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Л о з н и ц а

                                   

          Одељење за планирање и изградњу Градске управе града Лознице, поступајући по захтеву „Ракета Аћимовић
Бјеличић“ д.о.о. Бајина Башта, чији је пуномоћник Предузеће за пројектовање и инжењеринг „ПИН“ д.о.о. Лозница,
кога заступа Гојко Грбић, за издавање локацијских услова за изградњу пословног објекта- перионица и дневна нега
аутобуса на катастарској парцели 3892 КО Лозница , на основу члана 53.а  Закона о планирању и изградњи  (''Службени
гласник РС'', број 72/09, 81/09-исправка, 64 /10 УС и 24/11, 121/12, 42/13-УС,50/13 УС, 98/13-УС, 132/14,145/14,83/18 и 31/19,
37/19, 9/20 и 52/21") и Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (''Службени  гласник
РС'', број 68/2019), Уредбе о локацијским условима ("Сл. гласник РС", број 115/2020) и Плана генералне регулације за
насељено место Лозница (''Службени лист града Лозница'', број  3/2014 и 13/2018),  издаје   

         

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

 

за катастарску парцелу 3892 у КО Лозница, површине 3.487,00 м2,  површина парцеле умањења за површину јавне
намене 3.449,94 м2, за изградњу пословног објекта- перионица и дневна нега аутобуса, спратности  П+1, укупне БП
444,30 м2, категорије В, класификационог броја 123002 (пословна зграда, објекти преко 400м2).

 

        Саставни део ових Локацијских услова је Идејно решење (Главна свеска) за изградњу пословног објекта-
перионица и дневна нега аутобуса на катастарској парцели 3892 КО Лозница урађено од стране Предузеће за
пројектовање и инжењеринг „ПИН“ д.о.о. Лозница, број техничке документације 65-0/21, фебруар 2022. године, у
Лозници, Идејно решење (Пројекат архитектуре)  за изградњу пословног објекта- перионица и дневна нега аутобуса на
катастарској парцели 3892 КО Лозница урађено од стране Предузеће за пројектовање и инжењеринг „ПИН“ д.о.о.
Лозница, број техничке документације 65-1/21, фебруар 2022. године, у Лозници.

 

                

 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ИЗ ПЛАНА

Урбанистички параметри за изградњу објеката на  парцелама са терцијалним делатностима у централној зони града

Намена:

 

услужно-трговинске делатности:

-робне куће, тржни центри, занатски центри, мега-маркети, супер-маркети, 

-пословно-комерцијалне делатности:

-банке, административни центри локалне управе, пословни објекти државних органа, пословни  објекти
предузећа, банке, осигуравајући заводи, пословни објекти за рентирање

-туристичке активности:

-хотели, мотели, ресторани и други угоститељски објекти

-уз терцијалне делатности је могуће организовати вишепородично становање у односу становање:терцијалне
делатности од 70:30% до 30:70%

Парцела: -минимална површина парцеле ………..…………....300 м2



Парцела:

 

-минимална површина парцеле ………..…………....300 м2

-минимална ширина парцеле

     -за објекте у низу……………………..… 10м

     -за двојне објекте.............................22м (2х11м - две парцеле)

     -за слободностојеће објекте....... 15м (у изузетним случајевима, као нпр. када се парцела шири у дубину и
сл. могућа је изградња слободностојећег објекта и уколико је фронт парцеле према улици минималне ширине
12м)

Уколико је парцела преко ужег дела повезана са јавним путем, који служи као приступ, минимална ширина
парцеле није меродавна.

Индекс
заузетости:

-максимални индекс на парцели ………..  70%

Правила за степен заузетости:Парцела са комерцијалним делатностима може бити изграђена и 100% под
посебно планираним условима, у централној зони града (главни градски центар и проширени градски центар),
усаглашена са свим суседима, када заузима целу површину блока, или ако се наслања на постојеће (или
планиране) калкане суседних зграда на заједничким границама парцела.

