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

’’Gradeks’’doo Loznica, Ул.учитељска бр.12, поднетог преко пуномоћника Жике Субића из 

Лознице за издавање  локацијских услова у предмету изградње стамбено-пословног објекта у 

Лозници, на КП 15604 КО Лозница, на основу чл. 53.а и 57. став 5. 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 спровођењу обједињене 

процедуре електронским путем (''Службени гласник РС'', бр.113/15) и Плана детаљне регулације  

блока између Улица Жикице Јовановића, Вука Караџића и Трга Јована Цвијића у Лозници 

(''Службени лист града Лознице'', број 16/16), издаје 

 

   

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 

 

 

за катастарску парцелу 15604 КО Лозница, површине 0.10.70ха, за изградњу 

вишепородичног стамбено-пословног објекта, БП 2298,78м
2
, спратности Пр+4 (приземље и 

четири спрата), тип слободностојећи, категорије објекта В, класификационог броја 112222 

94,70%  и категорије објекта Б, класификационог броја 122011 5,30% . 

                                    

 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ИЗ ПЛАНА 

 

-      намена катастарске парцеле: претежна: вишепородично становање са терцијалним 

делатностима 

- врста објекта: стамбени, стамбено-пословни и пословни објекат 

- грађевинска линија:  грађевинска линија је на 0,60м од регулационе линије 

- спратност објекта: мах По+П+4 (подрум, приземље и четири спрата) 

- карактер објекта:  сталан  

- висина објекта: мах +20,00м до коте слемена 

- типологија: прекинути низ, слободностојећи објекат 

- степен заузетости: 70%  

- прилаз објекту: из Улице Вука Караџића 

- паркирање: обезбедити у оквиру парцеле, једно паркинг место или паркинг место у 

оквиру заједничке гараже по једној стамбеној јединици, на 60м
2
 површине за 

административно-пословне објекте обезбедити једно паркинг место; неопходан паркинг, 

односно гаражни паркинг простор, мора се обезбедити истовремено са изградњом 

објекта; паркирање се решава као: део приземља, паркинг површина у делу дворишта или 

као подземна гаража 

- проценат зелених површина на парцели: мин 20 % 

- удаљење од бочних суседних кат.парцела: на међи са к.п.бр.8570 и на 2,8м од 

к.п.бр.8566  
-      удаљење од бочних суседних објеката: на 12,2м од објекта на к.п.бр.8600 и на 5,5м 

од објкета на к.п.бр.8566 

-      удаљење од задње границе парцеле: на 6,0м 

-      дечије игралиште: потребно је обезбедити игралиште величине 10х10м у оквиру 

зелених површина 
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Саставни део ових Локацијских услова је Идејно решење изградње вишепородичног стамбено-

пословног објекта на КП 15604 КО Лозница које је израдило Друштво за консталтинг, промет и 

услуге ''Субић компани''доо из Лознице, Ул.Ивана Горана Ковачића бр.5. 
 

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ 

 

Систем ЕЕ: 
 
1. Електроенергетски услови: 

1.1. Tипски прикључак: тип - ознака прикључка Г- 42 

1.2.  Одобрена снага за станове:   број станова са                       одобрена вршна 

       истом снагом                       снага једног стана (kW) 

                                                                         8                         17.25 

           12                                                   11.04 

 1.3.  Одобрена снага за локале:   број локала са                          одобрена вршна 

       истом снагом                       снага једног локала 

(kW) 

                                                                          2 17.25 

1.4. Одобрена снага за заједничку потрошњу:  намена зп       носилац           број зп. са          одобрена вршна 

                                                                                                      потрошње       истом снагом      снага једне зп. 

(kW) 

                                                                                                   степениште             1                               11.04             

                                                                                                   котларница                  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: Стамбенo-пословни објекат. 

