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Л о з н и ц а 

 

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

инвеститора Привредног друштва за дистрибуцију гаса „ЛОЗНИЦА- ГАС“ д.о.о. у 

мешовитој својини Лозница, Ул. Жикице Јовановића бр.4, Лозница, чији је пуномоћник 

Мирослава Ђурић из Лознице, за изградњу дистрибутивног гасовода- насеље „Владића брдо“ 

Лозница на к.п. 11928/1, 320, 350, 387, 398, 432, 493, 517, 569, 622/1, 611 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 и 

83/2018), Уредбе о локацијским условима (''Службени гласник РС'', број 35/15, 114/15 и 117/2017), 

Правилника о поступку спровођењу обједињене процедуре електронским путем (''Службени 

гласник РС'', бр.113/15, 96/16 и 120/2017) и Плана генералне регулације за насељено место 

Лозница (''Службени лист града Лознице'', број 03/14 и 13/18), издаје 

   

 

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 

 

 

за катастарске парцеле 11928/1, 320, 350, 387, 398, 432, 493, 517, 569, 622/1, 611 КО Лозница, за 

изградњу дистрибутивног гасовода- насеље „Владића брдо“ Лозница ,  категорије објекта Г, 

класификационог броја 222100. 

                     

 

Саставни део ових Локацијских услова је Идејно решење за изградњу дистрибутивног гасовода- 

насеље „Владића брдо“ Лозница на к.п. 11928/1, 320, 350, 387, 398, 432, 493, 517, 569, 622/1, 611 

КО Лозница, које је урадио "Ingrad Energo"d.o.o. из Лознице, Улица Јована Цвијића број 9, број 

техничке документације 02 – 04/21, април 2021. године у Лозници, део техничке документације 

машинске инсталације 02 – 04/21, из априла 2021. године у Лозници и за испуњеност безбедносних 

услова 02 – 04/21, из априла 2021. године, у Лозници. 

 

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 

 

ГАСИФИКАЦИЈА  

 

Предност коју природни гас као гориво има у техничкој примени над осталим енергетским 

изворима с једне стране, и чињенице да је врло конкурентан по цени, с друге стране, чине подобну 

комбинацију за широки спектар коришћења природног гаса. 

Знатне предности природном гасу даје и актуелна забринутост за животну околину.  

Предност гаса као горива, погодног за примену у технолошко-термичке сврхе, над стандардним 

чврстим и течним горивом у индустрији и домаћинству је многострука. 

Неке од њих су: 

• нижа цена коштања, 

• уједначена топлотна вредност, 

• потпуно сагоревање (без несагоривих остатака), 

• висок термички степен искоришћења на потрошачким местима, 

• лак транспорт и надгледање инсталације и др. 

Непосредна близина магистралног гасовода граду, као знатне предности природног гаса над 

осталим видовима енергије, инвестиционом и експлоатационом погледу чине добре претпоставке 

и отварају велике могућности у примени природног гаса у сектору широке потрошње града 

Лознице и приградских насеља. 
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Развојем гасификације у Лозници стекли су се услови да се гас, као универзални енергетски 

извор, користи у индустрији, комуналним и јавним објектима, домаћинствима, тј. за грејање 

простора, технологију, припрему топле воде и припрему хране. 

С обзиром на компаративне предности примене природног гаса као директног енергетског извора, 

даље запостављање или одлагање примене овог енергента, посебно у широкој потрошњи чини се 

неоправданим и поред објективних проблема на које се наилази, као што је на пример наглашена 

сезонска потрошња. 

Предност прикључења гаса могу имати и потрошачи који се налазе у зонама града где су изражени 

проблем заштите животне средине због коришћења чврстих горива или због неповољних 

климатских услова (Дископатија у Бањи Ковиљачи и котларница ЈКП "Топлана" у Бањи Ковиљачи 

то искористили и прикључили се на гасну дистрибутивну мрежу). 

