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На основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09-исправка, 

64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлукаУС, 50/13-одлукаУС, 98/13-одлукаУС, 132/14, 

145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др. закон) и члана 66. Правилника о садржини, начину и поступку 

израде докумената просторног и урбанистичког планирања (''Сл.гласник РС'', број 32/19), 

Комисија за планове града Лознице по заседању одржаном 28. и 29.1.2020. године,  доноси 

 

И З В Е Ш Т А Ј 

о обављеном јавном увиду у нацрт 

Плана детаљне регулације инфраструктурног коридора државног пута I-Б реда број 26 на 

административној територији града Лозница 

 

I УВОДНИ ДЕО 

                                                      

          Предмет извештаја је завршен јавни увид у Нацрт Плана детаљне регулације 

инфраструктурног коридора државног пута I-Б реда број 26 на административној територији 

града Лозница, и доношење закључака по примедбама са јавног увида по тачки 2. дневног реда 

затвореног дела 27. седнице Комисије за планове града Лозница.  

          Скупштина града Лознице је усвојила Одлуку о изради Плана детаљне регулације 

инфраструктурног коридора државног пута I-Б реда број 26 на административној територији 

града Лозница на седници одржаној дана 21.03.2018. године (''Сл. Лист града Лозница'', број 

3/2018). 

          У складу са одредбама Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину, Одељење 

за планирање и изградњу донело је Одлуку о неприступању изради стратешке процене утицаја 

Плана детаљне регулације инфраструктурног коридора државног пута I-Б реда број 26 на 

административној територији града Лозница на животну средину број Сл./2018 од 7.3.2018. 

године. 

          Обрађивач плана је „Институт за архитектуру и урбанизам Србије”, Београд, Булевар 

Краља Александра 73/II у Београду. 

   

 

II ПРЕТХОДНЕ АКТИВНОСТИ И ПОСТУПАК ОБАВЉАЊА ЈАВНОГ УВИДА  

 

           Рани јавни увид је обављен у временском трајању од 15 дана и то од 30.08. до (закључно 

са) 13.09.2018. године. 

           Излагање материјала на рани јавни увид је организовано у канцеларији 132. Одељења за 

планирање и изградњу Градске управе Лозница. Сва заинтересована лица су била у могућности 

да поднесу примедбе и сугестије на изложен материјал у току трајања раног јавног увида у 

писаном облику. 

             За време трајања раног јавног увида упућене су следеће примедбе на материјал од стране 

Одељења за привреду и локални економски развој Градске управе града Лознице, Горан 

Петровић и др., МЗ "Липнички Шор", Зоран Весић, Драган Петровић и др., Гордана Алексић, 

Драган Мијаиловић, Александар Петровић и др., Бранко Деспотовић и др., Жељко Деспотовић, 

Жикица Николић. 

 

          Комисија за планове града Лозница је на 11. седници, одржаној дана 19.9.2018. године, по 

разматрању 2. тачке дневног реда - Усвајање извештаја о обављеном раном јавном увиду поводом 

израде Плана детаљне регулације инфраструктурног коридора државног пута I-Б реда број 26 на 

административној територији града Лозница донела  
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З А К Љ У Ч А К 

 

где се усваја Извештај о обављеном раном јавном увиду поводом израде Плана детаљне 

регулације инфраструктурног коридора државног пута I-Б реда број 26 на административној 

територији града Лозница. 

 

           Обрађивач плана „Институт за архитектуру и урбанизам Србије” из Београда, доставило је 

Нацрт Плана Плана детаљне регулације инфраструктурног коридора државног пута I-Б реда број 

26 на административној територији града Лозница на стручну контролу 27.11.2019. године. 

 

 

            Комисија за планове је на 26. седници Комисије за планове града Лознице, одржаној дана 

23.12.2019. године, разматрала Нацрт Плана детаљне регулације инфраструктурног коридора 

државног пута I-Б реда број 26 на административној територији града Лозница и донела следећи:   

 

З А К Љ У Ч А К 

 

Даје се позитивно мишљење на нацрт Плана детаљне регулације инфраструктурног коридора 

државног пута IБ реда број 26 на административној територији града Лозница. Нацрт Плана се 

упућује на јавни увид у трајању од 30 дана. 

 

            Оглас о Јавном увиду у нацрт Плана и месту и времену одржавања јавне 

седнице, објављен је у дневном листу ''Вечерње новости'' од 26.12.2019. године и 

локалном листу ''Лознички недељник” од 26.12.2019. године. 

 

            Јавни увид је обављен у периоду 26.12.2019. године до (закључно са) 24.1.2020. године 

када је Нацрт Плана изложен на огласној табли Одељења за планирање и изградњу и Скупштине 

града Лознице и када је заинтересована јавност могла да изврши увид у планско решење и стави 

писану примедбу на Нацрт Плана. 

               

            Јавна седница одржана је дана 28.1.2020. године у великој сали Скупштине града 

Лознице са почетком у 11 часова. 

 

 

III ПРИМЕДБЕ НА НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА И ЗАКЉУЧЦИ КОМИСИЈЕ 

 

        Током јавног увида на предметни нацрт Плана упућенo je 142 примедбе. Комисија је 

прихватила да размотри и три примедбе које су стигле након завршеног јавног увида и то 

примедбу Матић Миладина, Јовић Драгана и Јовић Александра од 29.01.2020. године. 

       Своје примедбе су појаснили пред Комисијом: Горданић Иван, представник МЗ Ново Село, 

Илић Немања, Марић Цветко, Јовановић Мирољуб, Деспотовић Бранко, Пајић Милисав, 

Милошевић Гордана и Перо, Петрић Слободан, MASSTON doo,  ЈАРЕ ПРОМ doo, Ранковић 

Слободан, Ранковић Горан, Горданић Верољуб, Ћирковић Гордана, Веселинивић Милутин, 

Еколошко удружење „Сачувајмо Дрину”, Мијаиловић Синиша, Суботић Јадранка, Слободан 

Ђорђевић и остали (група грађана), Васиљевић Миленко, Станишић Александар, Петровић 

Милоје, Исаковић Бранимир, Станковић Ненад, Петровић Петар и др., „Коридори Србије”, 

Чугуровић Јасмина, Пантелија Алексић и др. (група грађана), Ђурић Цветко и Стефановић Зоран. 

 

Комисија је, на својој 27. седници одржаној 28.1.2020. године и наставку 27. седнице одржане 

29.1.2020. године,  донела закључке по поднетим примедбама на нацрт Плана детаљне регулације 

инфраструктурног коридора државног пута I-Б реда број 26 на административној територији 

града Лозница: 
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1.  MASSTON doo,  од  31.12.2019. допуна 16.01.2020. године 

Примедба: се односи 

на локацију фирме 

''Мasston'' к.п. 22/1 у 

Липничком Шору, 

адреса Радомира 

Деспотовића 10, и 

измештање трасе пута.  

Одговор Обрађивача: ПРИМЕДБА НИЈЕ ОСНОВАНА 

На основу адресе идентификована је предметна локација и 

утврђено је да се налази ван границе обухвата плана, те ничим 

није угрожена. Постојећи прилаз локацији остаје исти, а 

остварена је и веза са брзом саобраћајницом, постојећим путем, 

преко прелаза и кружног тока. 

Закључак Комисије: 

ПРИМЕДБА НИЈЕ ОСНОВАНА 

На основу адресе идентификована је предметна локација и утврђено је да се налази ван 

границе обухвата плана, те ничим није угрожена. Постојећи прилаз локацији остаје исти, а 

остварена је и веза са брзом саобраћајницом, постојећим путем, преко прелаза и кружног 

тока. 

2.  ЈАРЕ ПРОМ д.о.о.   од  31.12.2019.  допуна 16.01.2020. године 

Примедба: се односи 

на локацију фирме  

''Јаре пром''  к.п. 22/1 у 

Липничком Шору, 

адреса Радомира 

Деспотовића 10, и 

измештање трасе пута.  

Одговор Обрађивача: ПРИМЕДБА НИЈЕ ОСНОВАНА 

На основу адресе индетификована је предметна локација и 

утврђено је да се налази ван границе обухвата плана, те ничим 

није угрожена. Постојећи прилаз локацији остаје исти, а 

остварена је и веза са брзом саобраћајницом, постојећим путем, 

преко прелаза и кружног тока.  

Закључак Комисије: 

ПРИМЕДБА НИЈЕ ОСНОВАНА 

На основу адресе идентификована је предметна локација и утврђено је да се налази ван 

границе обухвата плана, те ничим није угрожена. Постојећи прилаз локацији остаје исти, а 

остварена је и веза са брзом саобраћајницом, постојећим путем, преко прелаза и кружног 

тока. 

3. Бранко Неговановић, Јелав,  од  15.01.2020. године 

Примедба: се односи 

на прикључење у месту 

Јелав, да се омогући 

приступ житељима 

Циганлијске улице на 

стари Шабац - Лозница 

пут изградњом 

подвожњака или 

надвожњака.  

Изражена је бојазан од 

угрожености 

поплавама. к.п.  38/8, 

38/9, 38/10.  

Одговор Обрађивача: ПРИМЕДБА СЕ ПРИХВАТА 

У плану, у поглављима 4.1. Јавне саобраћајне површине и В) 

Смернице за спровођење плана је већ наведено да : ''Кроз 

израду урбанистичког пројекта и одговарајуће техничке 

документације, уз сагласност ЈП Путева Србије, могуће је 

увођење и додатних колско-пешачких прелаза и пролаза, на 

местима укрштања саобраћајнице са другим путевима, уколико 

се за то укаже потреба.'' 

На захтев грађана насеља Јелав, додатни прелаз ће бити унет у 

плански документ,  на локацији  оријентационо код стационаже 

101+000 и  к.п. пута 422/2,  тј. на позицији Цинаглијске улице. 

У том смислу кориговаће се графички и текстуални део плана.  

У вези заштите од високих вода и поплава реке Дрине као и са 

регулисаним и нерегулисаним  притокама  (Лешница, Жича, 

Јадар, Криваја, Жеравија и Штира), у план,   у поглављу 4.3.1. 

Водопривреда и водно земљиште,  уграђени  су сви услови 

надлежног ЈП ''Србија воде'', који се тичу брзе саобарћајнице и 

то на местима где се она приближава кориту Дрине или 

''пресеца'' мање притоке.  

У плану, између осталог, стоји:  '' ... На деоници пута поред 

реке Дрине, на којој не постоји одбрамбени насип, планиран 
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је јединствен објекат, којим се обезбеђује заштита подручја 

и самог објекта - пута... Изградњом објеката пута омогућити 

отицање унутрашњих или узводних вода и спровести 

одговарајуће мере и објекте за њихово одвођење.... На местима 

укрштања трасе брзе саобраћајнице и мостова са водотоковима 

и каналима, техничка решења изградње предметних 

саобраћајних објеката усагласити са плановима за одбрану од 

поплава и омогућити несметан прилаз службама и 

механизацији за одбрану од поплава заштитним водним 

објектима. На деловима трасе где саобраћајница прелази 

нерегулисане водотокове  извршити регулацију речног корита.''  

У текст плана, у наведеном поглављу додаје се реченица: 

''Изградња саобраћајнице не сме да угрози становништво и 

имовину по питању одбране од поплава, већ цео простор треба 

сагледати интегрално и споровести одговарајуће мере, имајући 

у виду и промене које доноси изградња саобраћајнице, што је у 

надлежности ЈП ''Србија воде'' и локалне самоуправе, кроз 

доношење оперативних планова одбране од поплава.''  

