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Л о з н и ц а 

 

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

ЈП''Дирекција за управљање и развој Бање Ковиљаче'' из Бање Ковиљаче, Ул. маршала 

Тита бб преко пуномоћника ЈП Дирекција за развој и урбанистичко планирање 

''Урбоплан'' из Лознице, Ул.кнеза Милоша бр.7/3 за издавање локацијских услова у предмету 

реконструкције дела Улице маршала Тита у Бањи Ковиљачи на к.п.бр. 560/1, 561, 3104/3, 

3125 и других КО Бања Ковиљача, 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 спровођењу обједињене процедуре 

електронским путем (''Службени гласник РС'', бр.113/15) и Плану генералне регулације за 

насељено место Бања Ковиљача (''Службени лист града Лознице'', број 04/11 и 5/11), издаје 

   

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 

 
за катастарске парцеле 560/1, 561, 3104/3, 3125, 823, 825, 100, 123/12, 721/2, 729/3, 548, 123/6, 

123/8, 88/1, 88/2, 87/6, 87/3, 87/5, 87/4, 844/1, 843/1, 843/2, 842/1, 841/16, 841/3, 841/10, 841/1, 

841/4, 841/5, 840/8, 840/3, 840/5, 840/2, 840/4, 840/11, 840/1, 840/13, 839/1, 839/5, 839/2, 824/5, 

824/4, 824/3, 824/2, 824/1, 822/3, 822/2, 781/12, 787/14, 781/13, 781/11, 781/16 и 781/1 КО Бања 

Ковиљача за реконструкцију дела Улице маршала Тита у Бањи Ковиљачи, категорије 

објекта Г, класификационог броја 211201 (75%), 222311 (15%) и 222410 (10%).       

 

 

Реконструкција обухвата изградњу нове коловозне конструкције  и изградњу тротоара са обе 

стране саобраћајнице, одвод кишне канализације са коловоза до реципијента , постављање  јавне 

расвете и премештање ЕЕ инсталација. Поставање јавне расвете могуће је фазно. 

                                   
 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ИЗ ПЛАНА 

 

-      намена  катастарске парцеле: градска саобраћајница I реда 

- врста објекта: саобраћајница и линијски водови 

 

 

Саставни део ових Локацијских услова је Идејно решење за реконструкцију дела Улице маршала 

Тита у Бањи Ковиљачи урађен од стране ЈП''Урбоплан'' из Лознице, Ул.Кнеза Милоша бр.7. 

 
ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ 

 

Систем ЕЕ:  

 

1. Изласком на лице места и прегледом трасе утврђено је да постоји наши 35 кV и 10 кV подземни 

водови и 0.4 кV надземни водови. 

2. Да се обавезно пре почетка извођења радова обрате посебним захтевом ЕД Лозница за 

трасирање каблова како би се одредила њихова микролокација и прецизна траса а у циљу 

избегавања оштећења истих. 
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3. Да се обавезно пре почетка извођења радова обрате посебним захтевом за одређивање 

надзорног органа испред ЕД који ће пратити извођење радова. 

4. Да се ископ и затрпавање у близини каблова врши искључиво ручно и под нашим надзором. 

5. Да се на местима на којима се налазе енергетски каблови изврши механичка заштита на 

прописани начин. 

6. У случају да постојећи енергетски објекти сметају потребно је да се посебним захтевом 

обратите за измештање истих. 

7. Да подносилац захтева сноси све трошкове евентуалног оштећења наших подземних 

кабловских водова и постојећих енергетских објеката, насталих непажњом извођача радова или 

непоштовањем ових услова. 

 

Водовод и канализација: 

 

У Улици Маршала Тита налазе се дистрибутивни цевоводи питке воде ливено гвоздени, 

различитих пречника: НД 100, 150 и 250 са припадујућим прелазима кућних прикључака и 

хидрантима. Очекивана дубина укопавања цевовода јеод 0,80 до 1,40м; 

 

Напомена: На локацији зелене пијаце потребно је предвидети уградњу хидранта. Код уградње 

хидраната обавезно је постављање хидрантских капа у нивоу терена. 

 

о Канализација 

  

У Улици Маршала Тита се налази фекални канализациони колектор 160/120 цм, до одвајања ка 

изливу одакале се наставља канализациони колектор Ø500, бетонски цевовод, са припадајућим 

ревизионим окнима и кућним прикључцима. Приликом планирања и пројктевоња објеката 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. 

 

Приликом пројектовања придржавати се правила техничке струке код укрштања, паралелног 

вођења цевовода и висинских растојања. Шахт поклопце поставити на новопројектовану нивелету 

коловоза, тј. на постећи ниво коловоза. Код пројектовања и реконструкције дела улице Маршала 

Тита водити рачуна да се не угрозе постојећи корисници и да им се обезбеди несметано и 

функционално коришћење хидротехничких инсталација како током, тако и након реконструкције 

улице. 

Уколико приликом извођења радова дође до било каквих оштећења на хидротехничким 

инсталацијама у власништву ЈП „Водовод и канализација“ из Лознице, неопходно их је довести у 

исправно стање уз обавезан надзор ЈП „Водовод и Канализација“. 

