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Л о з н и ц а 

  

 

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

захтеву Зорана Митровића из Лознице, чији је пуномоћник Мирослав Павловић за 

издавање локацијских услова за адаптацију и реконструкцију, претварање стамбеног у 

пословни простор на КП 5078 у КО Лозница и доградњу степеница, 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 и 9/2020), Уредбе о локацијским условима (''Службени гласник 

РС'', број 35/15,114/15 и 117/2017), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 

електронским путем (''Службени гласник РС'', број 68/2019) и Плана детаљне регулације блока 

између Трга Вука Караџића и Улица Светог Саве, Драгољуба Поповића и Булевар Доситеја 

Обрадовића у Лозници (''Службени лист града Лознице'', број 12/2015) и Студије ремоделације 

приземља објеката у Улици Светог Саве, Дирекција за развој и урбанистичко планирање 

„УРБОПЛАН“ Лозница, Архитектонски факултет универзитета у Београду, издаје 

   
ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 

 
за катастарску парцелу 5078 у КО Лозница, површинe 466.00 m² за издавање локацијских 

услова за адаптацију и реконструкцију, претварање стамбеног у пословни простор и 

доградњу степеница, постојећа БП 109.04м2, новопројектована БП 111.89м2, категорије Б, 

класификационог броја 112221.  

 

        Саставни део ових Локацијских услова је Идејно решење (Главна свеска) за услова за 

адаптацију и реконструкцију, претварање стамбеног у пословни простор на КП 5078 КО Лозница 

и доградњу степеница, урађен од стране Инжењерске делатности и техничко саветовање 

„КАПИТАЛ ГРАДЊА“, Лозница, Улица Кнеза Милоша 6, број техничке документације 

Н357/2021, Мај 2021. године, Лозница и Идејно решење (Пројекат архитектуре) за адаптацију и 

реконструкцију, претварање стамбеног у пословни простор на КП 5078 КО Лозница и доградњу 

степеница, урађен од стране Инжењерске делатности и техничко саветовање „КАПИТАЛ 

ГРАДЊА“, Лозница, Улица Кнеза Милоша 6, број техничке документације Н357/2021-01, Мај 

2021. године, Лозница.    

 

 

 
 

 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ИЗ ПЛАНА   
 ИНТЕРВЕНЦИЈЕ НА ПОСТОЈЕЋИМ  ОБЈЕКТИМА И БЛОКОВИМА 
 

На постојећим објектима могуће је извршити следеће интервенције: 

-Могуће је  надзидати постојеће пословне објекте на к.п. 5071 И 5074 ( постојећа спратност је П+О )до 

висине венца суседног објекта на к.п. 5075 ( приближно 13,0 м ) односно до висине П+2+Пк. 

Надзиђивање је могуће уз сагласност власника станова који имају прозорске отворе окренуте према к.п. 

5071 И 5074 и уз обавезно задржавање пролаза у приземљу. Надзидани простор је намењен за 

комерцијалне делатности. 

  За  к.п.5071 и 5074 обавезна је израда Урбанистичког пројекта. 

- надградњу крова изнад равне терасе објекта; 



- реконструкцију крова са променом геометрије у циљу формирања новог корисног простора; 

- реконструкција фасаде објекта у циљу побољшања термо и звучне изолације; 

- затварање балкона и лођа; 

- доградња вертикалних комуникација (степениште, лифт); 

- претварање стамбених у пословни простор; 

- у случају ремоделације приземља објеката у улици Светог Саве у делу обухваћеном предметним 

планом, испоштовати урбанистичко-техничке услове прописане Студијом ремоделације приземља 

објеката у улици Светог Саве (обрађивач Истраживачко-пословни центар Архитектонског 

факултета Универзитета у Београду)  

- претварање помоћног простора (таван, вешернице, оставе и сл.) у стамбени простор под условом да 

новоформирана стамбена површина уђе у обрачун коефицијента изграђености и да се за исти обезбеди 

паркирање у оквиру парцеле; 

- поделу функционалних делова објекта; 

- спајање функционалних делова објекта; 