Закључак Комисије: 

ПРИМЕДБА СЕ ПРИХВАТА 

На захтев грађана насеља Јелав, додатни прелаз ће бити унет у плански документ,  на 

локацији  оријентационо код стационаже 101+000 и  к.п. пута 422/2,  тј. на позицији 

Циганлијске улице. У том смислу кориговаће се графички и текстуални део плана.  

Пошто дефинисана траса пута (на деоници, на којој је планиран јединствен објекат, којим 

се обезбеђује заштита подручја и самог објекта – пута од поплава)   не обезбеђује заштиту 

од поплава делова насеља Липнички Шор и Јелав,  а према ставу и наведеном 

образложењу обрађивача плана, није могуће померање трасе саобраћајнице према Дрини, 

комисија је мишљења да је за небрањено грађевинско подручје  насеља неопходно донети 

посебну планску докумнтацију којом ће се регулисати заштита од великих вода Реке 

Дрине и њених притока.  

4. Станислав Лукић,  Јелав,  од  15.01.2020. године 

Примедба: се односи 

на прикључење у месту 

Јелав, да се омогући 

приступ житељима 

Циганлијске улице на 

стари Шабац - Лозница 

пут изградњом 

подвожњака или 

надвожњака.  

Изражена је бојазан од 

угрожености 

поплавама.  К.п.  34/36 

Одговор Обрађивача: ПРИМЕДБА СЕ ПРИХВАТА  

У плану, у поглављима 4.1. Јавне саобраћајне површине и В) 

Смернице за спровођење плана је већ наведено да : ''Кроз 

израду урбанистичког пројекта и одговарајуће техничке 

документације, уз сагласност ЈП Путева Србије, могуће је 

увођење и додатних колско-пешачких прелаза и пролаза, на 

местима укрштања саобраћајнице са другим путевима, уколико 

се за то укаже потреба.'' 

На захтев грађана насеља Јелав, додатни прелаз ће бити унет у 

плански документ,  на локацији  оријентационо код стационаже 

101+000 и  к.п. пута 422/2,  тј. на позицији Цинаглијске улице. 

У том смислу кориговаће се графички и текстуални део плана.  

У вези заштите од високих вода и поплава реке Дрине као и са 

регулисаним и нерегулисаним  притокама  (Лешница, Жича, 

Јадар, Криваја, Жеравија и Штира), у план,   у поглављу 4.3.1. 

Водопривреда и водно земљиште,  уграђени  су сви услови 

надлежног ЈП ''Србија воде'', који се тичу брзе саобарћајнице и 

то на местима где се она приближава кориту Дрине или 

''пресеца'' мање притоке.  

У плану, између осталог, стоји:  '' ... На деоници пута поред 

реке Дрине, на којој не постоји одбрамбени насип, планиран 
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је јединствен објекат, којим се обезбеђује заштита подручја 

и самог објекта - пута... Изградњом објеката пута омогућити 

отицање унутрашњих или узводних вода и спровести 

одговарајуће мере и објекте за њихово одвођење.... На местима 

укрштања трасе брзе саобраћајнице и мостова са водотоковима 

и каналима, техничка решења изградње предметних 

саобраћајних објеката усагласити са плановима за одбрану од 

поплава и омогућити несметан прилаз службама и 

механизацији за одбрану од поплава заштитним водним 

објектима. На деловима трасе где саобраћајница прелази 

нерегулисане водотокове  извршити регулацију речног корита.''  

У текст плана, у наведеном поглављу додаје се реченица: 

''Изградња саобраћајнице не сме да угрози становништво и 

имовину по питању одбране од поплава, већ цео простор треба 

сагледати интегрално и споровести одговарајуће мере, имајући 

у виду и промене које доноси изградња саобраћајнице, што је у 

надлежности ЈП ''Србија воде'' и локалне самоуправе, кроз 

доношење оперативних планова одбране од поплава.''   

 

Закључак Комисије: 

ПРИМЕДБА СЕ ПРИХВАТА 

На захтев грађана насеља Јелав, додатни прелаз ће бити унет у плански документ,  на 

локацији  оријентационо код стационаже 101+000 и  к.п. пута 422/2,  тј. на позицији 

Циганлијске улице. У том смислу кориговаће се графички и текстуални део плана.  

Пошто дефинисана траса пута (на деоници, на којој је планиран јединствен објекат, којим 

се обезбеђује заштита подручја и самог објекта – пута од поплава)  не обезбеђује заштиту 

од поплава делова насеља Липнички Шор и Јелав,  а према ставу и наведеном 

образложењу обрађивача плана, није могуће померање трасе саобраћајнице према Дрини, 

комисија је мишљења да је за небрањено грађевинско подручје  насеља неопходно донети 

посебну планску докумнтацију којом ће се регулисати заштита од великих вода Реке 

Дрине и њених притока.  

5.  Бојана Милићевић, Јелав, од  16.01.2020. године 

Примедба: се односи 

на обрадиво земљште 

на к.п. 48 Липнички 

Шор и померање трасе 

пута, како би остала 

већа површина. Такође 

и на сусeдну парцелу и 

рушење помоћног 

објекта. 

Одговор Обрађивача: ПРИМЕДБА СЕ НЕ ПРИХВАТА 

Није могуће парцијално померање трасе имајући у виду 

техничке стандарде за пројектовање саобраћајнице и услове и 

ограничења на терену. 

Закључак Комисије: 

ПРИМЕДБА СЕ НЕ ПРИХВАТА 

Није могуће померање трасе имајући у виду техничке стандарде за пројектовање 

саобраћајнице и услове и ограничења на терену. 
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6. Жељко Божић, Липнички Шор,  од  16.01.2020. године 

 

Примедба: се односи 

на измештање трасе 

пута ка реци Дрини 

како би се избегла к.п. 

325 са стамбеним 

објектом и обрадивим 

земљиштем и наведене 

суседне парцеле.  

Одговор Обрађивача: ПРИМЕДБА СЕ НЕ ПРИХВАТА 

Није могуће парцијално померање трасе имајући у виду 

техничке стандарде за пројектовање саобраћајнице и услове и 

ограничења на терену. 

 

Закључак Комисије: 

ПРИМЕДБА СЕ НЕ ПРИХВАТА 

Није могуће померање трасе имајући у виду техничке стандарде за пројектовање 

саобраћајнице и услове и ограничења на терену. 

7.  Станија Божић, Липнички Шор, од  16.01.2020.  

Примедба: се односи 

на измештање трасе 

пута ка реци Дрини 

како би се избегле к.п. 

326 и 327 са стамбеним 

и пратећим  објектима и 

обрадивим земљиштем.  

Одговор Обрађивача: ПРИМЕДБА СЕ НЕ ПРИХВАТА 

Није могуће парцијално померање трасе имајући у виду 

техничке стандарде за пројектовање саобраћајнице и услове и 

ограничења на терену. 

 

 

 

Закључак Комисије: 

ПРИМЕДБА СЕ НЕ ПРИХВАТА 

Није могуће померање трасе имајући у виду техничке стандарде за пројектовање 

саобраћајнице и услове и ограничења на терену. 

8.  Дејан Божић, Липнички Шор, од  16.01.2020. 

Примедба: се односи 

на измештање трасе 

пута ка реци Дрини 

како би се избегла к.п. 

291 са стамбеним 

објектом.  

Одговор Обрађивача: ПРИМЕДБА СЕ НЕ ПРИХВАТА 

Није могуће парцијално померање трасе имајући у виду 

техничке стандарде за пројектовање саобраћајнице и услове и 

ограничења на терену. 

 

Закључак Комисије: 

ПРИМЕДБА СЕ НЕ ПРИХВАТА 

Није могуће померање трасе имајући у виду техничке стандарде за пројектовање 

саобраћајнице и услове и ограничења на терену. 

 

9. Александар Јовић, Ново Село,  од  16.01.2020.  
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Примедба:  се односи 

на непостојање прелаза 

и пролаза на територији 

КО Ново Село ка 

обрадивом земљишту, 

најближи су у КО 

Лешница и КО 

Прњавор на 3-4 km од 

атарског пута. Тражи се 

формирања прелаза  код 

укрштања атарског и 

планираног пута 

(стационаже 92+200-

92+300, у близини к.п.  

253413, 253414, 2588 и 

2589).  

Одговор Обрађивача: ПРИМЕДБА СЕ ПРИХВАТА 

У плану, у поглављима 4.1. Јавне саобраћајне површине и В) 

Смернице за спровођење плана је већ наведено да : ''Кроз 

израду урбанистичког пројекта и одговарајуће техничке 

документације, уз сагласност ЈП Путева Србије, могуће је 

увођење и додатних колско-пешачких прелаза и пролаза, на 

местима укрштања саобраћајнице са другим путевима, уколико 

се за то укаже потреба.'' 

На захтев грађана насеља Ново Село, додатни прелаз ће бити 

унет у плански документ, на локацији оријентационо код 

стационаже 92+200 и  к.п. пута 3071,  тј. на позицији атарског 

пута. У том смислу кориговаће се графички и текстуални део 

плана.  

 

Закључак Комисије: 

ПРИМЕДБА СЕ ПРИХВАТА 

У плану, у поглављима 4.1. Јавне саобраћајне површине и В) Смернице за спровођење 

плана је већ наведено да : ''Кроз израду урбанистичког пројекта и одговарајуће техничке 

документације, уз сагласност ЈП Путева Србије, могуће је увођење и додатних колско-

пешачких прелаза и пролаза, на местима укрштања саобраћајнице са другим путевима, 

уколико се за то укаже потреба.'' 

На захтев грађана насеља Ново Село, додатни прелаз ће бити унет у плански документ, на 

локацији оријентационо код стационаже 92+200 и  к.п. пута 3071,  тј. на позицији атарског 

пута. У том смислу кориговаће се графички и текстуални део плана.  

10. ‘’Finmax - export –import’’ o.d.  од  17.01.2020. године 

Примедба:  се односи 

на задржавање 

постојеће бензинске 

пумпе на к.п. 14223/1, 

14223/2 и 14222 у 

Лозници,  стационажа 

110+100. 

 

Одговор Обрађивача: ПРИМЕДБА СЕ ДЕЛИМИЧНО 

ПРИХВАТА 

Постојећа бензинска пумпа се задржава, а у текст плана 

(поглавље 4.1. Јавне саобраћајне површине, Концепција 

повезивања и укрштања са околном путном мрежом) биће 

додата следећа реченица:. ''Постојећа бензинска пумпа на 

оквирној стационажи 110+100 се задржава, тј. обезбеђује јој се 

улаз/излаз на планирану саобраћајницу, стим да се локација 

пумпе и реконструкција објеката спроводи кроз израду 

Урбанистичког пројекта, а у складу са условима  ПГР Лозница.''  

У плану ће такође бити додата реченица: ''Због промене 

категоризације путног објекта неопходно је да се за постојеће 

прикључке, уколико се жели да остану тј. да се прикључе на 

брзу саобраћаницу, добије сагласност од упарављача пута ЈП 

Путеви Србије.'' 

Закључак Комисије: 

ПРИМЕДБА СЕ ДЕЛИМИЧНО ПРИХВАТА 

Постојећа бензинска пумпа се задржава, а у текст плана (поглавље 4.1. Јавне саобраћајне 

површине, Концепција повезивања и укрштања са околном путном мрежом) биће додата 

следећа реченица:. ''Постојећа бензинска пумпа на оквирној стационажи 110+100 се 

задржава, тј. обезбеђује јој се улаз/излаз на планирану саобраћајницу, стим да се локација 

пумпе и реконструкција објеката спроводи кроз израду Урбанистичког пројекта, а у 

складу са условима  ПГР Лозница.''  

