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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 издавање локацијских услова за изградњу 

секундарног фекалног колектора и мање црпне станице у Карађорђевој у Лозници,  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, 114/15 и 117/17), 

Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (''Службени 

гласник РС'', број 113/15, 96/16 и 120/17) и Плана генералне регулације за насељено место 

Лозница (''Службени лист града Лознице'', број  3/14 и 12/2014), издаје 

   

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 
 

за изградњу секундарног фекалног колектора и мање црпне станице у Карађорђевој у 

Лозници, на к.п. 10395/2, 10396, 10397, 10398, 8751 и 11959  КО Лозница.     
                

Саставни део ових Локацијских услова је Идејно решење за изградњу секундарног фекалног 

колектора и мање црпне станице у Карађорђевој у Лозници, на к.п. 10395/2, 10396, 10397, 10398, 

8751 и 11959  КО Лозница, урађен од стране Предузећа за производњу промет и пројектовање 

''Унијапројект'' ДОО из Малог Зворника, под бројем 44-10/18 од 23.05.2018. године.  

                                    
 ПРАВИЛА  ГРАЂЕЊА   

 

ПГР за насељено место Лозница 

 
Fekalna kanalizacija 
 
            [irina za{titnog pojasa du` ~itave trase cevovoda iznosi 5,00 m (po 2,50 m sa 
jedne i druge strane cevovoda u odnosu na osu). Ovo se odnosi na fekalnu kanalizaciju u 
zoni glavnih kolektora  kao i potisnog cevovoda fekalne kanalizacije od glavne crpne 
stanice do postrojewa za preradu otpadne vode  u Loznici.  U ovom pojasu nije dozvoqeno 
gra|ewe objekata bilo koje vrste sem putne privrede. Paralelno vo|ewe vodova 
elektroenergetike, telefonije, gasa, vodovoda i dr. u odnosu na kolektor dozvoqeno je na 
2,50 m od ose cevovoda. Kod ukr{tawa  sa drugim instalacijama obezbediti minimalni 
visinski razmak od 0,50 m i to pod uglom od 90° ili tupim uglom.  

Minimalna {irina rova u dnu treba da bude jednaka D+2*0,30 m gde je D spoqa{wi 
pre~nik cevi. Kod dela trase cevovoda koji se nalazi u okviru regulacije ulice (putno 
zemqi{te) prilikom kopawa rova asfalt, beton i sl. odbacuje se na jednu stranu ili 
utovara u kamione i odvozi na deponiju, a zemqa iz iskopa na drugu. Levo i desno od rova 
mora se ostaviti prolaz od najmawe 1.0 m ~ime se posti`e to da iskopana zemqa ne 
optere}uje stranu rova kako nebi izazvala obru{avawe u rov. Minimalna {irina 
radili{ta je 6,00 m. Kod ve}ih dubina iskopa  potrebna je i ve}a {irina radili{ta. Na 
delu gde }e se postaviti potisni cevovod mo`e se u isti rov postaviti i gravitacioni. 
Za cevovod koji je trasiran van pojasa regulacije ulice (dvori{ta, ba{te, wive) 
prilikom kopawa rova prvi slojevi humusa se odbacuju na jednu stranu a zemqa na drugu. 
U zemqi{tu u kome postoji opasnost od obru{avawa, ili ako se sastoji od finog peska i 
{qunka, obavezna je podgrada i to od drvene gar|e za mawe dubine ili od ~eli~ne ( 
Krings-verbau oplate ili Larsenovih talpi ) za ve}e dubine.   
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       Pri prolasku ispod puta, kolektor postaviti u za{titnu ~eli~nu cev ve}eg 
pre~nika, pri ~emu rastojawe od kolovoza do ivice obloge cevi ne sme biti mawe od 2,00 
m. Kod delova trase koji prolaze ispod prirodnih vodotoka cevovod {tititi betonskim 
cevima pri ~emu minimalno rastojawe od dna potoka do ivice za{titne cevi mora biti 
ve}e od 0,50 m. Na delovima trase na kojima }e se cevovod na}i ispod nivoa podzemne vode 
potrebno je isti za{tititi anker blokovima od isplivavawa, tako|e proveriti nosivost 
terena u blizini crpne stanice koje je mo~varnog tipa. Zbog aksijalnih sila koje nastaju 
u horizontalnim ili vertikalnim skretawima, predvideti anker blokove koji }e 
preuzeti iste i preneti na tlo. Obratiti posebnu pa`wu na vodopropusnost cevovoda 
kao i spoja {ahta i cevi. Obavezno vr{iti probe na vodopropusnost cevovoda 
(zaptivenost), isto se mo`e vr{iti na vi{e na~ina. Sipawem vode u deonice cevovoda i 
odre|ivawem vremena ispitivawa proveravati spojeve na curewe ili stavqawem pod 
pritisak deonica vazduha uz dodavawe dima ili sipawe stanci koje dezodori{u vazduh i 
sa~iwavawem zapisnika o probi.  

Na gra|evinskim parcelama na kojima je planom namene povr{ina po PGR-u 
predvi|ena daqa gradwa budu}i objekti moraju biti udaqeni minimalno 2,50 m od ose 
cevovoda.  

Na svim prelomima trase po horizontali i vertikali predvideti izgradwu 
revizionih {ahtova. Isti moraju biti od PEHD materijala ili od prefabrikovanih 
betonskih elemenata ili liveni na licu mesta.  

