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Л о з н и ц а 

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

Гордане Лукић из Лознице, Улица Слободана Пенезића 12, поднет преко пуномоћника 

Зорана Андрића из Лознице, Булевар Доситеја Обрадовића 12/13, за издавање локацијских 

услова за изградњу стамбено-пословног објекта на катастарској парцели 3481/64 у 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 детаљне регулације зоне III ''Лагатор'' (''Службени лист 

општине Лозница'', број 4/2005), издаје 

   

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 

 
за катастарску парцелу 3481/64 КО Лозница, за изградњу вишепородичног-

стамбено-пословног објекта у низу, фаза I - део објекта који представља техничку и 

функционалну целину, укупне БП 1.181,46 м
2
, категорија објекта Б, 

класификациони број 112221.     
           

Саставни део ових Локацијских услова је Идејно решење изградње стамбено-пословног објекта 

(фаза I, део објекта у низу који представља техничку и функционалну целину)  на катастарској 

парцели 3481/64 КО Лозница, урађен је од стране Предузећа за пројектовање, изградњу и 

инжењеринг ДОО ''Пирамида 2003'' из Лознице, број 01-03-2016. 

                                    
 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ИЗ ПЛАНА 

 

- намена катастарске парцеле: вишепородично становање средњих густина                        

- регулациона линија: према плану регулације 

- грађевинска линија: 5,0 м од регулационе линије 

- степен заузетости: мах 50 % 

- индекс изграђености: 1,6 

- спратност објекта : мах од По+Пр+2  до По+Пр+3+Пк  (подрум, приземље, 

три спрата и поткровље) 

- прилаз објекту: из постојеће улице  

- висина објекта до коте слемена: 18 м 

- проценат зелених површина на парцели: мин 20 % 

- растојање објекта од бочних граница парцела: на међи   

- растојање објекта од бочних суседних објеката: непрекинути низ   

- паркирање: једно гаражно  пракинг место или  једно паркинг место по једној 

стамбеној јединици уз услов да је однос гаражних и паркинг места мин 1:5, као 

и једно паркинг место на 70 м
2
 пословног простора 

- кота пода приземља: мах 1,20 м (0,20 м за пословни простор) у односу на 

нулту коту 
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- поткровље: дозвољава се изградња само једне поткровне етаже и то: у оквиру 

косог крова (могуће као дуплекс станова) при чему се дозвољава примена 

кровних  баџа чија фронтална  површина је мах 25 % вертикалне пројекције 

крова. Висина надзитка је мах 1,6 м. Или као повучена етажа од предње и 

бочних линија објекта мин 2/3 спратне висине поткровне етаже. 

- грађевински елементи: према улици мах ширине 1,50 м до 50% уличне 

фасаде изнад приземља, према задњој међи мах 1,20 м до 50% задње фасаде 

изнад приземља, 

- отворено степениште: висине до 0,90 м могу се поставити ван грађевинске 

линије, 

- ограда: није предвиђена 

- пословни простор: намењен је делатностима које немају штетни утицај на 

животну околину (прекомерна бука, прашина, дим, гасови и други захађивачи 

околине).     
 

 

ТЕХНИЧКИ  УСЛОВИ  ЗА  ПРОЈЕКТОВАЊЕ  И  ПРИКЉУЧЕЊЕ 

 
1. Електроенергетски услови: 
1.1. Групни типски прикључак: тип - ознака прикључка Г- 32 
1.2. Одобрена снага за станове:    

број станова са 
истом снагом 

одобрена вршна 
снага једног стана (kW) 

6 17.25 

       
1.3. Одобрена снага за локале:    

број локала са 
истом снагом 

одобрена вршна 
снага једног локала (kW) 

1 22.08 

 
1.4. Одобрена снага за заједничку потрошњу:  

намена зп 
носилац  

број зп. са 
истом снагом 

одобрена вршна 
снага једне зп. (kW) 

гараже и оставе  1 11.04 

степениште 1 3.68 

котларница 1 11.04 

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. 
  
2. Технички услови: 
2.1. Потребно је изградити следеће ЕЕО:  
2.1.1. Нисконапонски подземни вод, проводником типа XP00-A или изузетно PP00-А 4x150 mm² 

дужине око 170m, од МБТС 10/0,4kV ''Лагатор 6 - Ново Обданиште '', Лозница до новог 
слободностојећег КПРО-4. Локацију КПРО-4 одредити у договору са надлежном 
урбанистичком установом. КПРО-4 мора бити израђена од изолационог материјала са 
степеном заштите IP54. 

2.1.2. Нисконапонски подземни вод, проводником типа XP00-A или изузетно PP00-А 4x95 mm² 
дужине око 10m, од новог слободностојећег КПРО-4 до кабловске прикључне кутије, типа 
КПК 3х250/95, коју је потребно поставити на фасаду објекта. КПК мора бити израђена од 
изолационог материјала са степеном заштите IP54. 