У плану ће такође бити додата реченица: ''Због промене категоризације путног објекта 

неопходно је да се за постојеће прикључке, уколико се жели да остану тј. да се прикључе 
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на брзу саобраћаницу, добије сагласност од упарављача пута ЈП Путеви Србије.'' 

11.  Раде Бојић, Липнички Шор, од  17.01.2020. године 

Примедба: се односи 

на измештање трасе 

пута како би се избегле 

к.п. 63/1, 234/1 и 234/2, 

са стамбеним и 

пратећим објектима и 

обрадивим земљиштем.  

Одговор Обрађивача: ПРИМЕДБА СЕ ПРИХВАТА 

Није могуће парцијално померање трасе имајући у виду 

техничке стандарде за пројектовање саобраћајнице и услове и 

ограничења на терену. 

Прихваћено је  померање границе плана, на ивицу катастарске 

парцеле тако да парцела неће бити изузета. 

 

 

 

Закључак Комисије: 

ПРИМЕДБА СЕ ДЕЛИМИЧНО ПРИХВАТА 

Није прихваћено померање трасе пошто то није могуће имајући у виду техничке 

стандарде за пројектовање саобраћајнице и услове и ограничења на терену. 

Прихваћено је  померање границе плана, на ивицу катастарске парцеле тако да парцела 

неће бити изузета. 

 

12. Александар Петровић, Липнички Шор,  од  17.01.2020. године 

Примедба: се односи 

на измештање дела 

трасе ка Дрини, на 

локацији Липничког 

Шора, од Шкулића Аде 

до Кривића Аде, како 

би 70 домаћинстава 

имало везу са центром 

села, скратио се пут до 

школе и избегла се 

опасност од поплава. 

Одговор Обрађивача: ПРИМЕДБА СЕ ДЕЛОМ НЕ 

ПРИХВАТА, А ДЕЛОМ  ПРИХВАТА 

Није могуће парцијално померање трасе имајући у виду 

техничке стандарде за пројектовање саобраћајнице и услове и 

ограничења на терену. 

У плану, у поглављима 4.1. Јавне саобраћајне површине и В) 

Смернице за спровођење плана је већ наведено да : ''Кроз 

израду урбанистичког пројекта и одговарајуће техничке 

документације, уз сагласност ЈП Путева Србије, могуће је 

увођење и додатних колско-пешачких прелаза и пролаза, на 

местима укрштања саобраћајнице са другим путевима, уколико 

се за то укаже потреба.'' 

На захтев грађана дела насеља Липнички Шор, додатни прелаз 

ће бити унет у плански документ,  на локацији оријентационо 

код стационаже 105+500 и к.п. пута 936/2,  тј. на позицији 

Гробљанскe улицe. У том смислу кориговаће се графички и 

текстуални део плана. 

У вези заштите од високих вода и поплава реке Дрине као и са 

регулисаним и нерегулисаним  притокама  (Лешница, Жича, 

Јадар, Криваја, Жеравија и Штира), у план,   у поглављу 4.3.1. 
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Водопривреда и водно земљиште,  уграђени  су сви услови 

надлежног ЈП ''Србија воде'', који се тичу брзе саобарћајнице и 

то на местима где се она приближава кориту Дрине или 

''пресеца'' мање притоке.  

У плану, између осталог, стоји:  '' ... На деоници пута поред 

реке Дрине, на којој не постоји одбрамбени насип, планиран 

је јединствен објекат, којим се обезбеђује заштита подручја 

и самог објекта - пута... Изградњом објеката пута омогућити 

отицање унутрашњих или узводних вода и спровести 

одговарајуће мере и објекте за њихово одвођење.... На местима 

укрштања трасе брзе саобраћајнице и мостова са водотоковима 

и каналима, техничка решења изградње предметних 

саобраћајних објеката усагласити са плановима за одбрану од 

поплава и омогућити несметан прилаз службама и 

механизацији за одбрану од поплава заштитним водним 

објектима. На деловима трасе где саобраћајница прелази 

нерегулисане водотокове  извршити регулацију речног корита.''  

У текст плана, у наведеном поглављу додаје се реченица: 

''Изградња саобраћајнице не сме да угрози становништво и 

имовину по питању одбране од поплава, већ цео простор треба 

сагледати интегрално и споровести одговарајуће мере, имајући 

у виду и промене које доноси изградња саобраћајнице, што је у 

надлежности ЈП ''Србија воде'' и локалне самоуправе, кроз 

доношење оперативних планова одбране од поплава.''   

Закључак Комисије: 

ПРИМЕДБА СЕ ДЕЛОМ НЕ ПРИХВАТА, А ДЕЛОМ  ПРИХВАТА 

Део примедбе који се прихвата односи се на прелаз. 

У плану, у поглављима 4.1. Јавне саобраћајне површине и В) Смернице за спровођење 

плана је већ наведено да : ''Кроз израду урбанистичког пројекта и одговарајуће техничке 

документације, уз сагласност ЈП Путева Србије, могуће је увођење и додатних колско-

пешачких прелаза и пролаза, на местима укрштања саобраћајнице са другим путевима, 

уколико се за то укаже потреба.'' 

На захтев грађана дела насеља Липнички Шор, додатни прелаз ће бити унет у плански 

документ,  на локацији оријентационо код стационаже 105+500 и к.п. пута 936/2,  тј. на 

позицији Гробљанскe улицe. У том смислу кориговаће се графички и текстуални део 

плана. 

Део примедбе који се не прихвата односи се на измештање трасе. Није могуће померање 

трасе имајући у виду техничке стандарде за пројектовање саобраћајнице и услове и 

ограничења на терену. 

Пошто дефинисана траса пута (на деоници, на којој је планиран јединствен објекат, којим 

се обезбеђује заштита подручја и самог објекта – пута од поплава)  не обезбеђује заштиту 

од поплава делова насеља Липнички Шор и Јелав,  а према ставу и наведеном 

образложењу обрађивача плана, није могуће померање трасе саобраћајнице према Дрини, 

комисија је мишљења да је за небрањено грађевинско подручје  насеља неопходно донети 

посебну планску докумнтацију којом ће се регулисати заштита од великих вода Реке 

Дрине и њених притока.  

13. Живан Симић, Јелав,  од  17.01.2020. године 

Примедба: се односи 

на измештање трасе 

пута како би се избегле 

к.п. 405/3, 405/5 и 412/2 

са стамбеним и 

Одговор Обрађивача: ПРИМЕДБА СЕ  НЕ ПРИХВАТА 

Није могуће парцијално померање трасе имајући у виду 

техничке стандарде за пројектовање саобраћајнице и услове и 

ограничења на терену.  

Такође, потребно је  извршити хидротехничко уређење канала, 
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пратећим објектима 

(стакленицима) и 

обрадивим земљиштем. 

Постављено је питање у 

вези са мостом код к.п. 

412/2. 

отоке Криваје, у складу са  техничким стандардима за 

пројектовање и условима.  

Закључак Комисије: 

ПРИМЕДБА СЕ  НЕ ПРИХВАТА 

Није могуће померање трасе имајући у виду техничке стандарде за пројектовање 

саобраћајнице и услове и ограничења на терену.  

Такође, потребно је  извршити хидротехничко уређење канала, отоке Криваје, у складу са  

техничким стандардима за пројектовање и условима. 

14. Горан Петровић, Шипнички Шор,  од  17.01.2020. године 

Примедба: се односи 

на измештање дела 

трасе ка Дрини, на 

локацији Липничког 

Шора, од Шкулића Аде 

до Кривића Аде, како 

би 70 домаћинстава 

имало везу са центром 

села и избегла се 

опасност од поплава. 

Одговор Обрађивача: ПРИМЕДБА СЕ ДЕЛОМ НЕ 

ПРИХВАТА, А ДЕЛОМ  ПРИХВАТА 

Није могуће померање трасе пута имајући у виду техничке 

стандарде за пројектовање саобраћајнице и услове и 

ограничења на терену.  

У плану, у поглављима 4.1. Јавне саобраћајне површине и В) 

Смернице за спровођење плана је већ наведено да : ''Кроз 

израду урбанистичког пројекта и одговарајуће техничке 

документације, уз сагласност ЈП Путева Србије, могуће је 

увођење и додатних колско-пешачких прелаза и пролаза, на 

местима укрштања саобраћајнице са другим путевима, уколико 

се за то укаже потреба.'' 

На захтев грађана дела насеља Липнички Шор, додатни прелаз 

ће бити унет у плански документ,  на локацији оријентационо 

код стационаже 105+500 и к.п. пута 936/2,  тј. на позицији 

Гробљанскe улицe. У том смислу кориговаће се графички и 

текстуални део плана. 

У вези заштите од високих вода и поплава реке Дрине као и са 

регулисаним и нерегулисаним  притокама  (Лешница, Жича, 

Јадар, Криваја, Жеравија и Штира), у план,   у поглављу 4.3.1. 

Водопривреда и водно земљиште,  уграђени  су сви услови 

надлежног ЈП ''Србија воде'', који се тичу брзе саобарћајнице и 

то на местима где се она приближава кориту Дрине или 

''пресеца'' мање притоке.  

У плану, између осталог, стоји:  '' ... На деоници пута поред 

реке Дрине, на којој не постоји одбрамбени насип, планиран 

је јединствен објекат, којим се обезбеђује заштита подручја 

и самог објекта - пута... На местима укрштања трасе брзе 

саобраћајнице и мостова са водотоковима и каналима, техничка 

решења изградње предметних саобраћајних објеката усагласити 

са плановима за одбрану од поплава и омогућити несметан 

прилаз службама и механизацији за одбрану од поплава 

заштитним водним објектима. На деловима трасе где 

саобраћајница прелази нерегулисане водотокове  извршити 

регулацију речног корита.''  

У текст плана, у наведеном поглављу додаје се реченица: 

''Изградња саобраћајнице не сме да угрози становништво и 

имовину по питању одбране од поплава, већ цео простор треба 
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сагледати интегрално и споровести одговарајуће мере, имајући 

у виду и промене које доноси изградња саобраћајнице, што је у 

надлежности ЈП ''Србија воде'' и локалне самоуправе, кроз 

доношење оперативних планова одбране од поплава.''   

Закључак Комисије: 

ПРИМЕДБА СЕ ДЕЛОМ НЕ ПРИХВАТА, А ДЕЛОМ  ПРИХВАТА 

Део примедбе који се прихвата односи се на прелаз. 

У плану, у поглављима 4.1. Јавне саобраћајне површине и В) Смернице за спровођење 

плана је већ наведено да : ''Кроз израду урбанистичког пројекта и одговарајуће техничке 

документације, уз сагласност ЈП Путева Србије, могуће је увођење и додатних колско-

пешачких прелаза и пролаза, на местима укрштања саобраћајнице са другим путевима, 

уколико се за то укаже потреба.'' 

На захтев грађана дела насеља Липнички Шор, додатни прелаз ће бити унет у плански 

документ,  на локацији оријентационо код стационаже 105+500 и к.п. пута 936/2,  тј. на 

позицији Гробљанскe улицe. У том смислу кориговаће се графички и текстуални део 

плана. 