  

2. Технички услови: 

2.1. Потребно је изградити следеће ЕЕО:  

2.1.1. Нову трафостаницу 10/0,4 kV предвиђену Планом детаљне регулације, која гравитира локацији 

стамбен-пословног објекта. Трафостаницу пројектовати типа МБТС (ЗТС) 10/0,4 kV 2х630 KVA 

дистрибутивног карактера са 4 високонапонске ћелије (2 водне, 2 трафо) и припадајућом 

нисконапонском опремом. Локацију ТС одредити у договору са надлежном урбанистичком 

установом. ТС пројектовати и изградити према техничкој препоруци ТП 1а. 

2.1.3. Нову трафостаницу (из тачке 2.1.1.) прикључити по принципу улаз-излаз расецањем 10 kV  кабловског 

вода, веза ТС Школски Центар – ТС Поенкарева изведен проводником типа PP41 3x50 mm
2
, у 

непосредној близини будуће ТС. Од места расецања до нове ТС прикључак извести 10 kV каблом 

типа ХНЕ 49-А 3х(1х150) мм
2
. 

2.1.5. Нисконапонски подземни вод, дужине око 100 метара, проводником типа XP00-A 4x150 mm² или 

изузетно PP00-А 4x150 mm² , од будуће трафостанице 10/0,4 kV до КПК на предметном објекту. КПК 

је потребно поставити на фасаду објекта и мора бити израђена од изолационог материјала са степеном 

заштите најмање IP54. 

          Кабловске водове 10 kV и 0,4 kV пројектовати и изградити према техничкој препоруци ТП-3 ЕПС-а.  

2.2. Напон прикључења објекта: 3х230/400 V 

2.3. Место прикључења објекта: КПК 3х250/150  

2.4. Врста прикључка:  трофазни 

2.5. Начин прикључења: 

-  подземни 

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

- тип кабловске прикључне кутије  - 3x250/150 

- унутрашњи део прикључка: кабл XP00-A 4x150 mm
2
.  

2.6. Место везивања прикључка на систем : КПК 3х250/150 

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 А и 25 А . 

2.9. За мерење утрошене електричне енергије уградити електронска бројила:         

- трофазно бројило активне електричне енергије класе тачности 2: за станове 20 ком, за локале 2 ком, за 

заједничку  потрошњу 3 ком, 
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       - 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 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 

                                                       8                            25А                     трофазно  

                                                         12                           16А                                        трофазно                                                                             

                                                             

          - за локале се уграђује:  број локала струја НН прекидача    начин прикључења 

                                            2                            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             

                                                             котларница           1                  16 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 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 ће бити енергетски трансформатор потребне снаге. 

 

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 око 8.668.590,72 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. Цена прикључка (након изградње потребне инфраструктуре из тачке 3.8.) по Методологији за 

одређивање трошкова прикључења на систем за пренос и дистрибуцију електричне енергије износи око 

1.174.669.91 динара са ПДВ-ом. 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.  

3.5.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  табели 1. 

2. Прикључак извести на уличну водоводну цев  ливено-гвоздену   100 мм  у којој  

радни притисак на месту прикључка  износи од 4,0  до  7,0 бара. 
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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: 

-а за огрлицу са вентилом 

и приључак и огранак ) 

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

зног завода за мерне и драгоцене метале. 

 

 

 

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

унутрашњих димензија 1,20џ1,20џ1,30 м, за један најмањи  водомер, а за  сваки  следећи 

водомер склониште за водомер проширити за 30 цм. . Водомер се поставља на минимум 

0,30м од дна шахте са ослонцем испод . Поклопац водомерног окна пречника мин 60 цм 

позиционирати изнад водомера. 

6. У случају реконструкције, адаптације простора ради формирања нових пословних 

простора  користити постојећи водоводни прикључак уколико задовољава, што треба 

доказати хидрауличким прорачуном, с тим да треба поставити посебан водомер поред 

постојећег или уградити индивидуални водомер. 

7. Уколико   се  у   оквиру  објекта   налази   више   засебних   потрошача   (станови,  

локали и  сл.) 

предвидети за сваку потрошачку јединицу посебан водомер , који ће бити  смештени у 

водомерном окну и димензионисани у складу са хидрауличким прорачуном за          

предвиђени опсег потрошње. 

Контролни водомер за санитарну воду поставити у водомерном окну  и  димензионисати у        

складу са хидрауличким прорачуном за предвиђени опсег потрошње. 

