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Одељење за планирање и изградњу Градске управе града Лознице, поступајући по  захтеву 
ЈП''Град'' из Лознице, Ул.Георгија Јакшића бр.3  преко пуномоћника Алексић Пантелије за 
издавање  локацијских услова у предмету изградње дела водоводна и фекалне канализације у 
Ул.Планирана V на Лагатору на катастарској парцели 3481/9 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 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 детаљне регулације зоне III Лагатор у Лозници (''Службени лист општине Лознице'', број 
4/05), издаје 
 

 

   

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 
 

 

за катастарску парцелу 3481/9 КО Лозница, у Лозници, површине 0.27.56 ха, за изградњу 
дела водовода и фекалне канализације  у Ул.Планирана V на Лагатору, укупне дужине 
223,09м, категорије објекта Г, класификационог броја 50% 222311 и 50% 222210. 
                                    
 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ИЗ ПЛАНА 
 

-      намена катастарске парцеле: саобраћајне површине 
- врста објекта: инфраструктурни 
- грађевинска линија:  у регулацији улице 
- карактер објекта:  сталан  

 
Саставни део ових Локацијских услова је Идејно решење изградње дела водовода и фекалне 
канализације у Ул.Планирана V на Лагатору урађен од стране ЈП Дирекција за развој и 

урбанистичко планирање ''Урбоплан'' из Лознице, Ул. кнеза Милоша бр.7/3. 
 
ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ 

 
ТЕХНИЧКИ ОПИС  (Идејно решење) 

 
Vodosnabdevawe : 
U ulici Planirana 5  не postoji vodovodna mre`a na koju je u чvoru (1) 

prikљuчena novoprojektovana vodovodna mreжa. U ~voru 4 u ulici Planirana 5 
ostavqena je armatura tako da se prikqu~ak mo`e lako izvesti samo 
demonta`om X komada i nastavkom odgovaraju~}eg komada daqe. Cevovod koji je 
obra|en ovim projektom je deonica u ul. planirana 5 . Du`ina deonice je 223,09 

m. Projektovan je cevovod od PEHD CEVI za nazivni pritisak od 10 bara. 

Tako|e su projektovana dva podzemna PP hidranta. Projektom je predvi|eno da se 
cevovod ü 110 mm ukopa u rov dubine 1,4 m i {irine 0,8 m. U specifikaciji je 
dat fazonski materijal potreban da se po detaqu u projektu izvedu potrebni 
~vorovi i da se u istim ostavi mogu}nost da se u ostalim ulicama nastavi 
izgradwa cevovoda prstenaste mre`e. Trasa cevovoda je predviђena u trotoaru 

ulice. Пredvi|eno je da se zatrpava шљунком тј. да се врши замена материјала. 
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Фекалna kanalizacija : 

Uvod: U Planiranoj ulici 8 postoji fekalna kanalizaciona mre`a. .Пredvi|eno 
je da se izvede фекална mre`a по сепаратном систему. Prema topografiji okolnog 

terena kao i same ulice ona gravitira projektovanom канализационом колектору у 
улици план. 7 који је ü 250 mm . 
Podloge : Pri projektovawu su kori{}ene slede}e podloge . 

 
 

 
 

Уговор br. ....................... 

Технички прописи, ЈУS, ДИН и ИСО стандарди и Правилници за ову 
врсту radova сходно Закону о планирању и изградњи 72/09, 24/11.  

 
Trase kolektora : Trasa projektovanog cevovoda prolazи u осовини kolovoza. 
Du`ina trase je 56 m . Cevovod u raskrsnici plan. 7 je ND 250 mm a 

prikqučni cevovod iz plan. 5 je 200mm predvi|eno je da se izvede u 
du`ini od 10 m kada se budu izvodili radovi u ul. Plan. 5. 

Нивелете новопројектованих траса za фекалnu kanalizaciju su dati prema 
конфигурацији коловоза који је пројектован. 

Уздужни профили су израђени у размери 1:100/1000 са свим потребним рачунским 
елементима који одређују тачан положај нивелете у простору. Popre~ni profil 

kolovoza je sa jednostranim nagibom. Нивелета је положена тако да се са 
најудаљеније тачке плаца могу гравитационо прикључити сви потрошачи. 
Dimenzionisawe cevovoda : Sistem kanalisawa na Lagatoru je separatni. 
Projektovani cevovodi u ulici Plan. 5 prihvata}e отпадну воду iz 

сопственог слива, нема других транзитних протока. Стога је усвојен 
цевовод НД 200 мм поготову што је подужни нагиб цевовода не мањи од 
1,5% - 3%. Na jednoj strani ulice je predviđena individualna 

stambena gradwa a na drugoj strani je viшeporodiчno stanovawe niske 
spratnosti. 
Rov : Projektovana {irina rova je uslovqena pre~nikom cevi i dubinom 
rova. 

