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Л о з н и ц а

 

 

 Одељење за планирање и изградњу Градске управе Лозница, поступајући по захтеву  Јавног
водопривредног предузећа ''Србијаводе'' из Београда за издавање локацијских услова за изградњу
насипа за заштиту насеља Јелав (Град Лозница) од великих вода реке Дрине у зони аутопута
Шабац – Лозница од км 0+000.00 до км 1+340.99 на к.п. 19/8, 19/74, 19/76, 19/78, 19/21, 19/34, 22, 42,
43/1, 44/1, 44/4, 45/1, 45/4, 47/1, 47/2, 49/2, 49/3, 49/6, 49/15, 49/16, 49/27, 207/9, 210/3, 210/8, 220/1, 220/2,
422/4 и 431/1 КО Јелав, на основу чл. 53а. 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, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21"), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем (''Службени  гласник РС'', број 68/2019), Уредбе о локацијским условима
("Сл. гласник РС", број 115/2020) и Плана детаљне регулације за изградњу заштитног водног
објекта – насипа на десној обали реке Дрине на подручју насељених места Липнички Шор и Јелав
у Лозници (''Службени лист града Лозница'', број 4/22),  доноси

 

 

 

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

 

 

за катастарске парцеле број 19/8, 19/74, 19/76, 19/78, 19/21, 19/34, 22, 42, 43/1, 44/1, 44/4, 45/1,
45/4, 47/1, 47/2, 49/2, 49/3, 49/6, 49/15, 49/16, 49/27, 207/9, 210/3, 210/8, 220/1, 220/2, 422/4 и
431/1 КО Јелав, за изградњу насипа за заштиту насеља насеља Јелав (Град Лозница) од



великих вода реке Дрине у зони брзе саобраћајнице Шабац – Лозница од км 0+000.00 до км
1+340.99, категорија објекта Г, класификациони број 215201.   

 

Саставни део ових Локацијских услова је Идејно решење заштите насеља Јелав од великих вода
реке Дринеу зони аутопута Шабац – Лозница, на к.п. 19/8, 19/74, 19/76, 19/78, 19/21, 19/34, 22, 42,
43/1, 44/1, 44/4, 45/1, 45/4, 47/1, 47/2, 49/2, 49/3, 49/6, 49/15, 49/16, 49/27, 207/9, 210/3, 210/8, 220/1, 220/2,
422/4 и 431/1 КО Јелав, урађено од стране "Хидрозавод ДТД" АД Петра Драпшина бр. 56, Нови
Сад, број техничке документације Е – 56/20 из маја 2022. године.     

 

 

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ИЗ ПЛАНА

 

Правила уређења

Насеље Јелав

Техничко решење одбрамбене линије око насеља Јелав огледа се у изградњи насипа од једног дела
брзе саобраћајнице до другог дела, као и изградње црпне станице на потоку Црњава.

Техничко решење одбрамбене линије представља изградњу насипа на основу нивоа при 1%
великој води. Основни критеријум за рачунање круне насипа је на основу меродавне 1% воде на
коју се додаје усвојена заштитна висина која за насипе уз реку Дрину износи 1.00м.

Одбрамбени насип је како на почетку тако и на крају уклињен у косину конструкције брзе
саобраћајнице Шабац – Лозница. Укупна дужина насипа износи 1312.71м. Локална стационажа
насипа почиње од км 0+014.22 до км 1+326.93.

Црпна станица

Кроз насеље Јелав протиче поток Црњава. На једном делу насип прелази преко Црњаве и пресеца
је. Како би се омогућило нормално функционисање потока Црњава предвиђена је изградња црпне
станице, са зацевљењем кроз тело насипа.

Основна намена планиране црпне станице је евакуација вода са сливног подручја потока Црњава.
У случају ниског водостаја Дрине, вода кроз пропуст тече гравитационо, док код високих
водостаја Дрине, укључују се агеграти смештени у црпној станици и препумпавају воду, док је
гравитациони пропуст затворен табластим затварачем. За поток Црњаву рађена је хидролошка
анализа на основу које се дошло до податка о протицају који износи Q=2.16m3/s.