ОБАВЕЗНО поставити засебан  водомер за мерење  санитарне воде за сваки пословну 

јединицу. 

За пожарну воду предвидети засебан водомер и који треба поставити у водомерном  окну,      

димензионисан  у складу са хидрауличким прорачуном за предвиђени  опсег  потрошње. 

      Извршити раздвајање санитарне и пожарне   воде у водомерном окну. 

8. Поред  катастарске парцеле 15604 КО Лозница простире се цевовод питке воде-

градски прстен Ø500 (Ливено-гвоздени цевовод), очекивана дубина темена цеви је на 

1,50м. Приликом пројектовања и извођења радова водити рачуна о прописаним 

растојањима од цевовода, све у складу са важећим прописима и правилима струке, како не 

би дошло до оштећења и угрожавања градског прстена. Уколико су предвиђени колски 

прилази, рампе, и сл. Цевовод се мора прописно заштити. 
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Табела 1. 

Величина 

водомера 

у   м³/х   

 

Пречник  

Водомера 

у   мм  

 

Отпoр 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) 

 

о КАНАЛИЗАЦИЈА 

Прикључење предметног објекта на канализациону мрежу  може се предвидети на улицу 

Жикице Јовановић. 

У случају проласка прикључне цеви преко других катастарских парцела, потребно је 

прибавити писану сагласност оверену у суду власника парцеле преко које прелази 

прикључни вод. 

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  канализациони колектор : профил_300 _мм, материјал_ ПВЦ. 

3. Гранично ревизионо окно у кругу предметне парцеле извести на одстојању највише 

3,0 м од регулационе линије. У гранично ревизионо укључујити све отпадне воде (кишну и 

фекалну) уколико је канализациони улични колектор по општем систему, а уколико је 

улични колектор само за фекалну канализацију строго се забрањује укључење кишне 

канализације у гранично ревизионо окно у кога у том случају треба укључити све фекалне 

отпадне воде са предметне парцеле. 

4. Прикључење 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. 

5. 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 130 цм. 
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6. 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 ,заштита од 

инфективних вода. 

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. 

Приликом постављања пројектовања и изградње водити рачуна о удаљености од цевовода 

и међусобним размацима инсталација, није дозвољена изградња објеката 2,50 м 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 мин. висински 

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

Напомена: Прикључење објеката на дистрибутивну   мрежу градског  водовода И 

канализације се врши на основу Захтева поднетог Одељењу за планирање И изградњу- 

Одсеку за спровођење обједињене процедуре И планирање у Лозници, а све у складу са 

чланом 39. И 40. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре (“СЛ. гласник 

РС”, бр.22/15). 

 

 

Телекомуникације: 

 

Да би предметни објекат био прикључен на ТК мрежу обавеза инвеститора  је да: 

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

обавезно уземљити. 

 Уз регулациону линију са приступном  улицом изградити приступно кабловско окно 

 Од условљеног ТК извода до ПКО у ров дубине 80цм од будуће коте терена положити две 

ПВЦ цев 40мм 

 При полагању цеви водити рачуна о углу савијања цеви, полупречник треба да износи 

r≥2,5m, ради несмсетаности полагања кабла кроз приводну цев. Место савијања цеви не 

сме се затрпавати 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 ПВЦ 

цеви све до одговарајуће утикачке кутије у стамбеном или пословном простору. У изводу, 

инсталације завршити на инсталационим реглетама 10х2. 

 

Извођач је обаавезан да се, најмање 10 дана пре почетка извођења радова, писмено обрати на 

телефон (064/65-11-343) Ђорђић драган који ће бити надзорни орган, учествовати у 

договорима око радова, исте контролисати да ли су изведени по важећим прописима у односу 

на постојеће ТК објекте. Надзорни орган има право измена и допуна из ове сагласности по 

свим прописима о градњи и одржавању ТК мрежа и инсталација. 

 

Технички услови важе годину дана од дана издавања, у случају истека овог рока исти се морају 

обновити. 

