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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 

из Лознице, Јелав за издавање локацијских услова у предмету изградње коловозне 

конструкције, торотоара и јавне расвете Нове улице од Ул. Филипа Кљајића до Ул. Луке 

Стевића и кишне канлизације од Ул.Филипа Кљајића до Улице Луке Стевића и даље до 

раскрснице са Улицом Георгија Јакшића на к.п.бр.11924, 3869/1, 3869/2, 3869/3, 3868 и 

11930/1 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 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 Лозница 

(''Службени лист града Лознице'', број 03/14 и 12/14), издаје 

   

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 

 
за катастарске парцеле 11924, 3869/1, 3869/2, 3869/3, 3868 и 11930/1 КО Лозница, у Лозници,  

за изградњу коловозне конструкције, торотоара и јавне расвете Нове улице од Ул. Филипа 

Кљајића до Ул. Луке Стевића и кишне канлизације од Ул.Филипа Кљајића до Улице Луке 

Стевића и даље до раскрснице са Улицом Георгија Јакшића, категорије објекта Г, 

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

                                    
 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ИЗ ПЛАНА 

 

-      намена  катастарске парцеле: градска саобраћајница III реда 

- врста објекта: саобраћајница и линијски водови 

- дужина објекта: саобраћајница – 417,28м, кишна канализација – 498,17м; јавна расвета – 

490,00м 

 

Траса  изградње коловозне конструкције прати трасу постојеће улице тако да најближа ивица 

коловоза буде на одстојању мин. 6,0м од колосека железничке пуге и да дуж трасе  (са леве 

стране) до железничке пруге буде постављена заштитна огрaда. Ширина коловоза је 6,0м, а са 

десне стране коловоза предвиђена је изградња тротоара ширине 1,0м. 

 

Решење коловозне конструкције и тротоара је, а у зависности од намене површина са следећим 

слојевима и то: 

 

 1. Коловозна конструкција 

 асфалт-бетон АБ 11 ............................................. д = 4 цм 

 - битуменизирани дробљени агрегат БНС 22........д = 7 цм 

- дробљени камени материјал 0/31,5........................ д = 15 цм 

- песковито-шљунковито материјал 0/63,00 мм ....д = 25цм 

 _______________________________ 

 укупно: д = 51 цм 

 

4.Коловозна конструкција тротоара: 
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 - бетонске плоче.........................................................д = 6 цм 

- дробљени камени материјал (4-8мм) ...........................................д = 4 цм 

- песковито-шљунковито материјал 0/63,00мм 

…............................д=20цм 

 ________________________________________________________ 

_ 

                                                             укупно: д = 30 цм 

 

 

 

Нивелација 

Нивелета улице максимално прати постојећу уз формирање правилних вертикалних кривина и 

уз поштовање минималних подужних падова а на почетку и на крају улце се уклапа у коте 

постојећих улица ,како је дато у графичком прилогу Подужни профил (лист бр.2). 

Попречни пад коловозне конструкције је једностран и износи 2,0% и усмерен је од трупа пруге 

ка тротоару. Попречни пад тротоара је 1,0%. Површинска вода се подужним и попречним 

падовима одводи и преко сливника укључује у систем кишне канализације.Коловозне 

површине оивичене су ивичњацима 18/24 који су на улазима у парцеле оборени. Све пешачке 

површине према слободном простору оивичене су ниским ивичњацима 9/18 у нивоу тротоара. 

 

Кишна канализација 

Slivno podru~je je ome|eno sa zapada Gradskim grobqem , istoka [aba~kim putem i 
prugom , sa severa ulicom I maja i sa juga prugom [abac — Zvornik . Slivno podru~je je 
du` trase cevovoda i obuhvata industrijske kvartove . Ukupna povr{ina sliva je 4,15 
ha . Za koeficjent oticawa usvojeni su C = 0,9 za povr{ine pod krovom , C = 0,8 putne 
povr{ine i travnati teren 0,15 . 
Za prora~un koli~ina velikih voda koristi se racionalna metoda . Ova 
metoda koristi predpostavku da je intenzitet ki{e isti za sve vreme trajawa i 
nepromenqiv na povr{ini na kojoj se prostire. Za odre|ivawe merodavnog proticaja 
koristi se obrazac : 

 Q = C * i * F 

 Q  -  oticaj 

 C  -  koeficjent oticawa 

 i  izda{nost ki{e ( l/s ha ) 
 F   povr{ina sliva ( ha ) 