Природни гас, као еколошки најповољније конвенционално гориво, може да допринесе 

побољшању животне средине, тако да се и тај аспект увек мора имати у виду приликом 

дефинисања приоритета.  

Изграђеност енергетске инфраструктуре је параметар веома битан при одлучивању о динамици 

прикључења појединих зона у граду. 

Уколико се на неком подручју налази изграђена енергетска инфраструктура која је омогућава 

нормалан живот потрошача, као што је преоптерећена електродистрибутивна мрежа или 

недовољни капацитети трафостаница, то подручје треба да има приоритет. 

Полазећи од достигнутог нивоа и присутних условљености у развоју гасификације и 

топлификације појединих подручја града, концепције развоја појединих градских зона, као и 

дистрибуције загађивача ваздуха, извесно је да су све зоне односно субјекти, потенцијални 

корисници гаса и то: 

• постојеће котларнице, 

• постојећи и будући објекти индивидуалног становања, 

• објекти намењени пословању као и сви новопројектовани објекти, и 

• планирани објекти колективног становања. 

Колективно становање, које омогућава знатно повољнију густину становања, па према томе и 

густину конзума гаса, заступљено је за сада у ужем центру града, где се и налази највећи број 

котларница које се користе за централно грејање. 

Новопројектовано насеље на Лагатору ће имати комплетну гасну дистрибутивну мрежу, и 

капацитета довољног да целло насеље користи природни гас као емергент, бил опреко гасних 

котларница (у приватном власништву или власништву ЈКП "Топлана") или непосредно у свом 

простору уградњом гасних трошила. 

У већем делу осталих урбаних зона предвиђених за гасификацију, претежно је заступљено 

индивидуално становање. 

Користећи основне факторе који утичу на избор зона и насеља за гасификацију природно се 

намећу: 

1. Изграђеност гасоводне инфраструктуре, 

2. Логичан редослед локацијско-технолошког распореда, 

3. Обавезност у складу са програмским опредељењима, и  

4. Показана заинтересованост потенцијалних конзумената. 

Када су у питању зоне, са аспекта изграђености инфраструктуре, приоритет имају зоне ближе 

инфраструктури. 

Са аспекта изграђене гасоводне мреже све просторне целине су потпуно равноправне. 

Међутим, са аспекта обавезности, а у складу са програмским опредељењем, предност имају 

просторне целине које у себи садрже испуњеност и осталих утицајних фактора, па је и опредељење 

у овом Плану, да се цела гасоводна дистрибутивна мрежа дефинише као систем који се може 

градити у фазама. 

I фаза гасификације је завршена и створен је основ за несметани развој гасоводне мреже, али и 

снабдевање највећих потрошача гаса, као што су: фабрике "Вали", "Нели", комуналне котларнице 

"Нова топлана", "Штира", "Мода", "Бања Ковиљача", специјална болница у Бањи Ковиљачи, 

основне школе у Клупцима и Лозничком пољу, обданиште "Бамби" и други. 

Такође је урађена нова ГМРС "Лук" капацитета 10500 м3/х на притиску од 4 бара, са челичним 

прикључним гасоводом који може обезбедити проток од 15500 м3/х гаса. Са новоизграђене ГМРС 

"Лук" постоји могућност напајања индустријских потрошача укупног капацитета 3000 м3/х на 

притиску од 12 бара, као и напајање будуће пунионице природног гаса капацитет 3000 м3/х на 

притиску од 12 бара. 
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Приоритет у развоју нове дистрибутивне гасне мреже је изградња дуж обилазног пута у 

Лозничком Пољу и стварање прстена за стабилно снабдевање потрошача на том делу града, што је 

и представљено на комплетној шеми дистрибутивне мреже у прилогу. 

Даљи развој гасоводне дистрибутивне мреже може се реализовати у складу са подударношћу већег 

броја утицајних фактора, чији број ће опредељивати формирање рационалних, инвестиционо и 

технолошки могућих целина, које ће пак имати предност у изградњи у некој од наредних фаза. 

