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Л о з н и ц а 

  

 

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

захтеву ЈП ''Водовод и канализација'' из Лозница, за издавање локацијских услова за 

реконструкцију канализационе мреже у Лозници у Улици Вука Караџића, на к.п. 5352 и 

8419 KO 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, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20), Уредбе о локацијским условима 

(''Службени гласник РС'', број 115/20), Правилника о поступку спровођења обједињене 

процедуре електронским путем (''Службени гласник РС'', број 68/19), Плана генералне 

регулације за насељено место Лозница (Сл. Лист Града Лозница“, бр 13/18), Плана детаљне 

регулације блока између Улица Жикице Јовановића, Учитељске, Вука Караџића и Трга Јована 

Цвијића у Лозници (''Службени лист града Лознице'', број 8/19) и Плана детаљне регулације 

блока између улица Јована Цвијића, Владе Зечевића, Трга Јована Цвијића и Војводе Мишића у 

Лозници  (''Службени лист града Лознице'', број 22/16), издаје 
 

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 
 

за катастарске парцеле број 5352 и 8419 КО Лозница, у површини од 5.970 м2 и 10.422 м2, 

за реконструкцију канализационе мреже у Улици Вука Караџића у Лозници, у дужини од 

761,00 м, категорије објекта Г, класификационог броја 222312. 

 

Саставни део ових Локацијских услова је Идејно решење за реконструкцију канализационе 

мрежу у Лозници у Улици Вука Караџића, број ИДР-41/20 из октобра 2020. године, ИДР – 

хидротехничке инсталације,  број ИДР-41/20 из октобра 2020. године, урађено од стране "Есте 

градња" ДОО из Лознице. 

 

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА  
 

Фекална канализација 

Фекална канализација постоји у свим ободним улицама. Иста је по сепаратном систему.  

Цевоводи у улицама Вује Матића, Владе Зечевића, делу Јована Цвијића и Тргу Јована Цвијића 

су  Ø300 мм. Део улице Јована Цвијића до улице Владе Зечевића цевовод је Ø300 као и Ø500мм 

ПВЦ. У улици Војводе Мишића  Ø400 мм  АЦЦ. У улици Поп Лукина Ø350 мм АЦЦ. 

    

 У предвиђеном обухвату Плана, предвидети реконструкцију свих канализационих колектора 

пречника мањих од Ø300, а за остале извршити хидраулички прорачун и проверу да ли 

постојећи колектори одговарају планираној изградњи. Уколико прорачун покаже да колектори 

нису довољни, предвидети њихову реконструкцију. 

Приликом планирања и пројектовања објеката водити рачуна о удаљености од цевовода и 

међусобним размацима инсталација. Није дозвољена изградња објеката 2,50м 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 минимални висински 

размак од 0,50м а све према важећим техничким прописима и правилима техничке струке. 



 Фекална канализација је по сепаратном систему.  Цевоводи у улицама : Саве Ковачевића и Вука 

Караџића су  Ø200 мм  керамички и у Краља Петра I Ø300 мм ПВЦ. 

Неопходно је реконструисати канализациони колектор у улици Вука Караџића, колектор је у 

веома лошем стању, запуњен и запушен, малог пречника за постојеће кориснике и нема 

техничке могућности прикључивања нових корисника. Нови предвиђени колектор је Ø350 мм 

ПВЦ.                                                                      

Фекална канализација 

Канализациона мрежа у овом делу насеља је планирана по сепаратном систему.  Планирано је 

да се постојећа канализациона мрежа у ул Саве Ковачевића и Вука Караџића које су од 

керамичких цеви реконструишу од савременијих материјала.  

 

Такође је потребно и предвидети адекватан пречник цевовода. Овај цевовод би прихватао и 

отпадне воде из околних улица које нису ни у обухвату. С обзиром да је густина становања у 

овој зони релативно велика (вишепородично становање са комерцијалним садржајима) то је за 

прорачун фекалне канализације податак о густини 800 ст./ха. Инвеститор може своје отпадне 

воде одвести у градску канализацију  уз поштовање Општинске Одлуке о градском водоводу и 

канализацији   (Бр. 06-13 / 15-23-3 од  28. 04. 2015 год).                                                                                                                                                         
 

 

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-09.14-76335-/1-21 

од 15.03.2021. године.   

 

ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 

 

-Према Условима ЈП ''Водовод и канализација'' Лозница, број 174/1553 од 16.12.2019. године.  

 

ГАСОВОД 

 

-Према Условима  ''Лозница-гас'' ДОО  Лозница, број ЛГ-426/21 од 09.03.2021. године. 

 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА МРЕЖА 

 

-Према Условима "Телеком Србија" АД Београд, број А332-110038/1 од 22.03.2021. године. 

 

ЈП "ЛОЗНИЦА РАЗВОЈ" 

 

- Према Условима ЈП "Лозница Развој", број 03-1330/1 од 09.12.2019. године. 

 

''ПУТЕВИ СРБИЈЕ'' 

- Према Условима Јавног предузећа ''Путеви Србије'' из Београда, број ЉНП97 од 29.03.2021. 

године.  

 

 
КЈП ''ТОПЛАНА'' ЛОЗНИЦА 

 
- Према условима КЈП''Топлана'' из Лознице, број 705-1 од 13.12.2019. године. 

 

 



ОБАВЕЗНИ  ДЕЛОВИ  ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА  ЗА  ПРИБАВЉАЊЕ РЕШЕЊА  ПО  

ЧЛАНУ 145.  ЗАКОНА   
 

Идејни пројекат 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 73/19).  
 

НАКНАДЕ И ДОПРИНОСИ  ЗА  ПРИБАВЉАЊЕ  РЕШЕЊА  ПО  ЧЛАНУ 145.  ЗАКОНА   

 

- ЈП ''Лозница развој'' Лозница 
 
САСТАВНИ ДЕО ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА 

 
- Услови ''Електродистрибуција'' Лозница, број 8Ј.1.1.0-D-09.14-76335-/1-21 од 15.03.2021. године.   

- Услови ЈП ''Водовод и канализација'' Лозница, број 174/1553 од 16.12.2019. године. 

- Услови ''Лозница-гас'' ДОО Лозница, број ЛГ-426/21 од 09.03.2021. године. 

- Услови "Телеком Србија" АД Београд, број А332-110038/1 од 22.03.2021. године. 

- Услови ''Лозница Развој", број  03-1330/1 од 09.12.2019. године. 

- Услови КЈП''Топлана'' Лозница, број 705-1 од 13.12.2019. године. 

- Услови ЈП ''Путеви Србије'' из Београда, ЉНП97 од 29.03.2021. године.  

- Идејно решење.  

 

 

ДРУГИ УСЛОВИ У СКЛАДУ СА  ЗАКОНОМ 

 

Одговорни пројектант је дужан да идејни пројекат уради у складу са локацијским условима. 

 

Локацијски услови важе две године од дана издавања или до истека важења решења по члану 

145. Закона,  издато 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. 

 

 

 

 
 ОБРАДИЛА: 

 Мирјана Матовић Марковић, 

 дипл.простор.план.        

 

 

 

 

                 ШЕФ ОДСЕКА                 НАЧЕЛНИК  ОДЕЉЕЊА 

 

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