Висинска
регулација:

 

-максимална спратност објеката ........…………     По+П+5 

-максимална висина објекта ………………………      20,0 м

Хоризонтална
регулација:

 

-минимално растојање грађевинске линије објекта од регулационе линије парцеле дефинисано у графичком
прилогу План саобраћаја, регулације и нивелације, а ако није одређено на графичком прилогу растојање
грађевинске линије објекта од регулационе линије парцеле износи .... 0,0 м

- растојање објекта од бочних граница парцеле

- за слободно стојеће објекте…1/4 х вишег објекта, а не мање од 4,0м

- за објекте у низу ……………………….. 2,5 м

- за двојне објекте ……………………….. 4,0 м

- растојање објекта од бочних суседних објеката

- слободностојећи објекти ……1/2 х вишег објекта

- у прекинутом низу ………… 1/3 х вишег објекта

- за двојне објекте  …………...1/2 х вишег објекта

- минимално растојање два објекта

на парцели ……..………………………………….. 4,0 м

- минимално растојање објекта од задње

границе парцеле ………………………………….. 6,0 м

Изградња

других
објеката на

парцели:

спратност помоћних објеката ……………………..    П

-максимална висина помоћног објекта .………… 5,0 м

Помоћни објекат се може поставити на међу:

- уколико на суседној међи постоји објекат, дозвољено постављање у дужини преклапања;

- уколико постоји сагласност суседа;

- уколико је постојао легалан објекат на међи, који се замењује.

Дозвољена је изградња помоћних објеката на задњој и бочним границама парцеле уз сагласност суседа, као и
уз главни објекат, осим уколико планом нижег реда није предвиђено другачије тј. уколико планом нижег реда
није забрањена изградња помоћних објеката. Његово минимално растојање од главног објекта на сопственој
парцели није условљено. Растојање једног помоћног објекта од другог помоћног објекта на истој парцели,
уколико нису физички везани, је минимално 2,5м. Уколико није могуће поставити помоћни објекат на
границу парцеле уз сагласност суседа, минимално дозвољено растојање помоћног објекта од границе бочне и
задње парцеле је 1,5м, а од суседног главног објекта на суседној парцели није условљено. Дозвољена је
изградња помоћног објекта пре изградње главног објекта, у зони планиране изградње и према горенаведеним
условима. Није дозвољено постављање отвора на међи према суседној парцели.



Паркирање: Према општим правилима грађења, дефинисаним у делу Паркирање.

Уређење

слободних

површина:

Обавезно је формирање незастртих зелених површина на минимално 20% површине парцеле. Планиране и
изведене зелене површине се не могу смањивати сем у циљу подизања дечијих и рекреативних игралишта.
Површине за паркирање могу бити озелењене али се не рачунају у минималан проценат зелених површина
приликом обрачунавања биланса на предметној локацији.

Кoд плaнирaњa и изгрaдњe нoвих пoслoвних oбjeкaтa пoтрeбнo je искoристити свe мoгућнoсти зa фoрмирaњe
нoвих прaтeћих зeлeних пoвршинa, кao штo je прoстoр испрeд oбjeкaтa, улични прoстoр, aтриjумски прoстoр,
интeнзивнo и eкстeнзивнo oзeлeњeнe крoвoвe, вeртикaлнo зeлeнилo и др. Нeдoстaтaк квaнтитeтa нaдoкнaдити
квaлитeтoм и висoким стaндaрдoм oдржaвaњa зeлeних пoвршинa.

Посебни
услови:

Препорука је да се граде објекти у непрекинутом или прекинутом низу, уз обострану сагласност суседа за
изградњу на међи, како би се максимално искористили потенцијали локације. Слободностојећи објекти су
дозвољени само онда када није могуће обезбедити сагласност или из неких других разлога (статичка
безбедност или сл.)