Изградња гасификационих система се не може схватити као тотални и целовити систем и да се као 

такав мора изградити. Напротив, реализација може бит ии парцијална али у складу са важећим 

прописима и правилима из ове области. 

За гасификацију просторних целина са економског, технолошког и еколошког аспекта усваја се 

концепт централизоване одоризације гаса, тј. испоруке гаса свим потрошачима преко 

дистрибутивне мреже од полиетиленских (ПЕ) цеви. 

 

У обухвату плана у оквиру надлежности ЈП Србија-гас постоје следеће инсталације: 

-Гасовод високог притиска РГ-05-04 Батајница-Зворник-пречник гасовода је DN 400 

-Главна мерно-регулациона станица (ГМРС):Вискоза Лозница и Лук Лозница 

Развојним плановима пшредвиђена је изградња нове примопрдајне станице ППС ЛОзница пошто 

се постојећа  налази у БиХ.  

Потребно је гасовод и гасоводне објекте третирати као стечену обавезу у простору и сходно 

одредбама Правилника о условима за несметан и безбедан транспорт природног гаса гасоводима 

притиска већег од 16 бара (Сл гласник РС 37/13 и 87/15) и Интерних техничких правила за 

пројектовање и изградњу гасоводних објеката на систему ЈП Србија-гас (Нови Сад, октобар 

2009.год), и поштовати сва прописана растојања од гасних инсталација, а посебно услови: 

• У појасу ширине 30м од осе гасовода мерено са обе стране осе цевовода, забрањено је 

градити зграде намењене за становање или боравак људи без обзира на степен сигурности 

са којим је гасовод изграђен и без обзира на то у који је разред појас цевовода сврстан. 

• Експлоатациони појас гасовода је простор у ком се не смеју  постављати трајни или 

повремени објекти за време експлоатације гасовода или предузимати друга дејства која би 

могла да утичу на стање, погон или интервенције на гасоводу, сем објеката у функцији 

гасовода 

У експлоатационом појасу гасовода не смеју се изводити радови и друге активности 

(постављање трансформаторских станица, пумпних станица, подземних и надземних 

резервоара, сталних камп места, возила за камповање, контејнера, складиштења силиране 

хране и тешко-транспортујућих материјала, као и постављање ограде са темељом и сл) 

изузев пољопривредних радова дубине до 0,5м без писменог одобрења оператора 

транспортног система.  

У експлоатационом појасу гасовода забрањено је садити дрвеће и друго растиње чији 

корени досежу дубину већу од 1м, односно, за које је потребно да се земљиште обрађује 

дубље од 0,5м. 

Ширина експлоатационог појаса зависи од пречника гасовода. 

• Минимална растојања спољне ивице подземних гасовода од других објеката или објеката 

паралелних са гасоводом су: 

-2м од некатегорисаних путева, рачунајући од спољне ивице земљишног појаса, 

-5м од општинских путева, рачунајући од спољне ивице земљишног појаса, 

-5м од путева II реда, рачунајући од спољне ивице земљишног појаса, 

-10м од путева I реда, осим аутопутева, рачунајући од спољне ивице земљишног појаса, 

-20м од ауто-путева, рачунајући од спољне ивице земљишног појаса, 

-15м од железничких колосека, рачунајући од границе пружног појаса, 

-1м од других подземних линијских инфраструктурних објекта рачунајући од спољне 

ивице објеката, 

-10м од нерегулисаних водотокова рачунајући од ивице корита мерено у хоризонталној 

пројекцији и 

-10м од регулисаних водотокова рачунајући од брањене ножице насипа мерено у 

хоризонталној пројекцији. 

• Минимално потребно растојање при укрштању гасовода са подземним линијским 

инфраструктурним објектима је 0,5м 

• Минимална укрштања подземних гасовода од надземне електро мреже и стубова 

далековода су: 
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 паралелно вођење (м) при укрштању (м) 

<20 kV 10 5 

20 kV<U<35kV 15 5 

35kV<U<110kV 20 10 

119kV<U<220kV 25 10 

220kV<U<440kV 30 15 

Минимално растојање се рачуна од темеља стуба далековода и уземљивача. 