Пре почетка извођења радова обавестити техничку службу ЈП „Водовод и канализација“ ради 

благовременог обележавања инсталација на лицу места. У графичком прилогу Вам достављамо 

ситуације са постојећим инсталацијама водовода и фекалне канализације, извод из пројекта 

реконструкције водоводне мреже и геодетски снимак карактеристичних ревизионих шахти. 

 

Телекомуникација: 

 

1.Планираним радовима не сме доћи до угрожавања механичке стабилности и техничких 

карактеристика постојећих објеката мреже електронских комуникација, ни до угрожавања 

нормалног функционисања телекомуникационог саобраћаја, и мора увек бити обезбеђен 

адекватан приступ постојећим објектима и кабловима ради њиховог редовног одржавања и 

евентуалних интервенција; 

2. Пре почетка извођења радова потребно је, у сарадњи са надлежном службом „Телекома Србија" 

(ИЈ Шабац - РЦ Лозница Јована Цвијића 23 Ђорђић Драган (064/6511343), извршити 

идентификацију и обележавање трасе постојећих подземних каблова у зони планираних радова 
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(помоћу инструмента трагача каблова и по потреби пробним ископима на траси), како би се 

утврдио њихов тачан положај, дубина и евентуална одступања од траса дефинисаних издатим 

условима; 

3. Пројектант, односно извођач радова је у обавези да поштује важеће техничке прописе у вези са 

дозвољеним растојањима планираног објекта од постојећих објеката електронских комуникација. 

Унутар заштитног појаса није дозвољена изградња и постављање објеката (инфраструктурних 

инсталација) других комуналних предузећа изнад и испод постојећих подземних каблова или 

кабловске канализације ЕК мреже, осим на местима укрштања, као ни извођење радова који могу 

да угрозе функционисање електронских комуникација; 

4. Заштиту и обезбеђење постојећих објеката „Телеком Србије“ треба извршити пре почетка било 

каквих радова и предузети све потребне и одговарајуће мере предострожности како не би, на било 

који начин, дошло доугрожавања механичке стабилности, техничке исправности предметних 

објеката; 

5. Грађевинске радове у непосредној близини постојећи објеката „Телеком Србије“ 

вршити искључиво ручним путем без употребе механизације и уз предузимање свих потребних 

мера заштите (обезбеђење од слегања, пробни ископи и сл); 

6. У случају евентуалног оштећења постојећих објеката или прекида телекомуникационог 

саобраћаја услед извођења радова, инвеститор радова је дужан да предузећу „Телеком Србија" а.д. 

надокнади целокупну штету по свим основама (трошкове санације и накнаду губитка услед 

прекидателекомуникационог саобраћаја); 

7. Уколико у току важења ових услова настану промене које се односе на ситуацију трасе - 

локацију предметног објекта, инвеститор/извођач радова је у обавези да промене пријави и 

затражи измену услова; 

8. Ови услови важе годину дана од дана издавања. По истеку рока важности обавезно је 

подношење захтева за обнову услова. 

 

 

Гасовод: 

 

• Предметна  улица је у зони у којој је изграђена дистрибутивна гасоводна мрежа, 

• Дистрибутивни гасовод је изграђен (И ПОД ПРИТИСКОМ) а према графичком приказу у 

прилогу, 

• Дубина укопавања дистрибутивног гасовода је мин. 0,8 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. 
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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. 

Ови услови важе 12 месеци, од дана издавања, или до истека важења грађевинске дозволе која 

буде издата за  предметни објекат. По истеку овог рока исти се морају обновити 

 
ОБАВЕЗНИ ДЕЛОВИ ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА ПО ЧЛАНУ 145.ЗАКОНА: 

 

       -  Идејни пројекат (ИДР) 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). 

 Како се изградњом делимично улази у приватне парцеле к.п. 823, 825, 100, 123/12, 721/2, 

729/3, 548, 123/6, 123/8, 88/1, 88/2, 87/6, 87/3, 87/5, 87/4, 844/1, 843/1, 843/2, 842/1, 841/16, 841/3, 

841/10, 841/1, 841/4, 841/5, 840/8, 840/3, 840/5, 840/2, 840/4, 840/11, 840/1, 840/13, 839/1, 839/5, 

839/2, 824/5, 824/4, 824/3, 824/2, 824/1, 822/3, 822/2, 781/12, 787/14, 781/13, 781/11, 781/16 и 781/1 

КО Бања Ковиљача за исте је потребно прибавити сагласности власника парцела при подношењу 

захтева по члану 145. Закона. 
 

САСТАВНИ ДЕО ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА  

 

 Услови ''Електродистрибуција'' Лозница, бр. 4-178/16 од 17.11.2016.год. 

 Услови ЈП''Водовод и канализација''Лозница бр.97/2071 од 22.11.2016.год. 

 Услови ''Лозница-гас''Лозница бр.ЛГ-24/16  од 09.11.2016.год. 

 Услови ''Телеком Србија''ад бр.7010-442160/1, број ЛКРМ39 од 18.11.2016.год. 

 Идејно решење.  

 

 

 
 ДРУГИ УСЛОВИ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ 
 

Одговорни пројектант је дужан да  Идејни пројекат уради у складу са локацијским условима. 

 

Локацијски услови важе 12 месеци од дана издавања или до истека важења решења издатих у 

складу са овим локацијским условима. 
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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. 

 

http://www.loznica.rs/

