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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 - Градска управа, Улица Карађорђева бр. 2, Лозница, чији је пуномоћник ЈП "Лозница 

Развој" Лозница, за издавање локацијских услова за изградњу атмосферске канализационе мреже 

у делу Железничке улице у Лозници на к.п. 4857/20 и 4857/5 К.О. 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, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019 и 9/2020), 

Уредбе о локацијским условима (''Службени гласник РС'', број 35/15,114/15и 117/2017), Правилника о 

поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (''Службени гласник РС'', број 68/2019) 

и Плана генералне регулације за насељено место Лозница (Сл. Лист Града Лозница“, бр 3/14 и 13/18), 

издаје 

 

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 
 
за катастарске парцеле број 4857/20 и 4857/5 К.О. Лозница, за изградњу атмосферске 

канализационе мреже у делу Железничке улице у Лозници, укупна дужина цевовода око 75 м, 

категорије објекта Г, класификационог броја 222311. 

 
Саставни део ових Локацијских услова је Идејно решење (Главна свеска) за изградњу атмосферске 

канализационе мреже у делу Железничке улице у Лозници, број техничке документације 2020-H08-01, из 

Децембра 2020. године, Београд, урађено од стране "HIDRO-PRO" д.о.о., Пројектовање у грађевинарству, 

улица Генерала Штефаника 25, Београд, Идејно решење (Пројекат атмосферске канализације) за изградњу 

атмосферске канализационе мреже у делу Железничке улице у Лозници,  број техничке документације 

2020-H08-02 из Децембра 2020. године, Београд, урађено од стране " HIDRO-PRO " Пројектовање у 

грађевинарству, улица Генерала Штефаника 25, Београд. 

 

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА  

 
 
ХИДРОТЕХНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА  

  

Атмосферска канализација 

Концепција каналисања отпадних вода усвојена у претходном Генералном плану подразумевала је 

укидање општег и оријентацију на сепарациони систем. Међутим, предвиђена мрежа кишне канализације 

урађена је у незнатном проценту, практично је има у неким улицама у центру града (нпр. улице 

Пашићева, Саве Ковачевића, Јована Цвијића, булевар Доситеја Обрадовића, његов југозападни део). Сви 

постојећи колектори су гравитациони, а код пројектовања се водило рачуна да њихова траса уједно 

представља најкраћи пут до реципијента.  

Најпроблематичнији део градског подручја са становишта одвођења атмосферских вода је најнижи део 

Клубаца. То из разлога што сви потоци који се формирају на падини северно од улице Бакал Милосава и 

теку у правцу југ-север пресецају улицу Дринске дивизије (постоје пропусти испод пута) и практично се 

разливају по простору Клубаца. Пријемник за ове воде би требало да буде Болнички поток.   

Сличан проблем се јавља и у Лозничком пољу али не из разлога великих количина кишнице која 

пристиже већ због конфигурације терена: раван терен који аутоматски захтева станицу за препумпавање 

или у једном делу код Вук Караxић школе где је старо корито болничког потока затрпано па се вода 

слива у појединим деловима и плави куће.   

 

 

 

 



Атмосферска канализациона мрежа  

Евакуација кишних вода са градских и приградских улица, паркинга и платоа представља један од 

великих проблема који треба решавати и у том смислу би као приоритет било неопходно за почетак 

приступити овом проблему озбиљније. То значи да би било целисходно да се после усвајања планског 

решења саобраћајница уради потребна техничка документација одвођења атмосферских вода. На тај 

начин би се добио и тачан положај пумпних станица без којих је немогуће одвести воду са ниских равних 

терена.  

Овде треба нагласити да се известан део атмосферских вода који потиче од пијаца, гаража, платоа 

индустријских објеката, мора одвести у фекалну мрежу уз претходно пречишћавање. Такође је потребно 

примењивати и локални предтретман у виду таложника и сепаратора.  

