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Л  о  з   н  и  ц  а 

 

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

захтеву Рикановић Раде из Липничког Шора, Улица Дринска 7б, поднет преко 

пуномоћника "ПИН ГГ ПРО"ДОО Лозница за издавање измењених локацијских 

услова (смањење броја пословних простора и броја бројила-3 бројила уместо 4) за 

изградњу пословно-стамбеног објекта на КП 1484 КО Шор, на основу члана 53.а  

Закона о планирању и изградњи  (''Службени гласник РС'', број 72/09, 81/09-исправка, 64 

/10 УС и 24/11, 121/12, 42/13-УС,50/13 УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14 и 83/2018"), 

Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем 

(''Службени  гласник РС'', број 113/15, 96/2016 и 120/2017), Уредбе о локацијским 

условима ("Сл. гласник РС", број 35/15, 114/15 и 117/2017) и Просторног плана града 

Лознице , Шематски приказ уређења насеља Шор (''Службени лист града Лознице'', број  

13/2011), издаје  

 

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 

 
за катастарску парцелу 1484 КО Шор, површине 2.997 м², за изградњу пословно-

стамбеног објекта уз измену  смањеног  броја пословних простора и броја бројила-3 

бројила уместо 4, спратности П+1, БП 368,70м², категорије Б, класификационог 

броја 123001 (82,78%) и категорије А, класификационог броја 111011 (17, 22%).  

                                    
 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ИЗ ПЛАНА 

 

- намена катастарске парцеле: индивидуално становање са комерцијалним 

садржајем                                          
- врста објекта: изградња пословно-стамбеног објекта 

- спратност објекта: Пр+1+Пк  (приземље, један спрат и поткровље) 

- карактер објекта:  сталан  

- степен заузетости: маx 30% 

- индекс изграђености: маx 0,6 

- прилаз објекту: са постојеће улице 

- паркирање: у оквиру парцеле 

- минимални проценат зелених површина: 40% 

- одводњавање атмосферских отпадних вода: у оквиру парцеле  

- растојање између грађевинске и регулационе линије: 5 м  

- минимално растојање од бочног суседног објекта: 4,0 м 

- минимално растојање грађевинске линије објекта од бочне границе 

парцеле: 

- на делу бочног дворишта претежно северне орјентације: 1,5 м 

- на делу бочног дворишта претежно јужне орјентације: 2,5 м 

- минимално растојање објекта од задње границе парцеле: ½ висине објекта, 

али не мања од 4,0 м 

 

Саставни део ових Локацијских услова је Идејно решење урађен од стране "ПИН ГГ 

ПРО" д.о.о. Лозница, из Лознице, број 66-0/16, јануар 2019. године.       
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 ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ 

 

 

ВОДOВОДНА И КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА: 

 

• ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ 

за пројектовање прикључка водовода  

за катастарску парцелу бр. 1484   К.О. ШОР  и 

 

• ДАЈЕМО САГЛАСНОСТ НА ЛОКАЦИЈУ 

на катастарској парцели бр. 1484    К.О. ШОР  у   Л. ШОРУ   

 

Приликом пројектовања и планирања објеката водити рачуна о удаљености од цевовода 

и међусобним размацима инсталација, није дозвољена изградња објеката 2,50 м 

осовински од цевовода нити монтажа уређаја било које врсте. Код укрштања са другим 

инсталацијама обезбедити мин. висински размак од 0,50 м а све према техничким 

прописима и правилима и важећим законима , као и обичајима струке за ту врсту посла. 

 

 

1. Прикључни цевовод  водоводне мреже за предметни објекат димензионисати 

тако да задовољи потребе свих садржаја у оквиру објекта. Димензионисање прикључног 

цевовода и водомера извршити на основу хидрауличког прорачуна, који мора бити 

саставни део пројекта, а према графикону и табели 1.  

2. Прикључак извести у постојећем водомерном окну, уколико је изведен у складу 

са тачком 6. ових услова, уколико потрошња у  предметном објекту неће угрозити већ 

постојеће потрошаче, тј. ако је главни   прикључни цевовод довољног пречника да може 

задовољити све потрошаче  (постојеће и нове), што треба доказати хидрауличким 

прорачуном. 

