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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 Лознице, за измешрање трасе цевовода питке воде на 

катастарској парцели  3883/4 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, 145/14 и 83/18), Уредбе о локацијским условима 

(''Службени  гласник РС'', број 35/15, 114/15 и 117/17), Правилника о поступку спровођења 

обједињене процедуре електронским путем (''Службени гласник РС'', број 113/15, 96/2016 и 

120/17) и Плана генералне регулације за насељено место Лозница (''Службени лист града 

Лозница'', број 3/14 и 13/18 ), издаје 

 

   

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 

 
за катастарску парцелу број 3883/4 КО Лозница, у површини од 6.719,00 м

2
, за 

изградњу, измештање дела трасе магистралног цевовода Ø 400 mm.         

 

Саставни део ових Локацијских услова је Идејно решење за измешрање трасе цевовода 

питке воде на катастарској парцели  3883/4 КО Лозница, урађен је од стране ДПИ ''ПИН 

ГГ ПРО'' ДОО из Лознице, под бројем 56/18 из марта 2019. године. 

                           
УСЛОВИ  ЗА  ПРОЈЕКТОВАЊЕ  И  ПРИКЉУЧЕЊЕ НА КОМУНАЛНУ И ДРУГУ 

ИНФРАСТРУКТУРУ 

 

Водни услови Републичке дирекције за воде 

 

1. Издају се водни услови у поступку припреме и израде техничке документације за 

изградњу, измештање, трасе цевовода 0 400шш, на к.п. 3883/4 КО Лозница, у оквиру Мачванског 

регионалног водопривредног система на подручју територије града Лознице. 

З. Техничком документацијом урађеном у складу са прописима који уређују израду 

пројеката, усвојити техничко-технолошка решења уз испуњење следећих услова: 

3.1. Урадити техничку документацију, на основу претходних радова, у свему према 

важећем закону и прописима из водопривреде и осталим законима, мишљењима, прописима и 
нормативима за ову врсту објеката; 

3.2. Урадити техничку документацију у складу са планском и урбанистичком 
документацијом и решити имовинско правне односе у водном земљишту; 

3.3. Изабрати оптималну варијанту за транспорт воде са јасно дефинисаном динамиком 
реализације радова. Дати приказ изградње објеката снабдевања водом, у целости са евентуално 

фазном реализацијом тако да се прикаже оправданост изградње објеката и инкорпорирање и 
повезивање на постојећи систем снабдевања водом; 

3.4. Техничком документацијом прецизно дефинисати: 
-техничко решење повезивања на систем; 

3.5. Зависно од квалитета воде, предвидети неопходне мере и објекте за санитарну 
контролу и одржавање прописаног квалитета воде, односно уклопити у постојеће решење 

система у складу са усвојеном концепцијом водоснабдевања насеља; 
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3.6. Да се магистрални цевовод пројектује тако да се траса и нивелета ускладе са  
постојећим водним и другим објектима приликом укрштања или додира са њима, тако да 

се не поремети нормално функционисање и одржавање тих објеката, уз истовремено обезбеђење 

од утицаја високих подземних вода,..; 
3.7.Да се хидрауличким прорачунима прикаже режим транспорта, изравнавања и 

коришћења вода којим ће се под једнаким условима количина, квалитета и притисака обезбедити 
вода за све кориснике; 

3.8. Ови водни услови се односе само на изградњу новог транспортног цевовода и 
повезивање на постојећи систем; 

3.9. За све друге активности, треба предвидети адекватно техничко решење; 
3.10.Да се, по завршетку израде техничке документације обрати овом Министарству, са 

захтевом за издавање водне сагласности, а после изградње и захтевом за издавање водне дозволе 
у складу са прописима. 

 

Услови  ЈП ''Водовод и канализација'' Лозница 

 

Сав материјал и опрема, употребљени за израду водоводне мреже, морају бити првокласног 

квалитета и у потпуности одговарати стандардима важећим за ову врсту материјала, односно 

опреме.  

Ров треба пројектовати тако да су сви положени делови колектора на дубини где нису угрожени 

од евентуалног штетног утицаја спољних фактора смрзавање мин. 0,80 м’ од терена до темена 

цеви, саобраћајно оптерећење мин.1.5 м. Пројектовати довољан број чворова и шахтова као и 

положај на начин којим се омогућује правилно функционисање целокупне водоводне мреже. 

Предвидети да се пре пуштања у погон цевовод испита на пробни притисак.  

Сврха овог испитивања је да се установи вододржлјивост изграђеног цевовода и његова 

стабилност. За ливено гвоздене и челичне магистралне цевоводе притисак који је већи за 5 бар 

од максималног могућег радног притиска, али да испитни притисак не може бити мањи од 10 

бар. 

ОБАВЕЗНО је да се хидрауличким прорачунима прикаже режим транспорта, изравнавања и 

коришћења вода којим ће се под једнаким условима количина, квалитета и притисака обезбедити 

вода за све кориснике у систему водоснабдевања. Хидрауличким моделом је потребно усвојити 

тачан пречник новопројектованог цевовода који НЕ СМЕ бити мањи од постојећег.  

Материјал нвопројектованог цевовода предвидети идентичан као постојећи цевовод који се 

измешта.  

Предвидети полагање цеви на предходно припремљену постељицу од песка. Цев се затрпава 

песком около и изнад темена цеви у слојевима са збијањем. Обавезно пројектовати подграду и 

разупрање бокова рова за дубине рова веће од 1.0 м. Подграђивање мора бити такво да испуњава 

услове Закона о заштити на раду, односно мора бити 100% безбедно по живот радника који раде 

у рову. Степен осигурања рова зависи од материјала у ком се копа ров и од његове чврстоше. 

Осигурање рова предвидети хоризонталним и вертикалним металним талпама које се учвршћују 

бочним гредама и разупиру облицама. 

 Постављена подграда мора бити 0.30м виша од коте терена рова. Подграђивање планирати 

паралелно са напредовањем ископа. Предвидети испирање новоизграђеног цевовода исправном 

питком водом, као и његову дезинфекцију под контролом овлашћеног лица из санитарне службе 

Ј.П. Водовод и канализација – Лозница. 

 
ЕЛЕКТРО МРЕЖА 

 

Услови за укрштање и паралелно вођење ''ЕПС Дистрибуција'' ДОО Београд, Огранак Лозница, 

број 8Ј.1.1.0-D-09.14-342708-/1-18 од 27.11.2018. године. 

  

 

ОБАВЕЗНИ  ДЕЛОВИ  ПРОЈЕКТА  ЗА  ГРАЂЕВИНСКУ  ДОЗВОЛУ 

 
Пројекат за грађевинску дозволу 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 72/18). 
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САСТАВНИ ДЕО ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА  

 

- Услови ЈП''Водовод и канализација'' Лозница, број 46/447 од  18.04.2019. године.  

- Услови Републичке дирекције за воде, број 325-05-00427/2019-07 од 09.04.2019. године. 

- Услови ''Електродистрибуција'' Лозница, бр. 8Ј.1.1.0-D-09.14-342708-/1-18 од 27.11.2018. 

године. 

- 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 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. 

 

 

 

 

Обрадио:                       НАЧЕЛНИК  ОДЕЉЕЊА 

                          

     _______________                                               _______________________________ 

Мирјана Матовић Марковић                               Владан Трипковић, дипл.простор.план. 

дипл.простор. план. 

 

 

         ШЕФ ОДСЕКА 

 

_________________________ 

Весна Стефановић, дипл.инж.грађ. 

 