На парцели се може градити и више објеката уколико објекти представљају јединствену функционалну
целину и заједнички користе парцелу.

Правила за архитектонско обликовање: Основни принцип обликовања код изградње нових пословних објеката
у комерцијалним зонама у центру града и пешачким улицама је прилагођавање постојећој физичкој структури
блока и задржавање формиране парцелације и регулације зграда. Обликовање објекта прилагођава се
карактеру амбијента. За веће објекте препоручује се да се идејно решење добија конкурсом.

Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или ограничене другим законским прописима, одлукама
локалне самоуправе, еколошким елаборатима (зоне заштите, трговина алкохолним пићима и близина
коцкарница у близини школа и сл.).

 

 

ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

ПРАВИЛА
ГРАЂЕЊА ЗА
ОБЈЕКТЕ

Планирани објекат се може градити искључиво у границама сопствене парцеле и није дозвољена
градња објекта и његових делова на више парцела. Изградња објекта на парцели дефинисана је
следећим елементима: грађевинским линијама, висином објекта, спратношћу објекта, односом
објекта према суседним парцелама, односом објекта према објектима на суседним парцелама,
индексом или степеном искоришћености.

Грађевинске линије планираних објеката према регулацији површина јавне намене приказане у
графичком прилогу "План саобраћаја, регулације и нивелације" представљају минимална удаљења
грађевинске од регулационе линије, а ово удаљење може бити и веће од прописаног планом.

Све грађевинске линије дефинишу максималне границе градње које одређују однос планираног
објекта према објектима на суседним парцелама и у оквиру којих се лоцира габарит објекта.
Габарит објекта може бити мањи у односу на максималне границе градње (зону изградње
дефинисану грађевинским линијама). Положај грађевинске линије у односу на планирану
регулациону линију приказан је на графичком прилогу План саобраћаја, регулације и нивелације.

Грађевински елементи испод коте тротоара, подрумске етаже и стопе темеља не могу прелазити
границу сопствене парцеле.

На деловима новопланираних објеката орјентисаним према регулационој линији могу се градити
испади (еркери, терасе, доксати, улазне настрешнице без стубова) који прелазе регулациону линију
уз следеће услове:

-дужина испада може бити максимално 0,6 м, ако је ширина тротоара до 3,5 м и то на минималној
висини од 4,0 м изнад тротоара и могу да заузимају 40% површине уличне фасаде;

-дужина испада може бити максимално 1,0 м, ако је ширина тротоара већа од 3,5 м, ширина улице
већа од 15,0 м и то на минималној висини од 4,0 м изнад тротоара и могу да заузимају 50%
површине уличне фасаде;

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 дворишту претежно северне оријентације (најмањег растојања
грађевинске линије од бочне границе од 2,00 м) - 0,50 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
грађевинске линије од бочне границе од 2,50 м) - 0,90 м, али укупна површина грађевинских
елемената не може прећи 30% бочне фасаде изнад приземља;

-на делу објекта према бочном дворишту осталих оријентација (најмањег растојања грађевинске
линије од бочне границе од 2,50 м) - 0,8 м, али укупна површина грађевинских елемената не може
прећи 30% бочне фасаде изнад приземља;

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

Грађевински елементи на нивоу приземља могу прећи грађевинску, односно регулациону линију
(рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада), и то:

-излози локала - 0,30 м, по целој висини, кад најмања ширина тротоара износи 3,00 м, а испод те
ширине тротоара није дозвољена изградња испада излога локала у приземљу;

-излози локала - 0,90 м по целој висини у пешачким зонама;

-транспарентне браварске конзолне надстрешнице у зони приземне етаже - 2,00 м по целој ширини
објекта са висином изнад 3,00 м;

-платнене надстрешнице са масивном браварском конструкцијом - 1,00 м од спољне ивице тротоара
на висини изнад 3,00 м, а у пешачким зонама према конкретним условима локације;

-конзолне рекламе - 1,20 м на висини изнад 3,00 м.

