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РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТЕ

На основу чл. 38. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09,
81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19и
9/20) и одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената
просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС”, бр 32/19) као:

ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА

За руковођење израдом УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА СА ЕЛЕМЕНТИМА
ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА СОЦИЈАЛНОГ СТАНОВАЊА И ПРИСТУПНЕ
САОБРАЋАЈНИЦЕ НА КП 4875/4, 4875/5, 4875/20 И ДЕЛУ 4858/1 KO ЛОЗНИЦА

одређује се:
Јелена Стојков, диа, број лиценце ИКС: 200 0041 03

„УРБО ИНТЕГРА“, Биро за пројектовање и консалтинг
Стевана Сремца 20, Београд

Одговорно лице:
Печат:

Јелена Стојков, дипл.инг.арх
Потпис:

Место и датум: Београд, септембар 2020.

ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТЕ
Одговорни урбаниста за руковођење израдом УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА СА
ЕЛЕМЕНТИМА ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА СОЦИЈАЛНОГ СТАНОВАЊА И
ПРИСТУПНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ НА КП 4875/4, 4875/5, 4875/20 И ДЕЛУ 4858/1 KO
ЛОЗНИЦА

Јелена Стојков, диа

ИЗЈАВЉУЈЕМ
да је пројекат израђен у складу са Законом о планирању и изградњи („Службени
гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14,
83/18, 31/19, 37/19 и 9/20), Правилником о садржини, начину и поступку израде
докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС”, бр бр
32/19), Изменама и допунама Плана генералне регулације за насељено место
Лозница („Службени лист града Лознице“, број 3/14 и 13/18).

Одговорни урбаниста:

Јелена Стојков, диа

Број лиценце:

200 0041 03

Печат:

Потпис:

Место и датум: Београд, септембар 2020.
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1.3. РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА

На основу члана 128 Закона о планирању и изградњи објеката Републике Србије
(“Службени Гласник РС” бр. 72/09, 81/09 исправке, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС,
50/13-УС, 98/13-УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон и 9/2020)
и одредби Правилник о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле
техничке документације према класи и намени објеката (“Службени Гласник РС” бр.
73/2019) као:

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

За израду Идејног решења пројекта архитектуре нове градње Вишепородичне стамбене
зграде у Лозници на катастарским парцелама бр. 4857/4 и 4857/5 КО Лозница одређује
се:

Братислав Илић, дипл. инж. арх. __________________________________ 301 D596 06

Пројектант:

Братислав Илић ПР Консултантска
ЕНТАЗИС,
Симе Игуманова 14/33, Београд
Матични број: 64712390 ПИБ: 110185860

Одговорно лице пројектанта:

Братислав Илић

агенција

Потпис:

Број техничке документације:
Место и датум:

07-08-2020
Београд, октобар 2020. године

žiro- račun br. 160-487057-16

Matični broj:64712390

Šifra delatnosti:7022

E-mail: bratislavilic@entazis.com

tel/fax. +381 11 3477-505

Kontakt Bratislav Ilić Mobil. +381641265900

www.entazis.com

PIB:110185860
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ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА ПРОЈЕКТА АРХИТЕКТУРЕ

Одговорни пројектант пројекта архитектуре који је део Идејног решења Вишепородичне
стамбене зграде у Лозници на катастарским парцелама бр. 4857/4 и 4857/5 КО Лозница:

Братислав Илић, дипл. инж.арх.
.
ИЗЈАВЉУЈЕМ
1. да је пројекат израђен у складу са Законом о планирању и изградњи,
прописима, стандардима и нормативима из области изградње објеката и
правилима струке;
2. да су при изради пројекта поштоване све прописане и утврђене мере и
препоруке за испуњење основних захтева за објекат и да је пројекат израђен у
складу са мерама и препорукама којима се доказује испуњеност основних
захтева.
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бр: 07-08-2020
03-08-2020

ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ

Одговорни пројектант ИДР:

Братислав Илић, дипл. инж.арх

Број лиценце:

301 D596 06

Потпис:

Број техничке документације:
Место и датум:

07-08-2020
Београд, октобар 2020. године

žiro- račun br. 160-487057-16

Matični broj:64712390

Šifra delatnosti:7022

E-mail: bratislavilic@entazis.com

tel/fax. +381 11 3477-505

Kontakt Bratislav Ilić Mobil. +381641265900

www.entazis.com

PIB:110185860

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ СА ЕЛЕМЕНТИМА ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА СОЦИЈАЛНОГ СТАНОВАЊА И
ПРИСТУПНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ НА КП 4875/4, 4875/5, 4875/20 И ДЕЛУ 4858/1 KO ЛОЗНИЦА

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

1. ПОВОД И ЦИЉ ИЗРАДЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
Урбанистички пројекат са елементима препарцелације за изградњу објекта социјалног
становања и приступне саобраћајнице на кп 4875/4, 4875/5, 4875/20 и делу 4858/1 КО
Лозница, се реализује као део техничке помоћи граду Лозници кроз пројекат „ЕУ подршка
унапређењу услова живота Рома“.
Циљ израде Урбанистичког пројекта је дефинисање регулације, урбанистичких
параметара и капацитета изградње објекта социјалног становања као и услова за
изградњу приступне улице и инфраструктуре.
Локација која је предмет Урбанистичког пројекта обухвата целе кат. парцеле бр. 4875/4,
4875/5, 4875/20 и део кп 4858/1 КО Лозница и површину од ~1660 m2.
Изради пројекта приступило се на основу:


Достављених упитника о потребама Града Лознице за изградњом и уређењем
предментне локације за пресељење ромских породица из подстандардног насеља
на локацији Лагатор у Лозници;



услова дефинисаних Изменама и допунама Плана генералне регулације за
насељено место Лозница („Службени лист града Лознице“, број 3/14 и 13/18) и



Информације о локацији бр. Сл/2019 од 23.10.2019 год.

За предметну локацију није прописана обавеза израде Урбанистичког пројекта, међутим
како да се ради о локацији социјалног становања, а имајући у виду и потребу формирања
грађевинских парцела и изградњу приступне улице и недостајуће инфраструктуре, изради
УП-а се приступило на основу чл. 60. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник
РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18,
31/2019, 37/2019 - др. закон и 9/2020) у коме се наводи да се „Урбанистички пројекат
израђује када је то предвиђено планским документом или на захтев инвеститора, за
потребе урбанистичко-архитектонског обликовања површина јавне намене и
урбанистичко-архитектонске разраде локација.”
Пројектни тим је Граду Лозници доставио предлог урбанистичког и концепт
архитектонског решења објеката на које је добијена начелна сагласност за наставак
израде урбанистичке и техничке документације.

2. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ
Правни основ за израду предметног Урбанистичког пројекта садржан је у:
 Закону о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", "Сл. гласник РС", бр.
72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука
УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019,
37/2019 - др. закон и 9/2020)
 Правилнику о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и
урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“ бр. 32/19)
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Плански основ за израду урбанистичког пројекта чини Измена и допуна Плана генералне
регулације за насељено место Лозница („Службени лист града Лознице“, број 3/14 и
13/18).

3. ГРАНИЦА И ОБУХВАТ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
Границом урбанистичког пројекта обухваћене су целе кат. парцеле бр. 4875/4, 4875/5 и
делови кп 4875/20 и 4858/1 КО Лозница у површини од ~1596 m2.

4. ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ – ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ
Предметна локација налази се у блоку мешовите стамбене изградње у коме се, поред
породичних стамбених објеката налазе и два објекта социјалног становања изведена у
претходном периоду. Локација је делимично опремљена инфраструктуром и
подстандардним прилазним путем којим се прилази из Железничке улице.
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5. ИЗВОД ИЗ ПЛАНА ВИШЕГ РЕДА
Измена и допуна Плана генералне регулације за насељено место Лозница („Службени
лист града Лознице“, број 3/14 и 13/18).
Урбанистички параметри за блокове, целине и парцеле са социјално категорисаним
облицима вишепородичног становања
Намена:

Социјално категорисани облици становања могу бити заступљени на
свим парцелама на којима је планирана намена вишепородично
становање, било као претежна или као допунска намена.

Парцела:

-минимална површина парцеле
-за слободно стојеће објекте …............ .300 м2
-за двојне објекте ……………………….. 400 м2 (ако је двојни објекат на
једној парцели)
- за двојне објекте ……………………….. 2х250 м2 (две парцеле)
- за објекте у низу ………………………... 200 м2
Минимална величина парцеле у случају изградње објеката ове
намене може бити до 20% мање површине од минимално
дефинисаних за зону у којој се налази; у случају парцелације веће
парцеле на мање, могуће формирање заједничког паркинга на
сукорисничком делу парцеле.
-минимална ширина парцеле
-за објекте у низу……………………..… 10м
-за двојне објекте...........................22м (2х11м - две парцеле)
-за слободностојеће објекте....... 15м (у изузетним случајевима, као
нпр. када се парцела шири у дубину и сл. могућа је изградња
слободностојећег објекта и уколико је фронт парцеле према улици
минималне ширине 12м)
Уколико је парцела преко ужег дела повезана са јавним путем, који
служи као приступ, минимална ширина парцеле није меродавна.

Индекс
заузетости:

-максимални индекс заузетости на парцели …… 50%

Висинска
регулација:

Висинска регулација:
-максимална спратност објеката ......……………По+П+4
-максимална висина објеката
- до коте слемена ………………………….............18,0 м

Хоризонтална
регулација:

-минимално растојање грађевинске линије објекта од регулационе
линије парцеле дефинисано у графичком прилогу План саобраћаја,
регулације и нивелације, а ако није одређено на графичком прилогу
растојање грађевинске линије објекта од регулационе линије парцеле
износи .... 5,0 м
- растојање објекта од бочних граница парцеле
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- за слободно стојеће објекте…1/4 х вишег објекта, а не мање од 4м
- за објекте у низу ……………………….. 2,5 м
- за двојне објекте ……………………….. 4,0 м
- растојање објекта од бочних суседних објеката
- слободностојећи објекти …1/2 х вишег објекта
- у прекинутом низу ………… 1/3 х вишег објекта
- двојни објекти ……...............1/2 х вишег објекта
-минимално растојање објекта од задње границе парцеле ………5,0 м
Паркирање:

Према општим правилима грађења, дефинисаним у делу Паркирање.

Уређење

Обавезно је формирање незастртих зелених површина на минимално
20% површине парцеле. Планиране и изведене зелене површине се
не могу смањивати сем у циљу подизања дечијих и рекреативних
игралишта. Површине за паркирање могу бити озелењене али се не
рачунају у минималан проценат зелених површина приликом
обрачунавања биланса на предметној локацији. На парцелама на
којима се налазе објекти са више од 10 стамбених јединица потребно
је обезбедити дечије игралиште које може бити у саставу зелене
површине.

слободних
површина:

Посебни
услови:

Препорука је да се граде објекти у непрекинутом или прекинутом низу,
уз обострану сагласност суседа за изградњу на међи, како би се
максимално искористили потенцијали локације. Слободностојећи
објекти су дозвољени само онда када није могуће обезбедити
сагласност или из неких других разлога (статичка безбедност или сл.)
На једној парцели је могућа изградња више стамбених објеката под
условом да се укупно не премаше индекс заузетости и остале
параметре за зону у којој се парцела налази.

ПАРКИРАЊЕ

Потребно је обезбедити једно паркинг место или гаражно место по
једној стамбеној јединици.
За становање социјално угрожених категорија становништва
(породично и вишепородично) потребно је обезбедити 0,5 паркинг
места на један стан. Неопходан паркинг, односно гаражни простор,
мора се обезбедити истовремено са изградњом објекта.
Могућа је изградња подземно-надземних гаража у више нивоа.
Паркирање се може вршити на максимално две подземне етаже, а
препоручује се једна због високог нивоа подземних вода на појединим
градским подручјима. Број надземних етажа за паркирање није
ограничен.
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6. ПРЕДЛОГ ПЛАНА ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ И НАМЕНА ПОВРШИНА
Графички прилози: 02 „План намене површина“ и 03 „Предлог плана препарцелације са
аналитичко геодетским елементима“
Овим урбанистичким пројектом дефинисане су грађевинске парцеле јавних и осталих
намена у зависности од функционалне организације простора и то :

Грађевинске парцеле осталих намена

БР. ГП

ПОВ.
ГП

БР. КП
КО Вршац

НАМЕНА ГП

СТАТУС
ЗЕМЉИШ
ТА

становање

остало

саобраћајна
површина

јавно

(m2)
ГП-1

667

Цела 4757/4 и
делови 4857/5 и
4875/20

ГП -2

929

Цела и делови
4875/20, 4857/5 и
4858/1

План парцелације приказан је на графичком прилогу 03. „Предлог плана препарцелације
са аналитичко геодетским елементима“.
По изради Пројекта препарцелације оствариће се услов за провођење промена у
катастарском операту и прецизираће се тачна површина сваке појединачне грађевинске
парцеле.

7. УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ
(Граф. прилози: Графички прилог 02 „План намена површина“ и 04 „Регулационо
нивелациони план са аналитичко геодетским елементима“)
Овим УП-ом дефинисана је намена, хоризонтална и висинска регулација у односу на
расположив простор, програмске захтеве Инвеститора као и функционалну организацију
комплекса.

7.1 ОПИС УРБАНИСТИЧКОГ РЕШЕЊА
На основу пројектног задатка, исказаних потреба за пресељењем социјално угрожених
породица из нехигијенских простора, а у сарадњи са општином Лозница, дефинисано је
урбанистичко решење које подразумева:
-

Изградњу вишепородичног стамбеног објекта на ГП-1 са 14 стамбених јединица
спратности П+4

-

Изградњу приступне саобраћајнице са окретницом за ватрогасна возила и
прикључком на постојећу саобраћајну мрежу

-

Изградњу и реконструкцију мреже недостајуће инфраструктуре.
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7.2 РЕГУЛАЦИЈА И НИВЕЛАЦИЈА

Регулационе линије
Регулационе линије дефинисане су у односу на планирану намену површина и поклапају
се са грађевинском парцелом ГП-2 дефинисаном као јавна саобраћајна површина.