          Кабловске водове пројектовати и изградити према техничкој препоруци ТП-3 ЕПС-а.  
2.2. Напон прикључења објекта: 3х230/400 V 
2.3. Место прикључења објекта: Мерни орман  
2.4. Врста прикључка: трофазни 
2.5. Начин прикључења: 

- подземни 
- удаљеност од система: ______ 
- тип прикључка: Г-32 
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- тип кабловске прикључне кутије - КПК 3x250/95 
- унутрашњи део прикључка: XP00-A 4x150 mm

2
. 

2.6.Место везивања прикључка на систем : КПК 3х250/95 
2.7. Инвеститор изградње објекта ће извести заштиту од напона додира ТN-C-S, 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, 25 и 32 А. 
2.9. За мерење утрошене електричне енергије уградити електронска бројила:        

- трофазно бројило активне електричне енергије класе тачности 2: за станове 6 ком, за 
локале 1 ком, за заједничку потрошњу 2 ком, 

- једнофазно бројило активне електричне енергије класе тачности 2: за станове ___ ком, за 
локале ___ ком, за заједничку потрошњу 1 ком, 

      - тросистемско вишефункцијско дигитално бројило директна мерна група ____________. 
Eлектронска бројила, а према спецификацији АМI/MDI 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 
                                                        6                           25 А           трофазно                                                          
          - за локале се уграђује:    број локала струја НН прекидача    начин 
прикључења 
                                                 1                       32                                           трофазно 
          - за заједничку потрошњу се уграђује:    врста зп        број зп     струја НН    начин 
прикључења                                                                                                                                                                                                  

                                               гараже и оставе      1                25 А               трофазно   
                                                                 осветљење        1               25 А               монофазно 
                                                                котларница         1               25 А                трофазно 

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:  

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 / 3х230/400 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 '' 
Лагатор 6 - Ново Обданиште '', Лозница од: 250 МVА при напону 10 kV, односно 500 МVА 
при напону 20 kV, а на нисконапонским сабирницама у трафостаници од 20/11 МVА. У 
трафостаници је енергетски трансформатор 630 kVA. 

 
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 cos φ = 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 1.151.833,52 динара са ПДВ-ом. Трошкови  су одређени по 
важећем ценовнику ЕПС-а. Ови трошкови су варијабилни зависно од тога какве услове 
добијемо од ЈП Града приликом полагања напојног кабла (траса и дужина кабла, решавање 
имовинско правних односа директно утичу на цену) тако да се тачан износ може одредити 
након утврђивања тачне трасе кабла и добијања грађевинске дозволе за полагање истог. 
3.6. Цена прикључка (након изградње потребне инфраструктуре из тачке 3.5 по Методологији за 
одређивање трошкова прикључења на систем за пренос и дистрибуцију електричне енергије 
износи 496.167,93 динара са ПДВ-ом. Коначан обрачун за прикључење објекта на дистрибутивни  
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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. 

 

Гасовод 

 

Предметни  објекат је у зони у којој је изграђена дистрибутивна гасоводна мрежа и предметни објекат се 

може прикључити на дистрибутивну мрежу кад се за то стекну услови, 

• При пројектовању простор за Гасну котларница предвидети у складу са Правилником за гасне 

              котларнице, 

• Прикључни гасовод, мерно-регулациона станица и гасна котларница се граде као заједнички  

              објекат, у смислу Закона о планирању и изградњи, а за који се израђује независан Идејни пројект, 

• По добијеном Решење о одобрењу извођења радова (по чл. 145 важећег Закона о планирању и 

изградњи) за прикључни гасовод, МРС и гасну котларницу, Инвестирор подноси писмени Захтев за 

енергетску сагласност (може се преузети лично или електронски) "Лозница-гасу" д.о.о. Лозница.  Након 

тога се дефинишу финансијске обавезе и врши прикључење објекта на дистрибутивну мрежу. Употребну 

дозволу може исходовати Инвеститор код истог органа који изда Решење о одобрењу извођења радова, 

• Дистрибутивни гасовод је изграђен (И ПОД ПРИТИСKОМ) дуж коловозне траке а према  

              графичком приказу у прилогу, 

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

              изнад гасовада, 

 

При пројектовању и грађењу морају се поштовати и следећи: 

 
Технички 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. Минимално дозвољено хоризонтално растојање подземних гасовода од стамбеног објекта, објекта 

у којима стално или повремено борави већи број људи (од ближе ивице цеви до темеља објекта) је 3 м. 

Ово растојаqње се може смањити на минимално допуштено од 1 м уз примену додатних мера заштите 

(полагање гасовода у заштитну цев, постављање заштитних плоча изнад гасовода и тд.) при чему се не сме 

угрозити стабилност објекта. 

11. 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. 

12. 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. 

13. Ископ и затрпавање у близини гасовода (1,5 м лево и десно од осе гасовода) вршити искључиво  

              ручно. 
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Водовод 
 

        Даје се сагласност на локацију уз услов да минимална удаљеност објекта буде 2,50 м од 

осовине од цевовода. 

