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Л о з н и ц а 

 

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

издавање  локацијских услова у предмету реконструкције дела цевовода од каптаже ''Дубоки 

поток'' до резервоара ''Гнила'' преко више катастарских парцела у КО Коренита и изградњу 

контејнерске станице за хлорисање на к.п.бр.4708 у 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 114/15), Правилника о поступку спровођењу 

обједињене процедуре електронским путем (''Службени гласник РС'', бр.113/15) и Просторног 

плана града Лозница (''Службени лист општине Лознице'', број 13/11), издаје 

 

 

   

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 

 

 

за више катастарских парцела у КО Коренита, у Лозници, за реконструкцију дела цевовода 

од каптаже ''Дубоки поток'' до резервоара ''Гнила'' и изградњу контејнерске станице за 

хлорисање на к.п.бр.4708 у КО Коренита, категорије објекта Г, класификационог броја 

222210. 

                                    

 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ИЗ ПЛАНА 

 

-      намена катастарских парцела: саобраћајнице 

- врста објекта: инфраструктурни 

- карактер објекта:  сталан 

- заштитна зона (појас): појас заштите око главних цевовода износи са сваке стране по 

2,5м. Ширина појаса зштите цевовода ван насеља са сваке стране цевовода одређује се у 

односу на пречник цевовода:80мм - 200мм1,5м; 300мм2,3м; 300мм -

500мм1,5м; 500мм - 1000мм и преко5,0м  

- могућност изградње: забрањена је изградња стамбених, угоститељских и производних 

објеката, а евентуална укрштања са осталом инфраструктуром обавити по важећим 

прописима и нормативима, уз обострану заштиту и под углом од 90º. 

 

Саставни део ових Локацијских услова је Идејно решење реконструкције дела цевовода од 

каптаже ''Дубоки поток'' до резервоара ''Гнила'' у Лозници, које је израдило предузеће ’’Setec E&C 

doo’’, Београд, Ул. имотска бр.1. 

 

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ 

 

Услови ОДС ''ЕПС Дистрибуција''доо Београд: 

 

Могуће је извршити реконструкцију дела цевовода и прикључити хлорну станицу према условима 

бр.4-184/16 од 02.12.2016.године. 

 

Услови ЈП''Водовод и канализација'': 

 

Могуће је извршити реконструкцију према условима бр.100/2174 од 30.11.2016.године.  
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             Услови ЈП''Путеви Србије'': 

   

             Могуће је извршити реконструкцију према условима бр.ЉНП 12 од 22.02.2017.године из захтева 

ROP-LOZ-2544-LOC-1-HPAP-9/2017. 

              

            Услови Јавног водопривредног предузећа ''Србијаводе'' Београд: 

 

            Могуће је извршити реконструкцију према условима 1-593/1 од 22.02.2017.године. 

 

Услови ''Телеком Србије''ад Шабац: 

 

Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром извршити према Условима бр.7010-462334/1, 

број из ЛКРМ: 39 од 24.11.2016.године. 

              

НАКНАДЕ И ДОПРИНОСИ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ РЕШЕЊА ПО ЧЛ. 145. 

 

ЈП''Град'' Лозница 

 
ОБАВЕЗНИ ДЕЛОВИ ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА ЗА ДОБИЈАЊЕ РЕШЕЊА ПО ЧЛАНУ 145: 

 

      -  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, 77/15, 58/16 и 96/16 ). 

       

САСТАВНИ ДЕО ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА  

 

 Услови ЕД Лозница, бр. 4-184/16 од 02.12.2016.године 

 Услови ЈП''Водовод и канализација'' Лозница, бр. 100/2174 од 30.11.2016.године 

 Услови ЈВП''Србијаводе'' Београд, бр. 1-593/1 од 22.02.2017.године 

 Услови ЈП''Путеви Србије'' Београд, бр. ЉНП 12 од 22.02.2017.године 

 Услови ''Телеком Србија''ад Шабац, бр. 7010-462334/1, број из ЛКРМ: 39 од 

24.11.2016.године 

 Обавештење о ненадлежности Одељења за привреду, Градске управе града Лознице, 

бр.325-8/2016-06 од 30.11.2016.године 

 Обавештење о ненадлежности Републичка дирекције за воде, бр.325-05-1497/2016-07 од 

11.01.2017.године              

 Идејно решење.  

 

ДРУГИ УСЛОВИ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ: 

 

Приликом подношења захтева за решење по чл.145. Закона приложити:  

 

1. Обавеза инвеститора је да се 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 (''Службени гласник РС'', 

бр.135/04 и 36/09) и у колико је потребна израда студије, уз идејни пројекат 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, 77/15, 58/16 и 96/16). 

2. Инвеститор је у обавези да реши имовинско - правне односе у складу са условима 

ЈП''Путеви Србије'' и ЈВП''Србијаводе'', као и за катастарску парцелу бр.4708 КО 

Коренита.  

 

 

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

 

Локацијски услови важе 12 месеци од дана издавања или до истека важења решења по члану 145. 

Закона издатих у складу са овим локацијским условима. 



 3 
 

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. 

 

 

                           

     

           ШЕФ ОДСЕКА 

Весна Стефановић, дипл.инж.грађ. 

    

 

   НАЧЕЛНИК  ОДЕЉЕЊЕ                       

             Милица Павловић, дипл.правник                    

 


