
 

Република Србија 

ГРАД ЛОЗНИЦА 

ГРАДСКА УПРАВА  

Одељење за планирање и изградњу 
Одсек за спровођење обједињене процедуре и планирања 

Број предмета: ROP-LOZ-23164-LOCH-4/2019  

Заводни број: 353-268/2019-V 

Датум: 29.10.2019.године 

Л о з н и ц а 

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

из Лознице, за издавање локацијских услова за изградњу вишепородичног стамбеног објекта на катастарској 

парцели  5121 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 и 37/19), 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 113/15, 96/16 и 120/17) и Плана детаљне регулације блока између Улица Војводе Мишића, Ђуре 

Јакшића, Светог Саве, Јована Цвијића и Трга Анте Богићевића у Лозници (''Службени лист града Лознице'', 

број 25/16), издаје 

   

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 

 
за катастарску парцелу број 5121 КО Лозница, у површини од 596,00 м

2
 за изградњу 

вишепородичног стамбеног објекта у непрекинутом низу, спратности  Су+Пр+3, укупне БП 

1.816,53 м
2
, категорија објекта Б, класификациони број 112221.     

 

             Саставни део ових Локацијских услова је Идејно решење изградње вишепородичног стамбеног 

објекта на катастарској парцели 5121 КО Лозница, урађен је од стране Инжењерске делатности и 

техничко саветовање ''Капитал градња'' из Лознице,  Жикице Јовановића 19а, под бројем 15/19 из 

октобра 2019. године.  

 
ПРАВИЛА  ГРАЂЕЊА  

 
УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ ЗА БЛОКОВЕ, ЦЕЛИНЕ И ПАРЦЕЛЕ СА ВИШЕПОРОДИЧНИМ СТАНОВАЊЕМ СА 
ТЕРЦИЈАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА У ЗОНИ УЖЕГ ГРАДСКОГ ЦЕНТРА 

 
НАМЕНА 
ОБЈЕКТА 

За стамбено-пословне објекте, пословни простор се формира у приземљу и могуће је на 
првом спрату. 
Дозвољене делатности су: 
- јавне делатности, комерцијално пословање, трговина 
- услужно занатство; 
-производно занатство (са ограниченом производњом) максимална површина пословног 
простора до 100 м

2 

При обликовању будућих блокова у заштићеној околини споменика културе посебну пажњу 
посветити јавном карактеру овог простора на чијем ободу ће се градити,водећи рачуна о 
обликованим и естетским димензијама  које ће будуће објекте отворити према залеђу 
односно ,,Лозничком граду,, .

 

ПРАВИЛА 
ПАРЦЕЛАЦИЈЕ 

Минимална површина парцеле за објекте у низу..............................500 м2 
Максимална површина парцеле није ограничена 
Минимална ширина парцеле..............................................................12,0м 

ПРИСТУП 
ПАРЦЕЛАМА 

Све грађевинске парцеле морају имати директан приступ на јавну површину, минималне 
ширине 3,0м. Приступна површина се не може користити за паркирање возила. 

УСЛОВИ ЗА 
ИЗГРАДЊУ 
ОБЈЕКАТА 

Степен заузетости 
-максималан степен заузетости на парцели.....70% (искоришћено 46,49 %) 

Максимална спратност објекта.....................................................По+П+3       
(спратност је дефинисана на графичком прилогу бр. 4.1. ''План саобраћаја, регулације и 
нивелације'') 
- максимална висина објеката........................................................18м 
- до коте пода задње етаже……………......................................…  11м 
- до коте слемена .............. ............................................................18м 
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-до коте венца..................................................................................16м 

Хоризонтална регулација 
На графичком прилогу бр. 4.1. ''План саобраћаја, регулације и нивелације'' дефинисане су 
грађевинске линије које ће се поштовати код изградње нових објеката. 
За изграђене објекте важи постојећа грађевинска линија. 
Растојање објекта од бочних суседних објеката и минимално растојање објекта од бочних и 
задње границе парцеле дефинисано је на графичком прилогу бр. 4.1. ''План саобраћаја, 
регулације и нивелације'' 
Дозвољена је изградња искључиво објеката у непрекинутом низу осим ако је на прилогу бр. 
4.1. ''План саобраћаја, регулације и нивелације''другачије приказано. 