- санацију дотрајалих конструктивних делова објекта; 

- санацију и реконструкцију инсталација; 

 

Све интервенције на објекту могу се извести под следећим условима: 

 

- дозвољава се адаптација таванског простора у стамбени или пословни простор, уз услов да се 

формирање новог корисног простора изврши у постојећем тавану без повећања висине објекта и промене 

геометрија крова и да новоформирана површина уђе у обрачун коефицијента изграђености и да се за 

исти обезбеди паркирање у оквиру парцеле; 

- за новоформирани корисни простор обезбедити паркинг простор према правилима из овог плана; 

- реконструкцију или доградњу крова извести са надзитком максималне висине 1,6м мерено од коте пода 

до прелома косине крова; 

- у циљу бољег функционисања новоформираног корисног простора (осветљење,излази на терасе или 

лође и сл.) могу се формирати кровне баџе са максималном висином од 2,2 м мерено од коте пода 

поткровља до преломне линије баџе. 

 

Није дозвољено повећање броја станова приликом надзиђивања објеката ако се на сопственој парцели не 

могу обезбедити услови за паркирање и формирање зелених површина.  

Дозвољени су радови на побољшању енергетске санације фасада или крова (накнадно постављање 

спољне, замена и допуна постојеће топлотне изолације, постављање соларних колектора и сл.). 

Стамбене зграде са отвореним приземљима (са језгрима за вертикалне комуникације и стубовима) 

карактеристичне су за отворени тип блокова, а приземља са колонадама су карактеристична за објекте 

компактних блокова. Интервенције претварања оваквих приземља у користан простор се не дозвољавају. 

Такође, није дозвољено затварање постојећих пасажа и пролаза у унутрашњост блокова и исти се 

задржавају у интересу становника блока (проветреност блокова, паркирање, пешачки приступи и сл.). 

Уколико се накнадно обезбеђује приступ подруму са спољашње стране објекта, исти се може обезбедити 

искључиво из заједничких просторија и са сопствене парцеле. 

Доградња постојећих блокова је дефинисана: типом блока, постојећом изграђеношћу, квалитетом 

суседних објеката и статичким могућностима тла и објекта. Доградња подразумева обезбеђење 

одговарајућег броја паркинг места и зелених површина. 

Доградњом новог дела зграде не сме се угрозити статичка стабилност постојећег и објеката на суседним 

парцелама. 

Доградња елемената комуникација-лифтова и степеништа, дозвољава се код свих објеката под условом 

да предметна интервенција не угрожава функционисање и стабилност постојећег и објеката на суседним 

парцелама. Сви елементи вертикалних комуникација морају бити заштићени од спољних утицаја и 

изведени на сопственим парцелама. Изузетак од овог правила се може одобрити само у случају потребе 

обезбеђења рампе за приступ хендикепираним лицима. Ове рампе могу бити постављене и у зонама 

између регулационе и грађевинске линије уколико у објекту живе или раде хендикепирана лица.  

Доградња на отвореним терасама и затварање балкона, лођа и тераса у објектима вишепородичног 

становања дозвољена је ако се изврши јединствено затварање у складу са постојећим елементима зграде. 

Ако у компактном блоку није предвиђено повећање спратности објекта може се дозволити претварање 

таванског простора у стамбени, под условом да се не мења постојећа кота слемена, а дозвољени надзидак 

је максимално 1,2м, да новоформирана стамбена површина уђе у обрачун коефицијента изграђености и 

да се за исти обезбеди паркирање у оквиру парцеле или блока. 



Услови који су наведени у овом поглављу се не односе на објекте који су у статусу непокретних 

културних добара и културних добара која уживају претходну заштиту. За њихову реконструкцију и 

ревитализацију услове утврђује надлежни завод за заштиту споменика културе. 

Интервенције на објектима извести у складу са позитивним законима који третирају изградњу објеката, 

одржавање објеката, заштиту споменика културе, заштиту објеката и ауторство. 

Правила је могуће унапређивати и допуњавати по истој процедури по којој ће се вршити измене и допуне 

овог плана. 