 

Реципијенти на градском подручју су:  

• река Штира са подручјем слива 30,9%  

• река Трбушница са подручјем слива 4,6%  

• река Жеравија са подручјем слива 32,3% и  

• река Дрина са подручјем слива 32,3%  

• као и Болнички поток који се улива у реку Жеравију.  

 

Правила уређења и грађења 

 

 

Кишна  канализација 

 

С обзиром на тренутно стање потребно је уредити идејни пројекат одвођења кишних вода за урбани 

део који ће градске власти дефинисати. У том пројекту би биле дефинисани правци примарне и 

секундарне мреже.  Потребно је прећи на сепаратни систем каналисања у што већем проценту. Приликом 

реконструкције улица потребно је и сагледати могућност одвођења кишних вода. Приликом изградње 

кишне канализације користити цевни материјал који одговара условима за конкретну ситуацију ( ПВЦ , 

ПЕХД или бетонске цеви). Неопходно је да  брзине воде у цевоводу буду такве да не нарушавају 

квалитет цевовода тј. да буду у границама које препоручују произвођачи. Потребно је обезбедити 

потребан број ревизионих отвора који могу бити од префабрикованих елемената или ливени на лицу 

места. Улив у реципијент обезбедити да не еродира исти. Приликом израде документације користити 

параметар интензитета  кише од  и=150 л/с/ха. 

 
 
УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ НА КОМУНАЛНУ И ДРУГУ 

ИНФРАСТРУКТУРУ 

 

 

ЕЛЕКТРО МРЕЖА  

 

- Према Условима ''ЕПС Дистрибуција'' ДОО Београд, Огранак Лозница, број 8Ј.1.1.0-D-09.14-

593-/1-21 од 05.01.2021. године. 

 

ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 

 

- Према условима ЈП ''Водовод и канализација'' Лозница, број 209/1622 од 15.01.2021. године.

  

 

ГАСОВОД 

 

- Према условима  ''Лозница-гас'' ДОО  Лозница, број ЛГ-384/21 од 04.01.2021. године. 

 

 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА МРЕЖА 

 

- Према Условима "Телеком Србија" АД Београд, број А332-1591/1 од 15.01.2021. године. 

 

 

 



ЈП "ЛОЗНИЦА РАЗВОЈ" 

 

- Према Условима ЈП "Лозница Развој", број 03-5/1 од 11.01.2021. године. 

 

 

 

НАКНАДЕ И ДОПРИНОСИ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ РЕШЕЊА ПО ЧЛАНУ 145. ЗАКОНА 

 

- ЈП ''Лозница развој'' из Лознице. 

 

 

ОБАВЕЗНИ ДЕЛОВИ ПРОЈЕКТА ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ 

 

ПГД 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 ''Електродистрибуција'' Лозница, број 8Ј.1.1.0-D-09.14-593-/1-21 од 05.01.2021. године. 

- Услови ЈП ''Водовод и канализација'' Лозница, број 209/1622 од 15.01.2021. године.  

- Услови ''Лозница-гас'' ДОО Лозница, број ЛГ-384/21 од 04.01.2021. године.  

- Услови "Телеком Србија" АД Београд, број А332-1591/1 од 15.01.2021. године. 

- Услови ''Лозница Развој", број број 03-5/1 од 11.01.2021. године. 

- Идејно решење.  

 

 

ДРУГИ УСЛОВИ У СКЛАДУ СА  ЗАКОНОМ 

 

Одговорни пројектант је дужан да ПГД 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, имаоцима јавних овлашћења и надлежном ради 

објављивања на интернету кроз ЦИС. 

 

ПОУКА: Против ових локацијских услова може се поднети приговор Градском већу града Лознице, у 

року од 3 дана од дана пријема локацијских услова. 

 

 

 

 
                        ОБРАДИО 

 

        Катарина Радаљац, маст.инж.арх. 

 

 

 

 

 

                 ШЕФ ОДСЕКА                 НАЧЕЛНИК  ОДЕЉЕЊА 

 

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

 

 
 


