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Л о з н и ц а 

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

''Дирекција за управљање и развој Бање Ковиљаче'' из Бање Ковиљаче, за изградњу црпне станице 

са уставом- пумпно постројење на Циганском потоку на катастарској парцели  545/135  у КО Бања 

Ковиљача,  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 114/15 ), Правилника о 

поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (''Службени гласник РС'', број 113/15)  и 

Плана генералне регулације за насељено место Бања Ковиљача (''Службени лист града Лозница'', број 

4/2011 ), издаје 

   

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 

 
за катастарску парцелу 545/135 у КО Бања Ковиљача, површине 0.11.22 ха, за изградњу 

црпне станице са уставом- пумпно постројење на Циганском потоку, укупне БРГП 59,45 м
2
, 

категорија објекта Г, класификациони број 215130.     

           

Идејно решење изградње објекта црпне станице на Циганском потоку на катастарској парцели 

545/135 КО Бања Ковиљача, урађен је од стране Грађевинско занатског предузећа ''Слога-тренд'' ДОО из 

Лознице, број 25-10/2016, од 25.10 2016.  године. 

 
ТЕХНИЧКИ  УСЛОВИ  ЗА  ПРОЈЕКТОВАЊЕ  И  ПРИКЉУЧЕЊЕ 
 

ВОДНИ УСЛОВИ 

 
1. Водни услови се издају за изградњу нових објеката, доградњу и реконструкцију других 

објеката и извођење других радова који могу утицати на промене у водном режиму; 

2. Техничку документацију израдити у складу са прописима који уређују израду пројеката 

и усвојити техничко-технолошка решења уз испуњење следећих услова: 

2.1. Да техничка документација буде урађена у складу са важећим прописима и нормативима 

за ову врсту објеката, односно радова с тим да предузеће које се бави израдом пројектне 

документације мора имати потврду о референцама и лиценцама за пројектанте; 

2.2. На пројекат прибавити техничку контролу, према важећим законским прописима; 

2.3. Техничку документацију ускладити са важећом урбанистичком и планском 

документацијом; 

2.4. Решити имовинско - правне односе за коришћење катастарске парцеле на којој се 

планира изградња црпне станице; 

2.5. За потребе израде пројекта за планирани објект извршити све потребне истражне радове 

и обезбедити одговарајуће подлоге (урбанистичке, геодетске, геомеханичке, хидролошке, 

хидрогеолошке и др.) како би се на основу њих дала одговарајућа техничка решења за планиране 

радове; 

2.6. Техничку документацију за изградњу црпне станице урадити у свему према одредбама 

Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", број 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - 

одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 

132/2014 и 145/2014) и Закона о водама, с тим да се испуне сви технички услови и нормативи, 

као и дати водни услови; 
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2.7. Урадити одговарајуће хидрауличке прорачуне и на основу њих димензионисти објекат 

црпне станице, као и на основу хидролошких података (датих у мишљењу РХМЗ-а) и података о 

карактеристичним нивоима на профилу уставе на Циганском потоку и профилу х.с. Радаљ на 

Дрини;  

2.8. Техничком документацијом на основу спроведене техно-економске анализе одредити 

капацитет црпне станице, при чему имати у виду хидролошку анализу слива и дефинисане 

меродавне протицаје у домену великих вода. 

2.9. Техничком документацијом јасно дефинисати: 

- техничко решење црпне станице, водећи рачуна о постојећем режиму подземних и 

површинских вода, који се не сме погоршати радом црпне станице, 

-  техничко решење објекта црпне станице и његов ситуациони положај у односу на 

постојеће водне објекте (бунари, канали, насипи). 

- режим рада црпне станице ( ^-Н криве ) у односу на меродавне протиције у сливу 

Циганског потока узимајући у обзир граничне услове којим је дефинисан водни режим реке 

Дрине; 

2.10. Положај црпне станице ускладити са постојећим водним објектима, тако да се не ремети 

нормално функционисање и одржавање тих објеката; 

2.11.  Техничком документацијом предвидети одговарајуће радове и мере који ће спречити 

ерозију тла, клизање терена, као и затрпавање корита канала; 

2.12. Техничком документацијом на основу спроведених хидрауличких прорачуна приказати 

режим рада црпне станице са техничким мерама и режимом рада за најнеповољније случајеве 

великих вода, тако да се обезбеди сигурно одводњавање и заштита водних објеката и режима 

вода; 

2.13. Коту потисног цевовода пумпе и цевну арматуру (жабљи поклопац, неповратни вентил и 

други затварачи) пројектовати тако да се спречи продор воде из реципијента у унутрашњи део 

система. Место излива из црпне станице осигурати од ерозије; 

2.14.  Конструкција излива из црпне станице не сме смањити протицајни профил водотока; 

2.15. Техничком докуметацијом предивдети начин изградње и коришћења објекта црпне 

станице, како не би дошло до загађења нафтом и њеним дериватима; 

4.16.  Предвидети могућност приступа, одржавања и интервенција на објекту црпне станице, 

као и санационе радове, уколоко дође до евентуалних нежељених ситуација; 

2.17.      По завршетку изградње објеката и техничког прегледа објеката, инвеститор је у обавези 

да се обрати Јавном водопривредном предузећу, са захтевом за издавање водне дозволе. 

 

НАКНАДЕ И ДОПРИНОСИ  ЗА  ПРИБАВЉАЊЕ  РЕШЕЊА  ПО  ЧЛАНУ 145.  ЗАКОНА   

 

- Дирекција за развој и управљање ''Бања Ковиљача'' из Бање Ковиљаче.     
 

ОБАВЕЗНИ  ДЕЛОВИ  ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА  ЗА  ПРИБАВЉАЊЕ РЕШЕЊА  ПО  

ЧЛАНУ 145.  ЗАКОНА   
 

Идејни пројекат урадити у складу са Правилником о садржини, начину и  поступку 

израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта 

(''Службени гласник РС'', број 23/15 и 77/15).  
 

САСТАВНИ  ДЕО  ЛОКАЦИЈСКИХ  УСЛОВА  

  

- Услови ЈВП ''Србијсводе'' Београд, број 1-1169/3 од 30.03.2017. године,  

- Идејно решење.    

     
ДРУГИ УСЛОВИ У СКЛАДУ СА  ЗАКОНОМ 

       

Одговорни пројектант је дужан да идејни пројекат уради у складу са локацијским 

условима. 

 

Локацијски услови се достављају: подносиоцу захтева, имаоцима јавних овлашћења и 

надлежном ради објављивања на интернету кроз ЦИС. 
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Локацијски услови важе 12 месеци од дана издавања или до истека важења решења 

издатог у складу са овим локацијским условима. 

 
 

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 

                          

     _______________                                               _______________________________ 

Мирјана Матовић Марковић,                                  Милица Павловић, дипл.правник 

дипл.просторни планер 

 

 

         ШЕФ ОДСЕКА 

 

_________________________ 

Весна Стефановић, дипл.инж.грађ. 

                             

 