Sa ukupne slivne povr{ine uz izda{nost ki{e od i =150 l/s,ha i sredwi koeficjent 

oticawa od C = 0.5 sledi da }e koli~ina vode biti 310,11 l/s . Cevovod  600  u padu C od 
2.5%o ima propusnu mo} od 310 l/s iz ~ega sledi da }e cevovod ispuniti zadatak , 
spajawe cevovoda se mo`e vr{iti zavarivawem ili gumicama , a za mawe preseke samo 
zavarivawem . Raspored slivnika je izvr{en tako da se postigne maksimalna odvodwa , 
slivnici }e biti postavqeni na svakih 20 - 25 m , a prema nagibu nivelete puta . 

Projektovani cevovodi }e biti od PE HD materijala , za mawe preseke ( f350 i 300 mm)  
od PVC materijala . Dubina ukopavawa je promenqiva . Prilikom ukr{tawa cevovoda 
ki{ne i cevovoda fekalne kanalizacije na raskrsnici ul. Luke Stevi}a i @elezni~ke 
ul. voditi ra~una o dubini jer je cevovod fekalne kanalizacije postoje}i. 
Novoprojektovana ki{na kanalizacija je planirana kolovoznom trakom bli`e prugi , 
po{to je fekalni kolektor br. 1 izveden bli`e postoje}im ogradama. Paralelno 
vo|ewetrase sa fek. kanalizacijom je na 2 - 4 m. Kod ukr{tawa sa prugom izvr{iti 
podbu{ivawe ispod pruge . Kao za{titni cevovod koristiti ~eli~ni cevovod f 812mm 
u du`ini od 15 m . 

 Slivnike izvesti od betonskih cevi  450 mm tako {to }e se probiti otvor u cevi na 
koti ispod drena`ne cevi i formirati talo`nik , cevovod za prikqu~ak slivnika je 

od PVC materijala  150  , spoj obra|en cementnim malterom. 
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Cevovod je u padu od 2 - 3 % , prikqu~ak izvesti na {aht ili na cevovod . Ki{ne 
re{etke su ravne C 250 / LG sa ramom te`ine 55 kg. Prilikom izvo|ewa radova voditi 
ra~una o ostalim instalacijama ( EI , TT ) , tako|e kod {ahta br. 11 voditi ra~una o 
ukr{tawu sa prikqu~kom fek. kanalizacije . [ahte izvesti od armiranobetonskih 

elemenata MB 30, debqine zida 10 cm i svetlog otvora  1.0 m dubine prema projektu . 
Betonski elementi se sastoje od bunarskih prstenova kao I zavr{nog prstena . K[1 
,K[3 , K[6 i K[9 izvesti kao kaskadni {aht. [aht poklopci su predvi|eni za te`ak 
saobra}aj ( 400 KN , 108 kg ), a u trotoarupredvi|eni su poklopci za pe{a~ki saobra}aj 
( 15 KN 30 kg ). Na mestima , kako je dato u projektu , izvesti prikqu~ke na ki{nu 
kanalizacionu mre`u tako {to }e se izvesti cevovodi preko ulice do ograde i 
ostaviti {ahtovi kako bi se omogu}ili budu}i prikqu~ci bez prekopavawa ulice . 
Cevovod polo`iti na sloj peska , u skladu sa tehni~kim propisima pravilima struke 
kao i preporukama proizvo|a~a cevovoda . Zatrpavawe izvesti prirodnim {qunkom na 
delu gde trasa prolazi ulicom , a na ostalom delu zemqom iz iskopa uz potrebno 

sabijawe. 
 
Elektroenergetska infrastruktura 
Грaђeвинским прojeктoм je прeдвиђeнa рeкoнструкциja улицe ,,Жeлeзничкa,, у Лoзници кoja 

спaja улицe Кнeзa Mилoшa и Лукe Стeвићa. Пoстojeћa улицa нeмa eлeктрoeнeргeтску мрeжу 

нискoг нaпoнa ни jaвну рaсвeту. Улицe Кнeзa Mилoшa и Лукe Стeвићa имajу нaдзeмнe 

eлeктрoeнeргeтскe мрeжe нискoг нaпoнa за jaвну рaсвeту. 

Прojeктoм сe прeдвиђa изгрaдњa нoвe линиje jaвнe рaсвeтe нa oкруглим чeличним стубoвимa 

кoриснe висинe oсaм мeтaрa сa jeднoм лирoм и свeтиљкaмa сличним типу,,Oпaлo 1,, сa 

нaтриjумским сиjaлицaмa висoкoг притискa снaгe 100 W, прoизвoђaчa Mинeл-Шрeдeр. 