Хоризонтална регулација
Хоризонтална регулација дефинисана је зоном грађења и представља простор у оквиру
кога је дозвољена изградња објеката.
Хоризонтална регулација је дефинисана на следећи начин:
-

Према кат.парцели 4857/3 КО Лозница: на 4м од границе парцеле, односно на
14,5м од суседног објекта

-

Према кат.парцели 4857/2 КО Лозница: на 2,9м од границе парцеле, односно на
10,3м од суседног објекта

-

Према кат.парцели 4857/6 КО Лозница: на 6,7м од границе парцеле, односно на
9,3м од суседног објекта

-

Према кп 4858/1 КО Лозница (неизграђено земљиште): на 8,9м од границе
парцеле

Дефинисана зона грађења омогућава изгрању објекта према Пројектом задатку града
Лознице при чему су испуњени услови минималног растојања од бочних суседних
објеката који за слободностојеће објекте износи ½ висине вишег објекта, односно 9м.
Растојање грађевинске линије од границе кат.парцеле 4857/1 КО Лозница је мање од
прописаног ПГР-ом, међутим с обзиром да је на предметној парцели објекат социјалног
становања изграђен 2018. године, удаљен више од минималних 9м (10,3м), меродавним
се сматра удаљење од објекта.
Зона грађења дефинисана је аналитичко геодетским елементима приказаним на
граф.прилогу 04. „Регулационо нивелациони план са аналитичко геодетским
елементима“.

Висинска регулација
Максимална спратност објеката дефинисана је на П+4 и приказана је графичком прилогу
бр. 04 „Регулационо-нивелациони план“. Максимална висина слемена објекта је 18м.

Нивелација
Нивелационо решење је условљено нивелетама постојећих ободних саобраћајница,
котама терена и архитектонским решењем.
Висинске коте дате су на графичком прилогу бр. 04 „Регулационо-нивелациони план“ и
могу се незнатно променити кроз израду пројектно техничке документације саобраћајних
и осталих површина.
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8. ОСТВАРЕНИ УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ
У “Табели 1“ дат је приказ остварених и условљених урбанистичких параметара за
грађевинску парцелу ГП-1 површине 667 m2.
ПГР
УП - остварено
НАМЕНА
СПРАТНОСТ

ПОВ. ГРАЂ.
ПАРЦЕЛЕ
СТЕПЕН
ЗАУЗЕТОСТИ (%)
ИНДЕКС
ИЗГРАЂЕНОСТИ
БРУТО ПОВ. НАДЗ.
ЕТАЖА
Број стамбених
јединица
% УРЕЂЕЊЕ
СЛОБОДНИХ
ПОВРШИНА
ПАРКИРАЊЕ

СТАНОВАЊЕ
Мах. По+П+4
Максимална кота слемена
18м
мин. 300 м2 за
слободностојеће објекте
мин. ширина парцеле: 15м,
изузетно 12м

СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ
П+4
Кота слемена: мах. 18м
667 м2
Ширина парцеле према
новопланираној саобраћајници
на ГП-2: 14,5м

50%

41%

/

2,1

/

Max. 1400 м2

/

14 (*)

мин 20%
незастртих зелених
површина (134 м2)

152 m2 (22,7%)

Потребан број паркинг
места обезбедити на
парцели по нормативу
1пм/0,5 стамбених јединица

7 пм на отвореном паркингу (за
14 стамбених јединица)

(*) Број стамбених јединица се у даљој разради техничке документације може променити
у складу са потребама Града и уз задовољење осталих параметара датих Планом
генералне регулације.

9. САОБРАЋАЈНО РЕШЕЊЕ
(Услови ЈП за управљање, планирање и пројектовање „Лозница Развој“ бр. 03-660 од
01.09.2020.)
На предметној локацији трасом постојећег приступног пута пројектована је саобраћајница
САО-1 са окретницом на крају улице. Саобраћајница припада секундарној уличној мрежи
односно рангу приступних стамбених улица. Саобраћајница САО-1 је слепа улица ширине
регулације 9,0 м, ширине коловоза 6,0 м са обостраним тротоаром 1,5 м. Режим
саобраћаја се дефинише кроз пројектно техничку документацију. Предлог обрађивача је
да улица по карактеру буде колско пешачка односно улица у зони успореног саобраћаја
где апсолутну предност у кретању имају пешаци.
САО-1 се завршава „Т“ окретницом за ватрогасна возила прописана Правилником о
техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна
возила у близини објеката повећаног ризика од пожара (Сл. Лист СРЈ, бр. 8/95).
Веза САО-1 са градском мрежом је преко постојећег прикључка на Железничку улицу који
ће бити дефинисан посебним урбанистичким пројектом.
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За пешачка кретања су намењени тротоари планиране улице САО-1.
Приступ предметној парцели је са завршне окретнице улице САО-1.
Паркирање решавати у оквиру парцела намењених становању према нормативу за 1 стан
обезбедити 0,5 паркинг место. Димензије паркинг места извести по стандарду.
Кишницу у оквиру парцеле прикупити и спровести на сопствену зелену површину (нез
укључења на фекалну канализацију).

10. ТЕХНИЧКИ ОПИС ОБЈЕКТА
Објекат је пројектован као слободностојећи на грађевинској парцели формираној
обједињавањем К.П. бр. 4857/4, 4857/5 и дела парцеле 4875/20 КО Лозница.
Објекат је намењен вишепородичном становању, пројектован према достављеној
структури 14 породица живе у неусловним објектима подстандардног насеља на локацији
Лагатор у Лозници. Објекат је спратности П+4 без подрумске етаже.
Бруто развијена грађевинска површина објекта је око 13010 м2
У складу са пројектним задатком, законима и прописима за социјално становање својом
компактном формом обезбеђује енергетску ефикасност и економичност у изградњи и
експлоатацији, са мањим површинама за комуникације и мањом површином фасаде.
Кров је просте форме, да би се омогућило ефикасније одводњавање, једноставније
чишћење и одржавање.
Квалитет и врсту предвиђених грађевинских материјала потребно је на најбољи и
најрационалнији начин прилагодити тпиу становања и предложеном пројектном решењу.
Конструкцију објекта чини мешовити систем - армиранобетонски скелет са
армиранобетонским платнима за укрућење. Хоризонтална конструкција објекта је
армирано-бетонска плоча која је преко система греда ослоњена на армирано-бетонске
стубове и зидове. Армирано-бетонски зидови за укрућење постављени су у оба
ортогонална правца.
Међуспратна таваница је монолитна армирано-бетонска плоча пројектована од
армираног бетона класе С25 (MB 30) и арматуре B 500B. Вертикалну конструкцију објекта
чини мешовити систем стубова и језгра за укрућење, који прима утицаје од ветра и
сеизмичких сила. Стубови су армирано бетонски.
Прорачун конструкције извршити на дејство вертикалног (стално+корисно) оптерећења и
хоризонталног оптерећења од сеизмичких сила.
Објекат фундирати у складу са Елаборатом о геотехничким условима фундирања и
изградње за суседну парцелу, добијених од надлежне службе града Лозница. Минимална
дубина фундирања је Df=1.40 m од будуће коте уређеног тротоара око објекта.
Сеизмичност локације на којој ће се градити објекат усвојити као 8 степен MCS скале, са
пројектним коефицијентом сеизмичности ks=0.05 ускладу са микрорејонизацијом која је
рађена за подручје града.

Материјализација и завршна обрада
У обради објекта примењивати трајне материјале уобичајене за ову врсту објекта и
конкретну локацију а у свему у складу са важећим прописима и стандардима.
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Фасадне зидове извести од гитер блока са термо-изолоацијом и заштитом
термоизолације. Темељне зидове обрадити адекватним материјалом или извести као
армиранобетонске зидове у глаткој оплати. На улазу у објекат предвидети рампу за особе
са инвалидитетом у свему према важећим прописима и стандардима. Кровни покривач
прилагодити нагибу кровних равни.
Фасадну столарију пројектовати од ПВЦ профила са изолационим стаклима у складу са
термичким прорачуном.
Ограде тераса и степеништа предвидети од челичних профила. Висину, испуну и
анкеровање заштитних ограда пројектовати у складу са прописима и нормативима.
Врсте подних облога пројектовати у складу са наменом просторија и правилима струке. У
кухињама, купатилима и тоалетима предвидети подове од глазираних керамичких
плочица са соклом висине 10цм на местима где зидови нису обрађени керамичким
плочицама. У заједничким ходницима и на степенишним краковима предвидети
противклизне керамичке плочице са соклом висине 10цм од истог материјала. Улазни
подест, степениште и рампу обрадити противклизним керамичким плочицама отпорним
на мраз са соклом висине 10цм у истом материјалу. Обраду подова стамбених просторија
предвидети ламел паркетом или ламинатом.
Преградне зидове пројектовати од опекарских елемената у складу са стандардима и
нормативима. Зидове малтерисати, глетовати и бојити акрилним бојама отпорним на
хабање. У купатилима и тоалетима зидове обложити глазираним зидним керамичким
плочицама у складу са стандардима и нормативима. У кухињама зид обложити
глазираним зидним керамичким плочицама од висине 85цм до 145цм од готовог пода.
Плафони у заједничким просторијама, стамбеним просторијама, купатилима и тоалетима
се глетују и боје.
Унутрашње инсталације
Планирано је прикључење објекта на градску мрежу комуналне инфраструктуре.
Објекат је потребно опремити свим потребним инсталацијама у складу са стандардима и
нормативима за овакву врсту објекта и дату локацију, у свему према издатим локацијским
условима.
Прикључак новопројектоване санитарне водоводне инсталације је предвиђен на
будућу уличну водоводну мрежu. Развод од водомера до објекта води се подземно
(минимална дубина уградње 1.0м од површине терена). Од прикључног места на
водоводну мрежу до самог објекта предвиђен је полиетиленски цевовод Ø50 (d63).
Према правилнику о хидрантској мрежи, за објекат није потребна унутрашња хидрантска
мрежа. За потребе гашења пожара користиће се улична водоводна мрежа са хидрантима.
Водоводне исталације се воде углавном хоризонтално кроз зидове и вертикално до места
потрошње. На највишим тачкама се предвиђају одзрачни вентили за испуштање ваздуха
из цеви. Разводна санитарна мрежа заштићена је од термичких утицаја изолацијом класе
горивости мин. Б1.
Комплетан развод унутар објекта за санитарну воду пројектовати од полипропиленских
водоводних цеви ПП-Р(80) СДР7.4 пречника према хидрауличком прорачуну. Припрема
топле санитарне воде за санитарни чвор решити бојлером капацитета 80 литара, за
кухињу, капацитета 8-10 лит. За тоалет је предвиђен централни вентил, а за свако точеће
место пропусни вентил.
Пројектом је предвиђено прикупљање свих фекалних отпадних вода и системом
вертикалног и хоризонталног развода одвођење до предвиђених фекалних вертикала и
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предвиђених фекалних шахтова. Фекална канализација у објекту (санитарни чворови и
вентилације) предвиђена је од ПП канализационих цеви и фазонских комада. Димензије
цевовода су одређене према постојећим техничким прописима.
Инсталације слабе и јаке струје у складу са стандардима и нормативима за овакву
врсту објекта.
Грејање објекта предвиђено је на природни гас. Као извор топлотне енергије за сваки
стан предвиђена је независна инсталација и мерно-регулациони елементи.
• Пројектом предвидети проветравање блокираних просторија без спољних прозора тј.
принудна вентилација у просторијама која немају могућност природног ветрења и то
купатила и тоалета. Одвод ваздуха из купатила и тоалета предвидети преко зиданих
вентилационих канала и малих локалних аксијалних вентилатора. У кухињама унутар
објекта предвидети зидане вентилационе канале.
• У дневним боравцима је предвидети место за евентуално прикључење сплит система.
Пројектовати машинске инсталације у складу са стандардима и нормативима за овакву
врсту објекта и дату локацију, у свему према издатим локацијским условима.

11. ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРНУ МРЕЖУ И УСЛОВИ ОЗЕЛЕЊАВАЊА
Прикључење планираног објекта на спољну мрежу биће реализовано у складу са
условима ЈКП, који су за потребе израде УП-а добијени од надлежних предузећа.

