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Л о з н и ц а 

  

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

предузеће "Водовод и канализација" Лозница, Улица Георгија Јакшића број 9, за издавање 

локацијских услова за реконструкцију водоводне мреже у Јадранској Лешници на к.п. 2517, 2535, 

2512, 235, 2496, 2492, 798, 796, 2493, 587, 2486, 807/2 и 2497 КО Јадранска Лешница, 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, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019 и 

9/2020), Уредбе о локацијским условима (''Службени гласник РС'', број 35/15,114/15и 117/2017), 

Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (''Службени гласник РС'', 

број 68/2019) и Просторног плана града Лознице (''Службени лист града Лознице'', број 13/2011),  издаје 

 

 

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 
 
за катастарске парцеле број 2517, 2535, 2512, 235, 2496, 2492, 798, 796, 2493, 587, 2486, 807/2 и 2497  КО 

Јадранска Лешница, за реконструкцију водоводне мреже у Јадранској Лешници, дужина водоводне 

мреже 5892,25 м, категорије објекта Г, класификационог броја 222210 (Локални водоводи - Локални 

цевоводи за дистрибуцију воде (мрежа ван зграда)). 

 
Саставни део ових Локацијских услова је Идејно решење (Главна свеска) за реконструкцију 

водоводне мреже у Јадранској Лешници, број техничке документације ИДP-51/20, из децембра 2020. 

године, Лозница, урађено од стране ''EСТЕградња'' д.о.о Лозница и Идејно решење – Пројекат 

хидротехничких инсталација за реконструкцију водоводне мреже у Јадранској Лешници,  број техничке 

документације ИДP-51/20 из децембра 2020. године, Лозница, урађено од стране ''EСТЕградња'' д.о.о 

Лозница. 

 

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА  

  
Водопривредна инфраструктура 

 

Основне поставке коришћења и заштите вода и развоја водопривреде базирају се на следећем: 

1. У снабдевању насеља водом, приоритетно и максимално биће коришћена локална изворишта 

подземних и површинских вода, а недостајуће количине биће обезбеђиване из великих регионалних 

система, са ослањањем на изворишта која су законом заштићена од загађења; изворишта подземних 

вода и акумулационе просторе за регионалне системе димензионисати на обезбеђеност од 97%; 

2. Дугорочне потребе за водоснабдевањем засниваће се на изградњи интегралних водопривредних 

система, с посебним ослонцем на изворишта подземних вода у алувиону Лешнице; 

3. Вода за технолошке потребе биће захватана, по правилу, из подземља или водотокова уколико их 

има и у близини и задовољавају квантитет и квалитет воде за те потребе  и уз то обавезно 

рециркулисана; 

4. Одбрана од поплава биће остваривана у оквиру интегралних система, путем: активне одбране у 

оквиру акумулационих басена, којима се ублажавају таласи великих вода и великих каналских 

система; пасивне одбране, кроз реализацију линијских заштитних система; планском контролом 

изградње у угроженим зонама (уз диференциране степене заштите, у складу са значајем подручја 

која се штите); 

5. Заштита и унапређење квалитета вода до нивоа прописаних класа квалитета површинских вода и 

потпуна заштита квалитета подземних вода, а приоритетно: површинских и подземних вода 

намењених водоснабдевању становништва (постојећих и потенцијалних изворишта) и за 

наводњавање; термоминералних вода;  



6. Целовито искоришћење хидропотенцијала, у оквиру комплексних система вишенаменског 

карактера, укључујући и искоришћење малих падова и мањих водних потенцијала; мале 

хидроелектране се могу несметано градити на местима где својим положајем и диспозицијом не 

угрожавају услове за реализацију или перформансе неких већих водопривредних, енергетских или 

других система; 

7. Заштита од водне и еолске ерозије ради спречавања губитка земљишта, заштита од поплава, 

спречавања механичког засипања будућих водних акумулација, механичког и хемијског загађивања 

водотока; противерозиони радови приоритетно ће се изводити ради спречавања водне ерозије 

(техничким и биолошким мерама), на сливовима на којима су изграђене акумулације и у зонама 

резервисаним за потенцијална изворишта водоснабдевања, на сливовима подложним великим 

штетама од поплава и у зонама посебних природних и туристичких вредности; и др.. 

8. Заштита изворишта ће се извршити посебним елаборатом уз поштовање Закона о заштити 

изворишта (Сл.гласник 33/75 и 22/77) и Правилника о начину одређивања и одржавања зона 

санитарне заштите изворишта водоснабдевања (Сл. Гласник РС 92/08). У оквиру просторног плана 

обезбедиће се простор за непосредну зону заштите и то: 

- око извора, простор непосредне заштите елипсастог облика на растојању на бочним странама 

најмање 10м, 

- на захвату река и акумулираног простора, простор у појасу од 50м, као и дужине 100-200м 

узводно, односно 50-100м низводно од места захвата.  

 

 

9. Заштита саме реке не може се успешно извршити ако се на одређеним просторима и локалитетима 

не заштити читаво сливно подручје. У екосистему сливног подручја јављају се промене од кота воде 

која се топи на брдско-планинским подручјима, до начина коришћења земљишта уз обалу у насељу.  

10. У планирању капацитета производње и планирању коришћења и уређења простора доследно ће се 

примењивати принцип складног и правовременог коришћења, заштите и обнављања. Због тога се 

инсистира на регулацији водних токова и истраживању и очувању подземних вода.  

