
 

 

Република Србија 

ГРАД ЛОЗНИЦА 

ГРАДСКА УПРАВА  

Одељење за планирање и изградњу 

Одсек за спровођење обједињене процедуре и планирања 

Број: ROP-LOZ-25307-LOC-3/2019 

Заводни број: 353-281/2019-V 

Датум: 05. 11. 2019. године 

Л  о  з   н  и  ц  а 

 

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

захтеву "ТИМ ЛО ГРАДЊА'' из Лознице, за издавање локацијских услова за 

изградњу пословног објекта на КП 3845/4 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, 31/19 и 37/19), 

Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем 

(''Службени  гласник РС'', број 68/19), Уредбе о локацијским условима ("Сл. гласник 

РС", број 35/15, 114/15 и 117/17) и Плана генералне регулације за насељено место 

Лозница (''Службени лист града Лознице'', број  3/14 и 13/18), издаје  

 

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 

 

 
за катастарску парцелу 3845/4 КО Лозница, површине 572 м

2
, за изградњу 

пословног објекта, спратности По+Пр+1, БП 746,81 м², категорије В, 

класификационог броја 122012.  

 

                       Саставни део ових Локацијских услова је Идејно решење изградње пословног објекта на 

                       катастарској парцели 3845/4 КО Лозница, урађен је од стране Инжењерске делатности и  

                       техничко саветовање ''Капитал градња'' из Лознице,  Жикице Јовановића 19а, под бројем  

                    16/19 из септембра 2019. године.  

                                    
 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ИЗ ПЛАНА 

 

Урбанистички параметри за изградњу објеката на парцелама са терцијалним делатностима у 

осталим зонама града (ванцентралне), према допунској намени 

 

Намена: 
 

-услужнп-тргпвинске делатнпсти:  
-рпбне куће, тржни центри, занатски центри, мега-маркети, супер-маркети,   
-ппслпвнп-кпмерцијалне делатнпсти:  
-банке, административни центри лпкалне управе, ппслпвни пбјекти 
државних пргана, ппслпвни  пбјекти предузећа, банке, псигуравајући завпди, 
ппслпвни пбјекти за рентираое  
-туристичке активнпсти:  
-хптели, мптели, рестпрани и други угпститељски пбјекти 

Парцела: 
 

- минимална ппвршина парцеле................................300 м2 
- минимална ширина парцеле....................................15 м 

Индекс 
заузетпсти: 

- максимални индекс заузетпсти на парцели ............  70% (искпришћенп 51 %) 

Висинска 
регулација: 
 

- максимална спратнпст пбјеката................. Пп+П+4 (искпришћенп Пп+Пр+1) 
- максимална висина пбјекта.......................................18,0 м 
днпст или сл.) 

Хпризпнтална 
регулација: 
 

-минималнп растпјаое грађевинске линије пбјекта пд регулаципне линије 
парцеле дефинисанп у графичкпм прилпгу План сапбраћаја, регулације и 
нивелације, а акп није пдређенп на графичкпм прилпгу растпјаое 
грађевинске линије пбјекта пд регулаципне линије парцеле изнпси .... 5,0 м 
- растпјаое пбјекта пд бпчних граница парцеле 
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- за слпбпднп стпјеће пбјекте…1/4 х вишег пбјекта, а не маое пд 4м 
- за пбјекте у низу ……………………….. 2,5 м 
- растпјаое пбјекта пд бпчних суседних пбјеката 
- слпбпднпстпјећи пбјекти ……1/2 х вишег пбјекта 
- у прекинутпм низу ….....……… 1/3 х вишег пбјекта 
- минималнп растпјаое два пбјекта 
на парцели ……..………………………………….. 4,0 м 
- минималнп растпјаое пбјекта пд задое 
границе парцеле ………………………………….. 6,0 м 

  

Паркираое:  Према ппштим правилима грађеоа, дефинисаним у делу Паркираое. 