Део примедбе који се не прихвата односи се на измештање трасе. Није могуће померање 

трасе имајући у виду техничке стандарде за пројектовање саобраћајнице и услове и 

ограничења на терену. 

Пошто дефинисана траса пута (на деоници, на којој је планиран јединствен објекат, којим 

се обезбеђује заштита подручја и самог објекта – пута од поплава)  не обезбеђује заштиту 

од поплава делова насеља Липнички Шор и Јелав,  а према ставу и наведеном 

образложењу обрађивача плана, није могуће померање трасе саобраћајнице према Дрини, 

комисија је мишљења да је за небрањено грађевинско подручје  насеља неопходно донети 

посебну планску докумнтацију којом ће се регулисати заштита од великих вода Реке 

Дрине и њених притока.  

15. Гордана и Перо Милошевић, Липнички Шор, од 17.01.2020. године 

Примедба: се односи 

на измештање трасе 

пута како би се избегле 

к.п. 2429 и 2430 са 

стамбеним и пратећим 

објектима. 

Одговор Обрађивача: ПРИМЕДБА СЕ НЕ ПРИХВАТА 

Није могуће парцијално померање трасе имајући у виду 

техничке стандарде за пројектовање саобраћајнице и услове и 

ограничења на терену. 

Закључак Комисије: 

ПРИМЕДБА СЕ ДЕЛИМИЧНО ПРИХВАТА  

Граница површине јавне намене планиране за саобраћајницу ће бити коригована тако да 

се сачува главни објекат. 

16. Станко Милинковић, Лозничко Поље,  од 17.01.2020. године 

Примедба: се односи 

на  измештање трасе 

пута како би се избегле 

к.п.  14308, 14168 и 

14166, са стамбеним и 

пратећим објектима и 

обрадивим земљиштем.  

Такође, тражи се 

изградња прелаза, као 

брже везе до школе и 

заштите у случају 

Одговор Обрађивача: ПРИМЕДБА СЕ ПРИХВАТА 

Прихваћено је  померање границе плана (сужење), на ивицу 

катастарске парцеле постојећег приступног пута, тако да 

парцеле на овом потезу неће бити изузете.  

У плану, у поглављима 4.1. Јавне саобраћајне површине и В) 

Смернице за спровођење плана је већ наведено да : ''Кроз 

израду урбанистичког пројекта и одговарајуће техничке 

документације, уз сагласност ЈП Путева Србије, могуће је 

увођење и додатних колско-пешачких прелаза и пролаза, на 

местима укрштања саобраћајнице са другим путевима, уколико 

се за то укаже потреба.'' 
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поплава. На захтев грађана дела насеља Лозничко  Поље, додатни 

прикључак из правца Шапца ће бити унет у плански документ,  

на локацији оријентационе стационаже 111+500, код Дринске 

улице. 

У вези заштите од високих вода и поплава реке Дрине као и са 

регулисаним и нерегулисаним  притокама  (Лешница, Жича, 

Јадар, Криваја, Жеравија и Штира), у план,   у поглављу 4.3.1. 

Водопривреда и водно земљиште,  уграђени  су сви услови 

надлежног ЈП ''Србија воде'', који се тичу брзе саобарћајнице и 

то на местима где се она приближава кориту Дрине или 

''пресеца'' мање притоке.  

У плану, између осталог, стоји:  '' ... На деоници пута поред реке 

Дрине, на којој не постоји одбрамбени насип, планиран је 

јединствен објекат, којим се обезбеђује заштита подручја и 

самог објекта - пута... На местима укрштања трасе брзе 

саобраћајнице и мостова са водотоковима и каналима, техничка 

решења изградње предметних саобраћајних објеката усагласити 

са плановима за одбрану од поплава и омогућити несметан 

прилаз службама и механизацији за одбрану од поплава 

заштитним водним објектима. На деловима трасе где 

саобраћајница прелази нерегулисане водотокове  извршити 

регулацију речног корита.''  

У текст плана, у наведеном поглављу додаје се реченица: 

''Изградња саобраћајнице не сме да угрози становништво и 

имовину по питању одбране од поплава, већ цео простор треба 

сагледати интегрално и споровести одговарајуће мере, имајући 

у виду и промене које доноси изградња саобраћајнице, што је у 

надлежности ЈП ''Србија воде'' и локалне самоуправе, кроз 

доношење оперативних планова одбране од поплава.''   

Закључак Комисије: 

ПРИМЕДБА СЕ ПРИХВАТА 

Прихваћено је померање границе плана (сужење), на ивицу катастарске парцеле 

постојећег приступног пута, тако да парцеле на овом потезу неће бити изузете (кп. бр. 

14308 КО Лозница).  

На захтев грађана дела насеља Лозничко Поље, додатни прикључак из правца Шапца ће 

бити унет у плански документ,  на локацији оријентационе стационаже 111+500, код 

Дринске улице. 

17. Слободан Ранковић, Лозничко поље,  од 20.01.2020.  

Примедба: се односи 

на  к.п. 1035 и 1032 на 

којима се налазе 

стамбени и помоћни 

објекти и обрадиво 

земљиште. Други део 

примедбе се односи на 

процес експропријације 

и висину накнаде. 

Одговор Обрађивача: ПРИМЕДБА СЕ ДЕЛОМ НЕ 

ПРИХВАТА, ДЕЛОМ НИЈЕ ОСНОВАНА 

Није могуће парцијално померање трасе имајући у виду 

техничке стандарде за пројектовање саобраћајнице и услове и 

ограничења на терену. 

Процес експропријације и висна накнаде нису предмет 

урбанистичког плана, већ план детаљне регулације представља 

основ за дефинисање јавних намена и површина и за 

експропријацију земљишта на планираном коридору пута. 

Такође, у текстуалном делу плана, у поглављу В)Ссмернице за 

спровођење плана, стоји:''Без обзира на планско решење којим 

се одређује регулациона линија и појас експропријације 

могућности и обавезе експропријације преосталог дела имовине 
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који није функционалан или од интереса власника за даље 

коришћење, решавају се у складу са чланом 10. Закона о 

експропријацији ("Сл. гласник РС", бр. 53/95, "Сл. лист СРЈ", 

бр. 16/2001 - одлука СУС и "Сл. гласник РС", бр. 20/2009, 

55/2013 - одлука УС и 106/2016 - аутентично тумачење).''  

Закључак Комисије: 

ПРИМЕДБА СЕ ДЕЛОМ НЕ ПРИХВАТА, ДЕЛОМ НИЈЕ ОСНОВАНА 

Није могуће померање трасе имајући у виду техничке стандарде за пројектовање 

саобраћајнице и услове и ограничења на терену. 

Процес експропријације и висна накнаде нису предмет урбанистичког плана, већ план 

детаљне регулације представља основ за дефинисање јавних намена и површина и за 

експропријацију земљишта на планираном коридору пута. Такође, у текстуалном делу 

плана, у поглављу В)Ссмернице за спровођење плана, стоји:''Без обзира на планско 

решење којим се одређује регулациона линија и појас експропријације могућности и 

обавезе експропријације преосталог дела имовине који није функционалан или од 

интереса власника за даље коришћење, решавају се у складу са чланом 10. Закона о 

експропријацији ("Сл. гласник РС", бр. 53/95, "Сл. лист СРЈ", бр. 16/2001 - одлука СУС и 

"Сл. гласник РС", бр. 20/2009, 55/2013 - одлука УС и 106/2016 - аутентично тумачење).'' 

18. Горан Ранковић, Лозничко поље,  од 20.01.2020. 

Примедба: се односи 

на  к.п. 1035 и 1013 на 

којима се налазе 

стамбени и помоћни 

објекти и обрадиво 

земљиште. Други део 

примедбе се односи на 

процес експропријације 

и висину накнаде. 

Одговор Обрађивача: ПРИМЕДБА СЕ ДЕЛОМ 

ПРИХВАТА,  ДЕЛОМ НИЈЕ ОСНОВАНА   

Прихваћено је  померање границе плана (сужење), на ивицу 

катастарске парцеле постојећег приступног пута који ће имати 

функцију сервисне саобраћајнице, тако да парцеле на овом 

потезу неће бити изузете.  

Процес експропријације и висна накнаде нису предмет 

урбанистичког плана. 

Закључак Комисије: 

ПРИМЕДБА СЕ ДЕЛОМ ПРИХВАТА,  ДЕЛОМ НИЈЕ ОСНОВАНА   

Прихваћено је померање границе плана (сужење), на ивицу катастарске парцеле 

постојећег приступног пута који ће имати функцију сервисне саобраћајнице, тако да 

парцеле на овом потезу неће бити изузете (кп. бр. 1013 КО Лозница).  

Не прихвата се део примедбе везан за кп.бр. 1035 КО Лозница пошто се ова парцела цела 

налази у оквиру површине јавне намене за саобраћајницу. 

Део примедбе везан за експропријацију није основан. Процес експропријације и висина 

накнаде нису предмет урбанистичког плана. 

19. Јован Панић, Јелав,  од 20.01.2020. 

Примедба: се односи 

на  к.п. 202, формирање 

прелаза,   како би се 

скратио пут до школе и 

избегла се опасност од 

поплава. 

Одговор Обрађивача: ПРИМЕДБА СЕ ПРИХВАТА  

У плану, у поглављима 4.1. Јавне саобраћајне површине и В) 

Смернице за спровођење плана је већ наведено да : ''Кроз 

израду урбанистичког пројекта и одговарајуће техничке 

документације, уз сагласност ЈП Путева Србије, могуће је 

увођење и додатних колско-пешачких прелаза и пролаза, на 

местима укрштања саобраћајнице са другим путевима, уколико 

се за то укаже потреба.'' 

На захтев грађана насеља Јелав, додатни прелаз ће бити унет у 

плански документ,  на локацији  оријентационо код стационаже 

101+000 и  к.п. пута 422/2,  тј. на позицији Цинаглијске улице. 

У том смислу кориговаће се графички и текстуални део плана.  
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У вези заштите од високих вода и поплава реке Дрине као и са 

регулисаним и нерегулисаним  притокама  (Лешница, Жича, 

Јадар, Криваја, Жеравија и Штира), у план,   у поглављу 4.3.1. 

Водопривреда и водно земљиште,  уграђени  су сви услови 

надлежног ЈП ''Србија воде'', који се тичу брзе саобарћајнице и 

то на местима где се она приближава кориту Дрине или 

''пресеца'' мање притоке.  

У плану, између осталог, стоји:  '' ... На деоници пута поред реке 

Дрине, на којој не постоји одбрамбени насип, планиран је 

јединствен објекат, којим се обезбеђује заштита подручја и 

самог објекта - пута... На местима укрштања трасе брзе 

саобраћајнице и мостова са водотоковима и каналима, техничка 

решења изградње предметних саобраћајних објеката усагласити 

са плановима за одбрану од поплава и омогућити несметан 

прилаз службама и механизацији за одбрану од поплава 

заштитним водним објектима. На деловима трасе где 

саобраћајница прелази нерегулисане водотокове  извршити 

регулацију речног корита.''  

У текст плана, у наведеном поглављу додаје се реченица: 

''Изградња саобраћајнице не сме да угрози становништво и 

имовину по питању одбране од поплава, већ цео простор треба 

сагледати интегрално и споровести одговарајуће мере, имајући 

у виду и промене које доноси изградња саобраћајнице, што је у 

надлежности ЈП ''Србија воде'' и локалне самоуправе, кроз 

доношење оперативних планова одбране од поплава.''   

