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Л о з н и ц а 

 

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

захтеву Tеовановић Мила из Лознице, Улица Шабачки пут бб, поднет преко 

овлашћеног лица Мићић Бранислава, за издавање локацијских услова за изградњу 

стамбеног објекта на катастарској парцели број 3486/39  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 Плана 

детаљне регулације зоне III "Лагатор" у Лозници (''Службени лист града Лозница'', број  

13/2011), издаје 

   

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 

 
за катастарску парцелу 3486/39  КО Лозница, површине 0.09.61 ха, за изградњу 

породичног стамбеног објекта, спратности Пр+1  (приземље и један спрат) укупне 

БП 407,82 м
2
, категорије Б, класификационог броја 111012.  

                                    
 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ИЗ ПЛАНА 

 

- намена катастарске парцеле: породично становање  (целина 6.2)                                          
- врста објекта: стамбени објекат 

- спратност објекта: П+1+Пк 

- карактер објекта:  сталан  

- степен заузетости: 40 % 

- индекс изграђености: 1 

- прилаз објекту: обавезни директан улични приступ грађевинској парцели из 

Улице Мине Караџић и Планиране Улице XII 

    -   паркирање: обезбеђено на парцели  

 -   висина објекта до коте слемена: маx 18 м     

- растојање између грађевинске и регулационе линије: 5, 00 м  

- унутрашња грађевинска линија: 15, 0 м од спољне грађевинске линије 

- проценат зелених површина: мин 25 % 

- удаљеност слободностојећег објекта од бочних међа грађ. парцеле: 2,5 м на 

делу бочног дворишта јужне орјентације, односно 1,5 м на делу бочног 

дворишта северне орјентације 

 
ОПШТА ПРАВИЛА ЗА БЛОКОВЕ СТАНОВАЊА 

 

• Објекти могу имати подрумску етажу, која може имати већи габарит од 

надземних етажа , при чему грађевинска линија подземне етаже остаје у 

границама парцеле. 

• Подрумске или сутеренске просторије не могу бити намењене за стамбене 

просторије. 

• Објекти се предњом фасадом могу искључиво поставити на грађевинску 

линију чији је положају односу на регулациону линију дефинисан планом. 

• Унутрашња грађевинска линија је дефинисана у односу на објекте на 

суседним парцелама. 
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• Кота пода приземља може бити мах 1,20 м више од нулте коте. За 

објекте који у приземљу имају пословни простор кота пода приземља је мах 

0,20 м више од нулте коте. 

• Дозвољава се изградња поткровља (без обзира на спратност) и у оквиру 

њега само 1 поткровна етажа и то: 

• У оквру косог или лучног крова као дуплекс станове при чему се 

дозвољава примена косих баџа чија фронтална површина је мах 25% 

вертикалне пројекције крова. Висина надзитка је 1,60 м, 

• Као повучена етажа од предње или бочних линија објекта мин 2/3 спратне 

висине поткровне етаже. 

• Нису дозвољени испусти ван грађевинских линија на делу објекта према 

бочним границама парцела, односно према суседним објектима, 

• Еркери, балкони, терасе, надстрешнице и сл. на нивоу етажа изнад 

приземља могу да прелазе грађевинску линију у односу на основни габарит до 

хоризонталне пројекције испада и то: 

• На делу објекта према предњем дворишту 1,5 м или укупна површина 

вертикалне пројекције може бити мах 50% уличне фасаде изнад приземља, 

• На делу објекта према задњем дворишту 1,20 м укупне површина 

вертикалне пројекције може бити мах 50% задње фасаде изнад приземља. 

• Отворена спољна степеништа висине од 0,90 м могу се поставити ван 

грађевинске линије. 

• Број стамбених јединица у објекту није ограничен, а што се тиче структуре 

станова  треба да буде заступљеност мањих станова површине до 40 м2 до 30 

% од укупног броја. 

• На парцели није предвиђена изградња засебних објеката осим анекса 

главном објекту намењеног становању и делатностима или гаражни простор, 

до мах урбанистичких параметара. Мах спратност таквих објеката је П+1. 