11.1 Водоводна и хидрантска мрежа
(Услови ЈП „Водовод и канализација“ број 112/919 од 19.08.2020.)
Постојећи цевовод PEHD Ø110mm након уласка у сокак на К.П. 4857/20, завршава око
70м пре планираног објекта на парцелама 4857/4 и 4857/5 К.О. ЛОЗНИЦА. Из тог разлога
планирана је изградња цевовода јавне водоводне мреже PEHD Ø110mm до горе
наведених парцела, укупне дужине око 70м. Све водоводне прикључке постојећих
објеката на траси планираног новог цевовода PEHD Ø110mm потребно је превезати на
исти.
За потребе планираног стамбеног објекта потребе за водом су око 2.5л/с, са прикључком
2“, PE100 SDR17 d63.
Прикључак новопројектоване санитарне водоводне инсталације је предвиђен на
будућу уличну водоводну мрежu. Развод од водомера до објекта води се подземно
(минимална дубина уградње 1.0м од површине терена). Од прикључног места на
водоводну мрежу до самог објекта предвиђен је полиетиленски цевовод Ø50 (d63).
Према правилнику о хидрантској мрежи, за објекат није потребна унутрашња хидрантска
мрежа. За потребе гашења пожара користиће се улична водоводна мрежа са хидрантима.
Хидрантска мрежа
На крају нове јавне водоводне мреже биће предвиђен хидрант за потребе гашења пожара
и испирања мреже.
За објекат није потребна унутрашња хидрантска мрежа јер је висина највише етаже
објекта мања од 12м у односу на коту саобраћајнице.
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Противпожарна заштита, планира се у складу са Правилником о техничким нормативима
за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара (Службени гласник РС, бр. 3 од 12.
јануара 2018. године).
11.2 Канализациона мрежа
(Услови ЈП „Водовод и канализација“ број 112/919 од 19.08.2020.)
Према условима ЈП „Водовод и канализација“ стамбени објекат је потребно прикључити
на постојећу уличну фекалну канализациону мрежу ПВЦ ø200. На постојећу фекалну
канализациону мрежу није дозвољено прикључити одвод атмосферске канализације.
На парцели стамбеног објекта предвиђено је гранично ревизионо окно, од кога је
предвиђен цевовод ПВЦ ø160 за прикључење на јавну канализациону мрежу.
Према хидрауличком прорачуну максимални проток фекалних отпадних вода из објекта
износи 6.2 л/с. Стамбени објекат нема предвиђених подрумских просторија и самим тим
нема ни препумпавања канализације.
Квалитет отпадних вода које су упуштају у улични цевовод градског канализационог
система мора одговарати Правилнику о техничким и санитарним условима за упуштање
отпадних вода у градску канализацију.
Одржавање прикључног цевовода од граничног ревизионог окна до ревизионог окна на
уличној канализацији у надлежности је ЈП "Водовод и канализација".
Атмосферске воде са објекта се хоризонталним и вертикалним олуцима спроводе до
нивоа терена где се испуштају на зелене површине припадајуће парцеле (према
условима ЈП „Лозница развој“ од 01.09.2020.године, бр. 03-660).
11.3
Електроенергетска мрежа
(Услови „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, бр. 8Ј.1.1.0-Д-09.14-222536-20 од
11.08.2020)
Предметни објекат напојити преко посебног НН извода из ЗТС 10/0,4 кV „Железничка“ у
Лозници, подземним каблом типа ХР00-А 4х160 мм2. На планираној траси напојног кабла
доћи ће до укрштања и паралелног вођења са већ постојећим надземним НН водом 0,4
кV.
Грађевинске радове у близини електроенергетских објеката вршити ручно, без употребе
механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите.
Најкасније осам дана пре почетка било каквих радова у близини еклектроебергетских
објеката, инвеститор је у обавези да се писменим путем обрати Служби за припрему и
надзор
одржавања
ОДС
„ЕПС
Дистрибуција“
д.о.о.
Београд,
Огранак
Електродистрибуција Лозница у Лозници, у коме ће се навести датум и време почетка
радова, одговорно лице за извођење радова и контакт телефон;
Заштиту и обезбеђење постојећих објеката ОДС „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд треба
извршити пре почетка било каквих радова и предузети све потребне и одговарајуће мере
предстрожности како не би, на било који начин, дошло до угрожавања механичке
стабилности и техничке исправности предметних објеката.
11.4

ТК мрежа

Планирани објекат прикључити оптичким кабловима на најближу телекомуникациону
мрежу према условима оператера.
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Потребно је предвидети тк канализацију у новопланираној саобраћајници која ће
омогућити повезивање објеката са најближим постојећим ОД орманом.
11.5
Гасоводна мрежа
(Услови „ЛОЗНИЦА-ГАС“ДОО Лозница бр. ЛГ-326/19 од 21.08.2020.)
Предметни стамбени објекат може се прикључити на дистрибутивну гасну мрежу, кад се
за то стекну одговарајући услови.
Вишепородични стамбени објекат се може прикључити на дистрибутивну гасну мрежу по
Методологији за одређивање трошкова прикључења на систем за транспорт и
дистрибуцију природног гаса (број 226/2016-Д-02 од 19.04.2016. године-Савет Агенције за
енергетику Републике Србије) ка ГРУПНИ прикључак.
Групни прикључак, у смислу ове Методолигије, је прикључење вишеспратног објекта
колективне станоградње на дистрибутивну мрежу радног притиска < 6 bar. Овај
прикључак са гради од најближе тачке на дистрибутивној мрежи у којој је прикључење
технички и правно могуће, до регулационог уређаја за објекат у целини и даље од
регулационог уређаја ка два или више кућних мерних сетова. Трошкови прикључења
групним прикључком исказују се по кућном мерном сету.
Прикључење на дистрибутивну мрежу ће се извршити са КП 4857/3 КО Лозница, у свему
према Условима „ЛОЗНИЦА-ГАС“ДОО .
За прикључни гасовод, регулациону станицу (РС) и немерени део гасне инсталације (НД):
уратити пројетно-техничку документацију, исходовати локацијске и безбедоносне услове
Министарства унутрашњих послова, исходовати Решење о одобрењу радова и Употребну
дозволу.
Прикључни гасовод треба да буде полиетиленски. Прелаз са дистрибуртивне мреже DN
40 (полиетиленска) извести седластим комадом а прелаз са прикључног гасовода на МРС
месинганим прелазом. Дистибутивни гасовод је на апсулутном притиску до 4 bara. Фитинг
и цеви морају бити у складу са стандардима предвиђених за ову врсту инсталације;
А) ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ГРАЂЕЊЕ ПРИКЉУЧНОГ ГАСОВОДА
 При избору трасе, пројектовању и изградњи прикључног гасовода, мора се
осигурати безбедан и поуздан рад дистрибутивног гасовода, као и заштита људи и
имовине, тј. спречити могућност штетних утицаја околине на гасовод и гасовода на
околину
 Минимално дозвољено хоризонтално растојањо подземног гасовода од стамбених
објеката, објеката у којима стално или повремено борави већи број људи (од
ближе ивице цеви до темеља објекта) је 1 м.
 Минимална дозвољена растојања спољне ивице подземних челичних и ПЕ
гасовода МОП ≤ 4бар са другим гасоводима, инфраструктурним и другим
објектима дата су у условима “ЛОЗНИЦА-ГАС”.
 Приликом укрштања гасовод се по правилу поставља изнад канализације. Уколико
се мора поставити испод, неопходно је применити додатне мере ради спречавања
евентуалног продора гаса у канализацију.
 Надземно полагање гасовода од полиетиленских цеви није дозвољено.
 У заштитном појасу гасовода забрањено је садити дрвеће и друго растиње чији
корени досежу дубину већу од 1 м, односно, за које је потребно да се земљиште
обрађује дубље од 0,5 м.
 Гасоводи у смислу функционалних захтева морају бити у складу са СРПС ЕН
12007-1
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Поред захтева из претходног става гасоводи од ПЕ цеви у смислу функционалних
захтева морају бити у складу и са СРПС ЕН 12007-2.
Крајеви заштитне цеви која се поставља на прелазу испод градских саобраћајница
морају бити удаљени минимално 1 м од ивице крајње коловозне траке.
Минимална дубина укопавања гасовода је 80 цм мерено од горње ивице гасовода.
Профил и осигурање страница рова треба одредити према димензијама цеви и
према прописима за земљане радове.
Ров за полагање гасовода мора бити ископан тако да се постављањем гасовода у
ров постигне пројектовани положај гасовода, спречи недозвољено напрезање у
материјалу цеви и оштећење изолације цеви.

Б) ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ИЗГРАДЊУ И ПОСТАВЉАЊЕ МЕРНЕ,
РЕГУЛАЦИОНЕ И МЕРНО-РЕГУЛАЦИОНЕ СТАНИЦЕ
 У погледу функционалних захтева мерне станице (МС) морају бити у складу са
СРПС ЕН 1776.
 У погледу функционалних захтева регулационе станице (РС) морају бити у складу
са СРПС ЕН 12186.
 МС са улазним притиском до 100 мбар може се поставити у заједничке просторије
стамбених зграда под условом да су те просторије са природним проветравањем.
 За станице капацитета до 160 м3/х растојање МРС, МС, односно РС до кабловских
прикључних кутија или електро ормана мора бити минимално 1 м без обзира на
границе зона опасности.
 Пројектовање и изградњу прикључног гасовода, мернорегулационе станице (МРС)
и немерени део гасне инсталације (НД), извести и у складу са:
 Правилником о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса
гасоводима притиска до 16 бар (“Сл. гласник РС“ бр. 86/15),
 Правилником о техничким нормативима за унутрашње гасне инсталације
(“Службени лист СФРЈ“ бр. 20/1992).
11.6

Одлагање комуналног и другог отпада

(Услови КЈП „НАШ ДОМ“ бр. 1766 од 14.08.2020.)
За евакуацију комуналног отпада (састава кућно смеће) из планираног комплекса,
неопходно је да Инвеститор обезбеди судове-контејнере запремине 1,1 m3, димензија
1,37x1,20x1,45м у потребном броју и постави их изван јавних саобраћајних површина.
За смештај контејнера може се избетонирати плато, изградити ниша или посебан бокс у
оквиру саобраћајних површина, са обезбеђеним директним и неометаним приступом за
комунална возила.
11.7

Озелењавање

У даљој разради техничке документације поштовати следеће:





Уређење грађевинске парцеле треба да буде прилагођено основној функцији, уз
инимално учешће зелених површина у директном контакту са тлом од 20%.
Слободне површине прилагодити потребама корисника и намени.
Просторном организацијом, уређењем и обликовањем слободног простора треба
првенствено побољшати микроклиматске и снитарно-хигијенске услове.
Све планиране садржаје повезати интерним пешачким комуникацијама у циљу
несметаног кретања и правилног функционисања читавог комплекса.
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За озлењавање простора кориситити декоративне форме високе вегетације, у
комбинацији са жбуњем и сезонским цвећем. Панирани садни материјал треба да
буде са појачаним фитоциднм и бактерицидним својствима. Избегавати врсте које
изазивају алерије, имају отровне вегетативне делове, са оштрим избојцима и
инвазивне.
Омогућити адекватан начина заливања планираног садног материја.
Уколико је могуће, површине за поплочавање застрти полупорозним материјалима
како би се омогућило делимично пропуштање воде у тло.
Нивелационим решењем обезбедити правилно отицање атмосферских вода од
објекта и отворених површина ка кишној канализацији.

12. ИНЖЕЊЕРСКО ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ
За израду техничке документације и изградњу објеката неопходно је урадити детаљна
геолошка истраживања у складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима
(Службени гласник РС бр. 101/15) као и Правилником о садржини Пројекта геолошких
истраживања и елабората о резултатима геолошких истраживања (Службени гласник РС
бр. 51/96).

13. КРЕТАЊЕ ЛИЦА СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА
При пројектовању применити решења која омогућавају лицима са посебним потребама
неометано и континуално кретање и приступ у све садржаје комплекса, а у складу са
Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката
којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и
старима ("Службени гласник РС", бр. 22/15).

14. ЗАШТИТА И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ









Изградња објеката, односно извођење радова може се вршити под условом да се
не изазову трајна оштећења, загађивање или на други начин деградирање
животне средине.
Заштита животне средине обухвата мере којима ће се заштитити вода, ваздух и
земљиште од деградације.
Одвођење фекалних вода решити затвореним канализационим системом који ће
се прикључити на насељску канализациону мрежу.
На свакој грађевинској парцели мора се обезбедити минимално 20% озелењених
површина.
Сви објекти морају бити изграђени у складу са важећим Законима и Правилницима
који регулишу конкретну област. При пројектовању и извођењу радова на
објектима имати у виду специфичност функционалне намене објекта (простора) са
становишта коришћења, одржавања, односно обезбеђивања санитарнохигијенских услова.
Избором материјала водити рачуна о њиховој отпорности са аспекта техничке и
противпожарне заштите.
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15. ПОТРЕБЕ ОД ИНТЕРЕСА ЗА ОДБРАНУ ЗЕМЉЕ И ЗАШТИТА ОД
ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА
У циљу прилагођавања планираног просторног решења потребама заштите од
елементарних непогода (земљотреса, пожара, поплава) и потреба значајних за одбрану,
планирана изградња биће извршена уз примену одговарајућих просторних и грађевинскотехничких решења, у складу са законском регулативом из те области.
Мере заштите од земљотреса:
Ради заштите од потреса објекат реализовати у складу са Правилником о техничким
нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима (Сл. лист
СФРЈ бр. 52/90). Све прорачуне сеизмичке стабилности заснивати на посебно израђеним
подацима микросеизмичке реонизације.
Мере заштите од пожара:
Комплекс реализовати у складу са Законом о заштити од пожара („Сл. гласник РС”, бр.
111/09, 20/2015 и 87/2018).
Пројектовати одговарајућу хидрантску мрежу, која се по протоку и притиску воде у мрежи
планира и пројектује према Правилнику о техничким нормативима за спољну и
унутрашњу хидрантску мрежу за гашење пожара („Сл. лист СФРЈ”, бр. 30/91);

16. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
Овај Урбанистички пројекат је основ за издавање Локацијских услова, у складу са
Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11,
121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/2020).
Идејно решење је саставни део локацијских услова, односно услова за пројектовање и
прикључење, само у погледу битних елемената на основу којих су локацијских услови
утврђени, док су остали приказани детаљи необавезујући у даљој разради техничке
документације, која је саставни део пројекта за грађевинску дозволу. Пројектом за
грађевинску дозволу врши се даља разрада планиране концепције објекта, у складу са
локацијским условима. Усклађеност пројекта за грађевинску дозволу са идејним решењем
обавезна је само у погледу битних елемената на основу којих су локацијски услови,
односно услови за пројектовање и прикључење утврђени.

