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            Одељење за планирање и изградњу Градске управе града Лознице, поступајући по захтеву
ГП "Еуроимпекс" ДОО Лозница, за издавање локацијских услова за изградњу прикључног
гасовода са мерно-регулационом станицом и унутрањом гасном инсталацијом за стамбено
пословни објекат на к.п. 15636 КО Лозница, на основу члана 53.а  Закона о планирању и изградњи 
(''Службени гласник РС'', број 72/09, 81/09-исправка, 64 /10 УС и 24/11, 121/12, 42/13-УС,50/13 УС,
98/13-УС, 132/14,145/14,83/18 и 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21") и 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 блока између
Улица италијанских добровољаца, Трга Анте Богићевића и Улице мајора Јаше Ђурђевића у Лозници
(''Службени лист града Лозница'', број 26/16), издаје

 

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

 

за катастарску парцелу 15636 КО Лозница, површине 738,00 м2, за изградњу прикључног гасовода
са мерно-регулационом станицом и унутрањом гасном инсталацијом за стамбено пословни
објекат, спратности Пo1+ По2+Пр+3+Пс, БП 3.107,79м2, категорије Г, класификационог броја
222100.

        Саставни део ових Локацијских услова је Идејно решење (Главна свеска) за изградњу
прикључног гасовода и мерно-регулационе станице на к.п. 15636 КО Лозница урађено од стране
СЗР „Термогас-инжењеринг“  Лозница, Улица мајор Јаше Ђурђевића бр. 21, број техничке
документације G-1-07/22, јул 2022. године у Лозници,



Идејно решење за испуњеност безбедносних услова за изградњу прикључног гасовода и мерно-
регулационе станице на к.п. 15636 КО Лозница урађено од стране СЗР „Термогас-инжењеринг“  Лозница,
Улица мајор Јаше Ђурђевића бр. 21, број техничке документације B-3-07/22, јул 2022. године у Лозници,

Идејно решење машинских инсталација-гас за изградњу прикључног гасовода и мерно-регулационе
станице на к.п. 15636 КО Лозница урађено од стране СЗР „Термогас-инжењеринг“  Лозница, Улица мајор
Јаше Ђурђевића бр. 21, број техничке документације G-3-07/22, јул 2022. године у Лозници.

                

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ИЗ ПЛАНА

Топлификација и гасификација

У границама обухвата плана не постоје инсталације ЈКП Топлана Лозница. Постоји могућност
прикључења планираних објеката на систем даљинског грејања ЈКП Топлана. Прикључење на систем
даљинског грејања се обавља по процедури прописаној Одлуком о условима и начину снабдевања
топлотном нергијом -Одобрење за прикључење ( Сл.лист Града Лозница 2/2013).

Предметни блок је у зони у којој је изграђена дистрибутивна гасоводна мрежа. При пројектовању и
изградњи, ускладити се са дистрибутивном гасоводном мрежом и условима за коришћење природног
гаса, као и другим постојећим или планираним инфраструктурним системима и урбанистичко-
техничким условима. Дистрибутивни гасовод је изграђен (И ПОД ПРИТИСКОМ).

Топлификација и гасификација

У погледу гасификације и топлификације предметног блока важе следећи услови који се морају
поштовати приликом пројектовања и изградње:

 

•           Постоји могућност прикључења планираних објеката на систем даљинског грејања ЈКП Топлана.

•          Прикључење на систем даљинског грејања се обавља по процедури прописаној у Одлуци о
услоцвима и начину снабдевања топлотном енергијом -Одобрење за прикључење (Сл. лист Града
ЛОзница 2/2013)

•           Предметни блок је у зони у којој је изграђена дистрибутивна гасоводна мрежа •      При
пројектовању и изградњи, ускладити се са дистрибутивном гасоводном мрежом и условима за
коришћење природног гаса, као и другим постојећим или планираним инфраструктурним системима и
урбанистичко-техничким условима.

•           . Дистрибутивни гасовод је изграђен (И ПОД ПРИТИСКОМ).

•           Дубина укопавања дистрибутивног гасовода је мин. 1,0 м, са уграђеном обележавајућом траком
изнад гасовода.

 

Технички услови:

1.         Минимално дозвољено растојање од спољне ивице цеви гасовода до спољне ивице цеви водовода
и канализације износи 0,2м при укрштању цевовода а 0,4м при паралелном вођењу.

