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Л о з н и ц а 

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

''ТИМ-ЛО ГРАДЊА'' ДОО из Лознице, Улица кнеза Милоша 38, за издавање локацијских 

услова за изградњу вишепородичног стамбено-пословног  објеката на катастарској парцели број 

8680 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 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 Лозница 

(''Службени лист града Лозница'', број 3/2014 и 12/2014 ) и Урбанистичког пројекта за изградњу 

вишепородичног стамбено-пословног објекта на к.п. 8680 КО Лозница, издаје 

   

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 

 
за катастарску парцелу број 8680 КО Лозница, у површини од 0.07.67 ха, за 

изградњу вишепородичног стамбено-пословног објекта, укупне БП 2218,25 м
2
, 

категорија објекта В, класификациони број 112222.     
           

Идејно решење изградње стамбено-пословног објеката на катастарској парцели 8680 КО 

Лозница, урађен је од стране Друштва за консалтинг, промет и услуге ''Subić company'' из 

Лознице, Улица Ивана Горана Ковачића број 5, број 24/16 од августа 2016. године. 

                                    
 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ИЗ ПЛАНА  

(за вишепородично становање са терцијарним делатностима) 

 

- зона катастарске парцеле: шири градски центар                        

- регулациона линија: према плану регулације 

- грађевинска линија: 2,0 м и 5,0 м 

- степен заузетости: мах 60 % 

- спратност објекта : мах По+Пр+5(подрум, приземље и пет спратова) 

- висина објекта до коте слемена: мах 23 м 

- проценат зелених површина на парцели: мин 20 % 

- растојање објекта од бочних граница парцела:  ¼ вишег објекта, а не мање од 4,0 м, 

- растојање објекта од бочних суседних објеката: ½ вишег објекта 

- грађевински елементи (еркери, балкони и сл.) на нивоу првог спрата могу да 

пређу грађевинску линију: 
- на делу објекта према предњем дворишту 1,20 м, али укупна површина грађевинских 

елемената не може прећи 50 % уличне фасаде изнад приземља, 

- на делу објекта према бочном дворишту претежно јужне орјентације износи 0,90 м 

(најмањег растојања грађевинске линије од бочне границеод 2,50 м), али укупна 

површина грађевинских елемената не може прећи 30 % бочне фасаде изнад приземља, 

- прилаз објекту: парцела на којој се налази објекат мора имати приступ  јавној 

површини 

- паркирање: у оквиру парцеле (1 паркинг место на 50 м
2
 продајног простора или 1 

паркинг место на 60 м
2
 админ.пословног простора, 1 паркинг место у угоститељству 

на 2 столаа са 4 столице и1паркинг или гаражно паркинг место по 1 стамбеној 

јединици), 
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- кота пода приземља : мах 1,20 м (за стамбени простор у односу на нулту коту терена-

кота испред улаза у објекат) и мах 0,20 м (од коте тротоара за пословни простор), 

 

 

ТЕХНИЧКИ  УСЛОВИ  ЗА  ПРОЈЕКТОВАЊЕ  И  ПРИКЉУЧЕЊЕ 

 
1. Електроенергетски услови: 
1.1. Групни типски прикључак: тип - ознака прикључка Г- 42 

1.2. Одобрена снага за станове:    

број станова са 
истом снагом 

одобрена вршна 
снага једног стана (kW) 

22 11.04 

       
1.3. Одобрена снага за локале:    

број локала са 
истом снагом 

одобрена вршнаснага 
једног локала (kW) 

1 17,25 

 
1.4. Одобрена снага за заједничку потрошњу:  

намена зп 
носилац  

број зп. са 
истом снагом 

одобрена вршна 
снага једне зп. (kW) 

степениште 1 11.04 

гаража 1 11,04 

лифт 1 17,25 

1.5. Време трајања могућег прекида у напајању електричном енергијом без већих штета у процесу рада: 
____ сати 

1.6. Начин загревања у објекту: Гас.  
1.7. Намена потрошње: Стамбено-пословна зграда-широка потрошња. 
  