Закључак Комисије: 

ПРИМЕДБА СЕ ПРИХВАТА  

У плану, у поглављима 4.1. Јавне саобраћајне површине и В) Смернице за спровођење 

плана је већ наведено да : ''Кроз израду урбанистичког пројекта и одговарајуће техничке 

документације, уз сагласност ЈП Путева Србије, могуће је увођење и додатних колско-

пешачких прелаза и пролаза, на местима укрштања саобраћајнице са другим путевима, 

уколико се за то укаже потреба.'' 

На захтев грађана насеља Јелав, додатни прелаз ће бити унет у плански документ,  на 

локацији  оријентационо код стационаже 101+000 и  к.п. пута 422/2,  тј. на позицији 

Цинаглијске улице. У том смислу кориговаће се графички и текстуални део плана.  

У вези заштите од високих вода и поплава реке Дрине као и са регулисаним и 

нерегулисаним  притокама  (Лешница, Жича, Јадар, Криваја, Жеравија и Штира), у план,   

у поглављу 4.3.1. Водопривреда и водно земљиште,  уграђени  су сви услови надлежног 

ЈП ''Србија воде'', који се тичу брзе саобарћајнице и то на местима где се она приближава 

кориту Дрине или ''пресеца'' мање притоке.  

У плану, између осталог, стоји:  '' ... На деоници пута поред реке Дрине, на којој не 

постоји одбрамбени насип, планиран је јединствен објекат, којим се обезбеђује заштита 

подручја и самог објекта - пута... На местима укрштања трасе брзе саобраћајнице и 

мостова са водотоковима и каналима, техничка решења изградње предметних 

саобраћајних објеката усагласити са плановима за одбрану од поплава и омогућити 

несметан прилаз службама и механизацији за одбрану од поплава заштитним водним 

објектима. На деловима трасе где саобраћајница прелази нерегулисане водотокове  

извршити регулацију речног корита.''  

У текст плана, у наведеном поглављу додаје се реченица: ''Изградња саобраћајнице не сме 

да угрози становништво и имовину по питању одбране од поплава, већ цео простор треба 

сагледати интегрално и споровести одговарајуће мере, имајући у виду и промене које 

доноси изградња саобраћајнице, што је у надлежности ЈП ''Србија воде'' и локалне 
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самоуправе, кроз доношење оперативних планова одбране од поплава.'' 

Пошто дефинисана траса пута (на деоници, на којој је планиран јединствен објекат, којим 

се обезбеђује заштита подручја и самог објекта – пута од поплава)  не обезбеђује заштиту 

од поплава делова насеља Липнички Шор и Јелав,  а према ставу и наведеном 

образложењу обрађивача плана, није могуће померање трасе саобраћајнице према Дрини, 

комисија је мишљења да је за небрањено грађевинско подручје  насеља неопходно донети 

посебну планску докумнтацију којом ће се регулисати заштита од великих вода Реке 

Дрине и њених притока.  

20. Немања Илић,  Ново Село, од 20.01.2020. 

Примедба: се односи 

на непостојање прелаза 

и пролаза на територији 

КО Ново Село и на 

регулисање водотокова 

у атару како би се и 

избегла опасност од 

поплава. 

Одговор Обрађивача: ПРИМЕДБА СЕ ПРИХВАТА 

У плану, у поглављима 4.1. Јавне саобраћајне површине и В) 

Смернице за спровођење плана је већ наведено да : ''Кроз 

израду урбанистичког пројекта и одговарајуће техничке 

документације, уз сагласност ЈП Путева Србије, могуће је 

увођење и додатних колско-пешачких прелаза и пролаза, на 

местима укрштања саобраћајнице са другим путевима, уколико 

се за то укаже потреба.'' 

На захтев грађана насеља Ново Село, додатни прелаз ће бити 

унет у плански документ, на локацији оријентационо код 

стационаже 92+200 и  к.п. пута 3071,  тј. на позицији атарског 

пута. У том смислу кориговаће се графички и текстуални део 

плана.  

У вези заштите од високих вода и поплава реке Дрине као и са 

регулисаним и нерегулисаним  притокама  (Лешница, Жича, 

Јадар, Криваја, Жеравија и Штира), у план,   у поглављу 4.3.1. 

Водопривреда и водно земљиште,  уграђени  су сви услови 

надлежног ЈП ''Србија воде'', који се тичу брзе саобарћајнице и 

то на местима где се она приближава кориту Дрине или 

''пресеца'' мање притоке.  

У плану, између осталог, стоји:  '' ... На деоници пута поред реке 

Дрине, на којој не постоји одбрамбени насип, планиран је 

јединствен објекат, којим се обезбеђује заштита подручја и 

самог објекта - пута... На местима укрштања трасе брзе 

саобраћајнице и мостова са водотоковима и каналима, техничка 

решења изградње предметних саобраћајних објеката усагласити 

са плановима за одбрану од поплава и омогућити несметан 

прилаз службама и механизацији за одбрану од поплава 

заштитним водним објектима. На деловима трасе где 

саобраћајница прелази нерегулисане водотокове  извршити 

регулацију речног корита.''  

У текст плана, у наведеном поглављу додаје се реченица: 

''Изградња саобраћајнице не сме да угрози становништво и 

имовину по питању одбране од поплава, већ цео простор треба 

сагледати интегрално и споровести одговарајуће мере, имајући 

у виду и промене које доноси изградња саобраћајнице, што је у 

надлежности ЈП ''Србија воде'' и локалне самоуправе, кроз 

доношење оперативних планова одбране од поплава.''   

Закључак Комисије: 

ПРИМЕДБА СЕ ДЕЛОМ ПРИХВАТА, ДЕЛОМ НИЈЕ ОСНОВАНА  

На захтев грађана насеља Ново Село, додатни прелаз ће бити унет у плански документ, на 

локацији оријентационо код стационаже 92+200 и  к.п. пута 3071,  тј. на позицији атарског 
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пута. У том смислу кориговаће се графички и текстуални део плана.  

Део примедбе који није основан односи се на одбрану од поплава у атару, која није 

предмет овог урбанистичког плана. За уређење нерегулисаних водотокова потребна је 

израда посебне планске документације. 

 

21. Милорад Гајић, Лозница,  од 20.01.2020. 

Примедба: се односи 

на к.п. 12106, ресторан 

''Гајић С'', проширење 
трасе пута и тражи се 

директан прикључак.    

Одговор Обрађивача: ПРИМЕДБА СЕ  ДЕЛИМИЧНО 

ПРИХВАТА 

На овој врсти брзе саобраћајнице забрањен је директан колски 

приступ, тј. прикључак појединих парцела ивичне градње, већ 

се приступ остварује  индиректно,  преко раскрсница и локалне 

путне мреже или сервисних саобраћајница. 

Међутим, прикључак је могуће остварити кроз израду 

јединственог плана детаљне регулације за шири обухват (или 

измене и допуне важећег урбанистичког плана) и на основу 

добијених услова и сагласности ЈП Путеви Србије и 

Србијаводе, као и других надлежних институција.  

У плану ће такође бити додате реченице:  

''Због промене категоризације путног објекта неопходно је да се 

за постојеће прикључке, уколико се жели да остану тј. да се 

прикључе на брзу саобраћаницу, добије сагласност од 

упарављача пута ЈП Путеви Србије.'' 

''Пратећи садржаји пута на осталом земљишту (хотели, 

ресторани и сл. са одмориштима за путнике) могу се формирати 

дуж пута, по потреби и могућности, у скалду са важећим 

плановима у окружењу или кроз израду плана детаљне 

регулације и прибављање   услова и сагласности ЈП Путеви 

Србије и других надлежних институција.'' 

Закључак Комисије: 

ПРИМЕДБА СЕ  ДЕЛИМИЧНО ПРИХВАТА 

На овој врсти брзе саобраћајнице забрањен је директан колски приступ, тј. прикључак 

појединих парцела ивичне градње, већ се приступ остварује  индиректно,  преко 

раскрсница и локалне путне мреже или сервисних саобраћајница. 

Међутим, прикључак је могуће остварити кроз израду јединственог плана детаљне 

регулације за шири обухват (или измене и допуне важећег урбанистичког плана) и на 

основу добијених услова и сагласности ЈП Путеви Србије и Србијаводе, као и других 

надлежних институција.  

У плану ће такође бити додате реченице:  

''Због промене категоризације путног објекта неопходно је да се за постојеће прикључке, 

уколико се жели да остану тј. да се прикључе на брзу саобраћаницу, добије сагласност од 

упарављача пута ЈП Путеви Србије.'' 

''Пратећи садржаји пута на осталом земљишту (хотели, ресторани и сл. са одмориштима за 

путнике) могу се формирати дуж пута, по потреби и могућности, у скалду са важећим 

плановима у окружењу или кроз израду плана детаљне регулације и прибављање   услова 

и сагласности ЈП Путеви Србије и других надлежних институција.'' 

22. Бошко Филиповић, Лешница,  од 20.01.2020. 

Примедба: се односи 

на  к.п. 2148 и 

померање границе 

плана како би се 

наведена парцела 

Одговор Обрађивача: ПРИМЕДБА СЕ  ПРИХВАТА 

Кориговаће се граница плана тако да ће се мања површина 

предметне парцеле изузети за јавно земљиште и 

експропријацију. 

Графички и текстуални део плана биће кориговани у складу са 
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изузела, или сачувао 

већи део обрадивог 

земљишта (воћњака). 

прихваћеном примедбом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закључак Комисије: 

ПРИМЕДБА СЕ  ПРИХВАТА 

Кориговаће се граница плана тако да ће се мања површина предметне парцеле изузети за 

јавно земљиште и експропријацију. 

Графички и текстуални део плана биће кориговани у складу са прихваћеном примедбом.  

23. Снежана Панић, Јелав,  од 20.01.2020. 

Примедба: се односи 

на  к.п. 49/19, 

формирање прелаза,   

како би се скратио пут 

до школе и избегла се 

опасност од поплава. 

Одговор Обрађивача: ПРИМЕДБА СЕ ПРИХВАТА  

У плану, у поглављима 4.1. Јавне саобраћајне површине и В) 

Смернице за спровођење плана је већ наведено да : ''Кроз 

израду урбанистичког пројекта и одговарајуће техничке 

документације, уз сагласност ЈП Путева Србије, могуће је 

увођење и додатних колско-пешачких прелаза и пролаза, на 

местима укрштања саобраћајнице са другим путевима, уколико 

се за то укаже потреба.'' 

На захтев грађана насеља Јелав, додатни прелаз ће бити унет у 

плански документ,  на локацији  оријентационо код стационаже 

101+000 и  к.п. пута 422/2,  тј. на позицији Цинаглијске улице. 

У том смислу кориговаће се графички и текстуални део плана.  

У вези заштите од високих вода и поплава реке Дрине као и са 

регулисаним и нерегулисаним  притокама  (Лешница, Жича, 

Јадар, Криваја, Жеравија и Штира), у план,   у поглављу 4.3.1. 

Водопривреда и водно земљиште,  уграђени  су сви услови 

надлежног ЈП ''Србија воде'', који се тичу брзе саобарћајнице и 

то на местима где се она приближава кориту Дрине или 

''пресеца'' мање притоке.  

