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Одељење за планирање и изградњу Градске управе града Лознице, поступајући 

по захтеву Драгана Милићевића из Новог Села, Улица Маршала Тита број 54, 

чији је пуномоћник Невена Јанковић, за издавање локацијских услова за 

изградњу пољопривредног објекта за узгој цвећа на КП 1885/1 у 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, 

132/14,145/14,83/18,31/19 и 37/19") и Правилника о поступку спровођења обједињене 

процедуре електронским путем (''Службени  гласник РС'', број 68/2019), Уредбе о 

локацијским условима ("Сл. гласник РС", број 35/15, 114/15 и 117/2017) и Просторног 

плана града Лознице (''Службени лист града Лознице'', број  13/2011), издаје  
 

 

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 

 

 
за катастарску парцелу 1885/1 у КО Ново Село, површине 3.795 м², за изградњу 

пољопривредног објекта за узгој цвећа, спратности Пр+Пк (приземље и 

поткровље), БП 111,46 м², категорије А, класификационог броја 127121.  

                                    

Саставни део ових Локацијских услова је Идејно за изградњу пољопривредног објекта 

за узгој цвећа на КП 1885/1 у КО Ново Село које је урадио СБЗП ''WALL'' из Лознице, 

број техничке документације 191/19, 10.09.2019. године.      

 
ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ИЗ ПЛАНА 

 

Правила за формирање комплекса 

Величина парцеле (комплекса) на којој је могућа изградња објеката у функцији 

примарне пољопривредне производње утврђује се зависно од врсте и интензитета 

производње према следећим условима: 

пољопривредни објекти минимална величина комплекса 

1.0. за сточарску производњу 2ha 

2.0. за узгој перади и крзнаша 0,5ha 

3.0. за ратарску производњу на поседу 1ha 

4.0. за узгој воћа и поврћа на поседу 1ha 

5.0. за виноградарство на поседу 0,5ha 

6.0. за узгој цвећа на поседу 0,25ha 

Максималан степен заузетости земљишта под објектима је 50%, а макс. спратност П+Пк. 
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УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ НА КОМУНАЛНУ И ДРУГУ 

ИНФРАСТРУКТУРУ 

 
ЕЛЕКТРО МРЕЖА 

 

Према условима "ЕПС Дистрибуција" ДОО Београд, Огранак Лозница, број 8J.1.1.0-D-

09.14-378534-/1-19 од 29.11.2019. године и Уговор број 8J.1.1.0-D-09.14-378534-/1-19-

UGP од 29.11.2019. године. 

 
ВОДОВОДНА И КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА 

 

Према условима ЈП "Водовод и канализација" Лозница, број 168/1510 од 11.12.2019. 

године. 

- На предметној локацији тренутно нема цевовода питке воде. Инвеститор ће 

користити воду из сопствених бунара. 
 

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). 

 
НАКНАДЕ И ДОПРИНОСИ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ  

 

  -    ЈП ''Лозница развој'' из Лознице  

 
САСТАВНИ ДЕО ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА  

 

   -   Услови ''Електродистрибуција'' Лозница, број 8J.1.1.0-D-09.14-378534-/1-19 од 

29.11.2019. године и Уговор број 8J.1.1.0-D-09.14-378534-/1-19-UGP од 29.11.2019. 

године, 

   -  Услови ЈП "Водовод и канализација" Лозница, број 168/1510 од 11.12.2019. 

године. 

   -   Идејно решење. 

 

      

ТИПОЛОГИЈА ОБЈЕКАТА ПОЗИЦИЈА НА ПАРЦЕЛИ 

 
 

 

 
СЛОБОДНОСТОЈЕЋИ ОБЈЕКТИ 

- минимално растојање од бочног 

суседног објекта = 4,0m,  

- минимално растојање грађевинске 

линије објекта од бочне границе 

парцеле: 

- на делу бочног дворишта претежно 

северне оријентације = 1,50m (у том 

случају на калканском зиду дозвољени 

су само отвори помоћних просторија и 

степеништа, са минималним парапетом 

180cm), 

- на делу бочног дворишта претежно 

јужне оријентације = 2,50m, 

- минимално растојање објекта од 

задње границе парцеле = ½ висине 

објекта (али не мање од 4,0m). 
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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, 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                           ШЕФ ОДСЕКА  
               

Биљана  Илић,                                                          Весна  Стефановић, дипл.инж.грађ. 

дипл.простор.план. 

 

                                                      НАЧЕЛНИК  ОДЕЉЕЊА 

 

                                                                                                         Владан Трипковић,  

                                                                                                         дипл.простор.план. 

 

 

 


