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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, Улица Георгија Јакшића број 3, кога заступа Драгослав Полић, за издавање 

локацијских услова за изградњу водоводне мреже у делу Железничке улице у Лозници на к.п. 4857/20 

и 4858/1 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, 

145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019 и 9/2020), Уредбе о локацијским условима (''Службени гласник РС'', број 

115/2020), 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 13/18), издаје 

 

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 
 
за катастарске парцеле број 4857/20 и 4858/1 КО Лозница, за изградњу водоводне мреже у делу 

Железничке улице у Лозници, дужина канализационе мреже око 66,00 м, категорије објекта Г, 

класификационог броја 222210 (Локални цевовод за дистрибуцију воде). 

 
Саставни део ових Локацијских услова је Идејно решење за изградњу водоводне мреже у делу Железничке 

улице у Лозници, број техничке документације 2020-H04-01, из децембра 2020. године, Београд, урађено 

од стране "HIDRO-PRO" д.о.о, Пројектовање у грађевинарству, Улица Генерала Штефаника број 25, 

Београд. 

 

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА  
 

ХИДРОТЕХНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА  

Водоснабдевање  

 

У циљу решавања питања водоснабдевања града Лозница у Горњем Јадру урађена је Студија о начину 

њиховог снабдевања (”Водоинжењеринг”, Београд, 1994). За потребе Студије извршена је опсежна анализа 

појединачних изворишта, извора, врела и бунара на подручју Горњег Јадра, и то у погледу њиховог 

капацитета и исправности квалитета воде. Утврђено је да испитивани извори не могу бити третирани са 

становишта заједничког организованог снабдевања дотичних насеља водом. Такве чињенице су 

неминовно определиле план водоснабдевања по којој ће и ова насеља бити део водоводног система 

Лознице са извориштем у алувиону реке Дрине. Међутим, изворишта узводно, уједно представљају 

максимум на који се може рачунати. Перспективу представљају изворишта у алувиону Дрине низводно 

(Лешница, Ново Село).   

Пошто се анализе и прорачуни спроведени у Студији односе на период до 2025 године, она представља 

уједно незаобилазан документ код израде ПГ-а и ПП-а. Ако се упореде вредности величине Љмаx,дн(л/с) 

у постојећем ГУП-у и Студији, која представља податак неопходан за утврђивање укупних потреба у води 

видећемо следеће: иако се податак за Љмаx,дн(л/с) у постојећем ГУП-у (596,22 л/с) односи на период до 

2001. године, а иста величина у Студији (562,3 л/с) на период до 2025 године они су скоро идентични. Та 

чињеница се објашњава следећим разлозима: повећање броја становника у граду није пратило очекивани 

раст, а такође се специфична потрошња (средња дневна потрошња по становнику) смањила у односу на 

прогнозирану величину (180-200 л/с).  

У том смислу неопходно је предузети следеће:  

• Дефицит воде који ће се појавити у будућности обезбедити отварањем нових изворишта низводно 

(околина Лешнице)  

• Правци водоснабдевања се задржавају с тим да је неопходно проверити за сваки правац појединачно да 

ли и каква раконструкција је потребна. Претходним ГУП-ом су планиране реконструкције на правцу 2, 



главног доводног цевовода са Ø600 на Ø800 или паралелан цевовод Ø500. Целисходнија је варијанта са 

новим цевоводом јер се у последњих пар година челични цевовод Ø600 учестало квари; на правцу 3 и 5 

цевовод Ø150 на Ø200; на правцу 6 Ø300 и Ø200 на Ø350; на правцу 7 цевовод  Ø400 на Ø450, до Шора.  

 
Правила уређења и грађења 
 

Водоснабдевање 

 

Не предвиђа се рушење постојећих објеката приликом изградње мреже. Измештање постојеће 

инфраструктуре се не предвиђа осим у деловима где је то неопходно. Извршити увођење у катастар 

подземних инсталација. При изградњи у зони укрштања цевовода ископ вршити ручно . Минимална 

дубина цевовода је 1,2 м. На осталим деловима улица за мање цевоводе усагласити трасе цевовода са 

осталим инсталацијама. Кућне прикључке решавати у складу са условима на терену појединачно или 

групно. Код мањих пресека цевовода прикључке извести директно на дистрибутивни цевовод а код већих 

(Ø200мм и већи) преко дистрибутивног цевовода мањег пресека који може бити постављен у исти ров на 

одговарајућем растојању. Мерење потрошње на 2м од регулационе линије код породичног становања. 

Шахт поставити у парцели власника. У водомерном шахту за вишепородично становање поставити 

заједнички водомер који мери укупну потрошњу а у стамбеним јединицама посебно водомере и у 

локалима.  