Нoвa рaсвeтa сe нaпaja сa пoстojeћe рaсвeтe у улици Лукe Стeвићa пoдзeмним кaблoвским 

вoдoм трипa PP00 2x 16 mm2 прeмa грaфичкoм прилoгу. Линиja рaсвeтe улицe Лукe Стeвићa je 

oдaбрaнa кao извoр нaпajaњa, jeр je мaњe oптeрeћeнa и нeмa прeлaзa прeкo сaoбрaћajницa. 

Зaштитa oд прeoптeрeћeњa, крaткoг спoja и нaпoнa дoдирa пojeдинaчних свeтиљки нa 

стубoвимa извeдeнa je oсигурaчимa 6 A у свaкoм стубу и зaштитним узeмљeњeм. Зaштитa 

нaпojнoг кaблa oд прeoптeрeћeњa и крaткoг спoja je извeдeнa oсигурaчимa 50A у пoстojeћeм 

рaзвoднoм oрмaну уличнe рaсвeтe, a зaштитa oд aтмoсвeрских прaжњeњa прeкo стубoвa 

зaштитним узeмљeњeм извeдeним трaкoм Fe/Zn 25x4мм. у зajeдничкoм рoву сa нaпojним 

кaблoм. Рaспoрeд свeтиљки je oдaбрaн тaкo дa сe сe дoбиje штo рaвнoмeрниja oсвeтљeнoст 

прoстoрa сa минимaлним брojeм свeтиљки. Срeдњa хoризoнтaлнa oсвeтљeнoст у 

нajнeпoвoљниjeм случajу je 15 lx. 

 

 Саставни део ових Локацијских услова је Идејно решење за изградњу коловозне конструкције, 

торотоара и јавне расвете Нове улице од Ул. Филипа Кљајића до Ул. Луке Стевића и кишне 

канлизације од Ул.Филипа Кљајића до Улице Луке Стевића и даље до раскрснице са Улицом 

Георгија Јакшића урађен од стране ЈП''Урбоплан'' из Лознице, Ул.Кнеза Милоша бр.7. 

 
ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ 

 

Систем ЕЕ:  

 

1. Електроенергетски услови: 

1.1. Инсталисана снага: 22.50 кМ. 

1.2. Одобрена вршна снага: 17.25 кМ (постојећа на потрошачком броју 0825287293). 

1.3. Струја НН прекидача за ограничавање снаге: 25 А. 

1.4. Начини загревања у објекту: Без грејања. 

1.5. Намена потрошње: Јавна расвета. 

2. Технички услови: 

2.1. Потребно је изградити: 

2.2. Напон прикључења објекта: 3Х230У/380У 

2.3. Место прикључења објекта: Поље јавне расвете у МБТС ''Вулићи'' , Л.Поље 
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2.4. Врста прикључка: Трофазни 

2.5. Начин прикључења: 

- надземни : Постојећи 

- удаљеност од система; тип прикључка: 

- тип кабловске прикључне кутије: 

-  унутрашњи део прикључка: тт2, дужине: т. 

2.6. Место везивања прикључка на систем: Поље јавне расвете у МБТС ''Вулићи'' , Л.Поље 

2.7. Инвеститор изградње објекта ће извести заштиту од напона додира применом ТТ система 

заштите са заштитним уређајем диференцијалне струје ( ЗУДС ), темељним уземљивљчем и 

мерама изједначавања потенцијала и заштиту од напона корака и заштиту од пренапона. 

2.8. Заштиту од струја кварова и ограничавање снаге-струје извести применом нисконапонских 

прекидача, назначене струје 25 А. 

2.9. За мерење утрошене електричне енергије уградити електронска бројила: Постојеће. 

2.10. За управљање тарифама користити управљачки уређај: Са интегрисаним управљачким 

уређајем. 

2.11.  Место уградње мерних и заштитних уређаја: мерне и заштитне уређаје уградити у мерни 

орман у складу са Правилима о раду дистрибутивног система. 

2.12. Мерно разводни орман сместити : Постојећи у ТС. 

2.13. Прикључни расклопни апарати, електрични и мерни уређаји морају бити декларисани за 

систем назначених напона 230Шх230М/380У. 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 кУ МБТС ”Вулићи” , 

Л.Поље од: 250 М*/А при напону 10 кУ, односно 500 М*/А при напону 20 кУ, а. на 

нисконапонским сабирницама у трафостаници од 20/11 М^А. У трафостаници је енергетски 

трансформатор снаге 630 №А.  