• Објекат се, по правилу гради у непрекинутом низу. 

• Код изградње слободностојећег објекта њихова међусобна удаљеност мора 

бити мин половину висине вишег објекта, а мин 5,0 м. 

• Код објеката у којима се осим стамбеног предвиђа и нестамбени простор, 

однос стамбеног и нестамбеног је мах 60 % : 40 %. 

• На једну стамбену јединицу потребно је обезбедити у оквиру парцеле 

једно паркинг или гаражно паркинг место, уз услов да однос гаражних и 

паркинг места буде минимум 1:5. 
                             

ПОСЕБНА ПРАВИЛА ЗА ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ 

 
- Najve}a dozvoqena spratnost je P+1+Pk uz mogu}nost akcentirawa 
ugaonih pozicija do P+2+Pk. 
 
- Na jednoj parceli se mo`e izgraditi samo jedan objekat sa najvi{e 
~etiri stambene jedinice i najvi{e dve jedinice poslovnog prostora 
 
- Na parceli se kao zasebni objekat mo`e graditi i pomo}ni objekat 
(gara`a, ostava i sl.) i to u stra`wem delu parcele. Nije dozvoqena 
izgradwa ekonomskih objekata. Najve}a spratnost takvg objekta je P+O, 
a za polo`aj u odnosu na susedne me|e va`e uslovi kao za glavni objekat. 
 
- Udaqenost slobodnostoje}eg objekta od bo~nih me|a gra|evinske 
parcele je najmawe 2,50 m (na delu bo~nog dvori{ta ju`ne orijentacije), 
odnosno 1,50 m (na delu bo~nog dvori{ta severne orijentacije) 
 
- Me|usobna udaqenost slobodnostoje}ih objekata je najmawe 4,00 m 
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- Kod objekata u kojima se osim stambenih predvi|aju i prostori 
nestambene namene (delatnosti) odnos stambenog i nestambenog 
prostora je u granicama 100% do 80% : 0% do 20%. 
 
- Ogra|ivawe parcela je dozvoqeno: punom ogradom maksimalne visine 
0,80 m; transparentnom maksimalne visine 1,20 m              
         

Саставни део ових Локацијских услова је Идејно решење урађено од стране 

''АРХИТЕКТУРА МИЋИЋ'' , Пројектовање и техничко саветовање, ЛОЗНИЦА.       

 
 ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ 

 

СИСТЕМ ЕЕ: 

 

1. Електроенергетски услови: 

1.1.  Инсталисана снага: Ш. 

1.2. Одобрена вршна снага: 22.08 кМ 

1.3. Струја НН прекидача за ограничавање снаге: 32 А. 

1.4. Начини загревања у објекту: Мешовито грејање. 

1.5. Намена потрошње: Стамбени објекат. 

2. Технички услови: 

2.1. Потребно је изградити: 

2.1.1. Нисконапонски подземни вод дужине око 105 метара, проводником типа ХР00-

А 4x150 тт2 или изузетно РР00-А 4x150 ттР, од МБТС10/0,4 кУ ''ЛАГАТОр Л-2'' до 

слободностојећег мерног ормана ИМО2 са шинским разводом који омогућава 

прикључење на кабл пресека 4х150 мм2 по принципу улаз-излаз. Трасу кабла и 

локацију ИМО2 одредити у договору са надлежном урбанистичком установом и 

према пројекту расплета НН мреже. ИМО2 мора бити од изолационог материјала са 

степеном заштите најмање 1Р54. 

2.2. Напон прикључења објекта: 3х230У/400У 

2.3. Место прикључења објекта: ИМО2 

2.4. Врста прикључка:Трофазни 

2.5. Начин прикључења: 

- подземни: РР00-А 4x25 ттР А1 

- удаљеност од система 1 т; тип прикључка: Т2Б. 

- тип кабловске прикључне кутије: 

-  унутрашњи део прикључка: тт2, дужине: т. 