 

 

 
• Према Студији ремоделације приземља објеката у Улици Светог Саве, у делу Посебни услови за 

интервенцију 

 
Намена предметног простора 

 

-Функције које се дозвољавају пренаменом стамбених у нестамбене су: трговина, угоститељство, 

занатство, пословање, здравство, уметност. 

-Не дозвољавају се оне функције које штетном, прекомерном емисијом гасова, буке, чврстог 

отпада или на други начин, могу угрозити животну средину. 

-Садржаји који нису горе наведени, а буду исказани кроз накнадне жеље грађана, биће третирани 

накнадном процедуром, који ће за циљ имати проверу адекватности нових функционално 

просторних захтева који би настали новом интервенцијом у предметном простору. 

 

Врста интервенције 

 

Пренамена дела стана из стамбене функције у нестамбену делатност, преобликовање припадајућег 

габарита фасаде. 

Услови за елементе обликовања (положај, димензије и материјализација) 

 

▪ степенишни крак се поставља паралелно са фасадним зидом у оквиру припадајућег дела 

фасаде предметног простора (будућег локала), ширина степенишног крака је 110цм, 

оријентација крака- по избору без угрожавања постојећег улаза у зграду. 

 

За случај постављања степеништа уз бочни фасадни зид објекта, важе исти услови регулације, 

уз обезбеђење приступа подрумским прозорима. 

 

Степенишни крак мора бити монтажно-демонтажног карактера, конструкције од челичних 

елемената са обезбеђењем транспарентности од минимално 50%, димензије степеника 

17/30цм до 18/29цм, 8 висина. 

Боја конструкције и газишта-црна. 

 

▪ ограда степеништа димензија дефинисаних важећим прописима и нормативима ради 

остваривања безбедности приступа будућем простору локала. Ограда је материјализована од 

челичних конструктивних елемената са испуном или без ње на такав начин да обезбеђује 

транспарентност од минимално 70%. Боја нетранспарентних елемената- црна. 

 



 
▪ излог се поставља у оквиру припадајућег отвора предметог простора, максималне висине до 

нивоа натпрозорне греде, повећање основног габарита излога по вертикали се обезбеђује 

укидањем парапетног дела зида. Фиксни део излога може изаћи ван равни фасадног зида до 

30цм. У том случају спољна раван фиксног дела излога се може спустити до нивоа горње 

ивице подрумских прозора на начин да се не угрожава приступ локалу. У случају када излог 

излази ван равни фасадног зида, мора се посебно водити рачуна о обезбеђењу минималне 

ширине приступног степеништа од 100цм. 

 

За случај отварања улаза и излога на бочној стани, они се постављају у ширини припадајућег 

отвора лође, максимално висине дом 390цм од нивоа тротоара, са могућношћу укидања 

парапетног зида односно ограде лође. 

 

Излог мора бити израђен од алуминијумских или пластичних профила у белој боји, ширина 

крила улазних врата је 110цм у пуној висини основног габарита, остали простор излога 

фиксно- из комада. 

 

▪ надстрешница се поставља управно на фасаду дуж целе ширине излога, до дубине од 110цм, 

у простору између нивелета спратне висине приземља- од око 450цм од нивоа тротоара и 

горње нивелете припадајућег отвора- од око 390цм од нивоа тротоара, не залазећи у простор 

фасаде првог спрата. 

 

За надстрешницу на бочном фасадном зиду важе исти услови регулације. 

 

Конструкција надстрешнице мора бити израђена од челичних профила офарбаних у црно са 

транспарентним покривачем: армирано или секурит стакло, клирит, лексан... 

 

▪ тенде се постављају дуж целе ширине излога, до дубине од 110цм, у простору између нивелета 

спратне висине приземља- од око 450цм од нивоа тротоара и горње нивелете припадајућег 

отвора- од око 390цм од нивоа тротоара, не залазећи у простор фасаде првог спрата. 

Конструкција тенде мора бити склопиво/расклопива и израђена од челичних профила 

офарбаних у црно, покривена платном или неким другим нетранспарентним лаганим 

покривачем. 

