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Л о з н и ц а

 

Одељење за планирање и изградњу Градске управе града Лознице, поступајући по захтеву Радомира Филиповића из Горњих Недељица, за
изградњу стамбеног објекта у функцији пољопривреде на к.п. 6852 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 , 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 4/20 и
52/21), Уредбе о локацијским условима (''Службени гласник РС'', број 115/20), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским
путем (''Службени гласник РС'', број 68/19) и Плана генералне регулације за насељено место Лозница (''Службени лист града Лозница'', број 3/14 и 13/18 ),
издаје

 

                                                                

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

 

за катастарску парцелу број 6852 КО Лозница, у површини од 6936,00 м2, за изградњу стамбеног објекта у функцији пољопривреде,
спратности Пр (приземље), укупне БП  122,49 м2, категорија објекта А, класификациони број 111101.        

 

Саставни део ових Локацијских услова је Идејно решење за изградњу стамбеног објекта у функцији пољопривреде спратности П на
к.п. 6852 КО Лозница, урађен је од стране СБЗП ''WALL''  из Лознице, Улица кнеза Милоша 16, број 94/21 од 30.08.2021. године.

 

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ИЗ ПЛАНА

 

Урбанистички параметри за пољопривредно земљиште

 

Правила
грађења:

У oквиру пoљoприврeднoг зeмљиштa дoзвoљeнo je:

- извођење свих радова на: мелиорацији, наводњавању, одводњавању
земљишта, побољшању плодности земљишта и заштите од ерозије и свих
других штетних утицаја на квалитет земљишта

- изградња или реконструкција стамбених објеката у оквиру затечених
домаћинстава у циљу побољшања услова становања чланова тог домаћинства
или у случају природног раздвајања пољопривредног домаћинства

-услови за пољопривредна домаћинства изван грађевинског подручја су следећи:
максимална површина парцеле  5 ари, максималан степен заузетости 50%,
спратност макс. П (приземље), висина објекта до 5м, највише до 200 m2
стамбеног простора, удаљење објекта од регул. линије или приступног пута 5м,
од бочних међа на делу бочног дворишта северне орјентације 1,5м, од бочних
међа на делу бочног дворишта осталих орјентација 2,5м, од суседних главних
објеката 4м, од задње међе 4м, проценат зеленила на парцели мин. 30%, могућа
је изградња помоћних објеката спратности П (П+1-чардаци и сл.), висине до 5м
(8м-чардаци и сл.) постављени на међи уз сагласност суседа или на 1,5м од
међе,

-стамбени објекти у функцији пољопривредне производње изван грађевинског
подручја, могу да се граде само за властите потребе и у функцији обављања

 



пољопривредне делатности,

-затечена домаћинства се задржавају на постојећим локацијама, до привођења
намени,

- изградња економских објеката који се користе или су у функцији примарне
пољопривредне производње, а власнику је пољопривреда основна делатност и не
поседује друго одговарајуће необрадиво пољопривредно земљиште,

- пoстaвљaњe инфрaструктурних и тeлeкoмуникaциoних вoдoвa и oпрeмe,
изградња и проширење пољских путева, постављање нафтних и геотермалних
бушотина, ветрењача (ветроелектрана) и сл. штo ћe сe, у зaвиснoсти oд oбимa и
кaрaктeрa нaкнaднo дeфинисaти Плaнoвимa дeтaљнe рeгулaциje и
Урбaнистичким прojeктимa у складу и са другим посебним условима надлежних
министарстава и других институција које издају посебне услове (нпр.
експлоатације)

- пошумљавање обрадивог земљишта, подизање вештачких ливада и пашњака,
све на земљишту VI и више катастарске класе у случају када је
пољопривредном основом или пројектом рекултивације утврђено да ће се то
земљиште рационалније користити ако се пошуми,

- подизање расадника за производњу репродуктивног материјала воћно-лозних и
шумских дрвенастих врста,

- подизање пољозаштитних појасева,

- изгрaдњa oбjeкaтa у функциjи примaрнe пoљoприврeднe прoизвoдњe: објекти за
смештај механизације, магацини репроматеријала (семе, вештачка ђубрива,
саднице и сл.), објекти за смештај пољопривредне механизације, објекти за
производњу воћа и поврћа у затвореном простору (стакленици, пластеници),
смештај и чување готових пољопривредних производа, стаје за гајење стоке,
објекти за потребе гајења и приказивања старих аутохтоних сорти биљних
култура и раса домаћих животиња, објекти за гајење печурки, пужева, риба-
рибњаци, пијавица, сушаре за воће и поврће, хладњаче, објекти за финалну
прераду пољопривредних производа и објекти намењени за интензиван узгој
стоке, перади и крзнаша (фарме, кланице и сл.) и др.

Ниje дoзвoљeнa изгрaдњa: прoизвoдних oбjeкaтa кojи eмитуjу штeтнe утицaje нa
oкoлину. Уколико постоје техничке могућности (електро-енергетски вод),
дозвољена је изградња хидрофорских кућица ради постављања заливних
система.

Објекти намењени пољопривредној производњи су слободностојећи објекти
(стамбени и производни) или групације слободностојећих објеката међусобно
функционално повезаних (производни).

Капацитет основне производње уз који може да се одобри изградња објекта за
интензивни узгој (фарме) је одређен капацитетом који је дефинисан
критеријумима за одлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на
животну средину са Листе II - Пројекти за које се може захтевати процена
утицаја на животну средину (Уредба о утврђивању листе пројеката за које је
обавезна процена утицаја и листе пројеката за које се може захтевати процена
утицаја на животну средину).

 

 

 

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 20700-D-09.14-199483-/1-21 од 09.09.2021. године и Уговору број 20700-D-09.14-199483-/1-21-УГП од 09.09.2021. године.

 

ВОДОВОД

 



Планирани објекат је могуће прикључити на водоводну мрежу према условима ЈП ''Водовод и канализација'' Лозница, број 188/1136 од 15.09.2021. године.

 

Објекат прикључити на водонепропусну септичку јаму.

 

Нема могућности прикључења на фекалну канализацију.

 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА МРЕЖА

                                          

Према Условима  ''Телеком Србија'' АД Лозница,  инт. број Д209-410420/1 од 20.09.2021. године.                      

НАКНАДЕ И ДОПРИНОСИ  ЗА  ПРИБАВЉАЊЕ  ГРАЂЕВИНСКЕ  ДОЗВОЛЕ

 

ЈП ''Лозница развој'' из Лознице.

 

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 73/19).

 

САСТАВНИ ДЕО ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА

 

-Услови ЈП''Водовод и канализација'' Лозница, број 188/1136 од 15.09.2021. године.

-Услови ЕПС Огранак Лозница, број 20700-D-09.14-199483-/1-21 од 09.09.2021. године и

  Уговор број 20700-D-09.14-199483-/1-21-УГП од 09.09.2021. године.

-Услови ''Телеком Србија'' АД Лозница,  инт. број Д209-410420/1 од 20.09.2021. године

- Идејно решење.       

    

ДРУГИ УСЛОВИ У СКЛАДУ СА  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, 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.

                      

 

 

 

 

                                                                                                                                                                 НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА



 

                                                                                                                                                   __________________________________

                                                                                                                                                      Владан Трипковић, дипл.простор.план.
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