Одговорни урбаниста:
Јелена Стојков дипл.инж.арх.
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ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ

1. Катастарско-топографски план са границом
2. План намене површина
3. Предлог плана препарцелације
са аналитичко геодетским елементима
4. Регулационо-нивелациони план
са аналитичко геодетским елементима
5. Приказ саобраћајне и комуналне инфраструктуре
са прикључцима на спољну мрежу

Р 1:500
Р 1:500
Р 1:500
Р 1:500
Р 1:500
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СВЕСКА:

БР.ЦРТЕЖА:
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ИНВЕСТИТОР:

"ЕНТАЗИС" Консултантска агенција

Град Лозница
Карађорђева бр. 2,
15300 Лозница

Братислав Илић ПР
Ул. Симе Игуманова бр.14/33, 11000 Београд

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ:
Братислав Илић, дипл.инж.арх.
лиценца 301 D596 06

ОБЈЕКАТ:

Вишепородичнa стамбенa
зградa у Лозници на к. п. бр.
4857/4 и 4857/5
КО Лозница

САРАДНИК:
Александар Кушић, дипл.инж.арх.
САРАДНИК:
САРАДНИК:
НАЗИВ ЦРТЕЖА:

ИДР - Идејно
решење

ДАТУМ:

РАЗМЕРА:

1:100
ОСНОВА ЧЕТВРТОГ СПРАТА

октобар 2020.

1 - Пројекат архитектуре
СВЕСКА:

БР.ЦРТЕЖА:

1

5

+14,34

+14,34

+14,04

+14,04

+15,55

+15,55

+15,85

+15,85

ИНВЕСТИТОР:

"ЕНТАЗИС" Консултантска агенција

Град Лозница
Карађорђева бр. 2,
15300 Лозница

Братислав Илић ПР
Ул. Симе Игуманова бр.14/33, 11000 Београд

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ:
Братислав Илић, дипл.инж.арх.
лиценца 301 D596 06

ОБЈЕКАТ:

Вишепородичнa стамбенa
зградa у Лозници на к. п. бр.
4857/4 и 4857/5
КО Лозница

САРАДНИК:
Александар Кушић, дипл.инж.арх.
САРАДНИК:
САРАДНИК:
НАЗИВ ЦРТЕЖА:

ИДР - Идејно
решење

ДАТУМ:

РАЗМЕРА:

1:100
ОСНОВА КРОВА

октобар 2020.

1 - Пројекат архитектуре
СВЕСКА:

БР.ЦРТЕЖА:

1

6

ИЗГЛЕД - ИСТОК

ИЗГЛЕД - ЈУГ

ИНВЕСТИТОР:

"ЕНТАЗИС" Консултантска агенција

Град Лозница
Карађорђева бр. 2,
15300 Лозница

Братислав Илић ПР
Ул. Симе Игуманова бр.14/33, 11000 Београд

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ:
Братислав Илић, дипл.инж.арх.
лиценца 301 D596 06

ОБЈЕКАТ:

Вишепородичнa стамбенa
зградa у Лозници на к. п. бр.
4857/4 и 4857/5
КО Лозница

САРАДНИК:
Александар Кушић, дипл.инж.арх.
САРАДНИК:
САРАДНИК:
НАЗИВ ЦРТЕЖА:

ИДР - Идејно
решење

ДАТУМ:

РАЗМЕРА:

1:100
ИЗГЛЕД - ИСТОК / ИЗГЛЕД - ЈУГ

октобар 2020.

1 - Пројекат архитектуре
СВЕСКА:

БР.ЦРТЕЖА:

1

7

ИЗГЛЕД - ЗАПАД

ИЗГЛЕД - СЕВЕР

ИНВЕСТИТОР:

"ЕНТАЗИС" Консултантска агенција

Град Лозница
Карађорђева бр. 2,
15300 Лозница

Братислав Илић ПР
Ул. Симе Игуманова бр.14/33, 11000 Београд

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ:
Братислав Илић, дипл.инж.арх.
лиценца 301 D596 06

ОБЈЕКАТ:

Вишепородичнa стамбенa
зградa у Лозници на к. п. бр.
4857/4 и 4857/5
КО Лозница

САРАДНИК:
Александар Кушић, дипл.инж.арх.
САРАДНИК:
САРАДНИК:
НАЗИВ ЦРТЕЖА:

ИДР - Идејно
решење

ДАТУМ:

РАЗМЕРА:

1:100
ИЗГЛЕД - ЗАПАД / ИЗГЛЕД - СЕВЕР

октобар 2020.

1 - Пројекат архитектуре
СВЕСКА:

БР.ЦРТЕЖА:

1

8

Лозница
13221, 5746

953-1/20-164
12.05.2020.
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SITUACIONI PLAN
K.O. Loznica

investitor: Loznica razvoj
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Република Србија
ГРАД ЛОЗНИЦА
ГРАДСКА УПРАВА ЛОЗНИЦА
Одељење за планирање и изградњу
Одсек за спровођење обједињене процедуре и планирање
Број: Сл./2019
Датум: 23.10.2019. године
Лозница
Одељење за планирање и изградњу Градске управе града Лознице, решавајући по службеној
дужности захтев за издавање информације о локацији за катастарске парцеле број 4857/4 и
4857/5 КО Лозница, о могућности изградње вишепородичног стамбеног објекта за социјално
становање, на основу члана 53. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број
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, 83/18, 37/19 и 31/19) и Правилника о садржини информације о
локацији и о садржини локацијске дозволе (''Службени гласник РС'', број 3/2010), издаје
ИНФОРМАЦИJУ О ЛОКАЦИЈИ
за катастарске парцеле број 4857/4 и 4857/5 КО Лозница, у складу са Планом генералне
регулације за насељено место Лозница (''Службени лист града Лознице'', број 3/14 и 13/18).
ОПШТИ ПОДАЦИ:

I.
-

ПЛАНСКИ ОСНОВ:

II.

III

К.п.бр.: 4857/4 и 4857/5
Површина парцеле: 300,00m2 и 301,00м2 (Јавни увид, РГЗ)
К.О. Лозница
Место, улица и број на коме се налази кат.парцела: Лозница, улица
Железничка бб

Назив планског документа: ПГР за насељено место Лозница
Зона: ван централне зоне

НАМЕНА ПАРЦЕЛА: претежна: - породично становање

допунска: - вишепородично становање, терцијалне делатности

Предметне локације

План намене површина

План саобраћаја, регулације и нивелације, карта 5.9

План површина јавне намене
IV ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА:

 Урбанистички параметри за блокове, целине и парцеле са вишепородичним становањем
ван централне зоне града и у приградској зони града

Парцела:

Индекс
заузетости:

-минимална површина парцеле
-за слободно стојеће објекте…………...500 м2
- за објекте у низу ……………………….. 400 м2
-минимална ширина парцеле
-за објекте у низу……………………..… 10м
-за двојне објекте.............................22м (2х11м - две парцеле)
-за слободностојеће објекте....... 15м (у изузетним случајевима, као нпр. када
се парцела шири у дубину и сл. могућа је изградња слободностојећег објекта и
уколико је фронт парцеле према улици минималне ширине 12м)
Уколико је парцела преко ужег дела повезана са јавним путем, који служи као
приступ, минимална ширина парцеле није меродавна.
-максимални индекс заузетости на парцели ………40%
-максимални индекс заузетости на парцелама са комерцијалним функцијама
……..50%

Висинска
регулација:

Хоризонтална
регулација:

Изградња
других објеката
на
парцели:

Паркирање:

Уређење
слободних
површина:

Висинска регулација:
-максимална спратност објеката ......………… По+П+4
-максимална висина објеката
- до коте слемена ………………………… 18,0 м
Дозвољено је незнатно повећање спратности планом нижег реда (нпр. на
великим неизграђеним површинама - простор касарне у Клупцима, Старог
расадника, уз ОШ ,,Вук Караџић", зона III Лагатор и сл.). На овај начин, могу се
нагласити улазни правци у град (из правца Шапца и Ваљева).
-минимално растојање грађевинске линије објекта од регулационе линије
парцеле дефинисано у графичком прилогу План саобраћаја, регулације и
нивелације, а ако није одређено на графичком прилогу растојање грађевинске
линије објекта од регулационе линије парцеле износи .... 5,0 м
-растојање објекта од бочних граница парцеле
-за слободно стојеће објекте…1/4 х вишег објекта, а не мање од 4,0м
-за објекте у низу ………………………..
2,5 м
-за двојне објекте ………………………..
4,0 м
-растојање објекта од бочних суседних објеката
- слободностојећи објекти …… 1/2 х вишег објекта
-у прекинутом низу ……………… 1/3 х вишег објекта
- двојни објекти …….................. 1/2 х вишег објекта
-минимално растојање објекта од задње границе парцеле ………6,0 м
-спратност помоћног објекта ………………………..П
-максимална висина помоћног објеката
-до коте слемена ………………………… 5,0 м
Помоћни објекат се може поставити на међу:
- уколико на суседној међи постоји објекат, дозвољено постављање у дужини
преклапања;
- уколико постоји сагласност суседа;
- уколико је постојао легалан објекат на међи, који се замењује.
Дозвољена је изградња помоћних објеката на задњој и бочним границама
парцеле уз сагласност суседа, као и уз главни објекат, осим уколико планом
нижег реда није предвиђено другачије тј. уколико планом нижег реда није
забрањена изградња помоћних објеката. Његово минимално растојање од
главног објекта на сопственој парцели није условљено. Растојање једног
помоћног објекта од другог помоћног објекта на истој парцели, уколико нису
физички везани, је минимално 2,5м. Уколико није могуће поставити помоћни
објекат на границу парцеле уз сагласност суседа, минимално дозвољено
растојање помоћног објекта од границе бочне и задње парцеле је 1,5м, а од
суседног главног објекта на суседној парцели није условљено. Дозвољена је
изградња помоћног објекта пре изградње главног објекта, у зони планиране
изградње и према горенаведеним условима. Није дозвољено постављање отвора
на међи према суседној парцели.
Према општим правилима грађења, дефинисаним у делу Паркирање.
Обавезно је формирање незастртих зелених површина на минимално 20%
површине парцеле. Планиране и изведене зелене површине се не могу
смањивати сем у циљу подизања дечијих и рекреативних игралишта. Површине
за паркирање могу бити озелењене али се не рачунају у минималан проценат
зелених површина приликом обрачунавања биланса на предметној локацији. На
парцелама на којима се налазе објекти са више од 10 стамбених јединица
потребно је обезбедити дечије игралиште које може бити у саставу зелене
површине.

 Урбанистички параметри за блокове, целине и парцеле са социјално категорисаним
облицима вишепородичног становања
Намена:

Социјално категорисани облици становања могу бити заступљени на свим
парцелама на којима је планирана намена вишепородично становање, било као
претежна или као допунска намена.

Парцела:

Индекс
заузетости:
Висинска
регулација:

Хоризонтална
регулација:

Изградња
других објеката
на
парцели:

Паркирање:

-минимална површина парцеле
-за слободно стојеће објекте…………..300 м2
-за двојне објекте ……………………….. 400 м2 (ако је двојни објекат на једној
парцели)
- за двојне објекте ……………………….. 2х250 м2 (две парцеле)
-за објекте у низу ………………………... 200 м2
Минимална величина парцеле у случају изградње објеката ове намене може
бити до 20% мање површине од минимално дефинисаних за зону у којој се
налази; у случају парцелације веће парцеле на мање, могуће формирање
заједничког паркинга на сукорисничком делу парцеле.
-минимална ширина парцеле
-за објекте у низу……………………..… 10м
-за двојне објекте.............................22м (2х11м - две парцеле)
-за слободностојеће објекте....... 15м (у изузетним случајевима, као нпр. када
се парцела шири у дубину и сл. могућа је изградња слободностојећег објекта и
уколико је фронт парцеле према улици минималне ширине 12м)
Уколико је парцела преко ужег дела повезана са јавним путем, који служи као
приступ, минимална ширина парцеле није меродавна.
-максимални индекс заузетости на парцели …… 50%
Висинска регулација:
-максимална спратност објеката ......……………По+П+4
-максимална висина објеката
- до коте слемена …………………………18,0 м
-минимално растојање грађевинске линије објекта од регулационе линије
парцеле дефинисано у графичком прилогу План саобраћаја, регулације и
нивелације, а ако није одређено на графичком прилогу растојање грађевинске
линије објекта од регулационе линије парцеле износи .... 5,0 м
- растојање објекта од бочних граница парцеле
- за слободно стојеће објекте…1/4 х вишег објекта, а не мање од 4м
- за објекте у низу ……………………….. 2,5 м
- за двојне објекте ……………………….. 4,0 м
- растојање објекта од бочних суседних објеката
- слободностојећи објекти ……1/2 х вишег објекта
- у прекинутом низу ………… 1/3 х вишег објекта
- двојни објекти …….................1/2 х вишег објекта
-минимално растојање објекта од задње границе парцеле …………5,0 м
-спратност помоћног објекта ……………………….. П
-максимална висина помоћног објеката
-до коте слемена ………………………… 5,0 м
Помоћни објекат се може поставити на међу:
- уколико на суседној међи постоји објекат, дозвољено постављање у дужини
преклапања;
- уколико постоји сагласност суседа;
- уколико је постојао легалан објекат на међи, који се замењује.
Дозвољена је изградња помоћних објеката на задњој и бочним границама
парцеле уз сагласност суседа, као и уз главни објекат, осим уколико планом
нижег реда није предвиђено другачије тј. уколико планом нижег реда није
забрањена изградња помоћних објеката. Његово минимално растојање од
главног објекта на сопственој парцели није условљено. Растојање једног
помоћног објекта од другог помоћног објекта на истој парцели, уколико нису
физички везани, је минимално 2,5м. Уколико није могуће поставити помоћни
објекат на границу парцеле уз сагласност суседа, минимално дозвољено
растојање помоћног објекта од границе бочне и задње парцеле је 1,5м, а од
суседног главног објекта на суседној парцели није условљено. Дозвољена је
изградња помоћног објекта пре изградње главног објекта, у зони планиране
изградње и према горенаведеним условима. Није дозвољено постављање отвора
на међи према суседној парцели.
Према општим правилима грађења, дефинисаним у делу Паркирање.