Локација Црпне станице је измештена у односу на постојећу трасу потока. Због тога је потребно
изградити доводни канал до црпне станице, а део постојеће трасе затрпати материјалом из ископа.

 

Правила грађења

Насеље Јелав



Новопројектовани насип има ширину круне 4.0м са двоструким падом од 5%, нагиб косине ка
брањеној и небрањеној страни износи 1:3. Кота круне новопројектованог насипа је у односу на
коту 1% велике воде издигнута за 1.0м. Круна новопројектованог насипа се креће од 108.99мнм на
стационажи км 0+014.22 па до коте 109.68мнм на стационажи км 1+326.93.

Материјал за израду насипа се обезбеђује са простора у непосредној близини насеља.

Косине и круна насипа су хумузиране и затрављене. На круни насипа предвиђена је изградња
заштите круне насипа, ширине 3.0м. Заштита круне насипа израђује се од слоја шљунка, дебљине
0.2м и слоја дробљеног каменог агрегата 0/31.5мм, дебљине 0.1м.

Дуж брањене ножице формира се сервисни пут ширине 3.5м и нагибом косине 1:1.5. Кота
сервисног пута је у односу на коту тла издигнута за 1.0м. Тело сервисног пута је изграђено од
некохерентног материјала, косина и део круне су хумузиране и затрављене, док је сама круна
сервисног пута изграђена од слоја шљунка, дебљине 0.2м и слоја дробљеног камена 0/31.5мм,
дебљине 0.1м укупне ширине 3м.

На одбрамбеној линији предвиђена је изградња две двостране и једне једностарне рампе и то на
следећим стационажама: км 0+032.64, км 0+837.34 и км 0+874.94. Све рампе су ширине 4.0м, са
падом од 1:10 и падом косине рампе од 1:1.5. Тело рампе је изграђено од кохерентног материјала,
косина и део круне су хумузиране и затрављене, док је сама круна рампе изграђена од слоја
шљунка, дебљине 0.2м и слоја дробљеног камена 0/31.5мм, дебљине 0.1м.

 

Црпна станица

Доводни канал је ширине дна 2.0м са косинама у паду 1:1,5. Димензије доводног канала обезбеђују
брзину воде 1.07 м/с при захватању 2.16 m3/s. Дубина воде при максималном протицају износи
0.67m.

Црпна станица је шахтног типа са потапајућим пумпним агрегатима, док је командни део
смештен у надземном објекту непосредно до црпног базена. Црпну станицу као комплексни
хидротехнички објекат чине уливна грађевина, црпни базен са дифузором, потисна комора за
умирење, сандучасти пропуст у телу насипа и изливна грађевина. Везе између наведених АБ
конструкција су остварене преко дилатационих трака које обезбеђују водонепропусност целине.

Објекат црпне станице је монолитна АБ конструкција променљиве висине и полигоналне основе.
Црпна станица је конструисана као двонаменски објекат са два поља за пумпне агрегате ширине
1.80 м и једним за испуштање система гравитационо ширине 2.0 м. Коморе су подељене
преградним зидовима.

Преостали део објекта (уливно/изливна глава и пропуст) има светли отвор bxh=2.0x2.20m, a
дужине ових целина су формиране сходно потреби функционисања и габаритима пројектованог
одбрамбеног насипа.

Укупна дужина објекта је 52.75м.

Конструкција је пројектована од водонепропусног бетона отпорног на мраз.Деоница доводног/
одводног канала и уливно/изливне главе обложена је бетонским плочама или каменом, у
минималној дужини од 5.0м

Непосредно уз црпну станицу предвиђен је објекат за смештај електро опреме неопходне за
упраљање пумпним агрегатима. Пројектом је предвиђен контејнерски тип објекта. Контејнерски
објекат се допрема, поставља и анкерује на армиранобетонску темељну плочу изведену са каналом
за електрокаблове, над којим се постављају електроормани.