Кровови: 
Препоручују се коси кровови, нагиба кровних равни до највише 33˚. На појединим локацијама 
(блок уз улицу Војводе Мишића) из оправданих разлога могу да се изведу равни кровови са 
озелењеним површинама или кровним баштама у циљу сто веће изградње одрживих објеката 
и ЕЕ објеката. 
Одводњавање атмосферских вода: 
Одводњавање атмосферских вода са објеката није дозвољено преко суседних парцела. 
Кровови објеката у низу морају имати сливове према јавној површини и сопственом 
дворишту.  
Поткровља: 
Поткровна етажа није планирана у оквиру нове изградње. Уколико се због распона 
конструкције у таванском делу формира одређени користан простор, дозвољено је да 
се тавански простор формира као независна етажа, али једино под условом да се не 
прекорачује макс. степен заузетости на парцели и уколико се обезбеди паркирање за 
новоформирани стамебни простор.. 

ПАРКИРАЊЕ Потребно је обезбедити једно паркинг место или гаражно место по једној стамбеној јединици. 
Неопходан паркинг односно гаражни простор, мора се обезбедити истовремено са изградњом 
објеката. 
Паркирање се решава као: део приземља, паркинг површина у делу дворишта или као 
подземна гаража. 
Није дозвољена примена механичких и хидрауличких система паркирања (ауто лифтови, 
клацкалице и сл.). 

УРЕЂЕЊЕ 
СЛОБОДНИХ 
ПОВРШИНА 

Обавезно је формирање незастртих зелених површина на минимално 20% површине 
парцеле. Планиране и изведене зелене површине се не могу смањивати сем у циљу 
подизања дечијих и рекреативних игралишта. Површине за паркирање могу бити озелењене 
али се не рачунају у минималан проценат зелених површина приликом обрачунавања 
биланса на предметној локацији. На парцелама на којима се налазе објекти са више од 10 
стамбених јединица потребно је обезбедити дечије игралиште које може бити у саставу 
зелене површине. 

ИЗГРАДЊА 
ДРУГИХ  
ОБЈЕКАТА НА 
ПАРЦЕЛИ 

Није дозвољена изградња помоћних објеката нити постављање монтажно-демонтажних 
објеката. На слободним отвореним површинама унутар блока дозвољени су једино објекти у 
функцији уређења отворених зелених површина (урбани мобилијар и сл.), дечијих игралишта, 
отворених паркинга, као и инфраструктурних објеката (ТС, електр.ормари и сл). 

ПОСЕБНИ 
УСЛОВИ 

Сви прилази и улази у објекте морају се прилагодити стандардима и прописима који 
дефинишу услове за несметан приступ хендикепираним особама и лицима са посебним 
потребама. 
Стамбене и стамбено-пословне зграде са 10 и више станова морају се пројектовати и градити 
тако тако да се особама са инвалидитетом, деци и старим особама омогући несметан 
приступ, кретање, боравак и рад. 
Техничком документацијом за изградњу односно идејним пројектом могуће је предвидети 
градњу у више фаза. 
Mогуће je дозволити толеранцију за 5% од минималне површине парцеле која се захтева 
урбанистичким параметрима, али само у случајевима када су већ изграђене суседне 
парцеле, па није могуће извршити спајање парцела и самим тим, повећање површине 
парцеле за градњу.   
За парцеле за које се утврди да имају површину мању од дозвољене толеранције од 5% у 
односу на минимално прописану површину парцеле као и ширину фронта мању од прописане 
дозвољена је изградња уз израду Урбанистичког пројекта којим би се доказала могућност 
изградње на парцели уз поштовање свих стандарда, а према правилима грађења посебно 
дефинисаним у тачки 3.2.2.2. овога плана . 
На простору утврђеног културног добра ,,Лознички град,, није дозвољена градња нових 
објеката,што укључује и бесправну градњу која је изведена без услова и сагласности Завода 
за заштиту споменика културе Ваљево на парцелама: 5122, 5132, 5133, 5134, 5135 и 5144- на 
ивици парцеле гаража и просечан колски пут. 
На парцели 5137 није дозвољена градња,већ реконструкција постојећег објекта у складу са 
мерама техничке заштите које ће издати завод из Ваљева.  
Свака интервенција у простору која је у зони споменика културе или заштићене околине НКД-
споменика културе може се извести једино под условима надлежног Завода за заштиту. 
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ТЕХНИЧКИ  УСЛОВИ  ЗА  ПРОЈЕКТОВАЊЕ  И  ПРИКЉУЧЕЊЕ 