2. Технички услови: 

2.1. Потребно је изградити следеће ЕЕО:  

2.1.1.Нисконапонски подземни вод, дужине око 220 метара, проводником типа ХР00-А 4x150 тт
2
 или   

 изузетно РР00-А 4x150 тт^ , од трафостанице 10/0,4 кУ Европа до КПК на предметном објекту. 

КПК је потребно поставити на фасаду објекта и мора бити израђена од изолационог 

материјала са степеном заштите најмање 1Р54. 

Кабловски вод 0,4 кУ пројектовати и изградити према техничкој препоруци ТП-3 ЕПС-а. 

2.2.Напон прикључења објекта; 3x230/400 V 

2.3.Место прикључења објекта: КПК 3x250/150 

2.4.Врста прикључка: трофазни 

2.5.Начин прикључења: 

- подземни 

- удаљеност од система: 220 метара тип прикључка: Г-42. 

- тип кабловске прикључне кутије - 3x250/150 

- унутрашњи део прикључка: кабл ХР00-А 4x150 тт
2
 

2.6.Место везивања прикључка на систем : КПК 3x250/150 

2.7. Инвеститор изградње објекта ће извести заштиту од напона додира Т1Ч-С-3, заштиту од напона корака  

        и заштиту од пренапона. 

2.8. Заштиту од струја кварова и ограничавање снаге-струје извести применом нисконапонских прекидача,  

        назначене струје 16 А и 25 А . 

2.9.За мерење утрошене електричне енергије уградити електронска бројила: 

- трофазно бројило активне електричне енергије класе тачности 2: за станове 22 ком, за локале 1 ком, 

за заједничку потрошњу 3 ком, 

- једнофазно бројило активне електричне енергије класе тачности 2: за станове ______ ком, за 

локале____ком, за заједничку потрошњу _______________________________________  ком 

- тросистемско вишефункцијско дигитално бројило директна мерна група _______________ . 

Трофазна електронска бројила , а према спецификацији АМ1/МО! система верзија 2.0. 

За управљање тарифама уградити управљачки уређај: Интегрисан у бројилу. 

2.10.  Обавезна уградња, у мерно-разводном орману, нисконапонских прекидача који служе за техничку 
           заштиту и за ограничавање снаге - струје, следећих назначених струја по фази: 
- за станове се уграђује: број станова струја НН прекидача начин прикључења 
                                                      22 16А трофазно 
-  за локале се уграђује: број локала струја НН прекидача начин прикључења 
                                                           1 25А трофазно 
-  за заједничку потрошњу се уграђује: врста зп број зп струја НН начин прикључења 
                                                                       степениште 1 16 А трофазно 
                                                                              лифт 1 25 А трофазно 
                                                                           гаража 1 16 А трофазно 
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2.11.  Место уградње мерних и заштитних уређаја: мерне и заштитне уређаје уградити у мерно-разводни 
орман у складу са Правилима о раду дистрибутивног система. Опис ормана се даје у посебном текстуалном 
прилогу који је саставни део овог акта. Број ормана на објекту: 1 (један). 
2.12. Мерно разводни орман сместити: У ходнику зграде. 
2.13. Прикључни расклопни апарати, електрични и мерни уређаји морају бити декларисани за систем 
назначених напона 230 V / 3x230/400 V. Могу се користити само мерни уређаји који су одобрени од стране 
Дирекције за мере и драгоцене метале. 
2.14. Подаци потребни за прорачуне при изради техничке документације: Рачунати са снагом кратког 
споја на средњенапонским сабирницама у трафостаници 20-10/0,4 kV МБТС Европа Лозница од: 250 МVА 
при напону 10 kV, односно 500 МVА при напону 20 kV, а на нисконапонским сабирницама у трафостаници 
од 20/11 MVА. У трафостаници је енергетски трансформатор снаге 2х630 kVА. 
3. Остали услови: 

