералне регулације за насељено место Лозница (''Службени 

лист града Лознице'', број 3/2014 и 12/2014), издаје 

   

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 

 
за катастарску парцелу 74/3 КО Руњани, за изградњу два преносна резервоара за 

течни нафтни гас, појединачне запремине 3м
3
, са пратећим објектима, категорија 

објекта Г, класификациони број 115212.     
           

Састани део ових Локацијских услова је Идејно решење  два преносна резервоара за ТНГ са 

пратећим објектима (жичана ограда, бетонски плато и противпожарни зид)  на кат. парцели 74/3 

КО Руњани, урађен је од стране СБЗП ''Wall'' из Лознице, Улица кнеза Милоша 16, број 45/15 од 

24.11.2015. године. 

                                    
 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ИЗ ПЛАНА 

 

- намена катастарске парцеле: терцијарне делатности (допунска намена) 

приградска зона                            

- регулациона линија: постојећа 

- грађевинска линија: постојећа                                        
- степен заузетости: 70 % 

- спратност помоћних објеката: приземље 

- прилаз објекту: преко приступног пута са суседне парцеле 

- паркирање: у оквиру парцеле 

- проценат зелених површина на парцели: мин 20 % 
 

ТЕХНИЧКИ  УСЛОВИ  ЗА  ПРОЈЕКТОВАЊЕ  И  ПРИКЉУЧЕЊЕ 

 

Услови у погледу мера заштите  од пожара 

 

У вези са издавањем услова у погледу мера заштите од пожара и експлозија за 

изградњу два преносна резервоара за течни нафтни гас, појединачне запремине З m
3
, на 

катастарској парцели број 74/3 К.О. Руњани, обавештавамо вас да је у фази пројектовања 

и изградње предметног објекта са свим припадајућим инсталацијама, опремом и 

уређајима потребно применити мере заштите од пожара утврђене законима, 

техничким прописима, стандардима и другим актима којима је уређена област 

заштите од пожара, а посебно наглашавамо следеће услове: 
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- позиција предметних резервоара у односу на постојеће и планиране објекте 

мора бити у складу са овереним ситуационим планом у размери 1:500, који је саставни 

део решења под 09/34/4 бр. 217-2513/16-1 од 24.03.2016. године издатим од стране 

Министарства унутрашњих послова, Сектора за ванредне ситуације, Одељења за 

ванредне ситуације у Шапцу. 

Инвеститору је, од стране овог органа, издато Решење под 09/34/4 бр. 217- 2513/16-1 

од 24.03.2016. године, којим је одобрена локација за два преносна резервоара за течни 
нафтни гас, појединачне запремине Зт

3
, на катастарској парцели број 74/3 К.О. Руњани, 

чији је саставни део ситуациони план у размери 1:500, те се може сматрати да су 

прибављени услови за безбедно постављање прописани чл. 6 Закона о запаљивим и 

горивим течностима и запаљивим гасовима („Сл. гласник РС“, бр. 54/15) и чл. 16. став 1. 
Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“, бр. 35/15 и 114/15). 

Сходно члану 123 Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 

81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14), а у складу са одредбама 

Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. 
гласник РС“, бр. 113/15), члана 8 Закона о запаљивим и горивим течностима и 

запаљивим гасовима („Сл. гласник РС“, бр. 54/15) и чл. 33 Закона о заштити од пожара 

(„Сл. Гласник РС“ бр. 111/09 и 20/15), 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. 

НАКНАДЕ И ДОПРИНОСИ  ЗА  ПРИБАВЉАЊЕ  РЕШЕЊА ПО ЧЛАНУ 145. ЗАКОНА 

 

- ЈП ''Град'' Лозница.      
 

ОБАВЕЗНИ  ДЕЛОВИ  ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА  ЗА  ПРИБАВЉАЊЕ РЕШЕЊА  ПО  

ЧЛАНУ 145.  ЗАКОНА   
 

Идејни пројекат урадити у складу са Правилником о садржини, начину и  поступку 

израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта 

(''Службени гласник РС'', број 23/15 и 77/15).  

 
САСТАВНИ ДЕО ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА  

 

-Услови  МУП РС, Одељења за ванредне ситуације Шабац, број 217-4909/16-1 од 

  25.05.2016. године,   

- Решење МУП РС, Одељења за ванредне ситуације Шабац, број 09/34/4  217-2513/16-1 

  од  24.03.2016. године, 

-Копија плана, 

-Извод из листа непокретности, 

-Уверење о подземним инсталацијама,       

-Идејно решење.      

 
ДРУГИ УСЛОВИ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ 

       

Одговорни пројектант је дужан да идејни пројекат уради у складу са локацијским 

условима. 

 

Платити  накнаду за промену намене пољопривредног земљишта у грађевинско 

земљиште  пре подношења захтева за грађевинску дозволу код Одељења за привреду 

Градске управе Лозница. 
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На пројекат за извођење прибавља се сагласност од стране органа надлежног за послове 

заштите од пожара.  

  

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. 

 