Usvojene {irine do dubine od 2m {irina rova je prose~no 0,9 m za cevovod  
200 mm, a preko 2m 1,3m . Dubine su date prema detaqu u projektu. 
 Iskop se vr{i ma{inskim putem, osim u delu gde na mestima ukr{tawa 
sa postoje}im podzemnim instalacijama to ne mo`e zbog bezbednosti 
instalacije . 
 Nakon zatrpavawa cevi slojem peska i slojem {qunka potrebno je 
stabilizovati rov do potrebne zbijenosti i to na delu saobra}ajnica i 
trotoara na koti posteqice заменом материјала , prema JUS.U.B1 046. 
 Cevi se pola`u na sloj peska debqine 10 cm. Cevi se obla`u peskom i 
zatrpavaju peskom 15 cm nad temenom cevi.  

Cevni materijal : Projektovanu фекалnu kanalizaciju izvesti od PВЦ cevi 

unutra{weg preseka ü 200мм , SN 8 Kn/m2. 
Izbor cevnog materijala je izvr{en uzimaju}i u obzir tehni~ke 
karakteristike cevovoda , kako u fazi izgradnje tako i u fazi eksploatacije . 
Spajawe cevi vr{iti муфовима и гумицама. 
Objekti na trasi cevovoda : Revizioni silazi izvode se od monta`nih 
armiranobetonskih prstenova ü 1000 mm i du`ine 0.5 m koji se 
me|usobno spajaju vodonepropusnim cementnim lepkom sa zavr{nim 
konusnim komadom od 0,6 ili 0,9 m i betonskom plo~kom d=20 cm u koju 
je ugra|en okrugli kanalizacioni {aht poklopcem ü 604 mm. Nosivost 
{aht poklopaca zavisi od mesta ugradwe i iznosi klasa 400 KN za 
ulice , sa rupama. Podloga ispod revizonog silaza je od betona MB20, 
debqine 20cm. Postavqa se na pripremqenu podlogu od {qunka. 
Niveleta {aht poklopaca je u niveleti trotoara . Sam {aht ugraditi 
u plo~u dimenzija 1,8x1,8 m na podlogu od mr{avog betona prema 
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detaqu. Na planiranim trasama cevovoda predvi|eno je 3 {ahta . Uprofilu 
ulice postojе vodovodna i фекална kanalizaciona mre`a.Glavni прикључни 

цевовод је у улици планирана 7 , F250 мм. Цевовод 
је искуствено димензионисан. Слив који гравитира овом цевоводу је малих густина  

становања  100 до 120 ст/ха. 

 
     УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ (ПДР Лагатор) 
 
   Услови за фекалну канализациону мрежу 
 
        Постојеће стање: 
 

- Канализациона мрежа конципирана је по сепаратном систему, с обзиром да по 

западном ободу зоне ПДР-а постоји регулисан ''Болнички поток" те стога постоји 

природни реципијент за прихват кишних вода. 

- Предметни комплекс зоне III је топографски тако орјентисан да цело подручје 

гравитира главном колектору I, фекалне канализације DN 500, и цевоводу у Улици 
Марка Рaдуловића DN 250 мм. 
 
       Планирано стање: 
 
- Канализациона мрежа је предвиђена да се положи у профилу улица. Како је 
планирана различита густина становања то ће и цевовод бити различитог профила у 

зависности од хидрауличког прорачуна. 
- Потребно је израдити главни пројекат фекалне канализационе мреже. 

- Изградња се може реализовати фазно али од цевовода вишег реда ка нижем. 
- Траса цевовода у улицама мање ширине (6 м) полагати око осовине саобраћајнице. 

- При пројектовању прикључака самих објеката водити рачуна да се објекти који 
гравитирају појединим уличним цевоводима, прикључе на те уличне цевоводе како не 

би дошло до прерасподеле количине воде по појединим цевоводима. 
- Планирани пословни простор је стандардни, уколико неки од пословних простора 
буде имао неке специфичне захтеве у испуштању отпадне воде може се захтевати 
посебан предтретман само тих вода. 

- Приликом пројектовања прикључака цевовода на главни колектор водити рачуна о 
спајању нивоа. 

- Растојање између кабловских водова (електро инсталације) и канализационих цеви 
мора да износи најмање 50 цм, растојање између траса. 
 
Водовод: 

 

                        
 ВОДНИ УСЛОВИ (Одељење за привреду) преузети из предмета 353-47/2015 од 
20.05.2015.године 
 

Инвеститору ЈП за управљање грађевинским земљиштем ''Град'' из Лознице, ул. 