3.1.  Објекат изградити на прописаном растојању од електроенергетских објеката оператора 
дистрибутивног система. 
3.2. Придржавати се у свему посебног текстуалног и графичког прилога ако постоји као саставни део 
овог акта. 
3.3. Инвеститор је обавезан да условима коришћења електричне енергије, односно уградњом потребне 
опреме у објекту, обезбеди фактор снаге од најмање соз ф = 0,95. 
3.4. Инвеститор је дужан да угради дизел електрични агрегат за напајање електричних трошила која у 
случају квара на електроенергетским објектима оператора дистрибутивног система не смеју остати без 
електричне енергије. Обезбедити аутоматиком агрегата да мрежа и агрегат директно или преко инсталације 
инвеститора не дођу у електричну везу. 
3.5. Трошкови изградње потребне инфраструктуре за прикључење објекта на дистрибутивни систем 
електричне енергије износе око 2.409.734,77 динара са ПДВ-ом. Трошкови су одређени по важећем 
ценовнику ЕПС-а. Ови трошкови су варијабилни а међусобне обавезе биће дефинисане посебним уговором 
који је потребно потписати са ЕД Лозница пре издавања грађевинске дозволе. 
3.6. Коначан обрачун за прикључење објекта на дистрибутивни ЕЕС биће урађен након захтева за 
прикључење у зависности од ценовника који тада буде важећи и учешћа подносиоца захтева у набавци 
опреме, уређаја и материјала за извођење прикључка. 
 
3.7. Међусобне обавезе у смислу реализације ових услова биће деФинисане посебним уговором 
сачињеним између ЕД Лозница и подносиоца захтева, а након подношења одговарајућег захтева . 

 
ВОДОВОД 

 

1. Прикључни цевовод  водоводне мреже за предметни објекат димензионисати тако да задовољи 

потребе свих садржаја у оквиру објекта. Димензионисање прикључног цевовода и водомера извршити на 

основу хидрауличког прорачуна, који мора бити саставни део пројекта, а према графикону и табели 1 : 

број корисника (станара)= број станова x3 

2. Пројектовати приклучак  на уличну водоводну ПВЦ  цев   пречника__110_ мм у којој радни 

притисак на месту прикључка  износи од__4,0__до__7,0__бара. 

3. Прикључни цевовод од уличне водоводне цеви до водомерног склоништа пројектовати  

искључиво у правој линији, управно на уличну цев. Не дозвољавају се никакви хоризонтални ни 

вертикални преломи на делу цевовода од прикључка до водомера. Дати цевовод поставити у слоју песка 

10 цм испод и изнад цевовода у каналу минималне дубине 1 м. На делу трасе прикључног цевовода који 

пролази испод саобраћајница и тротоара затрпавање рова изнад слоја песка предвидети шљунком. 

4. Систем водоводног прикључка мора да садржи: 

- спојне елементе са разводном мрежом (придржавати се ЈУС-а за огрлицу са вентилом и приључак 

и огранак ) 

- ПЕ, ливено-гвоздене или ПВЦ цеви за радни притисак од 10 бара. 

- водомер типа који је одобрен од Савезног завода за мерне и драгоцене метале. 

- два вентила , пропусни пре водомера и пропустни са испустом иза водомера. 

- остале неопходне фазонске комаде 

- склониште за водомер 

5. Склониште за водомер пројектовати на удаљености до 3 м од регулационе линије, унутрашњих 

димензија 1,20x1,20x1,30 м, за један најмањи водомер, а за         сваки  следећи водомер склониште за 

водомер проширити за 30 цм до пречника ø50мм а преко ø50мм проширити за 50цм, дужину шахте 

урадити према пратећим елементима водомера. Водомер се поставља на минимум 0,30м од дна шахте са 

ослонцем испод. 

6. Уколико се у оквиру објекта налази више засебних потрошача (станови, локали и сл.)  предвидети 

за сваку потрошачку јединицу посебан водомер, који ће бити смештен у заједничким просторијама 

(ходницима) и један централни водомер који ће мерити укупну потрошњу у објекту. 

 7.  контролни водомер за санитарну воду сместити у водомерном окну и димензионисати га у складу са 

хидрауличним прорачуном за предвиђени опсег потрошње. За пожарну воду предвидети засебан водомер,  

сместити гау водомерно окно и димензионисати га у складу са хидрауличним прорачуном за предвиђени 

опсег потрошње. 