Уређење
слободних
површина:

Посебни
услови:

Обавезно је формирање незастртих зелених површина на минимално 20%
површине парцеле. Планиране и изведене зелене површине се не могу
смањивати сем у циљу подизања дечијих и рекреативних игралишта. Површине
за паркирање могу бити озелењене али се не рачунају у минималан проценат
зелених површина приликом обрачунавања биланса на предметној локацији. На
парцелама на којима се налазе објекти са више од 10 стамбених јединица
потребно је обезбедити дечије игралиште које може бити у саставу зелене
површине.
Препорука је да се граде објекти у непрекинутом или прекинутом низу, уз
обострану сагласност суседа за изградњу на међи, како би се максимално
искористили потенцијали локације. Слободностојећи објекти су дозвољени
само онда када није могуће обезбедити сагласност или из неких других разлога
(статичка безбедност или сл.)
На једној парцели је могућа изградња више стамбених објеката под условом да
се укупно не премаше индекс заузетости и остале параметре за зону у којој се
парцела налази.

За стамбене и пословне објекте паркирање возила се мора регулисати у оквиру
парцеле. Потребно је обезбедити једно паркинг место или гаражно место по
ПАРКИРАЊЕ једној стамбеној јединици. За становање социјално угрожених категорија
становништва (породично и вишепородично) потребно је обезбедити 0,5 паркинг
места на један стан. Неопходан паркинг, односно гаражни простор, мора се
обезбедити истовремено са изградњом објекта. Могућа је изградња подземнонадземних гаража у више нивоа.
Капацитет паркинг места за комерцијалне делатности за новоизграђене објекте је:
 за трговину…..1паркинг место на 50м2 продајног простора
 за администр.-пословне објекте...1паркинг место на 60м2 површине
- управно-административни објекат..... 1 паркинг место на 40-60 м2 или на 5-7
запослених
- агенције........... 1 паркинг место на 25-35 м2 пословног простора или на 3-5
запослених
- пословни простор........ 1 паркинг место на 45-60 м2 пословног простора или на 79 запослених
- банке, поште................ 1 паркинг место на 30-45 м2 пословног простора или на 57 запослених
- електро-сервиси............. 1 паркинг место на 30-60 м2 пословног простора или на
4-6 запослених
- занатске радње.............. 1 паркинг место на 60-80 м2 пословног простора или на
3-5 запослених
- продавнице мешовите робе.............. 1 паркинг место на 20-40 м2
- млекаре........................................... 1 паркинг место на 30-60 м2
- посластичарнице............................ 1 паркинг место на 20-30 м2
- дуван, новине.................................. 1 паркинг место на 20-30 м2
- техничка роба........................... 1 паркинг место на 25-50 м2
 за угоститељске објекте…...1 паркинг место на 2 стола са 4 столице
- ресторан, гостионица, кафана............. 1 паркинг место на 8-12 седишта
 за хотеле…...1 паркинг место на 2-10 кревета зависно од категорије
 за шопинг молове, хипермаркете…...1 паркинг место на 50м2 продајног
простора.
Капацитет паркинг места за остале намене за новоизграђене објекте је:
 здравствене и образовне установе...........1 паркинг место на 70м2 корисног
простора
 спортска хала..........................1 паркинг место на 40 гледалаца
 биоскоп, позориште, дом културе.............. 1 паркинг место на 30 седишта
 производни, магацински и индустријски објекти...1 паркинг место на 20
запослених или на 200м2 корисног простора.

Паркирање се може вршити на максимално две подземне етаже, а препоручује се
једна због високог нивоа подземних вода на појединим градским подручјима.
Број надземних етажа за паркирање није ограничен. Инвеститор има право да
објекат вишеетажне гараже изгради као самосталан објекат на парцели.
Инвеститор има права да паркирање унутар објекта реши преко косих рампи у
складу са техничким нормативима. Обавеза инвеститора који гради стамбени
објекат је да изгради и обезбеди паркинг (гаражно) место за сваки стан односно
према квадратури пословног простора - према горе наведеном правилу.
Припадајућа паркинг (гаражна) места се морају обезбедити истовремено са
изградњом објекта и чине пратеће садржаје и заједничке просторије зграде (као
зеленило и сл.).
Правила за паркирање у комерцијалним центрима и активностима са централним
функцијама приватног сектора:
Минимално стандардно место за управно паркирање путничких возила у оквиру
стамбено-пословних објеката је 4,8х2,3м, али се предлаже формирање већих
паркинг места (5,0х2,5м), имајући у виду димензије савремених аутомобила.
Паркинг место у оквиру површина јавне намене је димензија 5,0х2,5м.
Није дозвољена примена зависног система паркирања, механичких и
хидрауличких система (клацкалице, аутолифтови).

V

ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА КАО ПАРЦЕЛЕ:

На катастарским парцелама број 4857/4 и 4857/5 КО Лозница, могућа је изградња
вишепородичног стамбеног објекта за социјално становање, уз спајање парцела и обезбеђен
обавезан индиректан приступ на јавну површину (улицу), у складу са правилима грађења из
тачке IV ове Информације и условима имаоца јавних овлашћења за пројектовање и
прикључење на инфраструктуру (ЈП ''Водовод и канализација'' Лозница, ''ЕПС Дистрибуција''
Београд, Огранак Лозница и др.).

VI.

СМЕРНИЦЕ О ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ ПЛАНА:

Предметне катастарске парцеле нису у зони за коју је обавезно доношење плана нижег реда.

Напомена: Издата Информација о локацији није основ за издавање грађевинске дозволе.
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PREDEMET: dopis

Postovani ,
Shodno Vasem zahtevu kod nas zavedenim pod rednim brojem 406/2 0 od 06. 08 .
2020. godine u vezi sa davanjem podataka 0 postojecem stanju infrastrukture i uslova za
izradu urbanistickog projekta za izgradnju objekta na k.p.4857/4, 4857/5, 4857/2 0, i 4858/ 1
KO Loznica, Javno komunalno preduzece "Top/ana - Loznica" Vas obavestava 0 sledecem:
predmetno podrucje je u zoni u kojoj ne postoji aktivna izgradena distributivna mreZa
daljin skog sistema grejanja, tako da ne postoje odredeni uslovi i ogranicenja za
koriscenje prostora bitnih za izgradnju objekta na k.p.4857/4, 4857/ 5, 4857/20, i
485811 KO Loznica u Loznici.
S' postovanjem.

Dostavljeno :
imenovanom
tehnickoj slu zbi
arhivi preduzeca
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www.loznica-gas.rs , e-mail: office@loznica-gas.rs
PDV: 123390712

Broj : LG-326/19
Loznica, 21.08.2020. god.
signed by
Velemir Janković Digitally
Velemir Janković
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GRAD LOZNICA
GRADSKA UPRAVA
Odeljenje za planiranje i izgradnju
15300 Loznica, Karađorđeva 2

Predmet: Tehnički uslovi za izradu Urbanističkog projekta za izgradnju objekta socijalnog
stanovanja i infrastrukture na više KP KO Loznica u Loznici.
U sklopu Zahteva za davanje podataka za izradu Urbanističkog projekta za
izgradnju objekta socijalnog stanovanja i infrastrukture na KP KO Loznica u Loznici, a čije
Investitor Republika Srbija, Ministarstvo građevinarstva i infrastrukture, broj 220/20 od
10.08.2020. godine, obaveštavamo Vas o sledećem:
- Predmetni stambeni objekat može se priključiti na distributivnu gasnu mrežu, kad se za
to steknu odgovarajući uslovi ;
Višeporodični stambeni objekat se može priključiti na distributivnu gasnu mrežu po
Metodologiji za određivanje troškova priključenja na sistem za transport i distribuciju
prirodnog gasa (broj 226/2016-Д-02 od 19.04.2016.godine-Savet Agencije za energetiku
Republike Srbije) ka GRUPNI priključak.
Grupni priključak, u smislu ove Metodoligije, je priključenje višespratnog objekta
kolektivne stanogradnje na distributivnu mrežu radnog pritiska <6bar. Ovaj priključak sa gradi
od najbliže tačke na distributivnoj mreži u kojoj je priključenje tehnički i pravno moguće, do
regulacionog uređaja za objekat u celini i dalje od regulacionog uređaja ka dva ili više kućnih
mernih setova. Troškovi priključenja grupnim priključkom iskazuju se po kućnom mernom
setu.
Priključenje na distributivnu mrežu će se izvršiti sa KP 4857/3 KO Loznica, prema crtežu
u Prilogu;
- Za priključni gasovod, regulacionu stanicu(RS) i nemereni deo gasne instalacije(ND):
uratiti projetno-tehničku dokumentaciju, ishodovati lokacijske i bezbedonosne uslove
Ministarstva unutrašnjih poslova, ishodovati Rešenje o odobrenju radova i Upotrebnu dozvolu;
- Priključni gasovod treba da bude polietilenski. Prelaz sa distriburtivne mreže DN40
(polietilenska) izvesti sedlastim komadom a prelaz sa priključnog gasovoda na MRS mesinganim
prelazom. Distibutivni gasovod je na apsulutnom pritisku do 4bara. Fiting i cevi moraju biti u
skladu sa standardima predviđenih za ovu vrstu instalacije;
- Ako se investitor opredeli da objekat priključi na distributivnu mrežu potrebno je da se
zahtevom obrati Distributeru kako bi se sklopio ugovor i njime definisao međusobni odnos i
finansijeke obaveze;
- Projektovanje i izgradnju priključnog gasovoda izvršiti u skladu sa sledećim uslovima.

Tekući računi: 205-70761-41, 160-114803-17, 325-9500700009660-24, Devizni rač: 540100-17547402 Komercijalna banka

A) TEHNIČKI USLOVI ZA PROJEKTOVANJE I GRAĐENJE PRIKLJUČNOG GASOVODA
Pri izboru trase, projektovanju i izgradnji priključnog gasovoda, mora se osigurati bezbedan i
pouzdan rad distributivnog gasovoda, kao i zaštita ljudi i imovine, tj. sprečiti mogućnost štetnih
uticaja okoline na gasovod i gasovoda na okolinu.
Pri izboru trase gasovoda mora se osigurati:
1) da gasovod ne ugrožava postojeće ili planirane objekte, i planiranu namenu korišćenja
zemljišta u skladu sa planskim dokumentima;
2) racionalno korišćenje podzemnog prostora i građevinske površine;
3) ispunjenost uslova u pogledu tehničkih zahteva drugih infrastrukturnih objekata u skladu sa
posebnim propisima;
4) usklađenost sa geotehničkim zahtevima.
Minimalno dozvoljeno horizontalno rastojanjo podzemnog gasovoda od stambenih objekata,
objekata u kojima stalno ili povremeno boravi veći broj ljudi (od bliže ivice cevi do temelja
objekta) je 1 m.
Minimalna dozvoljena rastojanja spoljne ivice podzemnih čeličnih i PE gasovoda MOP ≤ 4bar sa
drugim gasovodima, infrastrukturnim i drugim objektima su:

Minimalno dozvoljeno
rastojanje
(m)
Ukrštanje Paralelno
vođenje
Gasovodi međusobno

0,20

0,40

Od gasovoda do vodovoda i kanalizacije

0,20

0,40

Od gasovoda do vrelovoda i toplovoda

0,30

0,50

Od gasovoda do prohodnih kanala vrelovoda i toplovoda

0,50

1,00

Od gasovoda do niskonaponskih i visokonaponskih el. kablova

0,20

0,40

Od gasovoda do telekomunikacionih i optičkih kablova

0,20

0,40

Od gasovoda do vodova hemijske industrije i tehnoloških fluida

0,20

0,60

Od gasovoda do rezervoara* i drugih izvora opasnosti stanice za snabdevanje gorivom prevoznih sredstava u drumskom saobraćaju,
manjih plovila, manjih privrednih i sportskih vazduhoplova

5,00

Od gasovoda do izvora opasnosti postrojenja i objekata za skladištenje zapaljivih i gorivih tečnosti ukupnog kapaciteta najviše 3 m3

3,00

Od gasovoda do izvora opasnosti postrojenja i objekata za skladištenje zapaljivih i gorivih tečnosti ukupnog kapaciteta više od 3 m3 a najviše
100 m3

6,00

Od gasovoda do izvora opasnosti postrojenja i objekata za skladištenje zapaljivih i gorivih tečnosti ukupnog kapaciteta preko 100 m3

15,00

Od gasovoda do izvora opasnosti postrojenja i objekata za skladištenje zapaljivih gasova ukupnog kapaciteta najviše 10 m3

5,00

Od gasovoda do izvora opasnosti postrojenja i objekata za skladištenje zapaljivih gasova ukupnog kapaciteta većeg od 10 m3 a najviše 60 m3

10,00

Od gasovoda do izvora opasnosti postrojenja i objekata za skladištenje zapaljivih gasova ukupnog kapaciteta preko 60 m3

15,00

Od gasovoda do šahtova i kanala

0,20

0,30

Od gasovoda do visokog zelenila

-

1,50

* rastojanje se meri do gabarita rezervoara
Minimalna rastojanja iz prethodnog stava mogu se izuzetno smanjiti na kratkim deonicama
gasovoda dužine do 2 m uz primenu fizičkog obezbeđenja od oštećenja prilikom kasnijih
intervencija na gasovodu i predmetnom vodu, ali ne manje od 0,2 m pri paralelnom vođenju,
osim rastojanja od gasovoda do postrojenja i objekata za skladištenje zapaljivih i gorivih
tečnosti i zapaljivih gasova.
Podzemno polaganje gasovoda nije dozvoljeno u krugu opasnog dela pogona u kojima se
koriste, prerađuju i skladište eksplozivne materije, a koji su bliže uređeni posebnim propisima
kojima je uređena oblast eksplozivnih materija.
Minimalna horizontalna rastojanja podzemnih gasovoda od nadzemne elektro mreže i stubova
dalekovoda su:
Minimalno rastojanje
Nazivni napon

pri ukrštanju
(m)

pri paralelnom vođenju
(m)