Градска мрежа је прстенстог типа. На местима укрштања уличних цевовода поставити шахте са групом 

вентила којима се може регулисати проток воде по улицама. Вентили се могу постављати са уградбеним 

гарнитурама у зависности од конкретних услова на терену. Обавезно на погодним местима остављати 

испусне вентиле за случај прања и испирања мреже. Као цевни материјал користити ПВЦ или ПЕХД цеви 

одговарајућих профила и за одговарајуће радне притиске.   

Код пројектовања црпне станице треба  узети у обзир следеће захтеве: 

Локација парцеле за изградњу црпне станице мора бити тако одабрана да се обезбеди несметан довоз 

грађевинског материјала за грађење и прилаз путничким и теретним возилима. Габарите и облик објекта 

проценити на основу техничко - технолошких захтева количине воде која ће се пумпати. Такође водити 

рачуна о растојању од околних објеката и могућности безбедног извођења радова. За потребе снабдевања 

водом вишљих делова друге и треће висинске зоне потребно је урадити систем водоснабдевања са 

системом цевовода који се не смеју међусобно повезивати. Могуће је на прелазу између зона снабдевати 

више делове ниже зоне преко редуцир станице али у мањем капацитету и ограничено. 

Обавезно је постављање најмање два црпна агрегата радни и резервни или више који ће радити у 

паралелном режиму у зависности од количине воде која је потребно да се транспортује.  

       Сви објекти са електромоторним погоном морају имати поуздано напајање електричном енергијом.  

Унутрашње инсталације пројектовати у складу са технолошким потрошачима и прописима за влажне 

просторије.  

Продирање воде у резервоар спречити одговарајућим мерама хидроизолације, као и израдом дренаже око 

објекта.  Осцилације у температури воде би требало да буду минималне, исто решити потребним 

укопавањем  односно насипањем изнад резервоара. Обезбедити вентилацију резервоара.  

Такође је потребно извршити истражне хидрогеолошко-механичке радове терена на коме ће се градити 

планирани резервоари, одредити носивост тла као и ниво подземних вода. Након завршетка објекта и 

планирања терена обавезно оградити заштитну зону око резервоара ради онемогућавања приступа 

незапосленим лицима. Цевовод за испуст и прелив из резервоара решити тако да не угрожава околне 

објекте. Као реципијент прелива и испуста, користити оближње водотокове или депресије и контролисано 

испуштати воду како вода не би еродирала тло.   

Резервоарски простор треба обликовати тако да вода у резервоару буде у  кретању без мртвих зона. Исто 

обезбедити правилним  распоредом улива и излива из резервоара или преградама у резервоару. Потребну 

запремину резервоара дефинисати Хистограмом потрошње. Затварачница мора бити пројектована тако да 

обезбеди смештај све потребне опреме и да буде довољне величине да се може комфорно вршити потребан 

ремонт. Обезбедити прелив како би се спречило даље повећање нивоа воде изнад одређене коте. У склопу 

затварачнице оставити простор за смештај пумпи и опреме за друге висинске зоне.  

 

Водни услови 

 

-Водити рачуна о посредном или непосредном утицају на већ изграђене водне објекте, као и о актуелном 

режиму површинских и подземних вода. 

-Водно земљиште се може користити само за изградњу водних објеката, постављање уређаја намењених 

уређењу вода, одржавању корита водотока и водних објеката, спровођењу заштите од штетног дејства 

вода, а за остале намене у складу са Законом о водама и у складу са прописаним забранама, ограничењима 



права и обавеза за кориснике водног земљишта и водних објеката. 

-Водоснабдевање подручја обухваћеног планом, решити изградњом и проширењем водоводне мреже у 

складу са дугорочном концепцијом развоја ове области, као и квалитетом и квантитетом расположивих 

ресурса воде, према условима надлежног ЈКП. 

-У деловима подручја обухваћеног планом где још нема техничких могућности за прикључење на градску 

водоводну мрежу, као и за допунска решења снабдевања водом за санитарне и противпожарне потребе за 

појединачне индустријске објекте или комплекс објеката, планирати водоснабдевање путем бушених или 

копаних цевастих бунара, уз обавезно прибављање водних аката у складу са одредбама Закона о водама и 

Решењу Министарства рударства и енергетике Републике Србије, надлежног за послове  геолошких 

истраживања, о утврђеним и разврстаним резервама подземних вода сходно члану 52. закона о рударству 

и геолошким истраживањима (,,Сл. Гласник РС" бр. 101/2015). 

-Предвидети начин евакуације отпадних вода. Отпадне воде се не могу упуштати у постојеће регулисане 

и нерегулисане водотоке без третмана до нивоа квалитета водотока у који се упушта (предвидети локације 

за системе за пречишћавање отпадних вода). 