2.6 Место везивања прикључка на систем: КПК ИМО2 

Инвеститор изградње објекта ће извести заштиту од напона додира применом ТТ-

система, заштиту од напона корака и заштиту од пренапона. 

2.7.  Заштиту од струја кварова и ограничавање снаге-струје извести применом 

нисконапонских прекидача, назначене струје 32 А. 

2.8.  За мерење утрошене електричне енергије уградити електронска бројила: 

Трофазно електронско бројило , а према спецификацији АМ1/МО! система,За 

управљање тарифама користити интегрисани управљачки уређај. 

За управљање тарифама користити управљачки уређај: Са интегрисаним 

управљачким уређајем. 

2.9.  Место уградње мерних и заштитних уређаја: мерне и заштитне уређаје 

уградити у мерни орман у складу са Правилима о раду дистрибутивног система. 

2.10. Мерно разводни орман сместити : СЛОБОДНОСТОЈЕЋИ МО НА ГРАНИЦИ 

ВЛАСНИШТВА И ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ- ИММ. 

2.11. Прикључни расклопни апарати, електрични и мерни уређаји морају бити 

декларисани за систем назначених напона 230У/3х230У/380У. Могу се користити 

само мерни уређаји који су одобрени од стране Дирекције за мере и драгоцене метале. 
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2.13. Подаци потребни за прорачуне при изради техничке документације: Рачунати са 

снагом кратког споја на средњенапонским сабирницама у трафостаници 20-10/0,4 кУ 

МБТС "ЛАГАТОР Л-2” , Лозница од: 250 М^А при напону 10 кУ, односно 500 М^А 

при напону 20 кУ, а на нисконапонским сабирницама у трафостаници од 20/11 М^А. 

У трафостаници је енергетски трансформатор снаге 630 кУ.  

3. Остали услови: 

3.1. Објекат изградити на прописаном растојању од електроенергетских објеката 

оператора дистрибутивног система. 

3.2. Придржавати се у свему посебног текстуалног и графичког прилога ако постоји 

као саставни део овог акта. 

3.3. Инвеститор је обавезан да условима коришћења електричне енергије, односно 

уградњом потребне опреме у објекту, обезбеди фактор снаге од најмање соз ф = 0,95. 

3.4. Инвеститор је дужан да угради дизел електрични агрегат за напајање 

електричних трошила која у случају квара на електроенергетским објектима 

оператора дистрибутивног система не смеју остати без електричне енергије. 

Обезбедити аутоматиком агрегата да мрежа и агрегат директно или преко инсталације 

инвеститора не дођу у електричну везу. 

3.5. 3.5. Трошкови изградње потребне инфраструктуре за прикључење објекта на 

дистрибутивни систем електричне енергије износе око 937.790,70 динара са ПДВ-ом. 

Трошкови су одређени по важећем ценовнику ЕПС-а. Ови трошкови су варијабилни, 

зависе од услова ЈП Гоад приликом добијања грађевинске дозволе за кабл, а 

међусобне обавезе за изградњу недостајуће инфраструктуре биће реализоване 

посебним уговором. 

3.6. Цена прикључка по Методологији за одређивање трошкова прикључења на 

систем за пренос и дистрибуцију електричне енергије износи око 103.100,05 динара са 

ПДВ-ом. Коначан обрачун за прикључење објекта на дистрибутивни ЕЕС биће урађен 

након захтева за прикључење у зависности од ценовника који тада буде важећи и 

учешћа подносиоца захтева у набавци опреме, уређаја и материјала за извођење 

прикључка. 

3.7. Међусобне обавезе у смислу реализације ових услова биће дефинисане 

посебним уговором сачињеним између ЕД Лозница и подносиоца захтева, а након 

подношења одговарајућег захтева. 

 

 

ВОДОВОД: 

 

• НЕМАМО ТЕХНИЧКИХ МОГУЋНОСТИ 

За  прикључење    

на катастарској парцели бр. 3486/39  К.О. ЛОЗНИЦА  

новоотворена улица број V  на Лагатору, ЛОЗНИЦА 

 

Прикључење предвидети на планиране хидротехничке инсталације: 

 Водовод ПЕХД Ø110мм; 

 Канализација ПВЦ Ø200мм. 