У плану, између осталог, стоји:  '' ... На деоници пута поред реке 

Дрине, на којој не постоји одбрамбени насип, планиран је 

јединствен објекат, којим се обезбеђује заштита подручја и 

самог објекта - пута... Изградњом објеката пута омогућити 

отицање унутрашњих или узводних вода и спровести 

одговарајуће мере и објекте за њихово одвођење.... На местима 

укрштања трасе брзе саобраћајнице и мостова са водотоковима 

и каналима, техничка решења изградње предметних 

саобраћајних објеката усагласити са плановима за одбрану од 

поплава и омогућити несметан прилаз службама и 

механизацији за одбрану од поплава заштитним водним 

објектима. На деловима трасе где саобраћајница прелази 
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нерегулисане водотокове  извршити регулацију речног корита.''  

У текст плана, у наведеном поглављу додаје се реченица: 

''Изградња саобраћајнице не сме да угрози становништво и 

имовину по питању одбране од поплава, већ цео простор треба 

сагледати интегрално и споровести одговарајуће мере, имајући 

у виду и промене које доноси изградња саобраћајнице, што је у 

надлежности ЈП ''Србија воде'' и локалне самоуправе, кроз 

доношење оперативних планова одбране од поплава.''   

Закључак Комисије: 

ПРИМЕДБА СЕ ПРИХВАТА 

На захтев грађана насеља Јелав, додатни прелаз ће бити унет у плански документ,  на 

локацији  оријентационо код стационаже 101+000 и  к.п. пута 422/2,  тј. на позицији 

Циганлијске улице. У том смислу кориговаће се графички и текстуални део плана.  

Пошто дефинисана траса пута (на деоници, на којој је планиран јединствен објекат, којим 

се обезбеђује заштита подручја и самог објекта – пута од поплава) не обезбеђује заштиту 

од поплава делова насеља Липнички Шор и Јелав,  а према ставу и наведеном 

образложењу обрађивача плана, није могуће померање трасе саобраћајнице према Дрини, 

комисија је мишљења да је за небрањено грађевинско подручје  насеља неопходно донети 

посебну планску докумнтацију којом ће се регулисати заштита од великих вода Реке 

Дрине и њених притока.  

24. Милорад Несторовић, Јелав,  од 20.01.2020. 

Примедба: се односи 

на  к.п. 211/1 и 211/2 

формирање прелаза,  

како би се скратио пут 

до школе и избегла се 

опасност од поплава. 

Дата су три предлога: 

измештање пута ка 

Дрини, проширење 

постојећег или 

изградња пропуста.  

Одговор Обрађивача: ПРИМЕДБА СЕ ПРИХВАТА 

У плану, у поглављима 4.1. Јавне саобраћајне површине и В) 

Смернице за спровођење плана је већ наведено да : ''Кроз 

израду урбанистичког пројекта и одговарајуће техничке 

документације, уз сагласност ЈП Путева Србије, могуће је 

увођење и додатних колско-пешачких прелаза и пролаза, на 

местима укрштања саобраћајнице са другим путевима, уколико 

се за то укаже потреба.'' 

На захтев грађана насеља Јелав, додатни прелаз ће бити унет у 

плански документ,  на локацији  оријентационо код стационаже 

101+000 и  к.п. пута 422/2,  тј. на позицији Цинаглијске улице. 

У том смислу кориговаће се графички и текстуални део плана.  

У вези заштите од високих вода и поплава реке Дрине као и са 

регулисаним и нерегулисаним  притокама  (Лешница, Жича, 

Јадар, Криваја, Жеравија и Штира), у план,   у поглављу 4.3.1. 

Водопривреда и водно земљиште,  уграђени  су сви услови 

надлежног ЈП ''Србија воде'', који се тичу брзе саобарћајнице и 

то на местима где се она приближава кориту Дрине или 

''пресеца'' мање притоке.  

У плану, између осталог, стоји:  '' ... На деоници пута поред реке 

Дрине, на којој не постоји одбрамбени насип, планиран је 

јединствен објекат, којим се обезбеђује заштита подручја и 

самог објекта - пута... Изградњом објеката пута омогућити 

отицање унутрашњих или узводних вода и спровести 

одговарајуће мере и објекте за њихово одвођење.... На местима 

укрштања трасе брзе саобраћајнице и мостова са водотоковима 

и каналима, техничка решења изградње предметних 

саобраћајних објеката усагласити са плановима за одбрану од 

поплава и омогућити несметан прилаз службама и 

механизацији за одбрану од поплава заштитним водним 
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објектима. На деловима трасе где саобраћајница прелази 

нерегулисане водотокове  извршити регулацију речног корита.''  

У текст плана, у наведеном поглављу додаје се реченица: 

''Изградња саобраћајнице не сме да угрози становништво и 

имовину по питању одбране од поплава, већ цео простор треба 

сагледати интегрално и споровести одговарајуће мере, имајући 

у виду и промене које доноси изградња саобраћајнице, што је у 

надлежности ЈП ''Србија воде'' и локалне самоуправе, кроз 

доношење оперативних планова одбране од поплава.''   

Закључак Комисије: 

ПРИМЕДБА СЕ ПРИХВАТА 

У плану, у поглављима 4.1. Јавне саобраћајне површине и В) Смернице за спровођење 

плана је већ наведено да : ''Кроз израду урбанистичког пројекта и одговарајуће техничке 

документације, уз сагласност ЈП Путева Србије, могуће је увођење и додатних колско-

пешачких прелаза и пролаза, на местима укрштања саобраћајнице са другим путевима, 

уколико се за то укаже потреба.'' 

На захтев грађана насеља Јелав, додатни прелаз ће бити унет у плански документ,  на 

локацији  оријентационо код стационаже 101+000 и  к.п. пута 422/2,  тј. на позицији 

Циганлијске улице. У том смислу кориговаће се графички и текстуални део плана.  

У вези заштите од високих вода и поплава реке Дрине као и са регулисаним и 

нерегулисаним  притокама  (Лешница, Жича, Јадар, Криваја, Жеравија и Штира), у план,   

у поглављу 4.3.1. Водопривреда и водно земљиште,  уграђени  су сви услови надлежног 

ЈП ''Србија воде'', који се тичу брзе саобарћајнице и то на местима где се она приближава 

кориту Дрине или ''пресеца'' мање притоке.  

У плану, између осталог, стоји:  '' ... На деоници пута поред реке Дрине, на којој не 

постоји одбрамбени насип, планиран је јединствен објекат, којим се обезбеђује заштита 

подручја и самог објекта - пута... Изградњом објеката пута омогућити отицање 

унутрашњих или узводних вода и спровести одговарајуће мере и објекте за њихово 

одвођење.... На местима укрштања трасе брзе саобраћајнице и мостова са водотоковима и 

каналима, техничка решења изградње предметних саобраћајних објеката усагласити са 

плановима за одбрану од поплава и омогућити несметан прилаз службама и механизацији 

за одбрану од поплава заштитним водним објектима. На деловима трасе где саобраћајница 

прелази нерегулисане водотокове  извршити регулацију речног корита.''  

У текст плана, у наведеном поглављу додаје се реченица: ''Изградња саобраћајнице не сме 

да угрози становништво и имовину по питању одбране од поплава, већ цео простор треба 

сагледати интегрално и споровести одговарајуће мере, имајући у виду и промене које 

доноси изградња саобраћајнице, што је у надлежности ЈП ''Србија воде'' и локалне 

самоуправе, кроз доношење оперативних планова одбране од поплава.''   

Пошто дефинисана траса пута (на деоници, на којој је планиран јединствен објекат, којим 

се обезбеђује заштита подручја и самог објекта – пута од поплава) не обезбеђује заштиту 

од поплава делова насеља Липнички Шор и Јелав,  а према ставу и наведеном 

образложењу обрађивача плана, није могуће померање трасе саобраћајнице према Дрини, 

комисија је мишљења да је за небрањено грађевинско подручје  насеља неопходно донети 

посебну планску докумнтацију којом ће се регулисати заштита од великих вода Реке 

Дрине и њених притока.  

25. Драган Спајић, Лозница,  од 20.01.2020. 

Примедба: се односи 

на  к.п. 2108 на којима 

се налазе стамбени и 

помоћни објекти. На 

сателитском снимку се 

Одговор Обрађивача: ПРИМЕДБА НИЈЕ ОСНОВАНА, 

ДЕЛОМ СЕ ПРИХВАТА 

План је урађен на ажурним катастарско-топографским 

подлогама, тако да примедба везана за приказ постојећих 

објеката на сателитском снимку није основана. 
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не виде наведени 

објекти. 

Међутим, на основу примедбе бр. 22, којом се тражи корекција 

границе плана и мање изузимање к.п. 2148, у непосредном 

суседству и предметна к.п. 2108 биће изузета ван границе 

плана, тј. неће јој се мељати намена у јавно земљиште и неће 

бити предмет експропријације. 

Графички и текстуални део плана биће кориговани у складу са 

прихваћеном примедбом, у опису границе плана и јавних 

површина и списку катастарских парцела у обухвату.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закључак Комисије: 

ПРИМЕДБА НИЈЕ ОСНОВАНА, ДЕЛОМ СЕ ПРИХВАТА 

План је урађен на ажурним катастарско-топографским подлогама, тако да примедба 

везана за приказ постојећих објеката на сателитском снимку није основана. 

Међутим, на основу примедбе бр. 22, којом се тражи корекција границе плана и мање 

изузимање к.п. 2148, у непосредном суседству и предметна к.п. 2108 биће изузета ван 

границе плана, тј. неће јој се мењати намена у јавно земљиште и неће бити предмет 

експропријације. 

Графички и текстуални део плана биће кориговани у складу са прихваћеном примедбом, у 

опису границе плана и јавних површина и списку катастарских парцела у обухвату.  

26. Живан Матић, Лешница,  од 20.01.2020. 

Примедба: се односи 

на  к.п. 1659/2 на којој 

се налази стамбени 

објекат и тражи се да се 

траса удаљи од објекта 

због негативних утицаја 

које ће произвести.   

Одговор Обрађивача: ПРИМЕДБА СЕ НЕ ПРИХВАТА И 

ДЕЛОМ НИЈЕ ОСНОВАНА 

Није могуће парцијално померање трасе имајући у виду 

техничке стандарде за пројектовање саобраћајнице и услове и 

ограничења на терену. 

Услови заштите од негативних утицаја саобраћајниц ена 

околину су наведени у текстуалном делу плана, поглавља: 

2.2.3.Заштита животне средине, 4.1. Јавне саобраћајне 

површине, Заштита од загађења у зони стамбених насеља  и 4.2. 

Јавне зелене површине.  

''У фази израде техничке документације спровести мере 

заштите и умањења ефеката саобраћајнице (бука, загађење 

ваздуха, вибрације, светлосно загађење) у зони стамбених 

насеља, применом одговарјућих грађевинских и техничких мера 

за заштиту од буке (панели, ограде и сл.) којима се обезбеђује 

да емитована бука и друга загађења не прекорачују прописане 

граничне вредности, као и подизањем одговарајућег појаса 

заштитног зеленила.  

Планирати заштите од буке у зони стамбених насеља, 

применом одговарјућих грађевинских и техничких мера за 
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заштиту од буке којима се обезбеђује да емитована бука не 

прекорачује прописане граничне вредности у околини истих, а 

у складу са Законом о заштити од буке у животној середини 

(„Службени гласник РС“, број 36/09 и 88/10) и Уредбом о 

индикаторима буке, граничним вредностима, методама за 

оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката 

буке у животној средини („Службени гласник РС“, број 75/10).'' 

Закључак Комисије: 

ПРИМЕДБА СЕ НЕ ПРИХВАТА И ДЕЛОМ НИЈЕ ОСНОВАНА 

Није могуће померање трасе имајући у виду техничке стандарде за пројектовање 

саобраћајнице и услове и ограничења на терену. 