-Предвидети водонепорпусне септичке јаме за потезе где не постоји градска канализација, које се морају 

празнити преко надлежног комуналног предузећа. Предвидети транспорт отпадних вода из септичких јама 

до најближег система за пречишћавање. 

-Резервисати простор за изградњу инфраструктуре система за каналисање и пречишћавање отпадних вода 

на основу усвојених решења. 

-Индустрија и насеља већа од 5000 ЕС морају да до 2021. године изграде адекватна постројења за 

пречишћавање отпадних вода. 

-Водити рачуна о посредном или непосредном утицају на већ изграђене водне објекте, као и о актуелном 

водном  режиму површинских и подземних вода. 

-Земљиште дуж водотокова може да се користи на начин којим се не угрожава спровођење одбране од 

поплава, и заштита од великих вода. Саставни део простора за одбрану  од поплава чини и заштитни појас 

са шумом и заштитним зеленилом у инундационом подручју водотока (корито за велику воду). 

-Водно земљиште (јавно добро воде) може се користити, без водне сагласности, само као пашњак, ливада 

и ораница. Посебно је недопустиво затварати протицајни профил због повећања грађевинског земљишта. 

-код укрштања инфраструктурних објеката са водотоцима, морају се поштовати следећи принципи и 

критеријуми: 

код подземних укрштања-укопавања истих, ове објекте водити кроз заштитне цеви тако да горња ивица 

заштитних цеви мора бити минимум 1,5м испод нивелете дна нерегулисаних, као и на мин. 0,8-1,0м испод 

нивелете дна регулисаних корита на местима прелаза, 

у зонама нерегулисаних водотока, ове објекте планирати што је могуће даље од горњих ивица природних 

протицајних профила, уз доследну примену потребних техничких мера за очување., како ових објеката, 

тако и стабилности корита водотока, 

код траса нерегулисаних делова водотока у зонама грађевинских реона, због непознавања и неизучености 

водног режима, те и немогућности одређивања резервних појасева и коридора регулисаних корита, не 

планирати и не дозволити изградњу никаквих објеката у зонама речних долина, без претходно обезбеђених 

хидролошко-хидрауличних подлога и прорачуна. 

-Нивелете планираних мостова, пропуста и прелаза преко водотока, морају бити тако одређене, да доње 

ивице конструкције ових објеката (ДИК) имају потребну сигурносну висину-зазор изнад нивоа 

меродавних рачунских великих вода за прописно надвишење, у складу са за то важећим прописима. 

-Градске депоније за одлагање градског смећа и другог отпадног материјала, планирати у складу са за то 

предвиђеном законском регулативом на бази потребних претходних истражних радова, стручно-

техничких анализа, одговарајућих услова, сагласности и прописане техничке документације. 

-У индустријским зонама, зависно од планираних индустријских објеката и врста планираних делатности, 

за испуст индустријски употребљених вода у градски канализациони колектор или најближи природни 

реципијент, обавезно предвидети за то потребне претходне предтретмане, пре испуштања истих. 

-Посебну пажњу посветити комплексима са резервоарима за складиштење нафте и нафтних деривата, где 

се строго морају поштовати сви законски нормативи при складиштењу и дистрибуцији истих, у циљу 

спречавања загађења површинских и подземних вода за случај настанка акцидентних ситуација. 

 
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-09.14-455-/1-21 од 

05.01.2021. године. 



 

ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 

 

Према условима ЈП ''Водовод и канализација'' Лозница, број 1/7 од 15.01.2021. године. 

  

ГАСОВОД 

 

Према условима  ''Лозница-гас'' ДОО  Лозница, број ЛГ-385/21 од 04.01.2021. године. 

 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА МРЕЖА 

 

Према условима "Телеком Србија" АД Београд, број А332-2009/1 од 15.01.2021. године. 

 

 

НАКНАДЕ И ДОПРИНОСИ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ 

 
ЈП ''Лозница развој'' из Лознице. 

 

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 

73/19). 

 

САСТАВНИ ДЕО ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА 

- Услови ''Електродистрибуција'' Лозница, број 8Ј.1.1.0-D-09.14-455-/1-21 од 05.01.2021. године. 

- Услови ЈП ''Водовод и канализација'' Лозница, број 1/7 од 15.01.2021. године.  

- Услови ''Лозница-гас'' ДОО Лозница, број ЛГ-385/21 од 04.01.2021. године.  

- Услови "Телеком Србија" АД Београд, број А332-2009/1 од 15.01.2021. године. 

- Идејно решење.  

 

ДРУГИ УСЛОВИ У СКЛАДУ СА  ЗАКОНОМ 

 

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, 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 

 

        Јелена Тодоровић, дипл.инж.арх. 

 

 

 

                 ШЕФ ОДСЕКА                 НАЧЕЛНИК  ОДЕЉЕЊА 

 

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

 

 



 

 
 

 