За информацију о планираном времену градње наведене хидротехничке 

инфраструктуре обратити се ЈП "Град" Лозница. 

 

1. Прикључни цевовод водоводне мреже за предметни објекат димензионисати 

тако да задовољи потребе свих садржаја у оквиру објекта. Димензионисање 

прикључног цевовода и водомера извршити на основу хидрауличког прорачуна, који 

мора бити саставни део пројекта . 

 

2. Прикључни цевовод од уличне водоводне цеви до водомерног склоништа 

пројектовати искључиво у правој линији, управно на уличну цев. Не дозвољавају се 

никакви хоризонтални ни вертикални преломи на делу цевовода од прикључка до 
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водомера. Дати цевовод поставити у слоју песка 10 цм испод и изнад цевовода у 

каналу минималне дубине 1 м. На делу трасе прикључног цевовода који пролази 

испод саобраћајница и тротоара затрпавање рова изнад слоја песка предвидети 

шљунком. 

 

3. Систем водоводног прикључка мора да садржи: 

 спојне елементе са разводном мрежом (придржавати се ЈУС-а за огрлицу са 

вентилом и приључак и огранак ) 

 ПЕ, ливено-гвоздене или ПВЦ цеви за радни притисак од 10 бара. 

 водомер типа који је одобрен од Савезног завода за мерне и драгоцене метале. 

 два вентила , пропусни пре водомера и пропустни са испустом иза водомера. 

 остале неопходне фазонске комаде 

 склониште за водомер 

 

4. Склониште за водомер пројектовати на удаљености до 3 м од регулационе 

линије, унутрашњих димензија 1,20x1,20x1,30 м, за један најмањи водомер, а за 

сваки следећи водомер склониште за водомер проширити за 30 цм до пречника 

ø50мм а преко ø50мм проширити за 50цм , дужину шахте урадити према 

пратећим елементима водомера. Водомер се поставља на минимум 0,30м од дна 

шахте са ослонцем испод. 

 

5. Уколико се у оквиру објекта налази више засебних потрошача (станови, локали 

и сл.)предвидети за сваку потрошачку јединицу посебан водомер , који ће бити 

смештен у заједничким просторијама (ходницима) и један контролни водомер који ће 

мерити укупну потрошњу у објекту. 

Контролни водомер за санитарну воду сместити у водомерно окно И димензионисати 

га у складу са хидрауличким прорачуном за предвиђени опсег потрошње. 

6.   За пожарну воду предвидети засебан водомер смештен у водомернм окну 

димензионисан у складу са хидрауличким прорачуном за предвиђени опсег 

потрошње.  

Обавезно у водомерном окну извршити раздвајање санитарне и пожарне воде. 

 

 

КАНАЛИЗАЦИЈА 

 

1. Прикључну канализациону цев предметног објекта на уличну канализацију 

димензионисати тако да задовољи потребе свих стамбених садржаја у оквиру 

парцеле. Димензионисање прикључне канализационе цеви извршити на основу 

хидрауличког прорачуна који мора бити саставни део пројекта, с тим да не сме бити 

мањег пречника од 160 мм.  

Подрумске просторије се могу прикључити на фекалну канализацију препумпавањем. 

Прикључење предметног објекта предвидети у планирано гранично ревизионо 

окно. 

2. Гранично ревизионо окно у кругу предметне парцеле извести на одстојању 

највише 3 м од регулационе линије. У гранично ревизионо укључити све фекалне 

воде из стамбеног објекта, строго се забрањује укључење кишне канализације у 

ревизионо окно, пошто је предвиђена изградња сепаратног система канализације. 

3. Прикључење извести од граничног ревизионог окна најкраћим путем до 

ревизионог окна на уличној канализацији канализационом цеви са падом 2% до 6%. 