• Забрањено је изнад гасовода градити, као и постављати, привремне, трајне, покретне и 

непокретне објекте, осим других инфраструктурних објеката. 

• Ако се гасовод поставља испод путева и пруга бушењем, по правилу се поставља у 

заштитну цев одговарајуће чврстоће. 

Пречник заштитне цеви мора бити изабран тако да омогући несметано провлачење радне 

цеви, при чему пречник заштитне цеви мора бити најмање 150мм већи од спољашњег 

пречника гасовода. 

• Дужина заштитне цеви цевовода испод саобраћајнице код јавних путева мора бити већа од 

ширине коловоза за по 1м с једне и с друге стране, рачунајући од спољне ивице путног 

појаса, а код железничке пруге дужина заштитне цеви мора бити већа од ширине пруге за 

по 5м, с једне и с друге стране, рачунајући од осе крајњег колосека, односно за по 1м, 

рачунајући од ножице насипа. 

• Заштитне цеви које се постављају ради преузимања спољних оптерећења морају се 

прорачунати на чврстоћу према максималном оптерећењу које је могуће на том делу 

саобраћајнице. 

Цевовод се у заштитну цев мора увући тако да се не оштети његова антикорозивна 

изолација и мора бити постављен на изолованим подметачима (одстојницима) ради 

спровођења катодне затите. 

Крајеви заштитне цеви морају бити херметички заптивени. 

• У заштитниу цев, на једном крају или на оба краја мора се уградити контролна одзрачна 

цев (лула) пречника најмање 50мм, ради контролисања евентуалног пропуштања гаса у 

међупростор заштитне цеви и гасовода. 

• Контролне цеви морају бити извучене изван путног појаса на одстојању најмање 5м од 

ивице крајње коловозне траке, односно изван пружног појаса на одстојању најмање 10м од 

осе крајњег колосека, са отворима окренутим на доле постављеним на висину од 2м изнад 

површине тла. Отвор контролне (одушне) цеви мора бити заштићен од атмосферских 

утицаја. 

• На укрштању гасовода са путевима, пругама, водотоковима, каналима, надземним 

далеководима, нафтоводима, продуктоводима и другим гасоводима, угао осе гасовода 

према тим објектима мора да износи између 60° и 90°. 

На укрштању гасовода са државним путевима I и II реда и аутопутевима, као и 

водотоковима са водним огледалом ширим од 5м, далеководима називног напона преко 35 

KV,  угао осе гасовода према тим објектима по правилу мора да износи 90°. 

Угао укрштања на местима где је то технички оправдано, дозвољено је смањити на 

минимално 60°. Угао укрштања гасовода са некатегорисаним путевима, каналима и мањим 

воденим огледалом од 5м, далеководима називног напона једнаког или испод 35 KV, може 

да буде и мањи од 60° под условом да дужина гасовода на месту укрштања није већа од 

дужине једне цеви.  

• Приликом извођења било каквих радова потребно је да се радни појас формира тако да 

тешка возила не прелазе преко гасовода на местима где није заштићен. 

• У близини гасовода ископ вршити ручно. У случају оштећења гасовода, гасовод ће се 

поправити о трошку инвеститора. 

• Евентуална измештања гасовода вршиће се о трошку инвеститора. 

• Евентуална раскопавања гасовода ради утврђивања чињеничног стања, не могу се вршити 

без одобрења и присуства представника ЈП Србијагас. Најмање 3 дана пре почетка радова 

на делу трасе који се води паралелно или укршта са гасоводом обавезно обавестити ЈП 

Србијагас. 
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УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ НА КОМУНАЛНУ И ДРУГУ 

ИНФРАСТРУКТУРУ 

 

ЕЛЕКТРО МРЕЖА 

 

- Према условима ,,ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, огранак Лозница, број 20700-D-09.14-

53273-/1-21 од 03.06.2021. године. 

