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Л о з н и ц а 

 

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

захтеву ГРАДА ЛОЗНИЦЕ, за издавање  измењених локацијских услова у предмету 

изградње дистрибутивне секундарне водоводне мреже у Зајачи, 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 96/2016), Просторног плана града Лознице  

(''Службени лист града Лознице'', број  13/11) и Плана детаљне регулације индустријске 

зоне  ''Зајача'' у Зајачи са СПУ(''Службени лист града Лозница'', број 13/2013), издаје 

   

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 

 
за катастарске парцеле 1117, 1097, 1096, 1094, 1092, 1089, 746/2, 746/4, 744, 739/4, 

739/3, 719/3, 719/2, 693/2, 692/1, 673/7, 673/6, 673/5, 652/2, 649/5, 649/4, 649/2, 646, 576, 

572, 565/1, 560, 559/6, 543/1, 542, 536, 517/1, 515/1, 492/6, 492/2, 423/3, 423/2, 423/1,  422, 

421/2, 420, 419, 418, 386, 385, 215/3, 214, 190/1, 184/1, 183, 175/1, 168/1, 167, 161/1, 158, 

157/1 КО Зајача, за изградњу секундарне дистрибутивне водоводне мреже у Зајачи, 

категорија објекта Г, класификациони број 222210.     
           

Саставни део ових Локацијских услова је Идејно решење  Дистрибутивне секундарне 

водовдне мреже у Зајачи,  урађен је од стране СБЗП  ''WALL''  из Лознице, Улица кнеза 

Милоша 16, од новембра 2016. године. 
 

 
УСЛОВИ  ЗА  ПРОЈЕКТОВАЊЕ  И  ПРИКЉУЧЕЊЕ НА КОМУНАЛНУ И ДРУГУ 

ИНФРАСТРУКТУРУ 

 

ВОДОВОД 

 

Планирана изградња секундарне дистрибутивне водоводне мреже у Зајачи је могућа 

према условима ЈП ''Водовод и канализација'' из Лознице, број 1/6 од 05.01.2017. годуне. 

 
ПУТЕВИ  

 
Инсталације се могу планирати на локацији и то: 

•  Поред државног пута 11Б реда број 330, инсталација одговарајућег пречника, на 

предметној деоници на оријентационој стационажи од км 12+972 до км 13+211 и од км 13+365 

до км 13+464 са леве или десне стране пута у правцу раста стационаже; 

•  Поред државног пута 11Б реда број 331, инсталација одговарајућег пречника, на 

предметној деоници на оријентационој стационажи од км 21+252 до км 22+337 са леве или десне 

стране пута у правцу раста стационаже; 

•  Испод државног пута 11Б реда број 330, инсталација одговарајућег пречника, на 

предметним деоницама на оријентационој стационажи код км 11+850, 12+260, 12+972 и 13+465; 
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•  Испод државног пута 11Б реда број 331, инсталација одговарајућег пречника, на 

предметној деоници на оријентационој стационажи код км 21+264, 21+562, 21+676, 21+975 и 

22+223; 

Предметне инсталације могу се планирати и пројектовати поред и испод предметног пута уз 

испуњење следећих услова: 

1. Општи услови за постављање предметних инсталација поред и испод предметног пута: 

•  Усагласити трасу предметне инсталације са планираном ширином коловоза са ивичним 

тракама у складу са Правилником о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да 

испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута (Сл. гласник бр.50/2011) и другим 

техничким прописима или са планском документацијом; 

•   Траса предметне инсталације мора се пројектно усагласити са постојећим инсталацијама 

постављеним поред и испод предметних путева, а на основу извода из катастра подземних 

инсталација, тј. прибавити положаје инсталација од комуналних предузећа и надлежних 

организација за управљање тим инсталацијама и планираних инсталација; 

2. Услови за паралелно вођење предметних инсталација поред државних путева: 

•   предметне инсталације планирати минимално 3,00 м од крајње тачке попречног профила 

државног пута (изузетно од ивице реконструисаног коловоза) или уз спољну ивицу катастарске 

парцеле уколико не угрожава стабилност и одводњавање пута; 

•   у зони у којој су објекти изграђени у непосредној близини регулационе линије 

неопходно је планирати адекватну заштиту темеља предметних објеката; 

•  на местима где није могуће инсталације поставити ван попречног профила државног 

пута мора се испројектовати и извести адекватна заштита трупа предметног пута; 

•   за постављање предметних инсталација преко путних објеката потребно је прибавити 

сагласност пројектанта путног објекта или пројектне организације која је уписана у одговарајући 

регистар за израду техничке документације за ту врсту објеката и која има запослена лица са 

лиценцом одговорног пројектанта који имају одговарајуће резултате у изради техничке 

документације за ту врсту и намену објеката, 

•   постављање инсталација по путним објектима, уколико се докаже да предметна 

инсталација не утиче на стабилност предметних објеката, планирати качењем носача о конзолу 

пешачке стазе, који мора бити удаљен од главног носача објекта и конзоле мин. 10 см ради 

одводњавања и проветравања, са заштитним поцинкованим лимом ради заштите од падавина; 

•   у случајевима да објекат нема конзолу инсталацију планирати бочним качењем за носач 

конструкције који мора бити удаљен од главног носача објекта мин. 10 см ради одводњавања и 

проветравања, са заштитним поцинкованим лимом ради заштите од падавина; 

3. Услови за укрштање предметних инсталација са предметним путем: 

■ предметна инсталација мора бити пројектована испод предметне деонице државног пута, у 

заштитној цеви, дужине најмање (труп пута + земљишни појас са обе стране пута). Неопходно је 

