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Л о з н и ц а 

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

захтеву  ЈП ''Град'' из Лознице,  Улица Георгија Јакшића 3,  за издавање локацијских услова за 

санацију клизишта у Бањи Ковиљачи у улици  Иве Лоле Рибара на више катастарских парцела у 

КО Бања Ковиљача, на основу чл. 53а 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 Плана генералне регулације за насељено место Бања 

Ковиљача (''Службени лист града Лознице'', број 4/2011), издаје 

   

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 

 
за катастарскe парцеле 1709/2, 1709/3, 1709/4, 1709/5, 1709/6, 1709/7, 1709/8, 1709/9, 

1709/10, 1709/11, 1709/12, 1709/14, 1709/15,  1710/7, 1711, 1712/1, 1712/2, 171273, 1712/4, 

1712/5, 1712/6 све у КО Бања Ковиљача, категорија објекта Г, класификациони број 

215303, могућа фазна изградња.     
           

Саставни део ових Локацијских услова је Идејно решење санације клизишта за 

катастарске парцеле 1709/2, 1709/3, 1709/4, 1709/5, 1709/6, 1709/7, 1709/8, 1709/9, 

1709/10, 1709/11, 1709/12, 1709/14, 1709/15,  1710/7, 1711, 1712/1, 1712/2, 171273, 1712/4, 

1712/5, 1712/6 све у КО Бања Ковиљача, урађен од стране Привредног друштва за 

пројектовање, инжењеринг и консалтинг  ''Беохидро''  из Београда, Улица Скендер 

Бегова 11а, број 688-1/15 од 18.12.2015.године. 

 
ТЕХНИЧКИ  УСЛОВИ  ЗА  ПРОЈЕКТОВАЊЕ  И  ПРИКЉУЧЕЊЕ 

 

о ВОДОВОД 

 На предметној локацији налазе се инсталације градског водовода ПВЦ 63 из друге 

висинске зоне која је положена  левом страном коловоза, са припадајућим кућним 

прикључцима. Дубина укопавања цевовода  је 0,8-1,20м. 

У случају потребе за измештањем цевовода, потребно је придржавати се свих правила 

техничке струке и важећих прописа за ту врсту радова.  

 

У случају измештања постојећег цевовода, предвидети и узмештање постојећих куцних 

прикључака:  

 

1. Прикључни цевовод  водоводне мреже 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 . 

2. Приклучак извести на планирану водоводну  цев,  пречника добијеног по 

прорачуну. 

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  
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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: 

- спојне елементе са разводном мрежом (придржавати се ЈУС-а за огрлицу са 

вентилом и приључак и огранак ), 

- ПЕ, ливено-гвоздене или ПВЦ цеви за радни притисак од 10 бара, 

- водомер типа који је одобрен од Савезног завода за мерне и драгоцене метале, 

- два вентила , пропусни пре водомера и пропустни са испустом иза водомера, 

- остале неопходне фазонске комаде, 

- склониште за водомер. 

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

линије, унутрашњих димензија 1,20x1,20x1,30 м, за један најмањи  водомер, а за  сваки  

следећи водомер склониште за водомер проширити за 30 цм  до пречника ø50мм а преко 

ø50мм проширити за 50цм , дужину шахте урадити према пратећим елементима 

водомера.Водомер се поставља на минимум 0,30м од дна шахте са ослонцем испод 

6. Уколико се у оквиру објекта налази више засебних потрошача (станови, локали и 

сл.) предвидети за сваку потрошачку јединицу посебан водомер , који ће бити  смештен 

у заједничким просторијама (ходницима) и један централни  водомер који  ће мерити 

укупну потрошњу у објекту. 

Kонтролни водомер за санитарну воду сместити у водомерно окно димензионисати га у    

складу са хидрауличким прорачуном за предвиђени опсег потрошње. 

Хидранску мрежу пројектовати као посебан систем  са уградњом засебног водомера.    

Водомер поставити  у водомерном окну и   димензионисати га  у складу са 

хидрауличким прорачуном за предвиђени опсег  потрошње . 

 

о KАНАЛИЗАЦИЈА 

 

На предметној локацији нема хидротехничких објеката фекалне канализације. 

      
ОБАВЕЗНИ  ДЕЛОВИ  ИДЕЈНОГ И ПРОЈЕКТА ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ   

 

Идејни пројекат и 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 (''Службени гласник РС'', број 23/15 и 77/15).  

 
САСТАВНИ ДЕО ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА  

 

-Услови ЈП ''Водовод и канализација'' Лозница,  од 08.02.2016. године, 

-Идејно решење.      

 
ДРУГИ УСЛОВИ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ 

       

Одговорни пројектант је дужан да идејни пројекат и пројекат за грађевинску дозволу 

уради у складу са локацијским условима. 

 

Уз захтев за издавање грађевинске дозволе приложити Елаборат о геотехничким 

условима санације клизишта у Бањи Ковиљачи, урађен према прписима о геолошким 

истраживањима. 

 

Локацијски услови се достављају: подносиоцу захтева, у предмет, имаоцу јавних 

овлашћења и надлежном ради објављивања на интернету кроз ЦИС. 
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Локацијски услови важе 12 месеци од дана издавања или до истека важења решења 

издатог у складу са овим локацијским условима. 

 

 

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. 
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