 

▪ реклама управно или паралелно на фасади, до дубине од 110цм, у регулационим оквирима 

предвиђеним за постављање нових обликовних елемената у функцији будућег простора 

локала, а може се поставити и у оквиру надстешнице. Реклама својим припадајућим 

осветљењем не сме угрозити приватност становања предметног и суседних објеката. 



 

▪ Изложбене витрине се постављају у оквиру припадајуће зелене површине, на тај начин да не 

сме угрозити дрворед у смислу апсолутне заштите сваког стабла, такође витрина својим 

положајем не сме ући у простор предвиђен за паркинг места нити у простор тротоара. Број 

изложбених витрина у оквиру припадајуће зелене површине дефинисан је односом: 1 витрина 

1 локал без обзира на предвиђен број простора за адаптацију. 

 

Витрине могу бити максималних димензија хоризонталног габарита 30/100цм, максималне 

укупне висине до 200цм, конструкција од алуминијумске браварије у тамно браон елоксажи, 

обострано застакљено- транспарентно. 

 

 

 

▪ Осветљење: спољно на фасади у просторном оквиру предвиђеном за постављање нових 

елемената у функцији будућег простора локала, унутрашње у оквиру локала. 

 

▪ Сви новопостављени елементи који су у функцији будућег простора локала морају 

бити у оквирима припадајућег дела фасаде предметног простора који је предвиђен за 

пренамену, максималне висине постављања од око 450цм од нивоа тротоара и у 

максималној ширини предметног простора. 

▪  Планираном интервенцијом се не сме погоршати употребљивост појединих делова 

зграде и услова њеног коришћења. 

▪ Планирану интервенцију извести у складу са важећим прописима и нормативима 

како би се предметни простор привео будућој намени. 

▪ У колико у току извођења радова дође до оштећења или кварова на постојећем 

објекту инвеститор је обавезан да изврши поправку истих. 

 

             

                 Услови за саобраћај 

 

▪ Број паркинг места је: власник је у обавези да за сваки новопланирани локал партиципира у 

обезбеђивању 1,5 паркинг места које ће бити реализовано у предвиђеном простору за паркирање 

и на тај начин предвиђен овом Студијом. 

 

Услови за инфраструктуру 

 

▪ Сви будући инфраструктурни прикључци (електрика, водовод, канализација) простора који 

мењају намену из стамбене у нестамбену морају бити одвојени од постојећих и не смеју ни на 

који начин угрозити њихово нормално функционисање. 

▪ Сваки локал мора имати функционално и просторно независан мокри чвор димензионисан и 

опремљен према стандардима за делатност која се у њему обавља. 

▪ За осветљење изложбених витрина ван простора локала, у оквиру припадајуће зелене површине 

(уколико је предвиђено), обезбедити и подземне електро инсталације. 

 

 

 
УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ НА КОМУНАЛНУ И ДРУГУ 

ИНФРАСТРУКТУРУ 

 

ЕЛЕКТРО МРЕЖА 

 

- Према условима "ЕПС Дистрибуција" ДОО Београд, Огранак Лозница, бр. 20700-D-09.14-

35167-/1-21 од 21.05.2021. године и Уговор 20700-D-09.14-35167-/1-21-UGP од 21.05.2021. 

године.    

Странка је у обавези да реши имовинско – правне односе везане за изградњу прикључка. 

 

 

 



 ВОДOВОДНА И КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА 

 

-Према условима ЈП "Водовод и канализација" Лозница, број 112/614 од 25.05.2021. године. 

 

 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА МРЕЖА 

  

Планирани објекат је могуће прикључити на телекомуникациону мрежу према  

условима  ''Телеком Србија'' АД Лозница, број А332-217527/1  од 31.05.2021. 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 бр. 20700-D-09.14-35167-/1-21 од 21.05.2021. 

године   и Уговор број 20700-D-09.14-35167-/1-21-UGP од 21.05.2021. године. 

-  Услови "Водовод и канализација" Лозница, бр. 112/614 од 25.05.2021. године. 

-  Услови  ''Телеком Србија'' АД Лозница, број А332-217527/1  од 31.05.2021. 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.                                                                