Уколико прикључни цевовод од уличне водоводне цеви до водомерног склоништа није 

довољног пречника, потребно је пројектовати нови цевовод пречника добијеног по 

хидрауличком прорачуну. 

 

3. Приклучак извести на уличну водоводну ПВЦ цев   пречника__100_ мм у којој 

радни      притисак на месту прикључка  износи од__3,5___до__5,5_бара 

  

4. Прикључни цевовод од уличне водоводне цеви до водомерног склоништа 

пројектовати  искључиво у правој линији, управно на уличну цев. Не дозвољавају се 

никакви хоризонтални ни вертикални преломи на делу цевовода од прикључка до 

водомера. Дати цевовод поставити у слоју песка 10 цм испод и изнад цевовода у каналу 

минималне дубине 1 м. На делу трасе прикључног цевовода који пролази испод 

саобраћајница и тротоара затрпавање рова изнад слоја песка предвидети шљунком. 

 

5. Систем водоводног прикључка мора да садржи: 

-а за огрлицу са    

вентилом и приључак и огранак ) 

-гвоздене или ПВЦ цеви за радни притисак од 10 бара. 

             

             

             остале неопходне фазонске комаде 

             

 

6. Склониште за водомер пројектовати и извести на удаљености до 3,0 м од 

регулационе   линије, унутрашњих димензија 1,20x1,20x1,30 м, за један водомер, а за       
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сваки  следећи водомер склониште за водомер проширити за 30 цм до пречника ø50мм а 

преко ø50мм проширити за 50цм , дужину шахте урадити према пратећим елементима 

водомера. Водомер се поставља на минимум 0,30м од дна шахте са ослонцем испод. 

Поклопац водомерног окна мин пречника 60,0 цм позиционирати изнад водомера. 

 

7. Уколико се у оквиру објекта налази више засебних потрошача, предвидети за 

сваку потрошачку јединицу  посебан водомер, који ће бити смештени у водомерном 

окну и димензионисати у складу са хидрауличким прорачуном за предвиђени опсег 

потрошње. 

Обавезно извршити раздвајање потрошње за пословни и стамбени простор! 

За пожарну воду предвидети засебан водомер смештен у водомерном окну 

димензионисан у складу са хидрауличким прорачуном за предвиђени опсег потрошње. 

Обавезно у водомерном окну извршити раздвајање санитарне и пожарне воде. 

Величина 

водомера 

у м³/х  

Пречник 

Водомера 

у мм 

Отпр. у 

водомеру по 

јединици 

оптерећења у 

ВС  

Протицај у л/ секунди при губитку притиска у 

Водомеру од м ВС 

(број јединица оптерећења) 

3 15 0.90000 
0.264 
(1.1) 

0.373 
(2.2) 

0.456 
(3.3) 

0.527 
(4.4) 

0.589 
(5.6) 

5 20 0.32400 
0.439 
(3.1) 

0.621 
(6.2) 

0.761 
(9.3) 

0.878 
(12.3) 

0.982 
(15.4) 

7 25 0.16530 
0.615 
(6.0) 

0.868 
(12.1) 

1.065 
(18.1) 

1.230 
(24.2) 

1.375 
(30.3) 

10 30 0.08100 
0.878 
(12.3) 

1.242 
(24.7) 

1.521 
(37.0) 

1.757 
(49.4) 

1.964 
(61.7) 

20 40 0.02025 
1.757 
(49.4) 

2.484 
(98.8) 

3.043 
(148.1) 

3.514 
197.5 

3.928 
(246.9) 

30 50 0.00506 
3.514 

(197.6) 
4.968 

(395.2) 
6.086 

(592.4) 
7.028 

(790.0) 
7.858 

(987.6) 

 

КАНАЛИЗАЦИЈА 

 

На поменутој локацији немамо инсталације фекалне канализације. 

 

НАПОМЕНА: Прикључење објеката на дистрибутивну мрежу градског водовода и 

канализације се врши на основу Захтева поднетог Одељењу за планирање и изградњу-

Одсеку за спровођење обједињене процедуре и планирање у Лозници, а све у складу са 

чл. 39. и 40. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре ("Сл. гласник 

РС", бр 22/15). 

Издати услови не дају право подносиоцу захтева да приступи никаквим радовима у 

циљу извођења прикључка на водоводну мрежу. 

