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Л о з н и ц а 

 

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

Јоване Гвозденовић из Лознице, Булевар Доситеја Обрадовића 61, за издавање  

измењених локацијских услова РОП-ЛОЗ-29157-ЛОЦ-1/2017 број 353-182/2017-V од 

18.10.2017. године, за изградњу вишепородичног стамбено-пословног објекта у  

непрекинутом низу на катастарској парцели 3526 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 и 

145/14), Уредбе о локацијским условима (''Службени гласник РС'', број 35/15 и 114/15), 

Правилника о поступку спровођењу обједињене процедуре електронским путем 

(''Службени гласник РС'', бр.113/15 и 96/16) и Плану генералне регулације за насељено 

место Лозница (''Службени лист града Лознице'', број 3/14 и 12/14) и Урбанистичког 

пројекта (Потврда број 353-31/2016 од 14.09.2017.године), издаје 

  

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 

 

 
за катастарску парцелу 3526 КО Лозница, површине 0.03.66 ха, за изградњу 

вишепородично стамбено-пословног објекта, у непрекинутом низу, спратности Пр+3 

(приземље и три спрата), укупне БП 836,15 м
2
, категорије објекта Б, 

класификационог броја 112221. 

                                    
 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА  

 

-      намена катастарске парцеле: претежна: вишепородично становање  

допунска: терцијалне делатности (шири градски центар) 

- грађевинска линија:  4,50 м од регулационе линије 

- спратност објекта: мах По+Пр+5 (искоришћено П+3) 

- висина објекта: мах +23,00 м до коте слемена 

- степен заузетости: мах 60% 

- удаљење од суседних кат. парцела: на међи 

- минимално растојање објекта од задње границе парцеле: 8,0м 

- паркирање: jedno parking mesto ili gara`no mesto po jednoj stambenoj 
jedinici.  
Капацитет паркинг места za administr.-poslovne objekte...1parking mesto na 
60m2 povr{ine Dozvoqeno je kori{}ewe savremenih tehni~ka re{ewa 
parkirawa: zavisnog sistema parkirawa kao i kori{}ewe auto-liftova 
prilikom projektovawa gara`a. 

- проценат зелених површина на парцели:  мин 20% 
- Gra|evinski elementi (erkeri, doksati, balkoni, ulazne nadstre{nice sa i bez 

stubova, nadstre{nice i sl.) na nivou prvog sprata mogu da pre|u gra|evinsku liniju 
(ra~unaju}i od osnovnog gabarita objekta do horizontalne projekcije ispada) i to; 

- na delu objekta prema predwem dvori{tu - 1,20 m, ali ukupna povr{ina gra|evinskih 
elemenata ne mo`e pre}i 50% uli~ne fasade iznad prizemqa; 

- na delu objekta prema zadwem dvori{tu (najmaweg rastojawa gra|evinske linije od 
zadwe granice parcele od 5,00 m) - 1,20 m, ali ukupna povr{ina gra|evinskih 
elemenata ne mo`e pre}i 30% stra`we fasade iznad prizemqa; 



 2 

 

Саставни део ових Локацијских услова је Идејно решење изградње стамбено-пословног  

објекта на КП 3526 КО Лозница, урађен од стране Друштва за консалтинг промет и услуге 

''Subić Company’’doo, Ул. Ивана Горана Ковачића бр. 5, Ев број 36/2017 из октобра 

2017.године. 
 

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ 

 

Систем ЕЕ:  

 

Могуће је прикључити објекат на електродистрибутивни систем, уз услов да се изграде 

недостајући електроенергетски објекти у складу са Условима бр.4-181/2017 од 

09.10.2017.године. У смислу реализације услова потребно је да инвеститор склопи уговор 

са ЕД Лозница у складу са горе поменутим Условима.  

 

Водовод и канализација: 

 

Могуће је прикључење на систем водоснабдевања и каналисања према Условима бр.48/543 

од 15.06.2017.године. 

 

Гасни дистрибутивни систем: 

 

Могуће је прикључење на дистрибутивни систем грејања у складу са Условима бр.LG-

68/16 од 22.02.2016.године, а на основу Обавештења бр. LG-52/17 од 05.10.2017.године. 

 

 

ТТ систем: 

Могуће је прикључење на ТК мрежу у свему према Условима бр.7010-370431/1, број из 

ЛКРМ:31 од 02.10.2017.године. 
 

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 23/15 и 77/15). 

               
САСТАВНИ ДЕО ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА: 

  

 Услови ''ЕПС дистрибуција''доо Београд, Огранак Лозница, бр.4-181/2017 од 

09.10.2017. 

 Услови ''Лозница-гас''ад Лозница, бр.ЛГ-68/16 од 22.02.2016.године 

 Услови ЈП''Водовод и канализација'' Лозница, бр.48/543 од 15.06.2017.године 

 Услови ''Телеком Србије''Београд, бр.7010-370431/1, број из ЛКРМ:31 од 

05.10.2017.године. 

 Идејно решење.  
 

ДРУГИ УСЛОВИ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ: 

 

 Пре издавања грађевинске дозволе, неопходно је закључити уговоре између 

инвеститора и имаоца јавних овлашћења по питању изградње, односно 

реконструкције недостајуће инфраструктуре (а у вези са условма ''ЕПС 
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 дистрибуција''доо Београд, Огранак Лозница,  бр. 4-181/2017 од 

09.10.2017.године). 

 Уз захтев за грађевинску дозволу доставити обострану сагласност власника 

парцела за изградњу на међи. 

 
       
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. 

 
Издавањем ових Локацијских услова стављају се ван снаге Локацијски услови број ROP-LOZ-

29157-LOC-1/2017 од 18.10.2017. године. 

 

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. 

 

 

 

 
Обрадио:                       НАЧЕЛНИК  ОДЕЉЕЊА 

                          

 ________________________                                      _______________________________ 

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

                                                                                         

 

            ШЕФ ОДСЕКА                                                      

_________________________ 

Весна Стефановић, дипл.инж.грађ. 

http://www.loznica.rs/