 

УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ НА КОМУНАЛНУ И ДРУГУ
ИНФРАСТРУКТУРУ

 

ЕЛЕКТРО МРЕЖА

Према условима "ЕПС Дистрибуција" ДОО Београд, Огранак Лозница, бр. 2460800-D-09.14-
317050-/1-22 од 26.07.2022. године.

 

ВОДОВОДНА И КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА

Према условима ЈП "Водовод и канализација"Лозница број 130/910 од 03.08.2022.године.

 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА МРЕЖА

Према условима ''Телеком Србија'' АД Лозница, број Д209-293427/1 од 20.07.2022. године.

 

ГАСОВОД

Према условима ''Лозница-гас'' ДОО Лозница, број ЛГ-622/22 од 19.07.2022. године.

 

МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 

Према условима Министарства заштите животне средине, Београд, број 353-02-02628/2022-04 од
25.07.2022. године, уз напомену:

 

Потребно је да се ЈВП "Србијаводе" из Београда писменим путем и са потребном
документацијом обрати Министарству за заштиту животне средине, Сектор за управљање
животном средином, Одељење за процену утицаја на животну средину за потребне податке.

 

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ

 

Према условима Завода за заштиту природе Србије, Београд, под 03 бр. 021-2448/2 од 02.08.2022. године.

 

ВОДНИ УСЛОВИ

 



Према условима Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичке дирекција
за воде, Београд, број 325-05-1/144/2022-07 од 09.08.2022. године.

 

Саставни део услова:

Мишљење Министарства заштите животне средине, Агенције за заштиту животне средине,
Београд под бројем 325-05-1/269/2022-02 од 05.08.2022. године.
Мишљење ЈВП "Србијаводе" – ВПЦ "Сава - Дунав", Београд, под бројем 7577/1 од
02.08.2022. године.
Мишљење РХМЗ, Београд, под бројем 922-1-150/2022 од 01.08.2022. године.

 

ЈПГШ "СРБИЈАШУМЕ" БЕОГРАД

 

Према условима ЈПГШ "Србијашуме", Београд, број 11497 од 04.08.2022. године.

 

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 начину вршења контроле техничке документације према класи и намени
објекта (''Сл.гласник РС'', број 73/2019).

 

САСТАВНИ ДЕО ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА

 

Услови "ЕПС Дистрибуција" ДОО Београд, Огранак Лозница, бр. 2460800-D-09.14-317050-/1-
22 од 26.07.2022. године.
Услови ЈП "Водовод и канализација" Лозница број 130/910 од 03.08.2022.године.
Услови ''Телеком Србија'' АД Лозница, број Д209-293427/1 од 20.07.2022. године.
Услови ''Лозница-гас'' ДОО Лозница, број ЛГ-622/22 од 01.08.2022. године.
Услови Министарства заштите животне средине, Београд, број 353-02-02628/2022-04 од
25.07.2022. године.



Услови Завода за заштиту природе Србије, Београд, под 03 бр. 021-2448/2 од 02.08.2022.
године.
Обавештење ЈВП "Србијаводе", Београд, број 7360/1 од 20.07.2022. године
Услови Републичке дирекције за воде, Београд, под бројем 325-05-1/144/2022-07 од 09.08.2022.
године.
Услови ЈПГШ "Србијашуме", Београд, под бројем 11497 од 04.08.2022. године.
Идејно решење.

   

 

ДРУГИ УСЛОВИ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ

 

У складу са условима Министарства заштите животне средине, Београд, број 353-02-02628/2022-04
од 25.07.2022. године, за тражене податке потребно је да се ЈВП "Србијаводе" из Београда обрати
писаним путем Одељењу за процену утицаја на животну средину, Сектора за управљање
животном средином, Министарства за заштиту животне средине РС.

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 решења о
грађевинској дозволи, издат 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 страници 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
електронским путем кроз ЦЕОП, у року од 3 дана од дана пријема локацијских услова, а преко овог
Одељења.

                   

Обрадила:

 

Мирјана Матовић Марковић

Дипл.простор.план.

 

 

 

              ШЕФ ОДСЕКА                                                           НАЧЕЛНИК  ОДЕЉЕЊА

 

http://www.loznica.rs/


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

 

                                                                                   

 

 

 