 

ТК мрежу градити сходно Закону о системима мрежа, Упуству о градњи разводних мрежа, 

упутству о планирању месних мрежа, Упутству о изради телефонских инсталација и увода и 

других прописа ЗЈПТТ, који се одниосе на ову врсту радова и објеката и према пропису о 

изградњи објеката. 
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Гас: 

              

• Предметни  објекат је у зони у којој је изграђена дистрибутивна гасоводна мрежа. 

• Ако Инвеститор жели прикључити објекат на дистрибутивну гасоводну  мрежу, мора 

поднети захтев за прикључење. Захтевом за прикључење дефинису се сви потребни елементи за 

одређивање висина накнаде за прикључење и након тога се Уговором уређују међусобни односи 

између "Градекс" д.о.о и "Лозница-гас" д.о.о. 

• При пројектовању и изградњи, објекат треба ускладити са дистрибутивном гасоводном 

мрежом и условима за коришћење природног гаса, као и другим постојећим или планираним 

инфраструктурним системима и урбанистичко-техничким условима. 

• Дистрибутивни гасовод је изграђен (И ПОД ПРИТИСКОМ) дуж тротоара а према 

графичком приказу у прилогу.    

• Дубина укопавања дистрибутивног гасовода је мин. 0,8 м 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 кВ, 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 кВ па до 20 кВ, 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 кВ па до 35 кВ, 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 кВ, 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. 
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12. Ископ и затрпавање у близини гасовода вршити искључиво ручно. 

 

НАПОМЕНА: Пошто се Инвеститор определио за независно снабдевање сваке стамбене јединице 

гасом (Идејно решење-прикључци на инфраструктуру) потребно је да има у виду, при 

пројектовању и грађењу поменутог објекта, следеће: 

- Појединачно снабдевање сваке стамбене јединице гасом могуће је извести на два начина: 

1. изградњом унутрашњих гасних  инсталације у ходничком делу зграде, 

2. изградњом унутрашњих гасних  инсталације преко фасаде или вертикалних канала. 

Први начин подразумева да се на улазу гасне инсталације у објекат постави регулациона станица, 

која ће редуковати притисак гаса на 22 мбар, па да се из ње разводи гасна инсталација ходницима 

и да се за сваки стан оставља мерни сет. Из мерног сета се води унутрашња гасна инсталација до 

сваког стана. У овом случају се мора предвидети природна вентилација ходника зграде 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. Унутрашња гасна инсталација мора бити уземљена 

 

Други начин је да се мерно-регулациони сетови за сваки стан поставе на фасади објекта у 

приземљу па да се онда унутрашња гасна инсталација води спољном страном објекта или преко 

вертикалних канала који морају бити вентилисани. У зависности од броја и распореда потрошача у 

згради могуће је планирати више вертикалних канала за напајање гасом. 

- 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 Идејни пројекат Унутрашње гасне 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, захтевом за енергетску сагласност и прикључење објекта. Стручне службе Лозница-

гаса ће изаћи на терен и заједно са Инвеститором дефинисати трасу прикључног гасовода, као и 

локацију Регулационе станице за гас. Инветитор обезбеђује сагласност власника катастарских 

парцела кроз које мора да прође прикључни гасовод.  

- При пројектовању и изградњи објекта, у свему осталом, се морају испоштовати одредбе 

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

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

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

 

 

Противпожарни услови: 

 

У вези са издавањем услова у погледу мера заштите од пожара за изградњу стамбено-пословног 

објекта, спратности П+4, укупне бруто површине 2298,78м2, са припадајућом надземним 

гаражама, на катастраској парцели број 15604 КО Лозница, обавештавамо Вас да је, 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 
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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 теехничких 

прописа којима је уређена област заштите од пожара, применити и одредбе СРПС ТП21: 

 Потребно је израдити процену ризика од пожара којом се утврђује потреба за уградњом 

система за благовремено откривање, дојаву и гашење пожара сходно члану 42 Закона о 

заштити од пожара (''Сл.гласник РС'', бр.111/09 и 20/15) 

 Приликом пројектовања потребно је обезбедити вертикално прекидно растојање између 