Услови заштите од негативних утицаја саобраћајнице на околину су наведени у 

текстуалном делу плана, поглавља: 2.2.3.Заштита животне средине, 4.1. Јавне саобраћајне 

површине, Заштита од загађења у зони стамбених насеља  и 4.2. Јавне зелене површине.  

''У фази израде техничке документације спровести мере заштите и умањења ефеката 

саобраћајнице (бука, загађење ваздуха, вибрације, светлосно загађење) у зони стамбених 

насеља, применом одговарјућих грађевинских и техничких мера за заштиту од буке 

(панели, ограде и сл.) којима се обезбеђује да емитована бука и друга загађења не 

прекорачују прописане граничне вредности, као и подизањем одговарајућег појаса 

заштитног зеленила.  

Планирати заштите од буке у зони стамбених насеља, применом одговарјућих 

грађевинских и техничких мера за заштиту од буке којима се обезбеђује да емитована 

бука не прекорачује прописане граничне вредности у околини истих, а у складу са 

Законом о заштити од буке у животној середини („Службени гласник РС“, број 36/09 и 

88/10) и Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање 

индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини („Службени 

гласник РС“, број 75/10).'' 

27. Владан Деспотовић, Лозничко поље,  од 20.01.2020. 

Примедба: се односи 

на  к.п. 12119  и 

формирање прелаза,  

како би се скратио пут 

за транспорт и пут до 

школе. 

Одговор Обрађивача: ПРИМЕДБА СЕ ПРИХВАТА 

У плану, у поглављима 4.1. Јавне саобраћајне површине и В) 

Смернице за спровођење плана је већ наведено да : ''Кроз 

израду урбанистичког пројекта и одговарајуће техничке 

документације, уз сагласност ЈП Путева Србије, могуће је 

увођење и додатних колско-пешачких прелаза и пролаза, на 

местима укрштања саобраћајнице са другим путевима, уколико 

се за то укаже потреба.'' 

На захтев грађана дела насеља Лозничко  Поље, додатни 

прикључак из правца Шапца ће бити унет у плански документ,  

на локацији оријентационе стационаже 111+500, код Дринске 

улице. 

Закључак Комисије: 

ПРИМЕДБА СЕ ПРИХВАТА 

У плану, у поглављима 4.1. Јавне саобраћајне површине и В) Смернице за спровођење 

плана је већ наведено да : ''Кроз израду урбанистичког пројекта и одговарајуће техничке 

документације, уз сагласност ЈП Путева Србије, могуће је увођење и додатних колско-

пешачких прелаза и пролаза, на местима укрштања саобраћајнице са другим путевима, 

уколико се за то укаже потреба.'' 

На захтев грађана дела насеља Лозничко  Поље, додатни прикључак из правца Шапца ће 

бити унет у плански документ,  на локацији оријентационе стационаже 111+500, код 

Дринске улице. 

28. Видоје Петровић, Липнички Шор,  од 20.01.2020. 
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Примедба: се односи 

на измештање дела 

трасе ка Дрини или 

формирања 

прелаза/пролаза, на 

локацији Липничког 

Шора,  да би скратио 

пут до школе и избегла 

се опасност од поплава. 

Одговор Обрађивача: ПРИМЕДБА СЕ ДЕЛОМ НЕ 

ПРИХВАТА, А ДЕЛОМ  ПРИХВАТА 

Није могуће парцијално померање трасе имајући у виду 

техничке стандарде за пројектовање саобраћајнице и услове и 

ограничења на терену. 

У плану, у поглављима 4.1. Јавне саобраћајне површине и В) 

Смернице за спровођење плана је већ наведено да : ''Кроз 

израду урбанистичког пројекта и одговарајуће техничке 

документације, уз сагласност ЈП Путева Србије, могуће је 

увођење и додатних колско-пешачких прелаза и пролаза, на 

местима укрштања саобраћајнице са другим путевима, уколико 

се за то укаже потреба.'' 

На захтев грађана дела насеља Липнички Шор, додатни прелаз 

ће бити унет у плански документ,  на локацији оријентационо 

код стационаже 105+500 и к.п. пута 936/2,  тј. на позицији 

Гробљанскe 

улицe. У том смислу кориговаће се графички и текстуални део 

плана. 

У вези заштите од високих вода и поплава реке Дрине као и са 

регулисаним и нерегулисаним  притокама  (Лешница, Жича, 

Јадар, Криваја, Жеравија и Штира), у план,   у поглављу 4.3.1. 

Водопривреда и водно земљиште,  уграђени  су сви услови 

надлежног ЈП ''Србија воде'', који се тичу брзе саобарћајнице и 

то на местима где се она приближава кориту Дрине или 

''пресеца'' мање притоке.  

У плану, између осталог, стоји:  '' ... На деоници пута поред реке 

Дрине, на којој не постоји одбрамбени насип, планиран је 

јединствен објекат, којим се обезбеђује заштита подручја и 

самог објекта - пута... Изградњом објеката пута омогућити 

отицање унутрашњих или узводних вода и спровести 

одговарајуће мере и објекте за њихово одвођење.... На местима 

укрштања трасе брзе саобраћајнице и мостова са водотоковима 

и каналима, техничка решења изградње предметних 

саобраћајних објеката усагласити са плановима за одбрану од 

поплава и омогућити несметан прилаз службама и 

механизацији за одбрану од поплава заштитним водним 

објектима. На деловима трасе где саобраћајница прелази 

нерегулисане водотокове  извршити регулацију речног корита.''  

У текст плана, у наведеном поглављу додаје се реченица: 

''Изградња саобраћајнице не сме да угрози становништво и 

имовину по питању одбране од поплава, већ цео простор треба 

сагледати интегрално и споровести одговарајуће мере, имајући 

у виду и промене које доноси изградња саобраћајнице, што је у 

надлежности ЈП ''Србија воде'' и локалне самоуправе, кроз 

доношење оперативних планова одбране од поплава.''   
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Закључак Комисије: 

ПРИМЕДБА СЕ ДЕЛОМ НЕ ПРИХВАТА, А ДЕЛОМ  ПРИХВАТА 

Није могуће померање трасе имајући у виду техничке стандарде за пројектовање 

саобраћајнице и услове и ограничења на терену. 

У плану, у поглављима 4.1. Јавне саобраћајне површине и В) Смернице за спровођење 

плана је већ наведено да : ''Кроз израду урбанистичког пројекта и одговарајуће техничке 

документације, уз сагласност ЈП Путева Србије, могуће је увођење и додатних колско-

пешачких прелаза и пролаза, на местима укрштања саобраћајнице са другим путевима, 

уколико се за то укаже потреба.'' 

На захтев грађана дела насеља Липнички Шор, додатни прелаз ће бити унет у плански 

документ,  на локацији оријентационо код стационаже 105+500 и к.п. пута 936/2,  тј. на 

позицији Гробљанскe улицe. У том смислу кориговаће се графички и текстуални део 

плана. 

У вези заштите од високих вода и поплава реке Дрине као и са регулисаним и 

нерегулисаним  притокама  (Лешница, Жича, Јадар, Криваја, Жеравија и Штира), у план,   

у поглављу 4.3.1. Водопривреда и водно земљиште,  уграђени  су сви услови надлежног 

ЈП ''Србија воде'', који се тичу брзе саобарћајнице и то на местима где се она приближава 

кориту Дрине или ''пресеца'' мање притоке.  

У плану, између осталог, стоји:  '' ... На деоници пута поред реке Дрине, на којој не 

постоји одбрамбени насип, планиран је јединствен објекат, којим се обезбеђује 

заштита подручја и самог објекта - пута... Изградњом објеката пута омогућити отицање 

унутрашњих или узводних вода и спровести одговарајуће мере и објекте за њихово 

одвођење.... На местима укрштања трасе брзе саобраћајнице и мостова са водотоковима и 

каналима, техничка решења изградње предметних саобраћајних објеката усагласити са 

плановима за одбрану од поплава и омогућити несметан прилаз службама и механизацији 

за одбрану од поплава заштитним водним објектима. На деловима трасе где саобраћајница 

прелази нерегулисане водотокове  извршити регулацију речног корита.''  

У текст плана, у наведеном поглављу додаје се реченица: ''Изградња саобраћајнице не сме 

да угрози становништво и имовину по питању одбране од поплава, већ цео простор треба 

сагледати интегрално и споровести одговарајуће мере, имајући у виду и промене које 

доноси изградња саобраћајнице, што је у надлежности ЈП ''Србија воде'' и локалне 

самоуправе, кроз доношење оперативних планова одбране од поплава.''   

Пошто дефинисана траса пута (на деоници, на којој је планиран јединствен објекат, којим 

се обезбеђује заштита подручја и самог објекта – пута од поплава) не обезбеђује заштиту 

од поплава делова насеља Липнички Шор и Јелав,  а према ставу и наведеном 

образложењу обрађивача плана, није могуће померање трасе саобраћајнице према Дрини, 

комисија је мишљења да је за небрањено грађевинско подручје  насеља неопходно донети 

посебну планску докумнтацију којом ће се регулисати заштита од великих вода Реке 

Дрине и њених притока.  

29. Верољуб Горданић, Ново Село,  од 20.01.2020. 

Примедба: се односи 

на  к.п. 2534/34 на којој 

се налази обрадиво 

земљиште и које траса 

пута дели на два дела, 

стим да остају мањи и 

неприступачни делови. 

Тражи се померање 

саобраћајнице. 

Одговор Обрађивача: ПРИМЕДБА СЕ НЕ ПРИХВАТА 

Није могуће парцијално померање трасе имајући у виду 

техничке стандарде за пројектовање саобраћајнице и услове и 

ограничења на терену. 
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Закључак Комисије: 

ПРИМЕДБА СЕ НЕ ПРИХВАТА 

Није могуће померање трасе имајући у виду техничке стандарде за пројектовање 

саобраћајнице и услове и ограничења на терену. 

30. Јелена Максимовић, Липнички Шор,  од 20.01.2020. 

Примедба: се односи 

на измештање дела 

трасе ка Дрини, на 

локацији Липничког 

Шора, од Шкулића Аде 

до Кривића Аде, како 

би 70 домаћинстава 

имало везу са центром 

села, скратио се пут до 

школе и других јавних 

функција и избегла се 

опасност од поплава. 

Одговор Обрађивача: ПРИМЕДБА СЕ ДЕЛОМ НЕ 

ПРИХВАТА, А ДЕЛОМ  ПРИХВАТА 

Није могуће парцијално померање трасе имајући у виду 

техничке стандарде за пројектовање саобраћајнице и услове и 

ограничења на терену. 

У плану, у поглављима 4.1. Јавне саобраћајне површине и В) 

Смернице за спровођење плана је већ наведено да : ''Кроз 

израду урбанистичког пројекта и одговарајуће техничке 

документације, уз сагласност ЈП Путева Србије, могуће је 

увођење и додатних колско-пешачких прелаза и пролаза, на 

местима укрштања саобраћајнице са другим путевима, уколико 

се за то укаже потреба.'' 

На захтев грађана дела насеља Липнички Шор, додатни прелаз 

ће бити унет у плански документ,  на локацији оријентационо 

код стационаже 105+500 и к.п. пута 936/2,  тј. на позицији 

Гробљанскe улицe. У том смислу кориговаће се графички и 

текстуални део плана. 