да се предвиди двострано проширење предметног пута на прописану ширину коловоза са 

ивичним тракама (Правилник о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да 

испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута (Сл. гласник бр.50/2011), као и други 

технички прописи или важећи плански документ). Укрштање инсталација са путем пројектовати 

под углом од 90° уколико техничке могућности дозвољавају. Заштитну цев поставити 

искључиво механичким подбушивањем трупа пута и земљишног појаса (није дозвољено 

раскопавање државног пута). Темељне јаме за бушење морају бити удаљене најмање на ивицу 

земљишног појаса, односно минимално 3 т од крајње тачке попречног профила. Пројектована 

дубина заштитне цеви мора бити минимално 1,50 т од коте коловозне конструкције односно 

минимално 1,2 м испод дна јарка; 

Пројектна документација мора бити пројектована тако да предметна инсталација не угрожава 

стабилност државних путева и обезбеђује услове за несметано одвијање саобраћаја на државном 

путу, не угрожава саобраћајну сигнализацију и опрему пута, као и да не омета одржавање 

предметне деонице државног пута; 

Техничку документацију, потребно је да изради предузеће, односно друго правно лице које је 

уписано у одговарајући регистар за израду техничке документације за ту врсту објеката и које 

има запослена лица са лиценцом за одговорног пројектанта која имају одговарајуће резултате у 

изради техничке документације за ту врсту и намену објеката. 

Техничка документација треба да садржи: 
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•  ситуациони план на катастарско-топографској подлози на коме су обележене тачне 

стационаже предметног пута на почетку и крају паралелног вођења предметних инсталација, на 

месту укрштаја, на месту промене пречника инсталација, на местима уласка и изласка 

предметних инсталација у/из конструкције моста, на местима уласка и изласка предметних 

инсталација из катастарских парцела које припадају предметном путу; 

•  геодетски снимљене попречне профиле предметног пута на почетку и крају 

паралелног вођења предметних инсталација, на месту укрштаја, на месту промене пречника 

инсталација, на местима уласка и изласка предметних инсталација у/из конструкције моста, на 

местима уласка и изласка предметних инсталација из катастарских парцела које припадају 

предметном путу са свим елементима пута и границама парцела на којима се налази пут, у 

размери 1:100/100, и то са уцртаним положајем инсталација и растојањем у односу на крајње 

тачке попречног профила пута, као и све неопходне техничке детаље полагања (стационажа 

пута, пречник инсталације, и др.); 

•   технички опис којим се дефинише траса инсталације са свим својим елементима као и 

опис технологије извођења радова; 

•   детаље; 

•            табеларни преглед постављања предметних инсталација поред и испод предметних 

путева, који мора бити сачињен у складу са подацима наведеним у пројекту и оверен печатом и 

потписом одговорног пројектанта. 

 

Тачне стационаже предметних инсталација поред и испод предметних путева утврдити 

директним мерењем на терену у односу на познате стационаже чворних тачака 

(координате чворних тачака налазе се на сајту ЈП „Путеви Србије“). 

 

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 ''Путеви Србије'' Београд, интерни број ЉНП 24 од 18.04.2017. године, 

- Услови ЈП ''Водовод и канализација'' Лозница,  бр.1/6 од  05.01.2017. године, 
-  Мишљење ЈВП ''Србијаводе'', ВПЦ ''Сава-Дунав'', Београд, број 560/1 од 24.03.2015. године, 

-  Водни услови Одељења за привреду, ГУ Лозница, број 325-4/2015-06 од  09.04.2015. године, 

-  Услови ЈП ''Србијашуме'' Београд, број 2551/1 од 26.03.2015. године, 

- ''Телеком Србија'' Шабац, број 7535-111/761-15 БИ од 27.01.2015. године, 

-  ЕД Лозница, број 4-200/14 од 04.12.2014. године, 

-  ЈП''Град'' Лозница, број 03-1145/1 од 14.11.2014. године, 

-  Идејно решење.      

      
ДРУГИ УСЛОВИ У СКЛАДУ СА  ЗАКОНОМ 

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

локацијским условима. 

 

Инвеститор пре почетка извођења радова са ЈП „Путеви Србије“ уређује односе у складу са 

чланом 17. став 1. тачка 10. Закона о јавним путевима ("Службени гласник РС", број 101/05, 

123/07, 101/11,93/12 и 104/13) и Одлуком о висини накнада за употребу државног пута ("Сл. 

гласник РС", бр. 16/2009), а према достављеној техничкој документацији. 

 

За поставаљање предметних инсталација, посебним уговором биће регулисано плаћање накнаде 

за постављање инсталација у складу са Одлуком о висини накнада за употребу државног пута 

("Сл. гласник РС", бр. 16/2009). (члан 6. - За постављање водовода, канализације, електричних, 

телефонских и телеграфских водова и сл. (у даљем тексту: инсталација) на државном путу, плаћа 

се накнада у висини од 24,00 динара по метру постављених инсталација пречника (ширине) до  
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0,01 метара, а за инсталације већег пречника (ширине), накнада се сразмерно повећању пречника 

(ширине) линеарно увећава. Накнада из става 1. овог члана плаћа се једнократно, приликом 

закључења уговора.) 

      
Пре подношења захтева за грађевинску дозволу потребно је решити имовинско-правне односе са 

власницима к.п. преко којих се изводе предвиђени радови. 

 

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. 

 

Издавањем ових Локацијских услова стављају се ван снаге Локацијски услови број ROP-LOZ-

34109-LOC-1/2016 од 06.01.2017. године. 

  

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. 

 