1 kV ≥ U

1

1

1 kV < U ≤ 20 kV

2

2

20 kV < U ≤ 35 kV

5

10

5 kV < U

10

15

Minimalno horizontalno rastojanje se računa od temelja stuba dalekovoda, pri čemu ne sme se
ugroziti stabilnost stuba.
Prilikom ukrštanja gasovod se po pravilu postavlja iznad kanalizacije. Ukoliko se mora postaviti
ispod, neophodno je primeniti dodatne mere radi sprečavanja eventualnog prodora gasa u
kanalizaciju.
Nadzemno polaganje gasovoda od polietilenskih cevi nije dozvoljeno.
U zavisnosti od pritiska zaštitni pojas gasovoda je:
1) za PE i čelične gasovode MOP ≤ 4bar - po 1 m od ose gasovoda na obe strane;
2) za čelične gasovode 4 bar < MOP ≤ 10 bar - po 2 m od ose gasovoda na obe strane;
3) za PE gasovode 4 bar < MOP ≤ 10 bar - po 3 m od ose gasovoda na obe strane;
4) za čelične gasovode 10 bar <MOP≤ 16 bar - po 3 m od ose gasovoda na obe strane.
U zaštitnom pojasu gasovoda ne smeju se izvoditi radovi i druge aktivnosti izuzev
poljoprivrednih radova dubine do 0,5 m bez pismenog odobrenja operatora distributivnog
sistema.
U zaštitnom pojasu gasovoda zabranjeno je saditi drveće i drugo rastinje čiji koreni dosežu
dubinu veću od 1 m, odnosno, za koje je potrebno da se zemljište obrađuje dublje od 0,5 m.
Gasovod ne sme propuštati gas i mora biti dovoljno čvrst da bezbedno izdrži dejstvo svih sila
kojima će prema očekivanjima biti izložen tokom izgradnje, ispitivanja i korišćenja.
Gasovodi u smislu funkcionalnih zahteva moraju biti u skladu sa SRPS EN 12007-1
Pored zahteva iz prethodnog stava gasovodi od PE cevi u smislu funkcionalnih zahteva moraju
biti u skladu i sa SRPS EN 12007-2.
Ako se gasovod postavlja ispod puteva i pruga bušenjem, po pravilu se postavlja u zaštitnu cev
odgovarajuće čvrstoće.
Prečnik zaštitne cevi mora biti izabran tako da omogući nesmetano provlačenje radne cevi.
Krajevi zaštitne cevi koja se postavlja na prelazu ispod puta moraju biti udaljeni minimalno 1 m
od linija koje čine krajnje tačke poprečnog profila javnog puta van naselja, mereno na spoljnu
stranu i minimalno 3 m sa obe strane od ivice krajnje kolovozne trake.
Krajevi zaštitne cevi koja se postavlja na prelazu ispod gradskih saobraćajnica moraju biti
udaljeni minimalno 1 m od ivice krajnje kolovozne trake.
Minimalna dubina ukopavanja gasovoda je 80 cm mereno od gornje ivice gasovoda.
Od minimalne dubine ukopavanja cevi iz prethodne tabele može se odstupiti uz navođenje
opravdanih razloga za taj postupak pri čemu se moraju predvideti povećane mere bezbednosti,
ali tako da minimalna dubina ukopavanja ne može biti manja od 50 cm.

Zaporni organi na PE gasovodima ugrađeni pod zemljom moraju biti opremljeni produžnim
vretenom i livenom kapom koja se ugrađuje u nivou terena.
Na početku priključnog gasovoda, a na bezbednoj lokaciji, ugradite zaporni organ. Zaporni
organ mora biti jasno obeležen stubićem visine 80 cm.
Visina pokrivnog sloja cevi mora biti u skladu sa minimalnim dubinama ukopavanja, pri čemu
pokrivni sloj cevi ne bi trebalo da prelazi 2 m, osim u sledećim slučajevima:
1) na mestima na kojima konfiguracija tla to zahteva;
2) na mestima na kojima može doći do izdizanja tla usled smrzavanja podzemnih voda;
3) ukoliko postoji rizik od erozije tla;
4) kod vodotokova.
Profil i osiguranje stranica rova treba odrediti prema dimenzijama cevi i prema propisima za
zemljane radove.
Rov za polaganje gasovoda mora biti iskopan tako da se postavljanjem gasovoda u rov postigne
projektovani položaj gasovoda, spreči nedozvoljeno naprezanje u materijalu cevi i oštećenje
izolacije cevi.
Gasovod mora biti zaštićen od podlokavanja, plavljenja, nestabilnosti tla, odrona zemlje i drugih
opasnosti koje mogu usloviti pomeranje ili dodatno opteretiti cevi. Nadzemni delovi gasovoda i
njegovi sastavni delovi (koji nisu ograđeni) moraju biti zaštićeni od neposrednog oštećenja, ako
to posebni uslovi zahtevaju.
Za polaganje pojedinačnih cevi i deonica mora se obezbediti potrebna oprema tako da se
osigura ravnomerno spuštanje cevi, bez udara i štetnog sabijanja. Nije dozvoljena pojava
plastičnih deformacija cevi. Za polaganje izolovanih cevi moraju se koristiti odgovarajuća
pomoćna sredstva, kao na primer trake ili valjci.
Polaganje gasovoda u rov u kome se nalazi voda, dozvoljeno je samo ako se osigura pravilno
oslanjanje gasovoda.
Zatrpavanje gasovoda se mora vršiti u, što je moguće kraćem roku, nakon polaganja cevi i
geodetskog snimanja gasovoda.
Položeni gasovod, zatrpava se materijalom iz iskopa. Materijal iz iskopa mora biti sitan, bez
krupnih komada zemlje i kamenja, da ne bi došlo do oštećenja izolacije.
Ako je rov iskopan na kamenitom terenu, gasovod se mora položiti u zaštitni sloj peska.
Udubljenja u dnu rova i iskopani prostor za pristup zavarivača gasovodu treba zatrpati da bi se
izbegli nedozvoljeni naponi.
Prilikom zatrpavanja rova za cevi na saobraćajnim površinama, treba se pridržavati tehničkih
pravila za izradu kolovoznih konstrukcija.
Na odstojanju od 0,3 m do 0,5 m iznad gornje ivice cevi gasovoda, u rov se mora postaviti traka
sa odgovarajućim upozorenjima o gasovodu pod pritiskom.

B) TEHNIČKI USLOVI ZA PROJEKTOVANJE, IZGRADNJU I POSTAVLJANJE MERNE,
REGULACIONE I MERNO-REGULACIONE STANICE
U pogledu funkcionalnih zahteva merne stanice (MS) moraju biti u skladu sa SRPS EN 1776.
U pogledu funkcionalnih zahteva regulacione stanice (RS) moraju biti u skladu sa SRPS EN
12186.
LOKACIJA MRS, MS I RS
Minimalna horizontalna rastojanja MRS, MS i RS od stambenih objekata i objekata u kojima
stalno ili povremeno boravi veći broj ljudi su:
MOP na ulazu
Kapacitet
m3/h
do 160

MOP ≤ 4 bar

4 bar < MOP ≤ 10 bar

10 bar <MOP≤ 16 bar

uz objekat (otvori na objektu 3 m ili uz objekat (na zid 5 m ili uz objekat (na zid
biti
van
zona ili prema zidu bez ili prema zidu bez
moraju
opasnosti)
otvora)
otvora)

od 161 od 3 m ili uz objekat (na zid ili 5 m ili uz objekat (na zid 8 m
1500
prema zidu bez otvora)
ili prema zidu bez
otvora)
od 1501 do 5 m
6000

8m

10 m

od 6001 do 8 m
25000

10 m

12 m

preko 25000 10 m

12 m

15 m

Podzemne
stanice

2m

3m

1m

Rastojanje se meri od temelja objekta do temelja MRS MS, odnosno RS.
Zid bez otvora je zid minimalne vatrootpornosti 0,5 h koji nema otvore na minimalnoj
MS sa ulaznim pritiskom do 100 mbar može se postaviti u zajedničke prostorije stambenih
zgrada pod uslovom da su te prostorije sa prirodnim provetravanjem.
Za stanice kapaciteta do 160 m3/h rastojanje MRS, MS, odnosno RS do kablovskih priključnih
kutija ili elektro ormana mora biti minimalno 1 m bez obzira na granice zona opasnosti.
Minimalna horizontalna rastojanja MRS, MS i RS od ostalih objekata su:
MOP na ulazu

Objekat

MOP ≤ 4 bar < 10
bar
4 bar MOP ≤ 10 <MOP≤ 16
bar
bar

Železnička ili tramvajska pruga

10 m

15 m

15 m

Kolovoz gradskih saobraćajnica

3m

5m

8m

Lokalni put

3m

5m

8m

Državni put, osim autoputa

8m

8m

8m

Autoput

15 m

15 m

15 m

Interne saobraćajnice

3m

3m

3m

Javna šetališta

3m

5m

8m

Izvor opasnosti stanice za snabdevanje gorivom prevoznih
sredstava u drumskom saobraćaju, manjih plovila, manjih 10 m
privrednih i sportskih vazduhoplova

12 m

15 m

Izvor opasnosti postrojenja i objekata za skladištenje zapaljivih
10 m
i gorivih tečnosti i zapaljivih gasova

12 m

15 m

Transformatorska stanica

10 m

12 m

15 m

Nadzemni elektro vodovi

0 bar < MOP ≤ 16 bar:
1 kV ≥ U

Visina stuba
+ 3 m*

1 kV < U ≤ 110 kV Visina stuba
+ 3 m**
110 kV < U ≤ 220 Visina stuba
kV
+ 3,75 m**
400 kV < U

Visina stuba
+ 5 m**

* ali ne manje od 10 m.
** ali ne manje od 15 m. Ovo rastojanje se može smanjiti na 8 m za vodove kod kojih je izolacija
voda mehanički i električno pojačana

Pored gore navedenih uslova, projektovanje i izgradnju priključnog gasovoda, mernoregulacione stanice (MRS) i nemereni deo gasne instalacije(ND), izvesti i u skladu sa:




Pravilnikom o uslovima za nesmetanu i bezbednu distribuciju prirodnog gasa
gasovodima pritiska do 16 bar (“Sl.glasnik RS “ br.86/15),
Pravilnikom o tehničkim normativima za unutrašnje gasne instalacije (“Službeni list
SFRJ“ br.20/1992),
Ostalim važećim propisima.

Ovi uslovi važe 12 meseci, od dana izdavanja, ili do isteka važenja građevinske dozvole
koja bude izdata za predmetni objekat. Po isteku ovog roka isti se moraju obnoviti
Prilog: grafički prikaz distributivnog gasovoda i mesto priključenja.
Co: - arhiva,
-operatoru DS-a

„LOZNICA GAS“ doo
Izvršni direktor
..........................................
Velemir Janković, dipl.maš.inž.

Republika Srbija
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
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Bpoj: 1766
U.48.2020. roAlrHe

JIosHr,rqa

Peny6.nuxa Cp6uja
Munucrapcrno rpa$eBr.rHapcrBa, cao6pahaja u nnQpacrpyKrype

Kanqenapuja 3a JbyAcKa rr Marbr,rucKa rrpaBa
Muuucrapcrno ([unancnj a
Cerrop 3a yroBaparbe u Qnnanclrparre
flporparr,ra r,r3 cpeAcraBa Enpoucxe yuuje
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Y negra Baruer 3zxreBa 3a AaBarbe [oAarara u ycJroBa 3a rr3paAy Yp6ammruror
npojexra ca eJreMeHrlrMa rperapuenauuje 3a r.r3rpaAriy o6jexra coqnjannor crilroBarba r{
rpllcryrHe cao6pahajnulle Ha KaracrapcKr{M rraprlerraua 485714, 485715, 4857120 u 4858/1 KO
JIognurla.

KJfI ,,Haur 4oM" lrMa carvro je4an ycJroB, a ro je ocraBJbarbe clo6oAnux rroBpmlrua Ha
rojurr,ra he 6rtrn rrocraBJbexe rocyAe 1,1 na' roje he cJryxlrrr.r 3a [p]rKyrrJBarbe KoMyHaJrHor
oTnaAa.
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rPAg Jto3H14qA

Bau 6poj: LAZ|2020

KAPAEOPBEBA 6p.2

flosHNqa, 11.08.2020

15300.no3Hr4tlA
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nPEEMET: Ycnoel4 3a norpe6e nspage yp6axucruvxor npojeKra yp6aHucrl4qKo-apxrregroHcKe
palplAe sa rpafiearHcKe napuene (napqene 6p.4857120, 4857/s, 4gs7l4

Ha K.O. nOSHt4LlA),

flO3Hl/UA, )KEflEgHt/t{KA EE

yr

4g5g/1 cBe

lloeogou Bauer saxreBa, nau 6poj 8J.1.1.0-D-09. 14-222536-20, y xojerr,l rpaxhre nperxo,qHe
ycnoBe 3a norpe6e h3paAe yp6anrcrrvxor npojerra yp6axrcrraqKo-apxrreKroHcKe pa3paAe 3a
rpafieerncKe napLlene 6poj 485714,485715,4857120 n 485811 cee K.O. floaHrqa, ooaeeurraaanao Bac

cne4ehe:

Ysr4oru y npilnoxeHy AoKyMeHraqr,rjy, EocraBrbaMo Baru cne4ehe ycnoBe:
flpegrraerxn o6jexar nanojutn npeKo noce6Hor HH raseo,qa ras 3TC 1OtO,4 kV "XenesHt4..{Ka" y flosHur_1r,
ra6nou rrana XP00 -A 4x150 mm2. Ha nnanrpanoj rpacu nanojnor xa6na Rohil he go
r napanennor aolerua ca seh nocrojehru HaAseMHrM HH sogoru 0,4 kV.

noA3eMHNM
yKpLuraFba

-

l-pafiearHcKe paAoBe y 6nwsur,w efleKrpoeHeprercKr4x o6jexara Bputll4 pyqHo, 6es ynorpe6e
MexaHil3aqrje u ya npe4y3nMalbe cBilx norpe6nnx Mepa 3aurrre;

