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Л  о  з   н  и  ц  а 

 

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

захтеву Владимира Горданића из Новог Села, Ул. Николе Горданића 14 за 

издавање локацијских услова за изградњу пољопривредне зграде за смештај 

сточне хране и надстрешнице за пољопривредне машине на КП 4388 КО Ново 

Село, 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 и 145/14") и Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 

електронским путем (''Службени  гласник РС'', број 113/15 и 96/16), Уредбе о 

локацијским условима ("Сл. гласник РС", број 35/15 и 114/15) и Просторног плана 

града Лознице, Шематски приказ уређења насеља Ново Село (''Службени лист града 

Лознице'', број  13/2011), издаје  

 

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 

 
за катастарску парцелу 4388  КО Ново Село, површине 1.06.97 ха, за изградњу 

пољопривредне зграде за смештај сточне хране и надстрешнице за 

пољопривредне машине, спратности Пр (приземље),  БП 480,00 м ², категорије А, 

класификационог броја 127141.  

                                    

 Саставни део ових Локацијских услова је Идејно решење породичног стамбеног 

објекта на КП 1197  КО Козјак урађено од стране СБЗП ''Wall'', Кнеза Милоша 16,  из 

Лознице, број ИДР 39/2017, март  2017. године.   

  

-   намена катастарске парцеле: део парцеле до Улице породично 

становање са комерцијалним садржајем, други део породично становање 

- прилаз објекту: постојећи приступ 

- паркирање: у оквиру парцеле  

- удаљења, регулациона и грађевинска линија:према достављеном 

ИДР 

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ИЗ ПЛАНА 

 

1. ZONA RURALNOG STANOVAWA 

 

PRAVILA 
URE\EWA 

Ovo je zona jednoporodi~nih objekata u ruralnom podru~ju. 
Preporu~uje se izdvajawe parcele na kojoj je planirana izgradwa 
stambenog objekta ili skupine objekata od parcele sa 
poqoprivrednom proizvodwom. Mogu}a je izgradwa kako 
pojedina~nog objekta na parceli tako i grupacije objekata koji 
~ine funkcionalnu celinu tj. ~ije kori{}ewe i izgradwa ne 
naru{ava i nije u suprotnosti sa osnovnim karakterom stanovawa. 

NAMENA 
POVR[INA I 
OBJEKATA 

U Zoni stanovawa niskih gustina planirani su slede}i sadr`aji: 
- jednoporodi~no (individualno) stanovawe niskih gustina u 
poqoprivrednim zonamam   
- jednoporodi~no (individualno) stanovawe izvan centra naseqa sa 
dopunskim komercijalnim sadr`ajima   
U TNC 3 zastupqene su i ostale namene: 
- dopunski sadr`aji turizma, ugostiteqstva i   komercijalni 
sadr`aji 
- za{titno zelenilo 
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IZGRADWA 
DRUGIH 
OBJEKATA NA 
PARCELI 

Prema regulaciji postaviti stambene ili stambeno-poslovne 
objekte u okviru ku}nih dvori{ta do dubine od 40 m. Minimalna 
{irina pristupa koji se mora obezbediti ekonomskom delu objekta 
je 4,0 m. 
Ekonomski objekti (staje, `ivinarnici, sviwci, govedarnici, 
ov~arnici, kozarnici i sl.) ispusti za stoku, |ubri{ta, poqski 
klozeti i dr.koji se nalaze u ekonomskim delovima parcela 
minimalno 40 m od regulacione linije. 
Na parceli se kao zasebni objekti mogu graditi, rekonstruisati i 
dogra|ivati i drugi objekti nameweni stanovawu i delatnostima 
zanatskih radionica do 150 m2, , mini farme i poqoprivredne 
ekonomije, pomo}ni i ekonomski objekti u skladu sa postavqenim 
urbanisti~kim parametrima. 
Maksimalni broj stanova u drugom objektu na parceli je jedan i 
uslovi za postavqawe objekta prema me|ama su identi~ni uslovima 
za glavni objekat. 
Ekonomski objekti su: 
- sto~ne staje (`ivinarnici, sviwci, govedarnici, ov~arnici, 
kozarnici isl.) ispust za stoku, |ubri{ta, poqski klozeti idr. 
- objekti u funkciji stambenog objekta: letwa kuhiwa, mlekar, , 
magacini hrane za sopstvenu upotrebu i sl. 
- pu{nice, su{nice, , nadstre{nice za ma{ine i vozila, magacini 
hrane i  objekti nameweni ishrani stoke i sl. 
Me|usobno rastojawe stambenog objekta i sto~ne staje je 15,0 m. 
\ubri{te i poqski klozet mora biti udaqen od stambenog objekta, 
bunara, odnosno `ivog izvora vode najmawe 20,0 m i to samo na 
ni`oj koti. 
Me|usobna rastojawa ekonomskih objekata zavise od organizacije 
ekonomskog dvori{ta, s tim da se prqavi objekti mogu postavqati 
samo niz vetar u odnosu na iste objekte. 
Pozicija objekata utvr|uje se primenom najmawih dozvoqenih 
rastojawa  utvr|enih ovim planom. 
Pomo}ni objekti se obavezno postavqaju u unutra{wosti parcele 
i wihova gra|evinska linija ne sme biti postavqena ispred 
gra|evinske linije glavnog objekta. 
Ekonomski objekti moraju biti najmawe 2,0 m povu~eni od bo~nih i 
zadwe granice parcele. 
Moraju se po{tovati svi uslovi higijenske za{tite i odlagawe 
otpada. Otpad se ne sme skladi{titi u prostoru izme|u 
ekonomskog objekta i granica parcele prema susedima. 

 
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 4-41/2017 од 23.03.2017. године. 

 

 
ВОДOВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 

 

- Планирани објекат је могуће прикључити на водоводну и канализациону мрежу 

према условима ЈП "Водовод и канализација" Лозница, број 14/403 од 

29.03.2017. године. 
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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 23/15, 77/15, 58/16 и 96/16). 

 
САСТАВНИ ДЕО ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА  

 

          -     Услови ''Електродистрибуција'' Лозница, бр. 4-41/2017 од 23.03.2017. године, 

         -    Услови "Водовод и канализација" Лозница, 14/403 од 29.03.2017. године. 

           
ДРУГИ  УСЛОВИ У СКЛАДУ СА ПОСЕБНИМ ЗАКОНОМ 

 

- Према Листу непокретности број 1432 KO Ново Село,  врста земљишта је 

пољопривредно земљиште, па је потребно извршити промену намене у 

Одељењу за привреду. 

- Доказ о извршеној уплати накнаде за промену намене земљишта се доставља 

уз захтев за издавање грађевинске дозволе. 

 

Одговорни пројектант је дужан да Пројекат за грађевинску дозволу уради у складу са 

локацијским условима. 

Локацијски услови важе 12 месеци од дана издавања или до истека важења решења 

издат у складу са овим локацијским условима. 

Локацијски услови се достављају: подносиоцу захтева, у предмет, надлежној служби 

ради објављивања на интернет страници Града Лознице, као и кроз Централни 

информациони систем 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, преко овог 

Одељења, електронским путем, кроз ЦЕОП. 

 

 

 

           ОБРАДИО                                                      НАЧЕЛНИК  ОДЕЉЕЊА 

        Биљана Илић,                                                       Милица Павловић, дипл.правник 

       дипл.просторни планер 

                

 

 

               ШЕФ ОДСЕКА 

Весна Стефановић, дипл.инж.грађ. 

 

 