По добијању грађевинске дозволе потребно је извршити уплату по Решењу које издаје 

Јавно предузеће “Водовод И канализација” за прикључење на градски водовод И 

канализацију. 

Монтажне радове на изради прикључка изводи искључиво ЈП " ВОДОВОД И 

КАНАЛИЗАЦИЈА". 
 

ТЕЛЕКОМ: 
 

Да би предметни објекат био прикључен на ТК мрежу обавеза инвеститора је да: 

- на сувом и приступачном месту у ходнику главног улаза или простору 

(просторији за смештај ТК уређаја) угради изводни ТК орман који обавезно уземљити. 

- уз регулациону линију са приступном улицом изградити помоћно кабловско 

окно. 
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- од условљеног ТК извода до условљеног ПК окна у ров дубине 80 цм од будуће 

коте терена положити ПЕ цев 40мм. 

- при полагању ПВЦ цеви водити рачуна о углу савијања цеви, полупречник треба 

да износи г> 2,5т, ради несметаности полагања кабла кроз приводну цев. Место савијања 

цеви не сме се затрпати док надзорни орган не констатује да је кривина прописно 

изведена.  

- од унутрашњег кабловског ормана, развод телефонске инсталације извести 

инсталационим кабловима категорије II ТК ДСЛ, који се целом дужином увлаче кроз 

инсталационе Р^С цеви све до одговарајуће утикачке кутије у стамбеном или пословном 

простору. У изводу, инсталације завршити на инсталационим реглетама 10х2. 

Извођач је обавезан да се, најмање 10 дана пре почетка извођења радова, обрати овој 

служби писмено или на телефон (064/65-11-343) Ђорђић Драган који ће бити надзорни 

орган, учествовати у договорима око радова, исте контролисали и констатовати да ли су 

изведени по важећим прописима у односу на постојеће ТК објекте. Надзорни орган има 

право измена и допуна из ове сагласности по свим прописима о градњи и одржавању ТК 

мрежа и инсталација. 

Технички услови важе годину од дана издавања, у случају истека овог рока исти се 

морају обновити. 

Уколико у току важења ових услова настану промене а које се односе на реконструкцију 

објекта, инвеститор је дужан да пријави овој служби. 

ТК мрежу градити сходно Закону о системима мрежа, Упутству о градњи разводних 

мрежа, Упутству о планирању месних мрежа, Упутству о изради телефонских 

инсталација и увода и других прописа ЗЈПТТ, који се односе на ову врсту радова и 

објеката и према пропису о изградњи објеката. 
 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ УСЛОВИ: 

 

Планирани објекат је могуће прикључити на електроенергетски систем у складу са 

Уловима "ЕПС Дистрибуција" ДОО Београд, Огранак Лозница, број 8J.1.1.0-D-09.14-

27418-/1-19 од 29.01.2019. године  и Уговор бр. 8J.1.1.0-D-09.14-27418-/1-19-UGP од 

30.01.2019. године. 
 

ОБАВЕЗНИ ДЕЛОВИ ПРОЈЕКТА ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ 

 

       -  Пројекат за грађевинску дозволу урадити у складу са Правилником о садржини, 

начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према 

класи и намени објекта (''Сл.гласник РС'', број 72/2018). 

 

 
САСТАВНИ ДЕО ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА  

 

          -Услови ''Електродистрибуција'' Лозница, број 8J.1.1.0-D-09.14-27418-/1-19 од 

29.01.2019. године  и Уговор бр. 8J.1.1.0-D-09.14-27418-/1-19-UGP од 30.01.2019. 

године, 

          -Услови "Водовод и канализација", 93/1921 од 07.11.2016. године, 

            -Услови "Телеком Србија" И.Ј. Шабац бр. 7010-415911/1 од 26.10.2016. године. 

 

 

 

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 решења за 

грађевинску дозволу, издат у складу са тим условима, за катастарску парцелу за коју је 

поднет захтев. 
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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. 

 

 

 

 

 

  ОБРАДИО                            ШЕФ ОДСЕКА  

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

дипл.простор.план. 

 

 

                                                   НАЧЕЛНИК  ОДЕЉЕЊА 

 

                                                                                                        Владан Трипковић,  

                                                                                                        дипл.простор.план. 

 

 

 

 

http://www.loznica.rs/