 

Обавезно у водомерном окну извршити раздвајање санитарне и пожарне воде. 
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  TABELA 1 

Veličina 

vodomera 

u   m³/h   

Prečnik  

Vodomera 

u   mm 

 Otpr u 

vodomeru po 

jedinici 

opterećenja u     

VS 

   Proticaj  u  l/ sec  pri gubitku pritiska  u 

                Vodomeru od m  VS 

            (broj jedinica opterećenja)  

    1    2       3     4      5 

     3     15    0.90000 0.264 

(1.1) 

 0.373 

 (2.2) 

  0.456 

   (3.3) 

 0.527 

  (4.4) 

 0.589 

  (5.6) 

     5      20    0.32400  0.439 

 (3.1) 

0.621 

(6.2) 

0.761 

(9.3) 

0.878 

(12.3) 

0.982 

(15.4) 

     7      25    0.16530 0.615 

(6.0) 

0.868 

(12.1) 

1.065 

(18.1) 

1.230 

(24.2) 

1.375 

(30.3) 

    10     30    0.08100 0.878 

(12.3) 

1.242 

(24.7) 

1.521 

(37.0) 

1.757 

(49.4) 

1.964 

(61.7) 

    20     40    0.02025 1.757 

(49.4) 

2.484 

(98.8) 

3.043 

(148.1) 

3.514 

197.5 

3.928 

(246.9) 

    30      50    0.00506 3.514 

(197.6) 

4.968 

(395.2) 

6.086 

(592.4) 

7.028 

(790.0) 

7.858 

(987.6) 

 

 
 KАНАЛИЗАЦИЈА 

 

1. Прикључну канализациону цев предметног објекта на уличну канализацију пројектом   

димензионисати тако да задовољи потребе свих садржаја у оквиру парцеле. Димензионисање прикључне 

канализационе цеви извршити на основу хидрауличког прорачуна који мора бити саставни део пројекта, с 

тим да  не сме бити мањег пречника од 160 мм.  

Подрумске просторије могу се прикључити на фекалну  канализацију препумпавањем. 

2.          Улична канализација је: фекална канализација: профил 200 мм, материјал керамика. 

3.        Гранично ревизионо окно у кругу предметне парцеле предвидети на одстојању највише 3,0 м од 

регулационе линије. У гранично ревизионо укључујити све фекалне воде из предметног објекта/предметне 

парцеле.Улични колектор је предвиђен само за фекалну канализацију и строго се забрањује укључење 

кишне канализације. 

4. Пројектовати извести од граничног ревизионог окна најкраћим путем до ревизионог окна на 

уличној канализацији канализационом цеви са  падом 2% до 6%. Изузетно може се одобрити прикључење 

горе наведене предметне парцеле преко друге парцеле, уз претходно добијену сагласност власника 

парцеле кроз коју пролази прикључни цевовод. Дати цевовод поставити у слоју песка 10 цм испод и изнад 

цевовода у каналу  са пројектованим падом минималне дубине 1 м. На делу трасе прикључног цевовода 

који пролази испод саобраћајница и тротоара затрпавање рова изнад слоја песка предвидети шљунком. 

6. Пројекат радити тако да се прикључна цев улива у улични ревизиони шахт на коти која је виша од 

коте дна уличног канализационог колектора за минимум 100 цм. 

5. Прикључење гаража, ресторана сервиса и других објеката, који испуштају воде са садржајем уља, 

масти, бензина итд.., предвидети преко таложника  и сепаратора (одвајача) масти, уља и бензина. Систем 

јавне канализације мора бити заштићен од непожељног дејства материја које са собом носе отпадне воде 

корисника градске канализације и врши се кроз следеће заштите: Заштита од механичких утицаја, заштита 

од запаљивих и експлозивних материја, заштита од хемијских материја, заштита од инфективних вода. 

