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Л о з н и ц а

Одељење за планирање и изградњу Градске управе града Лознице, поступајући по  захтеву СГР"РАДИНГ" Радишић Војислав ПР Лозничко поље из Лознице, чији је
пуномоћник Вера Митровић Дишић за издавање локацијских услова за изградњу вишепородичног стамбено-пословног објекта у прекинутом низу спратности По+Пр+4 са
дуплекс становима у таванском простору на КП 5058 и 5059/2 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, 145/14,83/2018,31/2019,37/2019,9/2020 и 52/2021), Уредбе о локацијским условима
(''Службени гласник РС'', број 115/2020), Правилника о поступку спровођењу обједињене процедуре електронским путем (''Службени гласник РС'', број 68/2019) и Плана
генералне регулације за насељено место Лозница (''Службени лист града Лознице'', број 03/2014 и 13/2018) и Плана детаљне регулације "Пословање и вишепородично
становање на локацији Тржни центар" у Лозници (''Службени лист града Лознице'', број 16/2016), издаје                             

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

за катастарске парцеле 5058 и 5059/2 у КО Лозница, у Лозници, површине укупне 720 (616) м², спајањем површина (357+363), за изградњу вишепородичног стамбено-
пословног објекта у прекинутом низу спратности По+Пр+4 са дуплекс становима у таванском простору укупне БП 2.808,00 м² и категорије објекта В, класификационог
броја 112222.

Саставни део ових Локацијских услова је Идејно решење вишепородичног стамбено-пословног објекта у прекинутом низу спратности По+Пр+4 са дуплекс становима у
таванском простору на КП 5058 и 5059/2 у КО Лозница, које је урадио Архитектонско инжењерски биро ''ВЕРА 101'', Косте Абрашевића 9 из Лознице, број техничке
документације ГС-ИДР-2/IX-2021, септембар 2021. године.

           

 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ИЗ ПЛАНА

Урбанистички параметри за изградњу објекта  на к.п.бр. 5058 и 5059/2

Катастарске парцеле 5058 и 5059/2 тренутно немају довољну величину за изградњу самосталног, слободностојећег објекта на свакој понаособ. Препоручује се њихово спајање
и изградња слободностојећег објекта уз могућност фазне изградње.

У објектима вишепородичног становања могуће је приземље и евентуално први спрат наменити за јавни, комерцијални или услужни садржај.

 

НАМЕНА ОБЈЕКТА Делатности које могу бити заступљене у оквиру објеката мешовите намене (стамбено-
пословни) или чисти пословни објекти морају да допринесу на примеран начин подизању
квалитета становања.

У објекту није дозвољена изградња радионичког и другог простора  у коме се производе
бука и други облици загађења јер делатности не смеју вршити негативне утицаје на
околину.

За стамбено-пословне објекте, пословни простор се формира у приземљу и могуће је на
првом спрату.

Дозвољене делатности су:

- јавне делатности, комерцијално пословање, трговина, услужно занатство и производно
занатство (са ограниченом производњом)

ПРАВИЛА
ПАРЦЕЛАЦИЈЕ

Минимална површина парцеле ................................................                600 м2

Максимална површина парцеле није ограничена.

Минимална ширина фронта парцеле.........................................               12 м



ПРИСТУП
ПАРЦЕЛАМА

Све грађевинске парцеле морају имати директан приступ на јавну површину. Приступна
површина се не може користити за паркирање возила.

УСЛОВИ ЗА

ИЗГРАДЊУ
ОБЈЕКАТА

Степен заузетости на парцели....................................................          .мах 70%

- Максимална спратност објекта........................................           .мах По+Пр+4

- Кота венца..................................................................................мах 16,0 м

- Кота слемена..............................................................................мах 20,5 м

Хоризонтална регулација

На графичком прилогу  ''План саобраћаја, регулације и нивелације' ' дефинисане су
грађевинске линије које ће се поштовати код изградње нових објеката.

Растојање објеката од бочних суседних објеката:

- растојање од к.п.бр. 5059/3.....................................................................на међи

- а од објеката на к.п. бр. 5059/3................................................................на међи

- растојање од к.п.бр. 5060........................................................................мин. 2,5 м

- а од објеката на к.п. бр. 5060...........................................................................6,0 м

Минимално растојање објекта од задње границе парцеле.............од 0,0 до 6,0 м

Грађевинска линија приземља објекта према к.п.бр 5060 повучена на 3,5 м.

