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Л о з н и ц а 

 

Одељење за планирање и изградњу Градске управе Лозница, поступајући по захтеву Зорана Митровића из 

Лознице, чији је пуномоћник Мирослав Павловић за издавање локацијских услова за адаптацију и 

реконструкцију, претварање стамбеног у пословни простор, спратности Су+П+3 на КП 5078 у КО Лозница, 

на основу члана 8ђ. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број 72/09, 81/09-исправка, 64 /10 УС, 

24/11, 121/12, 42/13 УС, 50/13 УС, 98/13 УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019,37/2019 и 9/2020") и чл. 3. и 8., 

Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (''Службени гласник РС'', број 

68/2019) и Плана детаљне регулације блока између Трга Вука Караџића и Улица Светог Саве, Драгољуба Поповића 

и Булевар Доситеја Обрадовића у Лозници (''Службени лист града Лознице'', број 12/2015) и Студије ремоделације 

приземља објеката у Улици Светог Саве, Дирекција за развој и урбанистичко планирање „УРБОПЛАН“ Лозница, 

Архитектонски факултет универзитета у Београду, доноси 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

 

                        ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Зорана Митровића из Лознице, чији је пуномоћник Мирослав Павловић за 

издавање локацијских услова за адаптацију и реконструкцију, претварање стамбеног у пословни простор, 

спратности Су+П+3 на КП 5078 у КО Лозница, због недостатака у Идејном решењу (ИДР).   

             

О б р а з л о ж е њ е 
 

                       Подносилац захтева, Зоран Митровић из Лознице, обратио се овом органу захтевом за издавање 

локацијских услова описаних у диспозитиву закључка.  

 

 

 Плански основ је План детаљне регулације блока између Трга Вука Караџића и Улица Светог Саве, 

Драгољуба Поповића и Булевара Доситеја Обрадовића у Лозници (''Службени лист града Лознице'', број 

12/2015) и Студија ремоделације приземља објеката у Улици Светог Саве, а не ПГР како је наведено у 

Главној свесци. 

 Приложити идејно решење у dwg и pdf формату. 

 Према Листу непокретности број 11614 Службе за катастар непокретности у Лозници, корисна површина 

стана број 2 јесте 78м
2
, а не 93,81м

2
 како је наведено у Главној свесци, потребно је ускладити површине. 

 Како је планирана промена намене из стамбеног у пословни простор, није могуће коришћење постојећих 

прикључака eлектро и водоводне мреже. 

 Приложити ситуацију уцртану на геодетском снимку, са тачном позицијом зграде у простору, позицијом 

стана у згради, комуникацијама, уцртаним улазима у зграду итд. 

 Кориговати пресеке постојећег стања. ( пресек б-б недостаје ограда лође.. )  

 

 Према Студији ремоделације приземља објеката у Улици Светог Саве, у делу Посебни услови за 

интервенцију 

 

Намена предметног простора 

 

-Функције које се дозвољавају пренаменом стамбених у нестамбене су: трговина, угоститељство, занатство, 

пословање, здравство, уметност. 

-Не дозвољавају се оне функције које штетном, прекомерном емисијом гасова, буке, чврстог отпада или на 

други начин, могу угрозити животну средину. 

-Садржаји који нису горе наведени, а буду исказани кроз накнадне жеље грађана, биће третирани 

накнадном процедуром, који ће за циљ имати проверу адекватности нових функционално просторних 

захтева који би настали новом интервенцијом у предметном простору. 

 

Врста интервенције 

 

Пренамена дела стана из стамбене функције у нестамбену делатност, преобликовање припадајућег габарита 

фасаде. 

 



 

 

 

 

Услови за елементе обликовања (положај, димензије и материјализација) 

 

 степенишни крак се поставља паралелно са фасадним зидом у оквиру припадајућег дела фасаде 

предметног простора (будућег локала), ширина степенишног крака је 110цм, оријентација крака- по 

избору без угрожавања постојећег улаза у зграду. 

 

За случај постављања степеништа уз бочни фасадни зид објекта, важе исти услови регулације, уз 

обезбеђење приступа подрумским прозорима. 

 

Степенишни крак мора бити монтажно-демонтажног карактера, конструкције од челичних елемената 

са обезбеђењем транспарентности од минимално 50%, димензије степеника 17/30цм до 18/29цм, 8 

висина. 

Боја конструкције и газишта-црна. 

 

 ограда степеништа димензија дефинисаних важећим прописима и нормативима ради остваривања 

безбедности приступа будућем простору локала. Ограда је материјализована од челичних 

конструктивних елемената са испуном или без ње на такав начин да обезбеђује транспарентност од 

минимално 70%. Боја нетранспарентних елемената- црна. 

 

 

 
 

 излог се поставља у оквиру припадајућег отвора предметог простора, максималне висине до нивоа 

натпрозорне греде, повећање основног габарита излога по вертикали се обезбеђује укидањем 

парапетног дела зида. Фиксни део излога може изаћи ван равни фасадног зида до 30цм. У том случају 

спољна раван фиксног дела излога се може спустити до нивоа горње ивице подрумских прозора на 

начин да се не угрожава приступ локалу. У случају када излог излази ван равни фасадног зида, мора се 

посебно водити рачуна о обезбеђењу минималне ширине приступног степеништа од 100цм. 