 

Водоснабдевање 

 

Насеља града Лозница, перспективно имају могућност формирања организованог система водоснабдевања 

и веће експлоатације изворишта водоснабдевања. Индивидуални копани бунари са плитком издани су 

подложни загађењима, тако да поједина села и засеоци немају организовано водоснабдевање из санитарно-

хигијенских система, већ користе воду за пиће непоузданог и незадовољавајућег квалитета. Приоритетна 

планска решења у домену водоснабдевања су: 

- проглашење и дефинисање водног земљишта на територији града у алувијуму реке Дрине, као дела 

изворишта регионалног значаја; 

- изградња нових комора резервоара на локацији "Трешњица''; 

- заштита свих водоизворишта и формирање санитарних заштитних зона; 

- заштита линијских коридора примарних цевовода и локација резервоара и ЦС; 

- реконструкција и модернизација мреже и објеката, како би губици у постојећем водоводу били 

мањи од 20%; 

- реконструкција и модернизација постојећих система чији квалитет, дотрајалост и запуштеност не 

омогућавају поуздано водоснабдевање;  

- стриктно поштовање режима заштите изворишта подземних и површинских вода у свим 

извориштима постојећег комуналног и сеоских водовода; 

- очување локалних изворишта, чак и оних мањег капацитета; 

- постепено повезивање свих парцијалних водоводних подсистема у јединствен интеркомунални 

(градски) систем, којим се остварује висока поузданост функционисања и прописан, стално 

контролисан квалитет воде; 

- изградња нових црпних станица као и резервоара у систему. 

- смањивање специфичне потрошње воде у домаћинствима, политиком реалних цена воде, мерењем 

утрошка воде и мерама планске рационализације потрошње и смањивања употребе воде за пиће за 

заливање и наводњавање вртова, башти и пољопривредних култура; и 

- вода за технолошке потребе у индустрији која не захтева воду квалитета воде за пиће, не може се 

захватати из водовода насеља, већ се потрошачи технолошке воде упућују на властите захвате 

површинских и подземних вода нижег квалитета (подземне воде у индустијској зони, која се не захвата 

за водоводе насеља) и на мере рециркулације и планске рационализације потрошње. 

 

 



УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ НА КОМУНАЛНУ И ДРУГУ 

ИНФРАСТРУКТУРУ 

 

ЕЛЕКТРО МРЕЖА  

 

- Према Условима ''ЕПС Дистрибуција'' ДОО Београд, Огранак Лозница, број 8Ј.1.1.0-D-09.14-223-

/1-21 од 08.01.2021. године. 

 

ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 

 

- Планирани објекат је могуће прикључити на водоводну  мрежу према условима ЈП ''Водовод и 

канализација'' Лозница, број 5/11 од 15.01.2021. године.  

 

ГАСОВОД 

 

- Планирани објекат је могуће прикључити  на дистрибутивну гасоводну мрежу према условима  

''Лозница-гас'' ДОО  Лозница, број ЛГ-388/21 од 04.01.2021. године. 

 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА МРЕЖА 

 

- Према Условима "Телеком Србија" АД Београд, број А332-2092/1 од 15.01.2021. године. 

 

ЈП "ЛОЗНИЦА РАЗВОЈ" 

 

- Према Условима ЈП "Лозница Развој", број 03-1/1 од 11.01.2021. године. 

 

ВОДНИ УСЛОВИ  

 

- Према условима Јавног водопривредног предузећа ''Србијаводе'' из Београда, број 29/3 од 

13.01.2021. године. 

 

НАКНАДЕ И ДОПРИНОСИ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ РЕШЕЊА ПО ЧЛАНУ 145. ЗАКОНА 

 

- ЈП ''Лозница развој'' из Лознице. 

 

ОБАВЕЗНИ ДЕЛОВИ ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА 

 

Идејни пројекат 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 73/2019). 

 

САСТАВНИ ДЕО ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА 

- Услови ''Електродистрибуција'' Лозница, број 8Ј.1.1.0-D-09.14-223-/1-21 од 08.01.2021. године. 

- Услови ЈП ''Водовод и канализација'' Лозница, број 5/11 од 15.01.2021. године.  

- Услови ''Лозница-гас'' ДОО Лозница, број ЛГ-388/21 од 04.01.2021. године.  

- Услови "Телеком Србија" АД Београд, број А332-2092/1-2020 од 15.01.2021. године. 

- Услови ''Лозница Развој", број број 03-1/1 од 11.01.2021. године. 

- Услови ЈВП "Србијаводе", број 29/3 од 13.01.2021. године. 

- Идејно решење.  

 

ДРУГИ УСЛОВИ У СКЛАДУ СА  ЗАКОНОМ 

 

Одговорни пројектант је дужан да Идејни пројекат за издавање решења по Члану 145. Закона о планирању 

и изградњи уради у складу са локацијским условима. 

 
Локацијски услови важе две године од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе издате у 

складу са тим условима, за катастарску парцелу за коју је поднет захтев. 

 



Локацијски услови се достављају: подносиоцу захтева, имаоцима јавних овлашћења и надлежном ради 

објављивања на интернету кроз ЦИС. 

 

ПОУКА: Против ових локацијских услова може се поднети приговор Градском већу града Лознице, у року 

од 3 дана од дана пријема локацијских услова. 

 

 

 
                    

 

 

 

 

                 ШЕФ ОДСЕКА                 НАЧЕЛНИК  ОДЕЉЕЊА 

 

Весна Стефановић, дипл.инж.грађ.                             Владан Трипковић, дипл.простор.план.                                                                

 

 

 

 
 

 