Георгија Јакшића 3, издају се следећи  водни услови, у поступку припреме и израде 
техничке документације за изградњу фекалне канализације на кат.пар.бр. 3481/4 КО 

Лозница - улица планирана VI -Лагатор:     

                                                                                                                                                                                            

1. Израдити техничку документацију, у свему према одредбама Закона о водама (''Сл. 

гласник РС'', бр. 30/2010), Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', бр. 

72/2009, 81/2009- испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 

50/2013 – одлука УС, 98/2013 - одлука УС и 132/14) и осталим важећим прописима, 

стандардима и нормативима за ову врсту објеката; 
 

2. За потребе израде техничке документације за изградњу предметног објекта 
извршити истражне радове, дефинисати режим површинских и подземних вода, 
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обезбедити неопходне подлоге (урбанистичке, геодетске, 
геомеханичке,хидролошке, хидрогеолошке и др.) и спровести све потребне анализе и 

прoрачуне на основу којих треба дати одговарајућа техничка решења за планиране 
радове; 
 
 

 
3. Урбанистичком и техничком документацијом за изградњу фекалне канализације 
дати рационално и економично техничко решење, уважавајући принцип сепаратног 

система каналисања насеља; 
4. Извршити хидраулички прорачун и димензионисање објеката на датој локацији на 
бази одговарајућих планских подлога и биланса употребљених вода са разматраног 
подручја, узимајући у обзир сезонске неравномерности и укупну пројекцију 
становништва за усвојени пројектни период 
5. Предвидети функционално техничко решење, усклађено са динамичким развојем и 
изградњом будућег канализационог система, које мора бити усаглашено са планском 

документацијом; 
6. Потенцијално укрштање предметног крака са водотоцима као и повременим 

водним токовима решити тако да се не поремети геометрија корита водотока, као ни 
услови течења у водотоку.У случају потребе укрштања (у зони укрштања) предвидети 

одговарајућа осигурања дна и косина водотока; 
7. Код паралелног вођења трасе канализационих цевовода са водотоцима коридори 

цевовода морају бити изван корита водотока, на довољној удаљености од горње ивице 
водотока; 
8. Трасе канализационих цевовода усагласити са положајем већ постојећих подземних 
инсталација 
9. Предвидети видне ознаке, као знак упозорења надлежној водној служби, при 
редовном одржавању или извођењу радова на водотоцима, 
10. Изградња сервисних саобраћајница, за потребе будућег одржавања канализационих 
цевовода мора бити комуникационо повезана са постојећим и планираним јавним 

саобраћајницама; 
11. Решити (у посебном поступку) имовинско-правне односе за ангажовање земљишта 

у државној својини - право коришћења ЈВП ''Србијаводе''; 
12. По изради Пројекта за грађевинску дозволу и извршене техничке контроле, 
инвеститор је дужан да од овог органа прибави водну сагласност сходно члану 119. став 
4. Закона о водама и члану 6 i 7. Правилника о садржини и обрасцу захтева за издавање 

водних аката и садржини мишљења у поступку издавања  водних услова (''Сл. Гласник 

РС'', број 74/2010). Ови услови престају да важе по истеку две године од дана њиховог 

издавања, ако у том року није поднет захтев за издавање водне сагласности (члан 116. 
Закона о водама).   
 

Водна сагласност Одељења за привреду се прибавља ван обједињене процедуре. 
 
ДРУГИ УСЛОВИ У СКЛАДУ СА ПОСЕБНИМ ЗАКОНИМА: 
 
Обавеза инвеститора је да се пре подношења захтева за издавање грађевинске дозволе за изградњу 
планираних објеката, обрати надлежном органу за заштиту животне средине ради одлучивања о 
потреби израде студије о процени утицаја на животну средину, у складу са одредбама Закона о 
процени утицаја на животну средину (''Сл.гласник РС'',бр.135/04 и 36/09) и уколико је потребна 
израда студије, уз пројекат за грађевинску дозволу инвеститор је дужан да је приложи, сходно 
члану 58. Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке 
документације према класи и намени објеката (''Сл. гласник РС'', бр.23/15 и 77/15) 
 
 
ОБАВЕЗНИ ДЕЛОВИ ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА ЗА ДОБИЈАЊЕ РЕШЕЊА ПО ЧЛАНУ 145: 
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      -  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). 
       
САСТАВНИ ДЕО ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА  
 

 Услови ЈП''Водовод и канализација'' Лозница, бр. 34/942 од 01.05.2016.године 
 Водни услови Одељења за привреду, Градске управе Града Лознице, број 325-

7/2015-06 од 15.05.2015. године, 
 Идејно решење.  

        
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. 
 