Уређеое 
слпбпдних 
ппвршина: 

Обавезнп је фпрмираое незастртих зелених ппвршина на минималнп 20% 
ппвршине парцеле. Планиране и изведене зелене ппвршине се не мпгу 
смаоивати сем у циљу ппдизаоа дечијих и рекреативних игралишта. 
Ппвршине за паркираое мпгу бити пзелеоене али се не рачунају у 
минималан прпценат зелених ппвршина приликпм пбрачунаваоа биланса на 
предметнпј лпкацији.  

 
ПАРКИРАЊЕ  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 м
2
 или на 5-

7         запослених 
- агенције.................................................. 1 паркинг место на 25-35 м

2
 

пословног простора или на 3-5 запослених 
- пословни простор................................. 1 паркинг место на 45-60 м

2
 

пословног простора или на 7-9 запослених 
- банке, поште........................................ 1 паркинг место на 30-45 м

2
 пословног 

простора или на 5-7 запослених 
- електро-сервиси................................... 1 паркинг место на 30-60 м

2
 

пословног простора или на 4-6 запослених 
- занатске радње..................................... 1 паркинг место на 60-80 м

2
 

пословног простора или на 3-5 запослених 
- продавнице мешовите робе................ 1 паркинг место на 20-40 м

2
  

    - млекаре............................................... 1 паркинг место на 30-60 м
2
  

    - посластичарнице............................... 1 паркинг место на 20-30 м
2
  

    - дуван, новине..................................... 1 паркинг место на 20-30 м
2
  

          - техничка роба.............................. 1 паркинг место на 25-50 м
2
  

 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. 

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).  

 

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ 

 
ЕЛЕКТРО МРЕЖА 

 

Планирани објекат је могуће прикључити на  дистрибутивни електроенергетски систем према 

условима ''ЕПС Дистрибуција'' ДОО Београд, Огранак Лозница, број 8Ј.1.1.0-D-09.14-333159-/1-

19 од 24.10.2019. године и Уговору број 8Ј.1.1.0-D-09.14-333159-/1-19-UGP од 24.10.2019. 

године. 
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ВОДОВОД 

 

Планирани објекат је могуће прикључити на  мрежу водовода и канализације према условима  

ЈП ''Водовод и канализација'' Лозница, број 151/1358 од 04.11.2019. године.  
 
ГАСОВОД 

 

Планирани објекат је могуће прикључити  на дистрибутивну гасоводну мрежу према условима 

  ''Лозница-гас'' ДОО  Лозница, број ЛГ-235/19 од 01.11.2019. године. 
 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА МРЕЖА 

  

Планирани објекат је могуће прикључити на телекомуникациону мрежу према условима 

  ''Телеком Србија'' АД Лозница, број А332-468226/1  од 30.10.2019. године.  

 
КОМУНАЛНИ УСЛОВИ 

 

Обезбедити простор на парцели за постављање посуде за прикупљање комуналног отпада 

 

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 72/18). 

 
НАКНАДЕ И ДОПРИНОСИ  ЗА  ПРИБАВЉАЊЕ  ГРАЂЕВИНСКЕ  ДОЗВОЛЕ 

 

- ЈП ''Лозница развој'' Лозница 

       
САСТАВНИ ДЕО ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА  
 

-Услови ЈП''Водовод и канализација'' Лозница,  број 151/1358 од 04.11.2019. године  

-Услови ''ЕПС Дистрибуција'' ДОО Београд, Огранак Лозница , број 8Ј.1.1.0-D-09.14-333159-/1- 

  19 од 24.10.2019. год. и Уговор број 8Ј.1.1.0-D-09.14-333159-/1-19-UGP од 24.10.2019. године.    

-''Лозница-гас'' ДОО Лозница, број ЛГ-235/19 од 01.11.2019. године. 

-''Телеком Србија'' Београд, број А332-468226/1  од 30.10.2019. 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 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 старници 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. 

 

 

 

 

http://www.loznica.rs/
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              ШЕФ ОДСЕКА 

         

 Весна  Стефановић, дипл.инж.грађ. 

 

 

 

                                                  НАЧЕЛНИК  ОДЕЉЕЊА 

 

                                                                                         Владан Трипковић, дипл.простор.план. 

 
                                                       