3. Остали услови: 

3.1. Изласком на лице места и прегледом трасе утврђено је да у улици Железничка постоји наши 

10 кУ подземни водови. Сходно томе потребно је: 

3.1.1. Да се обавезно пре почетка извођења радова обрате посебним захтевом за одређивање 

надзорног органа испред ЕД који ће пратити извођење радова. 

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

надзором. 

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

прописани начин. 

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

обратите за измештање истих. 

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

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

непоштовањем ових услова. 

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 соз ф = 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. 
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Водовод и канализација: 

 

о Водовод 

У Железничкој улици, на кат.пар. 11924 КО Лозница, у делу улице у којем је  предвиђена 

изградња коловозне конструкције, тротоара, јавне расвете и атмосферске канализације нема 

градске водоводне мреже. 

Планирано је: 

За потребе зонирања и обарања притисака у водоводној мрежи Града Лознице, планирано је 

спајање цевовода Д225 пехд на потезу улица Кнеза Милоша и Филипа Кљајића. 

 

о Канализација 

У Железничкој улици, на кат.пар. 11924 КО Лозница, у делу улице у којем је  предвиђен за 

изградњу коловозне конструкције, тротоара, јавне расвете и атмосферске канализације изграђен је 

колектор фекалних вода Ø600-бетонске цеви са припадајућим прикључцима у самој улици. 

Колектор је од великог значаја за функционисање фекалне канализације великог дела Града 

Лознице, сакупља фекалне воде из ул. Филипа Кљајића, дела улице Кнеза Милоша, Лаготора, 

Клубаца, улице Станоја Главаша и припадајућим уличним колекторима у наведеним деловима 

града.  

Приликом извођења радова неопходно је приступити са посебним опрезом како не би дошло до 

оштећења фекалнох колектора и ревизионих шахти. 

Поклопце ревизионих окана треба поставити у нивелети новопројектоване коловозне површине. 

 У случају проласка кроз приватне парцеле, потребно је прибавити писану сагласност оверену 

у суду. 

 

 Приликом планирања и пројектевоња  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. 

 

У прилогу Вам достављамо скицу  са положајима хидротехничких  инсталација у делу 

Железничке  улици. 

Могућа су одступања на терену од приказаног на скицама, те је потребно пре почетка радова  

обратити се  техничкој служби  ЈП „Водовода и канализације“ ради обележавања трасе. 

 

 

Гасовод: 

 

Предметна улица је у зони у којој је изграђена дистрибутивна гасоводна мрежа. 

• 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 коловозне траке 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. 
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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. 

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. 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. 

12. Ископ и затрпавање у близини гасовода (1,5 м лево и десно од осе гасовода) вршити 

искључиво ручно. 

13. Грађење могуће уз стални надзор "Лозниц-гас" д.о.о.  

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 

 

Услови ''Железнице Србије''ад 

 

''Железнице Србије''ад  су издале услове за израду Плана генералне регулације за насељено место 

Лозница бр.13/13-2132 од 29.10.2013.год. у којима се наводи да у инфраструктурном појасу, осим 

у зони пружног појаса, изузетно се могу градити објекти који нису у функцији железнничког 

саобраћаја, а на основу издате сагласности управљача инфраструктуре, која се издаје у форми 

решења, и уколико је изградња тих објекта предвиђена урбанистичким планом локалне 

саомоуправе која прописује њихову заштиту и о свом трошку спроводи прописане мере заштите 

тих објеката. 

 
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). 

 Како се изградњом делимично улази у приватне парцеле к.п.3869/3,3869/2,3869/1 и 3868 

за исте је потребно прибавити сагласности власника парцела при подношењу захтева за 

грађевинску дозволу. 

 Пре подношења захтева за грађевинску дозволу потребно је прибавити сагласност 

''Железнице Србије''ад из Београда, Ул.Немањина бр.6. 
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САСТАВНИ ДЕО ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА  

 

 Услови ''Електродистрибуција'' Лозница, бр. 4-51/16 од 26.04.2016.год. 

 Услови ЈП''Водовод и канализација''Лозница бр.26/830 од 28.04.2016.год. 

 Услови ''Лозница-гас''Лозница бр.05/16 од 26.04.2016.год. 

 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 12 месеци од дана издавања или до истека важења решења 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. 

 

http://www.loznica.rs/