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.

На парцели се може градити и више објеката уколико објекти представљају јединствену
функционалну целину и заједнички користе парцелу. У случају изградње више објеката на парцели
не смеју се прекорачити урбанистички параметри и морају се поштовати сви други услови
дефинисани посебним правилима за одређени тип изградње и намену парцеле.

Висина објекта чија се изградња планира или надзиђује зависи од: величине блока, хоризонталне и
вертикалне регулације на парцели, урбанистичких параметара на парцели, заштите доминантних
визура, услова за заштиту амбијената, јавног простора и уличних потеза.

Дозвољени су сложени кровови, али није дозвољено ломљење кровних равни код пројектовања
простих и сложених кровова и поткровља. Није дозвољена примена мансардних кровова, осим код
реконструкције постојећих објеката који су у режиму заштите.

ПАРКИРАЊЕ За стамбене и пословне објекте паркирање возила се мора регулисати у оквиру парцеле. 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

- електро-сервиси................................... 1 паркинг место на 30-60 м2 пословног простора или на 4-6
запослених

- занатске радње..................................... 1 паркинг место на 60-80 м2 пословног простора или на 3-5
запослених



- продавнице мешовите робе................ 1 паркинг место на 20-40 м2

          - техничка роба.............................. 1 паркинг место на 25-50 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.

Капацитет паркинг места за остале намене за новоизграђене објекте је:

спортска хала..............................................1 паркинг место на 40 гледалаца
биоскоп, позориште, дом културе.............. 1 паркинг место на 30 седишта
производни, магацински и индустријски објекти...1 паркинг место на 20 запослених или на
200м2 корисног простора.

Паркирање се може вршити на максимално две подземне етаже, а препоручује се једна због високог
нивоа подземних вода на појединим градским подручјима. Број надземних етажа за паркирање није
ограничен. Инвеститор има право да објекат вишеетажне гараже изгради као самосталан објекат на
парцели. Инвеститор има права да паркирање унутар објекта реши преко косих рампи у складу са
техничким нормативима.

Правила за паркирање у комерцијалним центрима и активностима са централним функцијама
приватног сектора:

Код већих интервенција у реконструкцији блока, изградња подземних гаража у блоку могућа је у
функцији гараже за кориснике околних објеката и парцела, под условом да је доминантна намена
блока комерцијално-стамбена, да је укупна површина заједничког дворишта довољне величине и да
је омогућен приступ са две стране.

Минимално стандардно место за управно паркирање путничких возила у оквиру стамбено-
пословних објеката је 4,8х2,3м, али се предлаже формирање већих паркинг места (5,0х2,5м), имајући
у виду димензије савремених аутомобила. Паркинг место у оквиру површина јавне намене је
димензија 5,0х2,5м.

Није дозвољена примена зависног система паркирања, механичких и хидрауличких система
(клацкалице, аутолифтови).

ОГРАЂИВАЊЕ

ПАРЦЕЛА

Грађевинске парцеле могу се ограђивати зиданом оградом до висине од 0,90 м (рачунајући од коте
тротоара) или транспарентном оградом до висине од 1,40м. Парцеле чија је кота нивелете виша од
0,90м од суседне, могу се ограђивати транспарентном оградом до висине од 1,40м која се може
постављати на подзид чију висину одређује надлежни градски орган. Зидане и друге врсте ограда
постављају се на регулациону линију тако да ограда, стубови ограде и капије буду на грађевинској
парцели која се ограђује.. Грађевинске парцеле на којима се налазе индустријски објекти и остали
радни и пословни објекти индустријских зона (складишта, радионице и сл.) као и објекти јавних
намена могу се ограђивати зиданом оградом висине до 2,20 м.