-

Hajxacxrje ocaM (8) gaHa npe noqerKa 6nno KaKB[x pa,qoBa y 6nnsnnu ene]opoeHeprercKr4x
o6jexara, rHBecr[Top je y o6aae3n Aa ce nilcMeHrM nyreM o6parra Cnyx6ra sa nprnpeMy il Ha43op
oApxaBarba OEC "EllC ,[mcrpia6yr1mja" g.o.o. 6eorpa,q, Oi-panax Enerrpogmcrpra6yqraja fiosxrqa y
Io3Hnqu, y KoMe he ce HaBecrLt EaryM 14 BpeMe noqerKa pagoBa, o,qroBopHo flL1Lle aa raaofleue
paAoBa

r KoHraKT rene$ox;

- Y cnyvajy

norpe6e 3a r3MerurabeM eneKTpoeHeprercKt4x o6jerara, rraopajy ce o6es6egurn
anrepHarhBHe rpace r uHSpacrpyKrypHtl Kopr4Aopr4 y3 nperxo4Hy carnacHocr OlC "EnC
lrcrpr6yqrja" 4.o.o. 6eorpag, OrpaHax Enerrpogncrpra6yrlraja flosHnqa y flosHraqn. Tpoulroae
nocTaBrbaFba eneKTpoeHepreTcKor o6jerra Ha Apyry noraqrjy, Kao il TpouJKoBe rpagFbe, y cKna,qy ca
L{raHoM 217 .3at<otta o eHeprermqra (Cnyx6enn rnacHrax PC 6poj 145114),
cnocn rHaecrriop o6jerra
s6or umje ce rpa4ue il3Meura nocrojehra o6jexar;

- 3aulrrry r

o6ee6efieue nocrojehrax o6jerara OIC "EflC ,Qracrpra6yr1rja" g.o.o. Eeorpag rpe6a
npe noqeTKa 6nno KaKBrx pa,qoBa il npeAy3er[ cBe norpeore ra o4roaapajyhe rvrepe
npeAocrpoxHocrl4 KaKo He 6v, Ha 6rano xojra HaqhH, rqoufio ,qo yrpoxaBaFba MexaHh,.{re cra6nflHocl/
TexHrL{Ke hcnpaBHocrn nperqMerxnx o6jexara;
143Bplx14Tt4

t4

Oneparop gucrpu6yrurxor cucreua,,EllC fl ncrpn6yquja" g.o.o, BeorpaE
'1

1 000 EeorpdA
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Ten: +381 1 I 36 16 706
Oa(c: +381

1

1 36 16 641

fll46:100001378
Mar!rrrHi4 6paj: i)7005466

Crpana 1oA2

llo4nocnnaLl3axreBa cHoct4 cBe rpouJKoBe eBeHTyaflHor oureherua Hauhx HaAseMHhx nocrojehrax
eHeprercKt4x o6jerara,Hacranrx HenaxFboM naeofiava pa4oBa n.nh HenouJToBarbeM oBl4x ycnoBa.

6nnxe ycnoBe aa npojerroBaue h np[KlbyqeFbe, Kao no.qnory 3a n3pa4y npojerra sa rpafieeraxcry
4oseony(rnr npojercra sa rsaofierue), Orpanar Enerrpo4n*pnlyqnia Itosxraqa he nponracarny
peAoBHoM nocrynKy y o6je4raruenoj nporle Aypn.
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I SEP 202U
rPAE nO3H h qA-rPA.qG KA vn PABA
flparana Joeaxoerh
rpaAcKr,r yp6aHrcra

Ilpegvrer: Ogroaop no saxreBy 6p.110912020 oR 12.08.2020 ro.q. Ey ilOEPIXKA
yHAnPEbEl-by yCflOBA XI4BOTA POMA 3a h3paAy Yll ca eneMeHrl4Ma npenapLlenaqilje 3a fi3rpaAby o6jerra coqrjaflHor craHoBaFba n npncrynHe cao6pahajHhqe Ha x.n.485714,485715,485712A n 485811y K O
floauuqa
flpnnrxonlt h3rpalqibe HoBor o6jerra,napKrpaFbe peuaBarh y oKBt4py
napqefie (na cno6o4HoM Aeny concrBeHe napqene nnn noA3eMHo) ca 6pojerrr Mecra
xojr o4roaapa aaxehnM HopMarilBilMa.
['lapqena Moxe nuarn canao je4aH yna3 ca jaeHe noBpr]Jr,lHe (caa cao6pahaj
o6es6egrru yHyrap napqene) KaKo 6h ce caqyBao rporoap Kao neuraqKa noBpurhHa.
O6aeeaHo nprKynuril cBy Kr4uJHt4qy y oKBr4py napqene r cnpoBecrr je ua
concrBeHy 3eneHy noBprxHHy (6es yxruyveFba y Sexnuy rauanrsaqnjy)

Co: -Hacnoey
-Apxuan
C nouirosarseuJ-

JII

aa ynpaBrbaue,nflaHrpalbe
,,I1o3nmqa Pasaoj,, flosHnqa

peKrop

utltli

PENYSfl14KA CPSIAJA
M I/ H I/ CTAPCTBO YHYTPAI.IJ I.bI/X N O CII OBA
Cexrop 3a BaHpeAHe craryaqraje
O.qeruerue 3a BaHpeAHe cilryaqraje y LJJanqy
09.33 6poj 217 -1 1607 t20-1
20.08.2020. ro4rHe

LlJa6aq

yn. [-ocnogap JeapeMoBa 6p.4

rPA! no3Ht4UA, I-PMCKA ynPABA
OAeruerue 3a nnaHfipaFbe h h3rpa.qFby

yn. Kapafiopfieaa 6p.2, Iosurqa

lpegnaer: 3axrea ea H3,qaBaH,e ycnoBa 3a r3paAy yplaaucrvlxor npojerra ca
ereMeHrilMa npenapqenaqnje 3a h3rpaAFby o6jerra coqrajanuor craHoBaFba A
nprcrynHe cao6pahajHraqe Ha Kar. napqenaMa 6p. 485714, 485715, 48s7120 tA
485811, cae K.O. rlosnmqa.

Besa: Bau: gonuc 6p.86212020-lll og 11.08.2020. roArHe
Ha ocHoay BaLuer 3axreBa 3a ilsAaBar+e yp6anilcrr/r{Kor npojexra ca e.neMeHTilMa
nperapUenaqnje sa t43rpa.a$y o51exra coqu,rjanner craucBaFba il nphcrynHe
caoOpahajHhLle Ha Kar. napLlenaMa 6p 485714,485715,4857120 w 485811, cae K.O.
Iosnnqa, 6p. 86212020-lll oR 11.08.2020. roAhHe, xojra je nprMrbeH 12.08.2020.
roAilHe, y cKflaAy ca ogpeg6aMa L{n. 29 3axona o 3aLUl/rt4 oA noxapa (.,Cn rnacurx
CPC", 6p. 11 1109, 20115 n 87118), gajeruo cnegehe MnLurbeFbe.
Hanpeg HaBeAeHh yp6anncrravxu npojexar ca eneMeHrilMa npenapLlenaqraje sa
il3rpa.qFby o6jexra coqrajannor craHoBaFba n nphcrynHe cao6pahajnraqe Ha Kar.
napLlenaMa 6p 485714,485715,4857120 u 485811, cBe K.O. IoenhLla, 3a norpe6e
I-paga flosHnqa je HeonxoAHo trcpaAnrv y cKna,.qy ca aaxehrru 3aKoHhMa,
TexHhqKrM nponhcuMa 14 cpncKhM craHAapgilMa, na cxo,qHo roMe gajerrao cnegehe
ycnoBe y norneAy u3BpLleH,a norpe6Hnx Mepa 3autTilTe oA noxapa r excnnosuje:
. Ipe il3,qaBat+a noxaqrjcxnx ycnoBa norpe6no o,q crpaHe opraHa
HaAnexHor 3a 3auJTt4Ty oA noxapa npu6aaurr noce6ue ycnoBe y norfle,qy
Mepa 3alurilTe oA noxapa r excnnosrja 3a 6es6egno nocraBrbaFbe
o6jexara ca 3anarbttlBtAM il rophBl4M Te'.rHocrl4Ma ra 3anarbvBtAM racoBhMa y
cKnaAy ca o4pe46aMa qn. 6 3axona o 3anarbuBt4M t4 ropilBt4M TeL{HocruMa
v 3anarb4BLtM racoBrrraa (,,cn. rflacHilK pc", 6p. 54115) ra oqpeg6aMa qn.
16 craa 1 Ypeg6e o noxaqrajcKfiM ycnoBnMa (,,cn. rnacHhK pc", 6p.35/15,
11412015 n 117117),
. Y nocrynKy npn6anruaFba fioKaLlajcxmx ycnoBa norpe6Ho je og crpaHe
opraHa Ha,qnexHor 3a 3a[ul4Ty oA noxapa npn6aarrn noce6He ycnoBe y
norne,qy Mepa 3a[ur]4Te o,q noxapa il eKcnnosrja cxoAHo qn. 16 craa 2
Ypeg6e o noxaqrajcKilM ycnoBuMa (,,cn. rnacHhK pc", 6p. 35/1 s, 114t1s n
117117) yarrvrajyhra y oOsrap ,.qa ce s6or cneqraQravHocr4 o6jexra y
n.naHcKl4M AoKyMeHTilMa He Mory caApxarh cBe HeonxoAHe uoryhnocrr,

,l;
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r:
orpaHNqeFba y ycfloBe 3a il3rpaAFby o6jexra, oAHocHo cBe lcfloBe
3aurnre oA noxapa h eKcnno3hja.
Y nOrne,.qy O6e36elesa hCnyFbeHoCTl4 ocHOBHt4x 3aXTeBa 3aUTI4Te o.q
ngxapa npilflt4KoM npojeKroBap,a v, tr3rpaAFbe o6jerara il To Ha HaqrH
yrBpheH noceoHhM nponhcilMa r craH.qapAhMa KojilMa je ypeleHa o6nacr
KojoM cy
3auiTnTe oA noxapa r eKcnflo3h1a i4 npoqeHoM pl43hKa oA noxapa
ncKa3aHe Mepe 3aLUrrre oA noxapa 3a KoHCTpyKl-lfijy, MaTepiljane,
nHcTanaquje m onpeMaFbe 3a[!Tl'1rHl/M c14creMhMa il ypelajilMa, o6jexrr
(,,C11.
Mopajy 6Nira raaaeAeHr y cKflaAy ca 3aKoHoM o 3aurhrl/ oA noxapa
rnacHilK PC", 6p 111109 20115 v 87 l18t'
oaaHy rpaAFby yKonhKo he rpagrua r1qalL4 Ayxe, npeABilAeTil Ha HaL{hH
qenilHy, KoJa MOXe
Aa cBaKa Qaea npeAcTaBrba TexHrqKO - TeXHOflOUJKy
caMocTanHo Aa ce Kop14cTh,
o6jexry o6es6eqhrr nphcrynHr nyr 3a BarporacHa Bo314na y cKJ'laAy ca
oApeA6aMa [lpaarnunxa o TexHtlt{ht4 HOpMaThBilMa 3a npficTynHe
y
nyTeBe, oKpeTHhqe r ypeReHe nraroe 3a BaTpgracHa Bo3l'1ra 6nv3uHtA
o6jerara noBehaHor pH3hKa oA noxapa Cn ,rrcr CPJ", 6p. 8/95),
y
O6es6eArTn oAroBapajyhy XfiApai-r,rcNy r'"rpexy Koja ce npojexryje
CKnaAy'Ca flpaarnlnXOt,n O T€XHh-(v11,' *CDl,4aThBl4M? 3a hHCTanaLlhje
l.].acHrK PC 6p 3/18)
xhApaHTcKe Mpexe 3a [aLleFbe noxapa C,:
3a
I-lprApxaBaTN Ce OApeA6t4 l-lpasrarFriia o T€X':r''''1(l"ltJ Hopl"la]'L4Btrtu4a
r c6]e(aTa la3ie
3a[J.lTt4Ty oA ngxapa CTaM6eHI4X n nognOBHrlX o5lexara
HaMeHe (,,Cn. rnacHhK PC'. 6P.22119)'
npraApxaBaTr ce oApeA6r,1 llpaaranHl,lKa o TexHI4t{Kt4M HOpMaThBhMa 3a
3aLlTr1ry Ht4cKCHanoHcKr4x rvipexa fi npilnaEajyhfix TpaHcoopMaTopcKl4x
craHilr.la (,,Cn. nnct COPJ", 6p 13178 v 37195),

o
.
.
o
.

l-lpragpxaBaTr4 ce orqpeA6r,r [lpaelrI]HrKa o TexHh\tKt4M
coPJ 6p 53 r 54/88
efleKTpl4r{He NHcTanaqnje urcxor HanoHa i cn. nncr
n 2Bl95),
3a
l-lpragpxaBaTn ce o,qpeA6ra llpaernHrKa o TexHt4LlKt4M HOpMaThBhMa
6p'
CPJ
(..Cn.
rHcr
siu:rrary o6jexra ol' ,r*o.Qepcxor npaxFbeFba
HOpMaT14BL/Ma 3a

11le6),
llpasrnHrra o
PeanNaaqmjy o6jexra r43Bpl-u14rh y cKnaAy ca oApeA6anaa
sa gojaay noxapa
TexHHr{Kr4M HopMarilBhMa 3a cra6rnHe NHcranaqhje
(,,Cn. nrcr CPJ", 6P 87193)'
o
F"anreaqrajy o6jerry h3Bptut4rh y cKnaAy ca oApeA6arua [lpaernHrxa