 
ЕЛЕКТРО МРЕЖА 

 

Планирани објекат је могуће прикључити на  дистрибутивни електроенергетски систем према условима 

''ЕПС Дистрибуција'' ДОО Београд, Огранак Лозница број  8Ј.1.1.0-D-09.14-324761-/1-19 од 24.10.2019. године 

и Уговору број 8Ј.1.1.0-D-09.14-324761-/1-19-UGP од 25.10.2019. године. 
 
ВОДОВОД 

 

Планирани објекат је могуће прикључити на водоводну и канализациону мрежу према условима ЈП 

''Вовод и канализација'' Лозница, број 143/1323 од 21.10.2019. године и Уговору о изградњи недостајуће 

комуналне инфраструктуре од 21.10.2019. године. 
 
ГАСОВОД 

 

Планирани објекат је могуће прикључити  на дистрибутивну гасоводну мрежу према условима  

''Лозница-гас'' ДОО  Лозница, број ЛГ-226/19 од 21.10.2019. године. 
 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА МРЕЖА 

  

Планирани објекат је могуће прикључити на телекомуникациону мрежу према условима  ''Телеком 

Србија'' АД Лозница, број А332-458165/1  од 24.10.2019. године.  

 
КОМУНАЛНИ УСЛОВИ 

 

Обезбедити простор на парцели за постављање посуде за прикупљање комуналног отпада. 
 

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 72/18). 

 

Како се планира уклањање постојићег објекта из Преписа листа непокретности Лозница СКН Лозница 

потребно је припремити пројекат припремних радова уз захтев за издавање грађевнске дозволе. 

 

САСТАВНИ ДЕО ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА  

 

 -Услови ЈП''Водовод и канализација'' Лозница,  број  143/1323 од 21.10.2019. године и Уговор 

                од 25.10.2019. године, 

 -Услови ''ЕПС Дистрибуција'' ДОО Београд, Огранак Лозница , број број  8Ј.1.1.0-D-09.14-324761-/1-19  

   од 24.10.2019. године и Уговор број 8Ј.1.1.0-D-09.14-324761-/1-19-UGP од 25.10.2019. године,   

 -''Лозница-гас'' ДОО Лозница, број ЛГ-226/19 од 21.10.2019. године, 

 -''Телеком Србија'' Београд, број А332-458165/1  од 24.10.2019. године, 

 - Идејно решење. 

      
ДРУГИ УСЛОВИ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ 

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

условима. 
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Уз захтева за грађевинску дозволу неопходно је приложити уговор сачињен између инвеститора и 

имаоца јавних овлашћења по питању недостајуће инфраструктуре (а у вези услова  ЈП''Водовод и канализација'' 

Лозница број  143/1323 од 21.10.2019. године и Уговора од 25.10.2019. године и Услова ''ЕПС Дистрибуција'' 

ДОО Београд, Огранак Лозница ,  број  8Ј.1.1.0-D-09.14-324761-/1-19 од 24.10.2019. године и Уговора број 

8Ј.1.1.0-D-09.14-324761-/1-19-UGP од 25.10.2019. године).  

 

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, 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, у 

року од 3 дана од дана пријема локацијских услова. 

 

 

 

 

 

 

  

       Шеф одсека                                                            НАЧЕЛНИК  ОДЕЉЕЊА 

                         

___________________                                             _______________________________ 

Весна Стефановић, дипл.грађ.инж.                      Владан Трипковић, дипл.простор.план. 

 

 

 

          

 

 

http://www.loznica.rs/
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