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Л о з н и ц а 

 

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

захтеву  ЈП "Град" Лозница, Улица Георгија Јакшића број 3, о могућности изградње 

друмског моста преко реке Корените на КП број 4798 КО Коренита, 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 

Просторним планом града Лознице (''Службени лист града Лознице'', број  13/2011), 

издаје 

   

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 

 
за катастарску парцелу 4798  КО Коренита, о могућности изградње  друмског моста 

преко реке Корените, категорије Г, класификационог броја 214101.  

 

 

ОПШТИ ПОДАЦИ 

 

- ПИБ (инвеститор као правно лице): 101562041 

- број катастарске парцеле (и општина):  4798  КО Коренита 

 

                                    
 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ИЗ ПЛАНА 

 

- плански основ за регулацију: Просторни план града Лознице 

- намена катастарске парцеле: река Коренита 

- укупна дужина коловозне плоче: 8, 0 м 

- укупна ширина коловозне плоче: 3, 50 м 

- укупна дужина пешачких стаза: 10, 0 м 

- ширина пешачких стаза:1,0 м 

 

     Саставни део ових Локацијских услова је Идејно решење урађено од стране 

Друштво за пројектовање и инжењеринг  "ПИН ГГ ПРО"  д.о.о. Лозница, из Лознице.       

 
 ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ 

 

                        

 ВОДНИ УСЛОВИ (Одељење за привреду) 
 

ЈП за управљање грађевинским земљиштем «Град» из Лознице, ул. Георгија Јакшића 

3, у поступку припреме и израде техничке документације за друмски мост преко реке 

Корените, на локалном путу на к.п. 4798 КО Коренита, издају се следећи водни 

услови:                                                                                                                                                                                            

1. Израдити техничку документацију, у свему према одредбама Закона о 

водама («Сл. гласник РС», бр. 30/2010 и 93/12), 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 и 50/2013 - одлука УС) и осталим 

важећим  прописима и нормативима за ову врсту објеката. 
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2. За потребе израде техничке документације за изградњу предметног 

објекта извршити истражне радове, обезбедити неопходне подлоге и спровести 

све потребне анализе и прорачуне на основу којих треба дати одговарајућа 

техничка решења за планиране радове. 

3. Израдити катастарско-топографски план у погодној размери, којим треба 

обухватити потез речног корита у зони моста (минимално по 30 ш узводно и 

низводно од профила моста), као и подужни профил по осовини (матици) 

предметног водотока. Број снимљених профила мора бити такав да представља 

поуздану подлогу за хидраулички прорачун. 

На катастарско-топографском плану приказати тачан положај свих парцела 

веродостојно копији плана. 

4. Хидрауличким прорачуном отвора моста обезбедити несметано протицање 

меродавне велике воде вероватноће појаве Сћо/о=45,5 т1 2 3 4 5/б (стогодишња 

велика вода). 

5. За предметни мост дати потребна техничка решења којим ће се 

елиминисати дејство успора од мостовских стубова уз услов да доња ивица 

конструкције моста (ДИК) буде изнад срачунате коте меродавне рачунске воде 

минимално 0,70 ш, као и да се обезбеди пријем контролне рачунске воде. 

6. На основу спроведеног хидролошко-хидрауличког прорачуна предвидети 

дуж зоне моста у потребној дужини све неопходне антиерозионе, регулационе и 

друге радове, у циљу стабилизације корита и обалних стубова, како би се дало 

безбедно техничко решење за предметни мост. 

7. На крајевима пројектованог осигурања корита предвидети потребне 

консолидационе појасеве у пуном протицајном профилу, као и уливни и изливни 

праг у циљу стабилизације регулисаног корита. 

8. Уколико се у зависности од срачунате коте нивелете моста због конфигурације 

терена укаже потреба за степениште и прилазне рампе мосту, дати адекватна 

техничка решења са одговарајућим осигурањем, с тим да се истим не дозволи 

негативан утицај евентуалног успора узводно од моста на околни терен. 

9. Техничка документација треба да садржи детаљан опис технологије грађења 

моста, у циљу обезбеђења несметаног протицања воде речним коритом, 

искључујући сваку евентуалну могућност погоршања постојећег режима вода у зони 

изградње моста у врема извођења радова, као и након извођења радова. Ако ипак 

дође до неких оштећења при изградњи или након тога, сва настала оштећења се 

морају отклонити о трошку подносиоца захтева 

10. Решити имовинско правне односе (у посебном поступку) за заузеће водног 

земљишта у државној својини на локацији за предметну изградњу. 

11. По изради Главног пројекта 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 17. 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 116.3акона о водама). 

 

TT УСЛОВИ: 

 

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

техничких карактеристика постојећих ТК објеката и каблова, ни до угрожавања 

нормалног функционисања ТК саобраћаја, и мора увек бити обезбеђен адекватан 

приступ постојећим ТК 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 Ђорђић Драган 064/6511343 који ће извршити 

идентификацију и обележавање трасе постојећих подземних ТК каблова у зони  
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планираних радова (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 ТК 

објеката и каблова; 

4. Заштиту и обезбеђење постојећих ТК објеката и каблова треба извршити пре 

почетка било каквих грађевинских радова и предузети све потребне и одговарајуће мере 

предострожности како не би, на било који начин, дошло до угрожавања механичке 

стабилности, техничке исправности постојећих ТК објеката и каблова;  

5. Сви трошкови око прилагођавања ТК инсталација у случају премештања ако је 

тех. изводљиво, падају на терет инвеститора; 

6.  Грађевинске радове у непосредној близини постојећих ТК објеката и каблова 

вршити искључиво ручним путем без употребе механизације и уз предузимање свих 

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

7.  У случају евентуалног оштећења постојећих ТК објеката и каблова или прекида 

ТК 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 прекида ТК саобраћаја); 

8. 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; 

9. Ови технички услови важе годину дана од дана издавања. По истеку рока 

важности обавезно је подношење захтева за обнову техничких услова. 

 
ОБАВЕЗНИ ДЕЛОВИ ПРОЈЕКТА ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ 

 

       -  Пројекат за грађевинску дозволу урадити у складу са Правилником о садржини, 

начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према 

класи и намени објекта (''Сл.гласник РС'', број 23/15). 

 

 
САСТАВНИ ДЕО ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА  

 

- Мишљење ЈВП "СРБИЈАВОДЕ", ВПЦ "САВА-ДУНАВ", Београд, број 1169/1 

од 30. 03. 2016. године 

- Водни услови Одељења за привреду, Градске управе Града Лознице, број 325-

3/2016-06 од 06.04.2016. године, 

- Услови "Телеком Србија" И.Ј. Шабац бр. 7010-270720/1 од 19.07.2016. 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 

издат у складу са овим локацијским условима. 

 

Локацијски услови се достављају: подносиоцу захтева, у предмет, надлежној служби 

ради објављивања на интернет страници Града Лознице и имаоцима јавних овлашћења. 

 

 

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

града Лознице, у року од 3 дана од дана пријема локацијских услова. 
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          Обрадио:                                                      НАЧЕЛНИК  ОДЕЉЕЊА 

                          

     _______________                                               _______________________________ 

                                                                               Милица Павловић, дипл.правник 

 

             ШЕФ ОДСЕКА 

 

______________________________ 

Весна Стефановић, дипл.инж.грађ. 

 

 