Све грађевинске линије дефинишу максималне границе градње.

Габарит објекта може бити мањи у односу на максималне границе градње.

Подземна грађевинска линија може се поклапати са границом парцеле према суседним
парцелама али се мора водити рачуна о конструктивној стабилности објекта и безбедности
суседних објеката.

У блоковима са типом изградње у прекинутом низу на новопланираним објектима могу се
формирати прозорски отвори стамбених просторија искључиво ако је растојање између
објеката веће од 1/3 висине вишег објекта. Ако је растојање мање дозвољава се формирање
прозорских отвора помоћних нестамбених просторија. Код овг типа изградње нису
дозвољени испади, еркери и терасе према суседним парцелама.

Грађевински елементи (еркери, доксати, балкони, надстрешнице) 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 1,2 м али укупна површина грађевинских
елемената не може прећи 50% уличне фасаде изнад приземља

Грађевински елементи на нивоу приземља могу прећи грађевинску односно регулациону
линију 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;

-платнене надстрешнице - 1,00 м од спољне ивице тротоара на висини изнад 3,00 м,

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

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

Кровови:

Препоручују се коси кровови нагиба кровних равни до највише 330.

Одводњавање атмосферских вода није дозвољено преко суседних парцела.

Кровови објеката у низу морају имати сливове према јавној поврШини и сопственом
дворишту. Испуст крова може ићи до ширине венца.

Поткровља:



Поткровна етажа није планирана у оквиру нове изградње. Уколико се због распона
конструкције у таванском делу формира одређен користан простор исти се може
искористити као део пословног односно стамбеног простора на етажи испод.

Приликом фазне изградње коту венца наредне фазе изградње објекта ускладити са делом
објекта изграђеним у претходној фази.

Архитектонски изглед различитих делова објекта изграђених у различитим фазама
ускладити у смислу испада (еркери, балкони, надстрешнице и сл.), отвора на фасади, боје
фасаде, архитектонског стила и сл.

ПАРКИРАЊЕ Паркирање се регулише у оквиру парцеле. Ако се зграда само реконструише, паркирање
организовати, уколико је потребно у оквиру приземља.

 

Капацитет паркинг места за комерцијалне делатности за новоизграђене објекте:

- за трговину..........................................1 парк.место на 50 м2 продајног простора

- за административно-пословне..........1 парк.место на 60 м2 површине

- за угоститељске..................................1 парк.место на 2 стола са 4 столице

- за шопинг молове, хипермаркете......1 парк.место на 50 м2 продајног простора

УРЕЂЕЊЕ
СЛОБОДНИХ
ПОВРШИНА

 

Обавезно формирати незастрту зелену површину у оквиру парцеле.

Минималан проценат зелене површине на парцели.......................20%

Површине за паркирање могу бити озелењене али се не рачунају у минимални проценат
зелених површина приликом обрачунавања биланса на предметној локацији.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ У случају двојних кућа на истој или више парцела, није дозвољена различита обрада
фасада у погледу диспозиције и величине отвора, боје и фасадне пластике (фасада не може
бити шарена, флуоросцентна)

У оквиру парцела у стамбеним блоковима намењених вишепородичном становању на
којима се налази више од 10 стамбених јединица потребно је обезбедити дечије игралиште
за узраст деце од 3 до 11 година. Дечја игралишта је могуће формирати у оквиру зелених
површина, али не у близини површина за паркирање возила.

Сви прилази у објекте морају се прилагодити стандардима и прописима који дефинишу
услове за несметан приступ хендикепираним особама и лицима са посебним потребама.

О потреби израде урбанистичког пројекта за предметну локацију изјасниће се Одељење за
планирање и изградњу града Лознице.

Препорука је да се изврши исправка границе између к.п. бр. 5059/3 и 5058 да би планирана
изградња у низу (као на графичком прилогу)

 

 

ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ ОБАВЕЗНА ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ИЛИ ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ

 

Катастарске парцеле које не задовољавају површином ,фронтом или планираном градњом, да се на њима одмах приступи градњи без претходне
препарцелације обележене су на графичком прилогу бр. 4 и то су следеће парцеле: 3769, 3765, 3764, 3761, 3762/2, 3769/1, 3769/2, 5058 и 5059/2. Наведене
парцеле могу да се споје са неком од суседних парцела и то једном или више њих, или да се препарцелишу тако да се формирају парцеле које
задовољавају планом задату површину и фронт (од већег броја парцела направити мањи број).

УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ НА КОМУНАЛНУ И ДРУГУ ИНФРАСТРУКТУРУ

 ЕЛЕКТРО МРЕЖA

Према условима "ЕПС Дистрибуција" ДОО Београд, Огранак Лозница, број 20700-D-09.14-227107-/1-21 од 04.10.2021. године  и Уговор бр. 20700-D-09.14-227107-
/1-21-UGP од 04.10.2021. године.

ВОДOВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

Према условима ЈП "Водовод и канализација" Лозница, број 210/1228 од 11.10.2021. године.

ЈКП "ТОПЛАНА-ЛОЗНИЦА" ЛОЗНИЦА



Према условима ЈКП "Топлана-Лозница",  Лозница, број 492-1 од 04.10.2021. године.

ПРОТИВПОЖАРНИ УСЛОВИ

     -   Према условима у погледу мера заштите од пожара и експлозија МУП, Сектор за ванредне ситуације у Шапцу, 09/33 број 217-14778/21-1 од 08.10.2021. године.

      ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА МРЕЖА

-    Према условима "Телеком Србија" И.Ј. Шабац, број Д209-444456/1 од 07.10.2021. године.

УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ ОДЛАГАЊА ОТПАДА

-    Обезбедити простор у оквиру предметне парцеле за постављање довољног броја посуда за одлагање комуналног отпада, као и набавка истих и неометан приступ возилу за
одвожење отпада према условима ЈКП "Наш Дом" Лозница број 1883 од 05.10.2021. године.

-     Приликом техничког пријема грађевинског објекта инвеститор је дужан да приложи потврду КЈП "Наш дом" да је испунио услове из претходног става, као услов за
издавање употребне дозволе.

ЈП "ЛОЗНИЦА РАЗВОЈ" ЛОЗНИЦА

Према условима ЈП "Лозница развој" Лозница број 03-831/1 од 04.10.2021. године.  

ДРУГИ  УСЛОВИ У СКЛАДУ СА ПОСЕБНИМ ЗАКОНОМ

-  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.

-   КП 5058 и 5059/2 у КО Лозница без дела који представља површину јавне намене (део саобраћајнице) има површину 616 м².

-    Пре издавања грађевинске дозволе одвојити део површина парцела које су предвиђене за јавно земљиште од дела који представља грађевинско земљиште (чл. 10. став 5.
Правилника о поступку обједињене процедуре електронским путем).

Пре издавања употребне дозволе извршити спајање парцела које су предвиђене за изградњу (чл. 53а став 2. Закона о планирању и изградњи).
Препарцелацију спровести у складу са Законом.
8 (осам) недостајућих паркинг места решити у складу са Одлуком о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта Града Лознице.

 

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 начин вршења контроле техничке документације
према класи и намени објекта (''Сл.гласник РС'', број 73/2019).

Како се планиира уклањање постојећих објеката потребно је припремити пројекат припремних радова уз захтев за издавање грађевинске дозволе.

САСТАВНИ ДЕО ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА:

Услови ''Електродистрибуција'' Лозница, бр20700-D-09.14-227107-/1-21 од 04.10.2021. године  и Уговор бр. 20700-D-09.14-227107-/1-21-UGP од 04.10.2021. године,
Услови ЈКП "Топлана-Лозница",  Лозница, број 492-1 од 04.10.2021. године,
Услови ЈП''Водовод и канализација'' Лозница, бр. 210/1228 од 11.10.2021. године,
Услови МУП РС, Одељ. за ван. ситуације Шабац, 09/33 број 217-14778/21-1 од 08.10.2021. године,

-     Услови ''Телеком Србија'' Београд, број Д209-444456/1 од 07.10.2021. године,

Услови ЈКП "Наш дом" Лозница, бр. 1883 од 05.10.2021. године,
Услови ЈП "Лозница развој" Лозница број 03-831/1 од 04.10.2021. године,

Идејно решење.

 

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 решења за грађевинску дозволу, издат у складу са тим условима, за катастарску парцелу за коју је
поднет захтев.

Локацијски услови се достављају: подносиоцу захтева, надлежној служби ради објављивања на интернет страници 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.

 

                                                                                                                                                          НАЧЕЛНИК  ОДЕЉЕЊА

http://www.loznica.rs


                                                                                                                                        Владан Трипковић, дипл.простор.план.
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