отвора на фасади од минимум 1м, уз примену матаеријала за ермоизолацију у складу са 

Правилником о техничким захтевима безбедности од пожара спољних зидова зграда 

(''Сл.гласник РС'',бр. 59/16) 

 Достаљеним идејним решењем није обрађен прикључни гасовод са мерно регулационом 

станицом и иста није предмет ових услова. Узимајући у обзир да гасне инсталације, 

уређаји и опрема у објекту представљају техничко технолошку целину са припадајућим 

гасоводом и мерно регулационом станицом, неопходно је да оператер дистрибутивне гасне 

мреже прибави услове у погледу мера заштите и експлозија за безбедно постављање 

прикључног гасовода и мерно регулационе станице, од стране органа надлежног за 

заштиту од пожара у складу са одредбама члана 6 Закона о запаљивим и горивим 

течностима и запаљивим гасовима (''Сл.гласник РС'', бр.54/15) и одредбама члана 16 став 1 

Уредбе о локацијским условимља (''Сл. гласник РС'', бр.35/15 и 114/15), као и услове у 

погледу мера заштите од пожара у складу са одредбама члана 16 став 2 исте Уредбе. 

 

 

Издати услови у погледу мере заштите од пожара су саставни део локацијских услова, на основу 

којих се издаеје решење о грађевинској дозволи, које је потребно доставити овом Одељењу у 

складу са чланом 138. Закона о планирању и иузградњи (''Сл.гласник РС'',бр.72/09, 81/09,64/10, 

24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13,132/14, и 145/14). 

Сходно члану 123. Закона о планирању изградњи, а у складу са одредбама Правилника о поступку 

спровођења обједињене процедуре електронским путем (''Сл.лист РС'',бр. 113/15) и члана 33. 

Закона о зашити од пожара (''Сл.гласник РС'',бр. 111/09 и 20/15), потребно је, пре отпочињања 

поступка за утврђивање подобности објекта за употребу, доставити на сагласност пројектну 

документацију за извођење објекта чији је саставни део и Главни пројекат заштите од пожара. 

 

 

Комунални услови: 

 

Предвидети простор за постављање посуде за комунални отпад.  

 

ОБАВЕЗНИ ДЕЛОВИ ПРОЈЕКТА ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ: 

 

      -  Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД) 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 и 77/15). 

       

       

САСТАВНИ ДЕО ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА  

 

 Услови ЈП''Водовод и канализација'' Лозница, бр. 63/1483 од 02.08.2016.године 

 Услови ЈКП''Наш дом'' Лозница, бр.1732 од 23.08.2016.године 

 Услови МУП-а, Шабац, 09/34 број 217-8385/16-1 од 30.08.2016.године 

 Услови ''ЕПС Дистрибуција''доо Београд – огранак Лозница, бр.4-114/16 од 

30.08.2016.године 

 Услови ''Лозница-гас''доо Лозница, LG-16/16 од 16.08.2016.године 

 Услови ''Телеком Србија' 'Београд, бр.7010-315441/1 од 19.08.2016.године 

 Идејно решење.  
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ДРУГИ УСЛОВИ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ: 

 

Уз захтев за грађевинску дозволу приложити: 

 Уговор сачињен између ЕД Лозница и инвеститора (у вези са условма бр4-114/16 од 

30.08.2016.године) 

 

 

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

условима. 

 

Локацијски услови важе 12 месеци од дана издавања или до истека важења решења о грађевинској 

дозволи издатих у складу са овим локацијским условима. 

 

Локацијски услови се достављају: подносиоцу захтева, надлежној служби ради објављивања на 

интернет старници Града Лознице (www.loznica.rs), електронски кроз ЦИС и имаоцима јавних 

овлашћења. 

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

електронским путем кроз ЦЕОП, у року од 3 дана од дана пријема локацијских услова. 

 

 

 
Обрадио:                       НАЧЕЛНИК  ОДЕЉЕЊА                         

Дијана Томић,  дипл.инж.арх.                                     Милица Павловић,  дипл.правник                    

 

 

         ШЕФ ОДСЕКА 

Весна Стефановић,  дипл.инж.грађ. 