ПОСЕБНИ
УСЛОВИ

(ЗОНЕ ЗАШТИТЕ)

 

Објекте по правилу планирати ван инфраструктурног појаса железничке пруге, што подразумева да
најближа ивица објекта буде удаљена минимум 25 метара, мерено управно на осовину најближег
колосека. Уколико због просторних ограничења постоји потреба да се изградња објеката предвиди
на растојању мањем од 25 метара, изузетно се, изван насељеног места, а ради омогућавања приступа
железничкој инфраструктури, објекти могу планирати на следећи начин:

-ако се железничка пруга налази у нивоу терена, објекти се могу планирати на удаљености од
најмање 13 метара од осе најближег колосека,

-ако се железничка пруга налази на насипу, објекти се могу планирати на удаљености не мањој од 6
метара од ножице насипа, али не мање од 13 метара од осе најближег колосека

-објекте планирати ван граница земљишта чији је корисник железница.

 

 

УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ НА КОМУНАЛНУ И ДРУГУ ИНФРАСТРУКТУРУ

 

ЕЛЕКТРО МРЕЖА

- Према условима "ЕПС Дистрибуција" ДОО Београд, Огранак Лозница, бр. 2460800-D-09.14-69337-/1-22 од



28.02.2022.године и Уговор број 2460800-D-09.14-69337-/1-22-UGP од 01.03.2022. године.  

Инвеститор је у обавези да реши све имовинско-правне односе везане за изградњу предметног прикључка.

 

 ВОДOВОДНА И КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА

Према условима ЈП "Водовод и канализација" Лозница, број 29/209 од 01.03.2022. године.

''ЛОЗНИЦА РАЗВОЈ''

Услови Јавног предузећа ''Лозница развој'' из Лознице, број 03-128/1 од 25.02.2022. године.

 

КОМУНАЛНИ УСЛОВИ

Услови КПЈ  ''Наш дом'' из Лознице, број 1905 од 10.03.2022. године.

Обезбедити простор на парцели за постављање посудa за oдлагање комуналног отпада, и неометан приступ возилу за
одвожење отпада.

 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА МРЕЖА                          

Планирани објекат је могуће прикључити на телекомуникациону мрежу према

условима  ''Телеком Србија'' АД Лозница, број Д209-69274/1  од 25.02.2022. 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-09.14-69337-/1-22 од 28.02.2022.године и Уговор број 2460800-D-
09.14-69337-/1-22-UGP од 01.03.2022. године.  

-  Услови "Водовод и канализација" Лозница, бр. 29/209 од 01.03.2022. године.

- Услови Јавног предузећа ''Лозница развој'' из Лознице, број 03-128/1 од 25.02.2022. године.

- Услови КПЈ  ''Наш дом'' из Лознице, број 1905 од 10.03.2022. године.

- Услови  ''Телеком Србија'' АД Лозница  Д209-69274/1  од 25.02.2022. 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.                                                              


	за катастарску парцелу 3892 у КО Лозница, површине 3.487,00 м2,  површина парцеле умањења за површину јавне намене 3.449,94 м2, за изградњу пословног објекта- перионица и дневна нега аутобуса, спратности  П+1, укупне БП 444,30 м2, категорије В, класификационог броја 123002 (пословна зграда, објекти преко 400м2).
	Саставни део ових Локацијских услова је Идејно решење (Главна свеска) за изградњу пословног објекта- перионица и дневна нега аутобуса на катастарској парцели 3892 КО Лозница урађено од стране Предузеће за пројектовање и инжењеринг „ПИН“ д.о.о. Лозница, број техничке документације 65-0/21, фебруар 2022. године, у Лозници, Идејно решење (Пројекат архитектуре)  за изградњу пословног објекта- перионица и дневна нега аутобуса на катастарској парцели 3892 КО Лозница урађено од стране Предузеће за пројектовање и инжењеринг „ПИН“ д.о.о. Лозница, број техничке документације 65-1/21, фебруар 2022. године, у Лозници.