Изузетно може се одобрити прикључење горе наведене предметне парцеле преко 

друге парцеле, уз претходно добијену сагласност власника парцеле кроз коју пролази 

прикључни цевовод. Дати цевовод поставити у слоју песка 10 цм испод и изнад 

цевовода у каналу са пројектованим падом минималне дубине 1 м. На делу трасе 

прикључног цевовода који пролази испод саобраћајница и тротоара затрпавање рова 

изнад слоја песка предвидети шљунком. 
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4. Пројекат радити тако да се прикључна цев улива у улични ревизиони 

шахт на коти која је виша од коте дна уличног канализационог колектора за минимум 

70 цм. 

5. Пројектом предвидети прикључење гаража, ресторана, сервиса и сл. који 

испуштају воде са садржајем уља, масти, бензина итд..,преко таложника и 

сепаратора (одвајача) масти, уља и бензина. 

 

УСЛОВИ ГАСА 

 

- Предметни објекат је у зони у којој је планирана, али није изграђена  

дистрибутивна гасоводна мрежа. 

- Из тог разлога, објекат ће моћи бити прикључен на дистрибутивну гасоводну 

мрежу кад се за то стекну услови. 

- Нема ограничења у погледу градње. 

 

ТТ УСЛОВИ 

 

На предметној ситуацији извођења радова у оквиру регулационих линија не постоје 

подземне ТК инсталације. 

Да би предметни објекат био прикључен на ТК мрежу обавеза инвеститора је да: 

- на сувом и приступачном месту у ходнику главног улаза или простору 

(просторији за смештај ТК уређаја) угради изводни ТК орман који обавезно уземљити. 

- уз регулациону линију са улицом Мине Караџић изградити помоћно кабловско 

окно. 

- од условљеног ТК извода до условљеног ПК окна у ров дубине 80 цм од будуће 

коте терена положити ПЕ цев 40мм. 

- при полагању ПВЦ цеви водити рачуна о углу савијања цеви, полупречник треба 

да износи г> 2,5т, ради несметаности полагања кабла кроз приводну цев. Место савијања 

цеви не сме се затрпати док надзорни орган не констатује да је кривина прописно 

изведена.  

- од унутрашњег кабловског ормана, развод телефонске инсталације извести 

инсталационим кабловима категорије II ТК ДСЛ, који се целом дужином увлаче кроз 

инсталационе Р^С цеви све до одговарајуће утикачке кутије у стамбеном или пословном 

простору. У изводу, инсталације завршити на инсталационим реглетама 10х2. 

 

 
НАКНАДЕ И ДОПРИНОСИ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ  

 

       -     ЈП ''Град'' из Лознице  

 
ДРУГИ  УСЛОВИ У СКЛАДУ СА ПОСЕБНИМ ЗАКОНОМ 

 

- Према Листу непокретности број 13359 КО Лозница,  издатом од стране 

Службе за катастар непокретности Лозница, предметна катастарска парцела се 

налази у грађевинском подручју. 

 

          - Претходни услов за издавање грађевинске дозволе – УГОВОР између ЕД 

Лозница и подносиоца захтева за реализацију техничких услова, 
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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). 
   

 

САСТАВНИ ДЕО ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА  

 

          -Услови ЈП''Водовод и канализација'' Лозница, бр. 82/1756 од 10.10.2016. године, 

         -Услови ''Електродистрибуција'' Лозница, бр. 4-156/16 од 04.10.2016. године,  

        - Услови ЈП "Лозница-гас", Лозница бр. LG-22/16 од 27.09.2016. године 

- Услови "Телеком Србија" И.Ј. Шабац бр. 7010-368563/1-СЂ од 27.09.2016. године 

        - Идејно решење,      

          

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 старници 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. 

 

 

 
  ОБРАДИО                                                                   НАЧЕЛНИК  ОДЕЉЕЊА 

Илић Биљана,                                                          Милица Павловић, дипл. правник 

дипл. просторни планер                          

 

 

              ШЕФ ОДСЕКА 

Весна Стефановић, дипл.инж.грађ. 

 

 


