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Л о з н и ц а 

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

Зорице Станковић из Липничког Шора, за издавање локацијских услова за доградњу 

вишепородичног стамбеног објеката на катастарској парцели број 3493/5 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, 

83/18, 31/19, 37/19 и 9/20), Уредбе о локацијским условима (''Службени  гласник РС'', број 35/15, 

114/15 и 117/17), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем 

(''Службени гласник РС'', број 68/19) и Плана детаљне регулације зоне III ''Лагатор'' (''Службени 

лист општине Лозница'', број 4/20), издаје 

   

 

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 

 
за катастарску парцелу број 3493/5 КО Лозница, у површини од 1.187,00 м2, за 

доградњу повученог спрата вишепородичног стамбеног објекта, спратности  

П+3+Пс, БП доградње повученог спрата 378,52 м2, укупне БП објекта 2.274,63 м2, 

категорија објекта В, класификациони број 112222.     

 
Саставни део ових Локацијских услова је Идејно решење доградње вишепородичног стамбеног 

објекта на катастарској парцели 3493/5 КО Лозница, урађен је од стране ПОИГР ''Архитектон-

01'' из Лознице, број 26-05-20 из маја 2020. године. 

                                 
 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ИЗ ПЛАНА 

 
ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ВИШЕПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ ВИСОКЕ ГУСТИНЕ  

(блокови  1, 2, 4.1, 4.2, 5, 6.2, 7 и 9) 

 

Максимална спратност код објеката вишепородичног становања може бити: 

 

-  у блоковима 4.1, 6.2 (кп бр. 3486/7, 3486/8, 3486/9 и 3486/10) и 7..........П+4+Пс. 

 

Обликовање завршне етаже и крова 

 

Последња етажа се може извести као пуна, са косим, равним или плитким косим кровом (до 15 

степени) са одговарајућим кровним покривачем и атиком до дозвољене висине венца, као 

поткровље или повучена етажа.  

Кров се такође може извести и као зелени кров, односно раван кров насут одговарајућим 

слојевима и озелењен, у случају изградње објекта спратности мање од максималне планиране, 

односно без поткровља. 

Поткровље: висина назитка поткровне етаже износи највише 1.6 m рачунајући од коте пода 

поткровне етаже до тачке прелома кровне косине. Нагиб кровних равни прилагодити врсти 

кровног покривача. Максимални нагиб кровних равни је 45º. 

Под поткровљем се подразумева и повучен спрат, максималне спратне висине 3,8m, чије је 

минимално повлачење у односу на фасаде 1,5m.  Повучени спрат се односи на повлачење фасаде 

окренуте према површини јавне намене, а површину насталу повлачењем спрата предвидети да 

буде у функцији формирања проходних тераса као саставних делова стамбених јединица, с тим 
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да ограда терасе мора бити транспарентна. Наткривање повученог спрата решава се као 

раван кров или плитак коси кров, максималног нагиба до 10°, без корисне површине. Код 

повученог спрата дозвољено је наткривање отворене терасе транспарентном надстрешницом, 

која у складу са укупном архитектуром објекта не прелази задату висину. Искључује се свака 

могућност накнадног затварања наткривене терасе задње етаже. Није дозвољена примена на 

једном објекту и поткровља и повученог спрата. 

     
УСЛОВИ  ЗА  ПРОЈЕКТОВАЊЕ  И  ПРИКЉУЧЕЊЕ НА КОМУНАЛНУ И ДРУГУ 

ИНФРАСТРУКТУРУ 

 

УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ МЕРА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА 

Према условима МУП,Сектор за ванредне ситуације у Шапцу,  број 217-7850/20-1 од 15.06.2020. 

године.  

 

Доградњом повученог спрата се не мења број функционалних јединица (29 станова). 
 

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 начин вршења контроле техничке документације према класи и намени 

објекта (''Сл.гласник РС'', број 73/19). 

 

САСТАВНИ ДЕО ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА  

 

- Услови МУП, Сектор за ванредне ситуације у Шапцу,  број 217-7850/20-1 од 15.06.2020. г. 

- Идејно решење.      

      
ДРУГИ УСЛОВИ У СКЛАДУ СА  ЗАКОНОМ 

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

локацијским условима. 

 

Уз захтев за издавање грађевинске дозволе инвеститор треба да приложи доказ о решеним 

имовинско-правним односима у складу са Законом о становању и одржавању стамбених 

зграда  (''Сл.гласник РС'', број 104/16). 

 
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, имаоцима јавних овлашћења и 

надлежном ради објављивања на интернету кроз ЦИС. 

 

 

ПОУКА: Против ових локацијских услова може се поднети приговор Градском већу града 

Лознице, у року од 3 дана од дана пријема локацијских услова. 
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Обрадио:                       НАЧЕЛНИК  ОДЕЉЕЊА 

                          

     _______________                                               _______________________________ 

Мирјана Матовић Марковић,                           Владан Трипковић, дипл.простор.план. 

дипл.просторни планер 

 

 

         ШЕФ ОДСЕКА 

 

_________________________ 

Весна Стефановић, дипл.инж.грађ. 

 