 



 

 

 

 

 

За случај отварања улаза и излога на бочној стани, они се постављају у ширини припадајућег отвора 

лође, максимално висине дом 390цм од нивоа тротоара, са могућношћу укидања парапетног зида 

односно ограде лође. 

 

Излог мора бити израђен од алуминијумских или пластичних профила у белој боји, ширина крила 

улазних врата је 110цм у пуној висини основног габарита, остали простор излога фиксно- из комада. 

 

 надстрешница се поставља управно на фасаду дуж целе ширине излога, до дубине од 110цм, у 

простору између нивелета спратне висине приземља- од око 450цм од нивоа тротоара и горње нивелете 

припадајућег отвора- од око 390цм од нивоа тротоара, не залазећи у простор фасаде првог спрата. 

 

За надстрешницу на бочном фасадном зиду важе исти услови регулације. 

 

Конструкција надстрешнице мора бити израђена од челичних профила офарбаних у црно са 

транспарентним покривачем: армирано или секурит стакло, клирит, лексан... 

 

 тенде се постављају дуж целе ширине излога, до дубине од 110цм, у простору између нивелета спратне 

висине приземља- од око 450цм од нивоа тротоара и горње нивелете припадајућег отвора- од око 

390цм од нивоа тротоара, не залазећи у простор фасаде првог спрата. Конструкција тенде мора бити 

склопиво/расклопива и израђена од челичних профила офарбаних у црно, покривена платном или 

неким другим нетранспарентним лаганим покривачем. 

 

 реклама управно или паралелно на фасади, до дубине од 110цм, у регулационим оквирима 

предвиђеним за постављање нових обликовних елемената у функцији будућег простора локала, а може 

се поставити и у оквиру надстешнице. Реклама својим припадајућим осветљењем не сме угрозити 

приватност становања предметног и суседних објеката. 

 

 Изложбене витрине се постављају у оквиру припадајуће зелене површине, на тај начин да не сме 

угрозити дрворед у смислу апсолутне заштите сваког стабла, такође витрина својим положајем не сме 

ући у простор предвиђен за паркинг места нити у простор тротоара. Број изложбених витрина у оквиру 

припадајуће зелене површине дефинисан је односом: 1 витрина 1 локал без обзира на предвиђен број 

простора за адаптацију. 

 

Витрине могу бити максималних димензија хоризонталног габарита 30/100цм, максималне укупне 

висине до 200цм, конструкција од алуминијумске браварије у тамно браон елоксажи, обострано 

застакљено- транспарентно. 

 

 

 

 Осветљење: спољно на фасади у просторном оквиру предвиђеном за постављање нових елемената у 

функцији будућег простора локала, унутрашње у оквиру локала. 

 

 Сви новопостављени елементи који су у функцији будућег простора локала морају бити у 

оквирима припадајућег дела фасаде предметног простора који је предвиђен за пренамену, 

максималне висине постављања од око 450цм од нивоа тротоара и у максималној ширини 

предметног простора. 

  Планираном интервенцијом се не сме погоршати употребљивост појединих делова зграде и 

услова њеног коришћења. 

 Планирану интервенцију извести у складу са важећим прописима и нормативима како би се 

предметни простор привео будућој намени. 

 У колико у току извођења радова дође до оштећења или кварова на постојећем објекту 

инвеститор је обавезан да изврши поправку истих. 

             

                 Услови за саобраћај 

 

 Број паркинг места је: власник је у обавези да за сваки новопланирани локал партиципира у 

обезбеђивању 1,5 паркинг места које ће бити реализовано у предвиђеном простору за паркирање и на тај 

начин предвиђен овом Студијом. 

 

 



 

 

 

 

 

Услови за инфраструктуру 

 

 Сви будући инфраструктурни прикључци (електрика, водовод, канализација) простора који мењају 

намену из стамбене у нестамбену морају бити одвојени од постојећих и не смеју ни на који начин 

угрозити њихово нормално функционисање. 

 Сваки локал мора имати функционално и просторно независан мокри чвор димензионисан и опремљен 

према стандардима за делатност која се у њему обавља. 

 За осветљење изложбених витрина ван простора локала, у оквиру припадајуће зелене површине (уколико 

је предвиђено), обезбедити и подземне електро инсталације. 

 

 

 

 Како су утврђени недостаци у достављеном идејном решењу, то  је у складу са чланом 8. 

Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем, одлучено као у диспозитиву овог 

Закључка. 

 

 

Ако подносилац захтева отклони утврђене недостатке и поднесе усаглашени захтев најкасније у року од 30 дана од 

дана објављивања Закључка, не доставља поново документацију, нити плаћа административну таксу и друге 

накнаде које је већ доставио, односно платио у поступку у коме је акт донет. 

 

Закључак доставити: подносиоцу захтева, у предмет и ради објављивања на интернету кроз ЦИС. 

 

 

ПОУКА: Против овог Закључка може се изјавити приговор Градском већу града Лознице, у року од 

             3 дана од дана пријема закључка,  преко овог Одељења. 

 

 

 
                        ОБРАДИО 

 

        Катарина Радаљац, маст.инж.арх. 

 

 

 

                 ШЕФ ОДСЕКА                 НАЧЕЛНИК  ОДЕЉЕЊА 
 

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


