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

захтеву  ЈП "Водовод и канализација" Лозница, Улица Георгија Јакшића број 9, за 

издавање  локацијских услова у предмету изградње помоћног објекта-потпорни зид 

на КП 157/2 КО Зајача, а 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 117/2017) и Просторног плана града 

Лознице (''Службени лист града Лознице'', број 13/2011), издаје 

  

 

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 

 

 
- За изградњу потпорног зида на КП 157/2 КО Зајача. 

Саставни део ових Локацијских услова је Идејно решење урађено од стране  ЈП 

"Лозница развој" из Лознице,  број техничке документације Г.042/18, јул 2018. године.  

 

ТЕХНИЧКИ ОПИС ИЗ ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА 

Пројектована потпорна конструкција само спречава обрушавање земље на објекат-није у 

функцији санације клизишта. Стабилност косине задовољава само за мирујуће стање 

тла. 

Конструкција потпорног зида је армирано-бетонска са платнима и темељном плочом. 

Бетонска платна потпорног зида радити у двостраној глаткој оплати транспортним 

бетоном категорије В. 

 

УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ НА КОМУНАЛНУ И ДРУГУ 

ИНФРАСТРУКТУРУ 

 

    -  Нису потребни прикључци на инфраструктуру. 

 

ОБАВЕЗНИ ДЕЛОВИ ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА ЗА ОБЈЕКТЕ ПО ЧЛАНУ 145.  

ЗАКОНА 

 

       -  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  

 

        - Идејно решење. 
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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 

издат у складу са овим локацијским условима. 

 

 

 

Локацијски услови се достављају: подносиоцу захтева, у предмет, надлежној служби 

ради објављивања на интернет страници Града Лознице и имаоцима јавних овлашћења. 

 

 

ПОУКА: Против ових локацијских услова може се поднети приговор Градском већу 

града Лознице, у року од 3 дана од дана пријема локацијских услова. 

 

 

 

 

 
 

   ОБРАДИО                              ШЕФ ОДСЕКА 

                

Биљана  Илић,                               Весна  Стефановић, дипл.инж.грађ. 

дипл.простор.план. 

 

 

                                                    НАЧЕЛНИК  ОДЕЉЕЊА 

 

                                                                                                    Владан Трипковић,  

                                                                                                    дипл.простор.план. 

 
 

 
 

 


