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Л о з н и ц а 

 

 

Одељење за планирање и изградњу Градске управе Лозница, поступајући по захтеву Јавно 

предузеће "Водовод и канализација" Лозница, Улица Георгија Јакшића број 9, за издавање 

локацијских услова за реконструкцију фекалног колектора у Улици ЈНА и Гоце Делчева у Бањи 

Ковиљачи на к.п. 1354/1, 1355/1, 1357/2, 1362/12, 1362/9, 1358/3, 1340, 3108/2, 1226 у КО Бања 

Ковиљача, на основу члана 53а. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број 72/09, 

81/09-исправка, 64 /10 УС, 24/11, 121/12, 42/13 УС, 50/13 УС, 98/13 УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 

и 9/20), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (''Службени 

гласник РС'', број 68/19) и Плана генералне регулације за насељено место Бања Ковиљача (''Службени лист 

града Лознице'', број 4/2011, 14/2017 и 4/2019), доноси  

 

З А К Љ У Ч А К 

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев, Јавно предузеће "Водовод и канализација" Лозница, Улица Георгија Јакшића број 

9 за издавање локацијских услова за реконструкцију фекалног колектора у Улици ЈНА и Гоце Делчева у 

Бањи Ковиљачи на к.п. 1354/1, 1355/1, 1357/2, 1362/12, 1362/9, 1358/3, 1340, 3108/2, 1226 у КО Бања 

Ковиљача. 

 

                                                                          О б р а з л о ж е њ е 

 

Подносилац захтева, Јавно предузеће "Водовод и канализација" Лозница, Улица Георгија Јакшића број 9, 

обратио се овом органу, захтевом за издавање локацијских услова описаних у диспозитиву закључка. 

 

На захтев овог Одељења за издавање услова, упућен електронским путем дана  04.01.2021. године, 

''Лозница-гас'' д.о.о.  Лозница, је у законом прописаном року одговорио следеће: 

 

 

- Предметни колектор се налази у зони у којој је изграђена дистрибутивна гасоводна мрежа, 

- Предметни фекални колектор се налази, једним делом, у радном појасу дистрибутивнегасне мреже 

а једним делом се и преклапа са постојећом дистрибутивном гасном мрежом ; 

- Из, горе поменутих разлога, нисмо у могућности да издамо Техничке услове. 

- Правилником о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима 

притиска до 16 бара(„СЛ.гласник РС“, бр.86/2015), чланом 4 предвиђено је да минимално дозвољено 

растојање спољне ивице ПЕ гасовода МОП ≤ 4бар одводоводне и каналиозацине мреже износи у 

параленом вожењу 40 цм а при укрштању 20цм. 

- Такође је потребно избегавати полагање фекалне канализације у радни појас гасовода (1 м лево и 1м 

десно од осе гасовода) јер су за то потребно посебни услови од стране дистрибутера природног гаса. 

- Имајући у виду горе речено, потребно је да Вашу трасу фекалног колектора промените и 

прилагодите већ изграђеном гасоводу. 

 

Како су утврђени недостаци, то је у складу са чланом 12. Правилника о поступку спровођења обједињене 

процедуре електронским путем, одлучено као у диспозитиву овог Закључка. 

 

Закључак доставити: подносиоцу захтева, у предмет и ради објављивања на интернету кроз ЦИС. 

 

 

 



 

 

 

 

ПОУКА: Против овог Закључка може се изјавити приговор Градском већу града Лознице, у року од 3 

дана од дана пријема закључка, преко овог Одељења. 

 

 

 
 

               ОБРАДИО  

 

Јелена Тодоровић, дипл.инж.арх. 

 

 

 

 

              ШЕФ ОДСЕКА                                                                                                НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА 

 

Весна Стефановић, дипл.инж.грађ.                                                                     Владан Трипковић, дипл.простор.план. 

 



 

 