2.         Минимално дозвољено растојање од спољне ивице цеви гасовода до нисконапонских и
високонапонских ел. каблова износи 0,3м при укрштању цевовода а 0,6м при паралелном вођењу



3.         Минимално дозвољено растојање од спољне ивице цеви гасовода до телекомуникационих каблова
износи 0,3м при укрштању цевовода, а 0,5м при паралелном вођењу

4.         Минимално дозвољено растојање од спољне ивице цеви гасовода до водова хемијске индустрије и
технолошких флуида износи 0,2м при укрштању водова, а 0,6м при паралелном вођењу

5.         Минимално дозвољено растојање од спољне ивице цеви гасовода до шахтова и канализације
износи 0,2м при укрштању цевовода а 0,3м при паралелном вођењу

6.         Минимално хоризонтално растојање од спољне ивице цеви гасовода до стубова далековода
надземне мреже, за називни напон до 1кW износи 1м при укрштању цевовода и мреже а 1м при
паралелном вођењу гасовода и мреже

7.         Минимално дозвољено растојање од спољне ивице цеви гасовода до стубова далековода надземне
мреже, за називни напон од 1кW до 20кW износи 2м при укрштању цевовода и мреже а 2м при
паралелном вођењу гасовода и мреже

8.         Минимално дозвољено растојање од спољне ивице цеви гасовода до стубова далековода надземне
мреже, за називни напон од 20кW до 35кW износи 5м при укрштању цевовода и мреже а 10м при
паралелном вођењу гасовода и мреже

9.         Минимално дозвољено растојање од спољне ивице цеви гасовода до стубова далековода надземне
мреже, за називни напон већег од 35 кW износи 10м при укрштању цевовода и мреже а 15м при
паралелном вођењу гасовода и мреже

10.       Постављање канализације извршити испод гасовода, ауколико се мора извести изнад гасовода
морају се предузети мере заштите гасовода како гас не би доспео у канализацију

11.       У подручју у којем може доћи до померања тла, изазваног извођењем радова или  других разлога,
које би угрозило безбедност гасовода, морајус е предузети одговарајуће мере заштите. сабијање тла
вршити искључиво са радним машинама чија ширина радног дела је већа од 1м

12.       Ископ и затрпавање у близини гасовода вршити искључиво ручно.

Ови услови важе две године, од дана издавања. По истеку овог рока исти се морају обновити.

 

 

УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ НА КОМУНАЛНУ И ДРУГУ   
ИНФРАСТРУКТУРУ

 

   ГАСОВОД

   Планирани објекат је могуће прикључити  на дистрибутивну гасоводну мрежу према   

   условима ''Лозница-гас'' ДОО  Лозница, број ЛГ-626/22 од 01.08.2022. године.

   УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ МЕРА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА

  - 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 217-12392/22-1 од 11.08.2022. године.       

  - Према условима у погледу мера заштите од пожара МУП, Сектор за ванредне ситуације у Шапцу   

    09.33 број 217-12393/22-1 од 11.08.2022. године.

 

НАКНАДЕ И ДОПРИНОСИ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ

ЈП "Лозница развој" Лозница

ОБАВЕЗНИ ДЕЛОВИ ПРОЈЕКТА ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ

Обезбедити сагласност од ЈП "Лозница развој"  за део између предметне грађевинске парцеле и улице до
издавања грађевинске дозволе.

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 ''Лозница-гас'' ДОО  Лозница, број ЛГ-626/22 од 01.08.2022. године.

- Услови МУП РС, Одељ. за ван. ситуације Шабац 09.33 број 217-12392/22-1 од 11.08.2022. године.       

- Услови МУП РС, Одељ. за ван. ситуације Шабац 09.33 број  217-12393/22-1 од 11.08.2022. године.

- Идејно решење.

 

ДРУГИ УСЛОВИ У СКЛАДУ СА ПОСЕБНИМ ЗАКОНОМ

Није приложен доказ о уплати за издавање локацијских услова од 20.000,00 динара на рачун Града
Лознице број 840-742 341843-24, позив на број 18-059 модел 97.

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 грађевинске дозволе издате у
складу са тим условима, за катастарску парцелу за коју је поднет захтев.

Локацијски услови се достављају: подносиоцу захтева, у предмет, надлежној служби ради објављивања
на интернет страници Града Лознице 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, а преко овог Одељења.

 

 



 

 

                      ОБРАДИО

        Катарина Радаљац, маст.инж.арх.

 

 

                 ШЕФ ОДСЕКА                                                       НАЧЕЛНИК  ОДЕЉЕЊА

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