 

1. Инвеститор је у обавези да поштује следеће: 

На планираној траси ће доћи до укрштања и паралелног вођења (на више места) са нашим 

10kV и 0.4kV надземним и подземним водовима. 

 

 

ВОДOВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 

 

- Према условима ЈП ,,Водовод и канализација" Лозница, број 123/681 од 15.06.2021. године. 

 

 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА МРЕЖА 

 

- Према условима ,,Телеком Србија" А.Д., ИЈ Шабац, интерни број Д209-224251/1 од 

07.06.2021. године. 

 

ГАСОВОДНА МРЕЖА 

 

- Према Условима  ''Лозница-гас'' ДОО  Лозница, број ЛГ-476/21 од 14.06.2021. године. 

 

ПРОТИВПОЖАРНИ УСЛОВИ 

 

     -  Према условима за безбедно постављање у погледу мера заштите од пожара и експлозије са 

овереним ситуационим планом МУП, Сектор за ванредне ситуације у Шапцу, 09.33 број 

217-7915/21-1 од 14.06.2021. године. 

 

     -  Према условима у погледу мера заштите од пожара и експлозија МУП, Сектор за ванредне  

ситуације у Шапцу, 09.33 број 217-7924/21-1 од 14.06.2021. године. 

 

ЈП "ЛОЗНИЦА РАЗВОЈ" 

 

- Према Условима ЈП "Лозница Развој", број 03-502/1 од 15.06.2021. године. 

 

 

''ПУТЕВИ СРБИЈЕ'' 

 

- Према Условима Јавног предузећа ''Путеви Србије'' из Београда, од 16.08.2021. године.  

 

 

НАКНАДЕ И ДОПРИНОСИ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ РЕШЕЊА ПО ЧЛАНУ 145. ЗАКОНА 

 

- ЈП ''Лозница развој'' из Лознице. 

 

ОБАВЕЗНИ ДЕЛОВИ ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА 

 

Идејни пројекат 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). 
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САСТАВНИ ДЕО ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА 

- Услови ОДС ,,ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, огранак Лозница, 20700-D-09.14-53273-

/1-21 од 03.06.2021. године, 

- Услови ЈП ''Водовод и канализација'' Лозница, бр. 123/681 од 15.06.2021. године, 

- Услови "Телеком Србија" А.Д., ИЈ Шабац, број Д209-224251/1 од 07.06.2021. године, 

- Услови ЈП "Лозница-гас", Лозница, број ЛГ-476/21 од 14.06.2021. године,     

- Услови МУП - Сектор за ванредне ситуације - Одељење за ванредне ситуације у Шапцу, 

09.33 број 217-7915/21-1 од 14.06.2021. године, 

- Услови МУП - Сектор за ванредне ситуације - Одељење за ванредне ситуације у Шапцу, 

09.33 број 217-7924/21-1 од 14.06.2021. године. 

-     Услови ''Лозница Развој", број 03-502/1 од 15.06.2021. године, 

- Услови ЈП ''Путеви Србије'' из Београда, од 16.08.2021. године, 

- Идејно решење.  

 

 

ДРУГИ УСЛОВИ У СКЛАДУ СА  ЗАКОНОМ 

 

Одговорни пројектант је дужан да Идејни пројекат за издавање решења по Члану 145. Закона о 

планирању и изградњи 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, имаоцима јавних овлашћења и надлежном 

ради објављивања на интернету кроз ЦИС. 

 

ПОУКА: Против ових локацијских услова може се поднети приговор Градском већу града 

Лознице, у року од 3 дана од дана пријема локацијских услова. 

 
 

 
                        ОБРАДИО 

 

        Катарина Радаљац, маст.инж.арх. 

 

 

 

 

                 ШЕФ ОДСЕКА                 НАЧЕЛНИК  ОДЕЉЕЊА 

 

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

 

 