7. Kвалитет отпадних вода које се упуштају у улични колектор градског канализационог система 

мора да одговара Правилнику о техничким и санитарним условима за упуштање отпадних вода у градску 

канализацију, при чему температура воде не сме бити већа од 40 °С. 

 

УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ МЕРА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА 

У погледу мера заштите од пожара, у фази пројектовања и изградње предметног објекта са свим 

припадајућим инсталацијама, опремом и уређајима потребно применити мере заштите од пожара утврђене 

законима, техничким прописима, стандардима и другим актима којима је уређена област заштите од 

пожара, а посебно наглашавамо следеће услове: 

- приликом пројектовања и утврђивања захтева у погледу заштите од пожара за 

конструкцију, материјале, опрему, инсталације и уређаје, потребно је, осим техничких прописа 

којима је уређена област заштите од пожара гаража, применити и одредбе СРПС ТП 21; 

 - потребно је израдити процену ризика од пожара којом се утврђује потреба за уградњом система 

за благовремено откривање, дојаву и гашење пожара сходно чл. 42 Закона о заштити од пожара 

(„Сл. гласник РС“ бр. 111/09 и 20/15); 

  



 5 
 

 -приликом пројектовањапотребно је обезбедити вертикално прекидно растојање између отвора на 

фасади од мин 1,0 м, уз примену материјала за термоизолацију у складу са Правилником о 

техничким захтевима безбедности од пожара спољних зидова зграда (''Сл.гл.РС'', бр. 59/16); 

-Достављеним идејним решењем није обрађен прикључни гасовод са МРСи иста није предмет 

ових услова. Имајући у виду да гасне инсталације, уређаји и опрема у објекту представљају 

техничко технолошку целинуса прикључним гасоводом и МРС, неопходно је да оператер 

дистрибутивне гасне мреже прибави услове у погледу мера заштите од пожара у складу са 

одредбама чл. Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима (''Сл.гл.РС'', бр. 

54/15) и одредбама чл. 16. став 1 Уредбе о локацијским условима, као и услове у погледу мера 

заштите од пожара у складу са одредбама чл. 16. Став 2 исте Уредбе.; 

-Решење о грађевинској дозволи доставити Одељењу за ванредне ситуације и доставити на 

сагласност пројектну документацију за извођење радова чији је саставни део  и Главни пројекат 

заштите од пожара. 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ 

-   На сувом и приступачном месту у ходнику главног улаза уградити изводни ТК орман који обавезно 

уземљити. 

-   од условљеног ТК извода до условљеног окна  у ров дубине 80 цм од будуће коте терена положити  две 

ПВЦ цев 110 мм, 

-     уз регулациону линију са улицом кнез Михаила изградити приступно кабловски окно, 

-   при полагању ПВЦ цеви водити рачуна о углу савијања цеви, полупречник треба да износи r≥ 2,5m, 

ради несметаности полагања кабла кроз приводну цев. Место савијања цеви не сме се затрпати док 

надзорни орган не констатује да је кривина прописно изведена. 

- од унутрашњег кабловског ормана, развод телефонске инсталације извести    инсталационим кабловима 

категорије II ТК ДСЛ,  који се целом дужином увлаче кроз инсталационе PVC цеви све до одговарајуће 

утикачке кутије у стамбеном или пословном простору. У изводу, инсталације завршити на инсталационим 

реглетама 10х2. 

-    свуда уз ТК инсталације уградити по једну резервну цев за будућу оптичку мрежу, за  хоризонтални 

развод користити цеви Ø 16, за вертикални развод  Ø 40. На сваком спрату на месту укрштања резервних 

хоризонталних и вертикалних цеви предвидети разводну  кутију одговарајућих димензија због лакше 

манипулације кабловима. 

 

ГАСОВОД 

 

Предметни  објекат је у зони у којој је изграђена дистрибутивна гасоводна мрежа, па ће поменути објекат 

бити могуће прикључити као будућег потрошача.  

-Објетат се може прикључити на дистрибутивни гасовод и из улице Kнеза Михаила и из Kарађорђеве 

улице. Оставља се пројектанту на избор. 