        За израду ових услова вршено је ископавање на терену, за тачно лоцирање цевовода на 

предметној локацији и установљено је да се налази 7,50 м од ивичњака коловоза (~1,80 најближа 

тачка објекта) и дубина цевовода је 1,30м до темена цеви. 

Приликом планирања и пројектовања објеката водити рачуна о удаљености од цевовода и 

међусобним размацима инсталација, није дозвољена изградња објеката 2,50м осовински од 

цевовода нити монтажа уређаја било које врсте. (Према сл.листу 7/2003. Општине Лозница чл.70 

и чл.71) Код укрштања са другим инсталацијама обезбедити минимални висински размак од 

0,50м а све према важећим техничким прописима и правилима техничке струке. 

Код прелаза приступних коловоза , рампи и сл. преко постојећих цевовода, водити рачуна да 

цевоводи буду адекватно заштићени од намерних и/или случајних утицаја од саобраћаја. 
о 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 табели 1 : број корисника (станара)= број станова х3. 
2. Приклучак извести на уличну водоводну ПВЦ цев пречника 225 мм у којој радни 
притисак на месту прикључка износи од 3,5 до 6,0 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 1,0 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 3,0 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 050мм а преко 

050мм проширити за 50цм, дужину шахте урадити према пратећим елементима водомера. 

Водомер се поставља на минимум 0,30м од дна шахте са ослонцем испод. Поклопац на 

водомерном окну, мин. 60,0 цм позиционирати изнад водомера. 

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

сл.) предвидети један ценртални водомер који ће мерити укупну потрошњу у објекту и за 

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

просторијама (ходницима). 

7. Контролни водомер за санитарну воду сместити у водомерном окну и 

димензионисати га у складу са хидрауличким прорачуном за предвиђени опсег 

потрошње. 

За пожарну воду предвидети засебан водомер, сместити га у водомерно окно и 

димензионисати га у складу са хидрауличким прорачуном за предвиђени опсег 

потрошње. 

 

Обавезно у водомерном окну извршити раздвајање санитарне и пожарне воде. 
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о КАНАЛИЗАЦИЈА 

1. Прикључну канализациону цев предметног објекта на уличну канализацију 
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 се могу прикључити на фекалну канализацију препумпавањем. 
2. Улична канализација је: 

-Фекална канализација: профил 250 мм, материал АСС. 
3. Гранично ревизионо окно у кругу предметне парцеле пројектовати на одстојању 

највише 3,0 м од регулационе линије. У гранично ревизионо предвидети укључење свих 
фекалних вода из предметног објекта/предметне парцеле. Улични колектор је 
предвиђен само за фекалну канализацију и строго се забрањује укључење кишне 
канализације. 
4.  Прикључење пројектовати од граничног ревизионог окна најкраћим путем до 
ревизионог окна на уличној 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. 

5.  Прикључење гаража, ресторана сервиса и других објеката, који испуштају воде 
са садржајем уља, масти, бензина итд.., вршити 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 и заштита од 

инфективних вода. 
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 70 цм. 

 
 
 

 

ТАБЕЛА 1 

Величина 
водомера у 
м

3
/х 

Пречник 
Водомера у 
мм 

Отпр у 
водомеру по 
јединици 

оптерећења у 
ВС 

Протицај у л/ сец при губитку притиска у 
Водомеру од м ВС (број јединица оптерећења) 

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) 
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7.  Квалитет 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 °Ц. 
 

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). 

 

САСТАВНИ  ДЕО  ЛОКАЦИЈСКИХ  УСЛОВА  

 

-Услови ЈП''Водовод и канализација'' Лозница,  број 29/898 од 24.05.2016. године, 

-Услови ''Електродистрибуција'' Лозница, број 4-57/2016 од 17.05.2016.  године,   

- КЈП ''Наш дом'' из Лознице,  број 1728  од 11.05.2016. године, 

-''Лозница-гас'' Лозница, број ФЛ 06/16 од 12.05.2016. године, 

- Копија плана, 

- Извод из листа непокретности, 

- Уверење о подземним инсталацијама,       

- Идејно решење.     

      
ДРУГИ УСЛОВИ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ 

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

локацијским условима. 

             Уз захтева за грађевинску дозволу неопходно је приложити уговор сачињен  између 

инвеститора и имаоца јавних овлашћења по питању изградње, односно реконструкције 

недостајуће инфраструктуре (а  у вези услова  ''Електродистрибуција'' Лозница, бр. 4-57/2016 од 

17.05.2016.  године), сходно члану 135. став 10. Закона о планирању и изградњи.  

 

            Приликом реализације фазе II испоштовати услов да минимална удаљеност планираног 

дела објекта буде 2,5 м   осовински од цевовода, условљен од стране ЈП ''Водовода и 

канализација'' Лозница издатим условима број 29/898 од 24.05.2016. године. 

     

            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. 

 