TeXHnqKilMMepaMa3anoToHt,loApxaBaH,eeneKTpoeHepreTcKLlx
nocrpojeFba h BoAoBa (,,Cn. nracr COPJ" 6p' 41193)'
o
Peanraaqrajy o6jexra H3BpLlJl4rh y cKnaAy ca oApeA6arua [lpaannHura
gerexqrjy
TexHur{KhM HopMarilBhMa 3a cra6rnHe hHcranaLlilje 3a
eKcnno3hBHrx racoB a h napa (,,cn. nmct cPJ", 6p' 24193)'

3a
llpragpxaBaTh ce oApeA6N.llpaeraj-]HnKa o TexHht{KNM HOpMaTilBilMa
(,,cn'
1000v
eneKTpoeHepreTcKa nocTpo1eba Ha3hBHOr HanoHa [3HaA

nmcrCOPJ",6p.4l74,13l7Bn,,Cn'nl4crCPJ",6p'61/95)'

3a
I-lpragpxaBaTn ce oApeA6ra IlpaaraflHrKa o TexHmL{Kl4M HOpMaTilBrMa
(,,cn.
noxapa
ypelaja
o4
3aluTr4ry eneKrpoeHeprercKl4x nocrpojeba ra
nhcr COPJ", 6P. 74190),
noxapa Kojt4
Kao ,qpyrh llpaamnHuqn n craHAapAil ca acneKTa 3auJTrre o,q
aKaTa.
npoLl3l4na3e il3 rope HaBeAeHilx 3aKOHCKI4X h noA3aKoHcKNX

.

il

u

Ogpe46e qn. 30 3aroHa o 3auJTr4l4 oA noxapa Aaiy n,toryhnocr Aa ce y HepocrarKy
n03ilrl4BHHX nponIca y Peny6nvq,vt Cp1ujw Mory npilxBaruTt4 AoKasHBaFbe
hcnyFbeHocrh 3axreBa saurrre o,,q noxapa il npeMa crpaHnM npont4cuMa tA
craHAapAhMa, Kao il npeMa npil3HarhM MeroAaMa npopallyHa fi MoAenHMa yKonl4Ko
cy rr4M nponhcrlMa npeparfienN.
Carnacno ca ogpeg6aMa L{n.123 3axora o nnaHrparuy h fi3rpaAFbr (,,cn. rfiacHhK
PC", 6p 72109.81i09, 24111, 121112, 42113, 5o/13, gB/1 3, 132114, 14s114, g312019,
31119,3712019 n 912020), un. 38 l-lpaar,lnHilKa o nocrynKy cnpoaofierua o6je4raFbeHe
npoqeAype eneKrpoHcKr4M nyreM (,,cn. rnacHilK PC", 6p.6912019) ra.rn. 33 u 34
3axoua o saLltrt/rt4 oA noxapa, norpe6uo je AocraBilTr4 Ha carnacnocr npojeKTe 3a
rsaoferue o6jexara, a npe ornoq[FbaFba nocrynKa sa yrapfiraBaFbe nogo6Hocrr
o6jexra 3a ynorpe6y, papn npoBepe nprMeFbeHocrm Aarilx ycnoBa ra ycxrafieHocr4
ca ocranrM nlaHcKhM aKTHMa y nocrynKy o6je4rrueHe npoqeAype.

Ocno6oleHo nnahaua raKce cxoAHo L{naHy 18. 3axoHa

o

aAMhHhcrparilBHr4M TaKcaMa (,,Cn. rnacHilK pC", 6p.43103 ...99120).

llo oenaluhetg
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Loznica

URBANISTEK USLOVI
ZA PROJEKTOVANJE I PRIKLJUEENJE

/podnosilac zahteva/
BEOGRAD. NEMANJINA 22-26
/mesto,ulica ibroj/
U veziVa$eg zahteva za izdavanje Urbanisti6kih uslova od 07.08.2020. godine dostavljamo
Vam slede6e:

O

URBANISTIEKE USLOVE
za projektovanje priklju6ka vodovoda i kanalizacije
za katastarske parcele br.4857/4 i485715 K.O, LOZNICA, slede6ih karakteristika parcela
planiranog objekta:

Spratnost:

i

P+4

Ukupan broi planiranih stambenih jedinica: 15
Bruto povrSina objekta: 1.306,87 m2

Vodovod i kanalizacija:
U planiranoj ulici nalazice Distributivni cevovod pitke vode @110 mm PEHD kao i
Kolektor fekalne kanalizacije A200 mm PVC. Snabdevanje planiranog objekta pitkom
vodom je mogu6e ostvariti. Prikljudak bi bio planiran na cevovod A1rc mm PEHD. Prikljudak
planiranog objekta planirati na kolektor fekalne kanalizacije A200 mm PVC.

USLOVI ZA PROJEKTOVANJE
VODOVOD

o

1. Priklju6ni cevovod

vodovodne mreZe za predmetni objekat dimenzionisati tako da
zadovolji potrebe svih sadriaja u okviru objekta. Dimenzionisanje prikljudnog cevovoda

ivodomeraizvr5itinaosnoVuhidraulidkogprora6una,@
proiekta. a prema grafikonu itabeli 1 : broj korisnika (stanara) = broj stanova x3.

u

2.

Prikludak izvesti na uliCnu vodovodnu cev PEHD O110 mm
mestu prikljueka iznosi od 4,0 do_..1ilQ-bara.

3.

Prikljudni cevovodod uliCne vodovodne cevi do vodomernog skloni5ta projektovati
iskljudivo u pravoj liniji, upravno na uli6nu cev. Ne dozvoljavaju se nikakvi horizontalni i
vertikalni prelomi na delu cevovoda od prikljudka do vodomera. Dati cevovod postaviti
u sloju peska 10 cm ispod i iznad cevovoda u kanalu minimalne dubine 1 m. Na delu
trase prikljudnog cevovoda koji prolazi ispod saobra6ajnica i trotoara zatrpavanje rova
iznad sloja peska predvideti Sljunkom.

kojoj radni pritisak na

4;

it li

"': ";ll

,:,;'//
prikljueka mora da sadr2i:
,,i,;r5{" 4. Sistem vodovodnog
+ Spojne elemente sa razvodnom mreZom (pridrZavati se JUS-a za ogrlicu sa
ventilom i priljueak i ogranak )
PE, liveno-gvozdene ili PVC cevi za radni prltisak od 10 bara, pednika prema

=
=
+
=
=
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5.

projektu.
Vodomer tipa koji je odobren od Saveznog zavoda za merne i dragocene
metale.
Dva ventila , propusni pre vodomera I propustni sa ispustom iza vodomera.
Ostale neophodne fazonske komade
Skloni5te za vodomer.

Skloni5te za vodomer projektovati na udaljenosti do 3 m od regulacione liniie,
unutrainjih dimenzija 1,20x1,20x1,30 m, za jedan najmanji vodomer, a za svaki
slede6i yodomer skloniSte za vodomer proiiriti za 30 cm do pre6nika s50mm a
preko o50mm pro5iritiza 50cm , duiinu Sahte uraditi prema prate6im elementima
vodomera. Vodomer se postavliana minimum 0,30m od dna Sahte sa osloncem
ispod. Poklopac min pre6nika 60,0 cm pozicionirati iznad vodomera. SkloniSte za
vodomer proiektovati od vodonepropusnog betona.

Ukoliko se u okviru objekta nalazi viSe zasebnih potro5ada (stanovi, lokali I sl.)
predvideti za svaku potro5adku jedinicu poseban vodomer, , koji ce biti sme5teni u
vodomernom oknu i dimenzionisani u skladu sa hidrauli6kim proradunom za predvideni
opseg potro5nje.lzuzetno, moZe se odobriti prikljudenje gore navedene predmetne
parcele preko druge parcele, uz prethodno dobijenu saglasnost vlasnika parcele kroz
koju prolazi prikljudni cevovod.
Kontrolni vodomer za sanitarnu vodu postaviti u vodomernom oknu i dimenzionisati u
skladu sa hidraulidkim proradunom za predvideni opseg potroinje.
OBAVEZNO postaviti zaseban vodomer za merenje sanitarne vode za svaki poslovnu
jedinicu"
Za poLarnu vodu predvideti zaseban vodomer i koji treba postaviti u vodomernom
oknu, dimenzionisan u skladu sa hidraulidkim proradunom za predvideni opseg
potroinje.
lzvriiti razdvajanje sanitarne i poiarne vode u vodomernom oknu.

6.

TABELA
Veli6in
a

vodom
era

1

Prednik
Vodomera

umm

u

Otpr u
vodomeru po
jedinici
optere6enja u
VS

Proticaj u I/ sec pri gubitku pritiska u
Vodomeru od m VS
(broj jedinica optere6enja)
1

m3/h

3

15

0.90000

5

20

0.32400

7

25

0.16530

10

30

0.08100

20

40

0.02025

30

50

0.00506

0.264
(1.1)
0.439
(3.1)
0.615
(6.0)
0.878

(2.3\

1.757
(49.4\
3.514
(197.6)

2

0.373
Q,2\
0.621
(6.2)
0.868

fiz.1\
1.242
Q4.7)
2.484
(98.8)
4.968
(395.2)

3

4

5

0.456
(3.3)
0.761
(9.3)
1.065
(18.1)
1.521
(37.0)
3.043
(148.1)
6.086

a.527

0.589
(5.6)
0.982
(15.4)
1.375
(30.3)
1.964
(61.7)
3.928
Q46.9\
7.858
(987.6)

$92.4\

G.4\
0.878
(12.3)
1.234
Q4.2\
1.757
(49.4\
3.514
197.5
7.028
(790.0)
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KANALIZACIJA

1. Prikljudnu kanalizacionu cev predmetnog objekta na ulidnu kanalizaciju
dimenzionisati tako da zadovolji potrebe svih sadriaja u okviru parcele.
Dimenzionisanje prikljudne kanalizacione cevi izvrSiti na osnovu hidrauli6kog

proraduna koji mora biti sastavni deo proiekta, s tim da ne sme biti manjeg pre6nika
od 160 mm.
Podrumske prostorije se mogu prikljuditi na fekalnu kanalizaciju prepumpavanjem.

2.

Ulidna kanalizacija je:
Fekalnikanalizacioni kolektor: profil 200 mm, mater'tjal PVC

.

3.

Grani6no reviziono okno u krugu predmetne parcele izvesti na odstojanju najvi5e 3,0
m od regulacione linije. U grani6no reviziono uklju6ujiti sve otpadne fekalne vode sa
predmetne parcele. Ulidni kolektor ie graden pg sqparatnom sistemu i namgnien ie
samo za fekalnu kanalizaciiu.Stroqo se zabraniuie ukliuienie kiSne kanalizaciieu
grani6no reviziono.

4.

Prikljudenje izvesti od granidnog revizionog okna najkra6im putem do revizionog
okna na ulidnoj kanalizaciji kanalizacionom cevi sa padom 2o/o do 6%. lzuzetno,
moZe se odobriti prikljudenje gore navedene predmetne parcele preko druge parcele,
uz prethodno dobijenu saglasnost vlasnika parcele kroz koju prolazi priklju6ni
cevovod. Saglasnost mora biti overena. Dati cevovod postaviti u slojupeska 10 cm
ispod I iznad cevovoda u kanalu sa projektovanim padom minimalne dubine 1 m. Na
delu trase prikljudnog cevovoda koji prolazi ispod saobracajnica I trotoara zatrpavanje
rova iznad sloja peska predvidetiSljunkom.

5.

Odr2avanje prikludnog cevovoda od granidnog revizionog okna do revizionog okna na
ulidnoj kanalizaciji pada na teret JP "Vodovod i kanalizacija".

6.

Projekat raditi tako da se priklju6na cev uliva u ulidni revizioni Saht na koti koja je viSa
od kote dna uliinog kanalizacionog kolektora za minimum 80 cm.

7.

Priklju6enje garala, restorana, servisa i drugih objekata,koji ispu5taju vode sa
sadrZajem ulja, masti, benzina itd..,vr5iti preko taloZnika i separatora (odvajada)
masti, ulja i benzina.sistem javne kanalizacije mora biti za6ti6en od nepoieljnog
dejstva materija koje sa sobom nose otpadne vode korisnika gradske kanalizacije i
vr5i se kroz slede6e za$tite:Za5tita od mehanidkih uticaja,za5tita od zapaljivih i
eksplozivnih materija, za5tita od hemijskih materija,zaStita od infektivnih voda.

8.

Kvalitet otpadnih voda koje se upu5taju u ulicni kolektor gradskog kanalizacionog
sistema mora da odgovara Pravilniku o tehni6kim i sanitarnim uslovima za upu5tanje
otpadnih voda u gradsku kanalizaciju, pri 6emu temperatura vode ne sme bitive6a od
40 "c.

9.

U sladu sa procesom proizvodnje i tehnologijom u proizvodnom pogonu, predvideti
samostalni predista6 otpadnih voda.
Za5titna zona (pojas):pojas zaStite oko glavnih cevovoda iznosi sa svake strane po

2,5m. Sirina pojasa za5tite cevovoda van naselja sa svake strane cevovoda odreduje se

;

. .

i.il

,,-i
,,'.r! u odnosu na prednik cevovoda'.@80mm-@200mm=1,5m; @300mm=2,3m;

@300mm-

@500mm=3,0mm; A500-A1000mm i preko=S,0m.
UkrStanja sa ostalom infrastrukturom obaviti po va2e6im propisima i normativima, uz
obostranu zaStitu i pod uglom od 90o.

/

lzdati uslovi ne daju pravo podnosiocu zahteva da pristupi nikakvim radovima u
cilju izvodenja prikliu6ka na vodovodnu i kanalizacionu mreiu.
eo dobilan;u gradevinske dozvole potrebno je izvr5iti uplatu po ReSenjq koie izdaje
Javno preduieCe "Vodovod i kanalizaciia" za prikliudenie na gradski vodovod i
kanalizaciju.

Montaine radove na izradi prikliu6ka izvodi iskliudivo JP
KANALIZACIJA*.
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Reviziono okno fekalne kanalizacije.
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