-Уколико се инвеститор определи за изградњу заједничке котларнице за цео објекат, мора у пројекту 

обезбедити просторију за ове намене, у складу са Правилника о техничким нормативима за пројектовање, 

грађење, погон и одржавање гасних котларница (Сл. лист СРЈ бр. 10/1990. и 52/1990), и остати власником 

котларнице, који ће касније и бити купац природног гаса и обвезник према дистрибутеру. Такође, 

пројектовање и изградња Гасне котларнице се мора извести сагласно важећем Закону о планирању и 

изградњи. 

-Ако се инвеститор определи за независно снабдевање гасом будућих купаца пословног, односно 

стамбеног простора, када они постају купцима гаса, пројектом мора предвидети могућност уградње 

заједничких гасних инсталација у степенишном простору (немерени део), као и природну вентилацију 

степенишног простора уградњом стабилних вентилационих  решетки са против-кишним жалузинама, 

уграђеним у доњем делу улазних врата и у највишој тачки степенишног простора. Жалузине морају бити 

величине у складу са прорачуном, али не мање од 400x400 мм. Немерени део гасне инсталације мора бити 

уземљен независно од уземљења зграде.  

-Уколико се инвеститор определи за ”димњачке” гасне уређаје, код организације простора у стамбеним, 

односно пословним јединицама, мора се водити рачуна да се, најчешће у купатилима, уграде одговарајући 

димњаци за продукте сагоревања при сагоревању природног гаса, довољног капацитета да прихате 

одређени број гасних уређаја по вертикали. Уколико се гасни котлови поставе у купатилима, обавезно, 

обезбедити независну природну вентилацију купатила (у горњој и доњој зони). Вентилациони отвори су 

довољне величине 10цм x 10цм. Обавеза Инвеститора је, при изради Главног пројекта Унутрашње гасне  
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инсталације за сваку стамбену или пословну јединицу, обавезно уради и цртеж  који садржи вертикални 

пресек: довода свежег ваздуха за сагоревање, одвод продуката сагоревања и отвора за природну 

вентилацију простора у којем се налази гасни котао. Такође мора прибавити атест за димњак од 

одговарајуће институције, овлашћене за те послове. 

-Уколико се инвеститор определи за ”фасадне” гасне уређаје, код организације простора у стамбеним, 

односно пословним јединицама, мора се водити рачуна да гасни котлови морају бити уграђени у 

просторију која има бар један спољни зид. Гасни котлови не могу се уграђивати у спаваће собе.  

-Простори, кроз које пролази Унутрашња гасна инсталација, морају бити вентилирани, сходно одредаба 

Правилника о техничким нормативима за унутрашње гасне инсталације (Сл. лист СРЈ бр. 20/1992). 

Посебно обратити пажњу на просторе изнад ”спуштених плафона”. 

 

-Уколико се инвеститор определи да предметни објекат прикључни на дистрибутивну гасоводну мрежу, 

потребно је да пре почетка партерног уређења простора око објекта, обавести Лозница- гас. Стручне 

службе Лозница-гаса ће изаћи на терен и заједно са Инвеститором дефинисати трасу прикључног 

гасовода, као и локацију Регулационе станице за гас. 

-При пројектовању и изградњи објекта, у свему осталом, инвеститор се мора придржавати одредаба 

Правилника о техничким нормативима за унутрашње гасне инсталације (Сл. лист СРЈ бр. 20/1992) и 

одредаба Правилника о техничким нормативима за пројектовање, грађење, погон и одржавање гасних 

котларница (Сл. лист СРЈ бр. 10/1990. и 52/1990). 

-При пројектовању изградњи морају се поштовати следећи: 

 

ТЕХНИЧKИ УСЛОВИ 

 

1.Минимално дозвољено растојање од спољне ивице цеви гасовода до спољне ивице цеви водовода и 

канализације   износи 0,20 м при укрштању цевовода а 0,40 м при паралелном вођењу. 

2.Минимално дозвољено растојање од спољне ивице цеви гасовода до нисконапонских и високонапонских 

ел. каблова   износи 0,30 м при укрштању цевовода а 0,60 м при паралелном вођењу. 