Ukr{tawe  fekalne kanalizacije sa predmetnom prugom ili  putem se mora 
izvesti iskqu~ivo mehani~kim podbu{ivawem ispod trupa puta ili pruge, upravno na 
pravac u propisanoj za{titnoj cevi. Minimalna dubina predmetnih instalacija i 
za{titnih cevi od najni`e gorwe kote kolovoza do gorwe kote za{titne cevi iznosi 1,35 
m. Nije dozvoqeno da se povr{inska voda upu{ta u cevovod.   

Ukoliko se tokom izvo|ewa radova bude nai{lo na arheolo{ke predmete izvo|a~ 
je du`an da prekine izvo|ewe radova da preduzme mere obezbe|ewa nalazi{ta i da o tome 
obavesti nadle`ni zavod . 

Ukoliko se tokom istra`nih radova nai|e na lokalitete sa geolo{ko-
palentolo{kim ili minerolo{ko-petrolo{kim objektima za koje se predpostavqa da 
imaju svojstvo prirodnog dobra, shodno Zakonu o za{titi prirodnih dobara, obaveza je 
izvo|a~a radova da obavesti Zavod za za{titu prirode. 

Potrebno je da se za budu}e stawe svi budu}i potro{a~i pridr`avaju pravilnika 
o potrebnom kvalitetu otpadne vode koja se mo`e upustiti u javnu kanalizaciju 
(Op{tinske Odluke o odvo|ewu otpadnih voda i atmosverskih voda sa javnih povr{ina, 
Sl.list br 27.02. 1998.god), a isto tako potrebno je pridr`avati se Odluke o odre|ivawu 
i odr`avawu zona sanitarne za{tite objekata vodosnabdevawa na podru~ju op{tine 
Loznica (Sl. List Op{tine Loznica br. 1 / 98 od ...............1998 godine .  

 
Koeficjenti za izradu projekata fekalne kanalizacije su : 
Koeficjent dnevne neravnomernosti Kdn 

       lokalno stanovni{tvo : Kdn= 1,4 
    Koeficjent ~asovne neravnomernosti Kh 

              lokalno stanovni{tvo : Kh= 1,6 
     Norme otpadnih voda  qsr.dn(l/st/dan) 
Sva naseqena mesta na teritoriji op{tine su podeqena na gradska, prigradska i 

seoska naseqa. U skladu sa tim su definisane i norme otpadnih voda ( dato u tabeli 1.) 
 

        Tabela 1. 

Vrsta korisnika Vremenski presek 

2005 2010 2015 2020 2025 

Usvojeno za grad i 
prigradska naseqa 

370 375 385 400 415 

Usvojeno za seosko 
naseqe 

310 320 330 340 350 
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УСЛОВИ  ЗА  ПРОЈЕКТОВАЊЕ  И  ПРИКЉУЧЕЊЕ НА КОМУНАЛНУ И ДРУГУ 

ИНФРАСТРУКТУРУ 

 
ЕЛЕКТРО МРЕЖА 

 

Услови за пројектовање ''ЕПС Дистрибуција'' ДОО Београд, Огранак Лозница, број 8Ј.1.1.0-D-

09.14-175724-/1-18 од 02.07.2018. године и Уговору број 8Ј.1.1.0-D-09.14-175724-/1-18-UGP од 

02.07.2018. године. 

 
ВОДОВОД 

 

Услови за пројектовање и прикључење ЈП ''Вовод и канализација'' Лозница, број 68/828 од 

27.06.2018. године. 
 
ГАСОВОД 

 

Услови за пројектовање ''Лозница-гас'' ДОО  Лозница, број ЛГ-102/18 од 28.06.2018. године.

  
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА МРЕЖА 

  

Услови за пројектовање   ''Телеком Србија'' АД Лозница, бр. А332-247984/1 од 19.06.2018. 

године.  

 

Услови ЈП ''Лозница развој'' из Лознице, број 03-683/1 од 22.06.2018. 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 23/15 и 77/15).  
 

 

НАКНАДЕ И ДОПРИНОСИ  ЗА  ПРИБАВЉАЊЕ  РЕШЕЊА  ПО  ЧЛАНУ 145.  ЗАКОНА 

 

- ЈП ''Лозница развој'' из Лознице. 

 
 

САСТАВНИ ДЕО ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА  

 

 Услови ЕПС  Београд, Огранак Лозница, бр. 8Ј.1.1.0-D-09.14-175724-/1-18 од 02.07.2018. 

године и Уговор бр. 8Ј.1.1.0-D-09.14-175724-/1-18-UGP од 02.07.2018. године. 

 Услови ЈП''Водовод и канализација'' Лозница, бр. 68/828 од 27.06.2018. године. 

 Услови ''Лознице-Гас'' Лозница број ЛГ-102/18 од 28.06.2018. године. 

 Услови ''Телеком Србија'' Лозница, А332-247984/1 од 19.06.2018. године. 

 Услови ЈП ''Лозница развој'' из Лознице број 03-683/1 од 22.06.2018. године. 

 Идејно решење.      

 

ДРУГИ УСЛОВИ У СКЛАДУ СА  ЗАКОНОМ 

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

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

надлежном ради објављивања на интернету кроз ЦИС. 

 

Локацијски услови важе 12 месеци од дана издавања или до истека важења решења издатог у 

складу са овим локацијским условима. 
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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. 

 