3.Минимално дозвољено растојање од спољне ивице цеви гасовода до телекомуникационих каблова 

износи 0,30 м при укрштању цевовода а 0,50 м при паралелном вођењу. 

4.Минимално дозвољено растојање од спољне ивице цеви гасовода до водова хемијске индустрије и 

технолошких флуида износи 0,20 м при укрштању цевовода а 0,60 м при паралелном вођењу. 

5.Минимално дозвољено растојање од спољне ивице цеви гасовода до шахтова и канализације износи 0,20 

м при укрштању цевовода а 0,30 м при паралелном вођењу. 

6.Минимално хоризонтално растојање од спољне ивице цеви гасовода до стубова далековода надземне 

мреже, за називни напон до 1 кW, износи 1 м при укрштању цевовода и мреже а   1 м при паралелном 

вођењу гасовода и мреже. 

7.Минимално хоризонтално растојање од спољне ивице цеви гасовода до стубова далековода надземне 

мреже, за називни напон од 1 кW па до 20 кW, износи 2 м при укрштању цевовода и мреже а   2 м при 

паралелном вођењу гасовода и мреже. 

8.Минимално хоризонтално растојање од спољне ивице цеви гасовода до стубова далековода надземне 

мреже, за називни напон од 20 кW па до 35 кW, износи 5 м при укрштању цевовода и мреже а   10 м при 

паралелном вођењу гасовода и мреже. 

9.Минимално хоризонтално растојање од спољне ивице цеви гасовода до стубова далековода надземне 

мреже, за називни напон већег од 35 кW, износи 10 м при укрштању цевовода и мреже а   15 м при 

паралелном вођењу гасовода и мреже. 

10.Постављање канализације извршити испод гасовода, а уколико 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, морају се предузети одговарајуће мере заштите. Сабијање тла вршити 

искључиво са радним машинама чија ширина радног дела је већа од 1 м. 

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

13.Подносилац захтева, односно извођач радова сноси све трошкове настале оштећењем гасовода и друге  

трошкове санације последица насталих оштећењем гасовода.     

 

НАКНАДЕ И ДОПРИНОСИ  ЗА  ПРИБАВЉАЊЕ  ГРАЂЕВИНСКЕ  ДОЗВОЛЕ 

 

- ЈП ''Град'' Лозница 

       
ОБАВЕЗНИ  ДЕЛОВИ  ПРОЈЕКТА  ЗА  ГРАЂЕВИНСКУ  ДОЗВОЛУ 

 
Пројекат за грађевинску дозволу урадити у складу са Правилником о садржини, начину  

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

објекта (''Сл.гласник РС'', број 23/15). 
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САСТАВНИ ДЕО ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА  

 

-Услови ЈП''Водовод и канализација'' Лозница,  бр.108/1934 од 10.12.2015. године, 

-Услови ''Електродистрибуција'' Лозница, бр. 4-136/2016 од 15.09.2016.  године,   

-Услови МУП РС, Одељ. за ван. ситуације Шабац, број 217-9179/16-1од  15.09.2016., 

-''Лозница-гас'' ДОО Лозница, број 781/15 од 14.12.2015. године, 

-''Телеком Србија'' Београд, број 7010-449927/1-СЂ од 07.12.2015. године, 

 

      
ДРУГИ УСЛОВИ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ 

       
Одговорни пројектант је дужан да пројекат за грађевинску дозволу уради у складу са 

локацијским условима. 

 

На пројекат за извођење прибавља се сагласност од стране органа надлежног за послове заштите 

од пожара.   

 
Уз захтева за грађевинску дозволу неопходно је приложити уговор сачињен између инвеститора 

и имаоца јавних овлашћења по питању инфраструктуре (а  у вези услова  ''Електродистрибуција'' 

Лозница, бр. 4-136/2016 од 15.09.2016.  године ), сходно члану 135. став 10. Закона о планирању 

и изградњи.  

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

надлежном ради објављивања на интернету кроз ЦИС. 

 

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. 

 

 