У вези заштите од високих вода и поплава реке Дрине као и са 

регулисаним и нерегулисаним  притокама  (Лешница, Жича, 

Јадар, Криваја, Жеравија и Штира), у план,   у поглављу 4.3.1. 

Водопривреда и водно земљиште,  уграђени  су сви услови 

надлежног ЈП ''Србија воде'', који се тичу брзе саобарћајнице и 

то на местима где се она приближава кориту Дрине или 

''пресеца'' мање притоке.  

У плану, између осталог, стоји:  '' ... На деоници пута поред 

реке Дрине, на којој не постоји одбрамбени насип, планиран 

је јединствен објекат, којим се обезбеђује заштита подручја 

и самог објекта - пута... Изградњом објеката пута омогућити 

отицање унутрашњих или узводних вода и спровести 

одговарајуће мере и објекте за њихово одвођење.... На местима 

укрштања трасе брзе саобраћајнице и мостова са водотоковима 

и каналима, техничка решења изградње предметних 

саобраћајних објеката усагласити са плановима за одбрану од 

поплава и омогућити несметан прилаз службама и 

механизацији за одбрану од поплава заштитним водним 

објектима. На деловима трасе где саобраћајница прелази 

нерегулисане водотокове  извршити регулацију речног корита.''  

У текст плана, у наведеном поглављу додаје се реченица: 

''Изградња саобраћајнице не сме да угрози становништво и 

имовину по питању одбране од поплава, већ цео простор треба 

сагледати интегрално и споровести одговарајуће мере, имајући 

у виду и промене које доноси изградња саобраћајнице, што је у 

надлежности ЈП ''Србија воде'' и локалне самоуправе, кроз 

доношење оперативних планова одбране од поплава.''   
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Закључак Комисије:  

ПРИМЕДБА СЕ ДЕЛОМ НЕ ПРИХВАТА, А ДЕЛОМ  ПРИХВАТА 

Део примедбе који се прихвата односи се на прелаз. 

У плану, у поглављима 4.1. Јавне саобраћајне површине и В) Смернице за спровођење 

плана је већ наведено да : ''Кроз израду урбанистичког пројекта и одговарајуће техничке 

документације, уз сагласност ЈП Путева Србије, могуће је увођење и додатних колско-

пешачких прелаза и пролаза, на местима укрштања саобраћајнице са другим путевима, 

уколико се за то укаже потреба.'' 

На захтев грађана дела насеља Липнички Шор, додатни прелаз ће бити унет у плански 

документ,  на локацији оријентационо код стационаже 105+500 и к.п. пута 936/2,  тј. на 

позицији Гробљанскe улицe. У том смислу кориговаће се графички и текстуални део 

плана. 

Део примедбе који се не прихвата односи се на измештање трасе. Није могуће померање 

трасе имајући у виду техничке стандарде за пројектовање саобраћајнице и услове и 

ограничења на терену. 

Пошто дефинисана траса пута (на деоници, на којој је планиран јединствен објекат, којим 

се обезбеђује заштита подручја и самог објекта – пута од поплава) не обезбеђује заштиту 

од поплава делова насеља Липнички Шор и Јелав,  а према ставу и наведеном 

образложењу обрађивача плана, није могуће померање трасе саобраћајнице према Дрини, 

комисија је мишљења да је за небрањено грађевинско подручје  насеља неопходно донети 

посебну планску докумнтацију којом ће се регулисати заштита од великих вода Реке 

Дрине и њених притока.  

31. Мирослав Петровић, Липнички Шор,  од 20.01.2020. 

Примедба: се односи 

на измештање дела 

трасе ка Дрини, на 

локацији Липничког 

Шора, од Шкулића Аде 

до Кривића Аде, како 

би 70 домаћинстава 

имало везу са центром 

села, скратио се пут до 

школе и других јавних 

функција и избегла се 

опасност од поплава. 

Одговор Обрађивача: ПРИМЕДБА СЕ ДЕЛОМ НЕ 

ПРИХВАТА, А ДЕЛОМ  ПРИХВАТА 

Није могуће парцијално померање трасе имајући у виду 

техничке стандарде за пројектовање саобраћајнице и услове и 

ограничења на терену. 

У плану, у поглављима 4.1. Јавне саобраћајне површине и В) 

Смернице за спровођење плана је већ наведено да : ''Кроз 

израду урбанистичког пројекта и одговарајуће техничке 

документације, уз сагласност ЈП Путева Србије, могуће је 

увођење и додатних колско-пешачких прелаза и пролаза, на 

местима укрштања саобраћајнице са другим путевима, уколико 

се за то укаже потреба.'' 

На захтев грађана дела насеља Липнички Шор, додатни прелаз 

ће бити унет у плански документ,  на локацији оријентационо 

код стационаже 105+500 и к.п. пута 936/2,  тј. на позицији 

Гробљанскe улицe. У том смислу кориговаће се графички и 

текстуални део плана. 

У вези заштите од високих вода и поплава реке Дрине као и са 

регулисаним и нерегулисаним  притокама  (Лешница, Жича, 

Јадар, Криваја, Жеравија и Штира), у план,   у поглављу 4.3.1. 

Водопривреда и водно земљиште,  уграђени  су сви услови 

надлежног ЈП ''Србија воде'', који се тичу брзе саобарћајнице и 

то на местима где се она приближава кориту Дрине или 

''пресеца'' мање притоке.  

У плану, између осталог, стоји:  '' ... На деоници пута поред 

реке Дрине, на којој не постоји одбрамбени насип, планиран 

је јединствен објекат, којим се обезбеђује заштита подручја 

и самог објекта - пута... Изградњом објеката пута омогућити 

отицање унутрашњих или узводних вода и спровести 
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одговарајуће мере и објекте за њихово одвођење....  На местима 

укрштања трасе брзе саобраћајнице и мостова са водотоковима 

и каналима, техничка решења изградње предметних 

саобраћајних објеката усагласити са плановима за одбрану од 

поплава и омогућити несметан прилаз службама и 

механизацији за одбрану од поплава заштитним водним 

објектима. На деловима трасе где саобраћајница прелази 

нерегулисане водотокове  извршити регулацију речног корита.''  

У текст плана, у наведеном поглављу додаје се реченица: 

''Изградња саобраћајнице не сме да угрози становништво и 

имовину по питању одбране од поплава, већ цео простор треба 

сагледати интегрално и споровести одговарајуће мере, имајући 

у виду и промене које доноси изградња саобраћајнице, што је у 

надлежности ЈП ''Србија воде'' и локалне самоуправе, кроз 

доношење оперативних планова одбране од поплава.''   

Закључак Комисије:  

ПРИМЕДБА СЕ ДЕЛОМ НЕ ПРИХВАТА, А ДЕЛОМ  ПРИХВАТА 

Део примедбе који се прихвата односи се на прелаз. 

У плану, у поглављима 4.1. Јавне саобраћајне површине и В) Смернице за спровођење 

плана је већ наведено да : ''Кроз израду урбанистичког пројекта и одговарајуће техничке 

документације, уз сагласност ЈП Путева Србије, могуће је увођење и додатних колско-

пешачких прелаза и пролаза, на местима укрштања саобраћајнице са другим путевима, 

уколико се за то укаже потреба.'' 

На захтев грађана дела насеља Липнички Шор, додатни прелаз ће бити унет у плански 

документ,  на локацији оријентационо код стационаже 105+500 и к.п. пута 936/2,  тј. на 

позицији Гробљанскe улицe. У том смислу кориговаће се графички и текстуални део 

плана. 

Део примедбе који се не прихвата односи се на измештање трасе. Није могуће померање 

трасе имајући у виду техничке стандарде за пројектовање саобраћајнице и услове и 

ограничења на терену. 

Пошто дефинисана траса пута (на деоници, на којој је планиран јединствен објекат, којим 

се обезбеђује заштита подручја и самог објекта – пута од поплава) не обезбеђује заштиту 

од поплава делова насеља Липнички Шор и Јелав,  а према ставу и наведеном 

образложењу обрађивача плана, није могуће померање трасе саобраћајнице према Дрини, 

комисија је мишљења да је за небрањено грађевинско подручје  насеља неопходно донети 

посебну планску докумнтацију којом ће се регулисати заштита од великих вода Реке 

Дрине и њених притока.  

32. Слободан Петровић, Липнички Шор,  од 20.01.2020. 

Примедба: се односи 

на  к.п. 66, 67 и 70, са  

стамбеним и пратећим 

објектима и обрадивим 

земљиштем. Тражи се 

измештање трасе пута и 

заштита од поплава од 

реке Дрине. 

Одговор Обрађивача: ПРИМЕДБА СЕ ДЕЛОМ НЕ 

ПРИХВАТА, А ДЕЛОМ  ПРИХВАТА 

Није могуће парцијално померање трасе имајући у виду 

техничке стандарде за пројектовање саобраћајнице и услове и 

ограничења на терену. 

У плану, у поглављима 4.1. Јавне саобраћајне површине и В) 

Смернице за спровођење плана је већ наведено да : ''Кроз 

израду урбанистичког пројекта и одговарајуће техничке 

документације, уз сагласност ЈП Путева Србије, могуће је 

увођење и додатних колско-пешачких прелаза и пролаза, на 

местима укрштања саобраћајнице са другим путевима, уколико 

се за то укаже потреба.'' 

На захтев грађана дела насеља Липнички Шор, додатни прелаз 

ће бити унет у плански документ,  на локацији оријентационо 
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код стационаже 105+500 и к.п. пута 936/2,  тј. на позицији 

Гробљанскe улицe. У том смислу кориговаће се графички и 

текстуални део плана. 

У вези заштите од високих вода и поплава реке Дрине као и са 

регулисаним и нерегулисаним  притокама  (Лешница, Жича, 

Јадар, Криваја, Жеравија и Штира), у план,   у поглављу 4.3.1. 

Водопривреда и водно земљиште,  уграђени  су сви услови 

надлежног ЈП ''Србија воде'', који се тичу брзе саобарћајнице и 

то на местима где се она приближава кориту Дрине или 

''пресеца'' мање притоке.  

У плану, између осталог, стоји:  '' ... На деоници пута поред реке 

Дрине, на којој не постоји одбрамбени насип, планиран је 

јединствен објекат, којим се обезбеђује заштита подручја и 

самог објекта - пута... Изградњом објеката пута омогућити 

отицање унутрашњих или узводних вода и спровести 

одговарајуће мере и објекте за њихово одвођење.... На местима 

укрштања трасе брзе саобраћајнице и мостова са водотоковима 

и каналима, техничка решења изградње предметних 

саобраћајних објеката усагласити са плановима за одбрану од 

поплава и омогућити несметан прилаз службама и 

механизацији за одбрану од поплава заштитним водним 

објектима. На деловима трасе где саобраћајница прелази 

нерегулисане водотокове  извршити регулацију речног корита.''  

У текст плана, у наведеном поглављу додаје се реченица: 

''Изградња саобраћајнице не сме да угрози становништво и 

имовину по питању одбране од поплава, већ цео простор треба 

сагледати интегрално и споровести одговарајуће мере, имајући 

у виду и промене које доноси изградња саобраћајнице, што је у 

надлежности ЈП ''Србија воде'' и локалне самоуправе, кроз 

доношење оперативних планова одбране од поплава.''   

Закључак Комисије: 

ПРИМЕДБА СЕ НЕ ПРИХВАТА 

Примедба се не прихвата пошто се предметне парцеле у целини налазе у оквиру 

планиране површине јавне намене за саобраћајницу.  

Није могуће померање трасе имајући у виду техничке стандарде за пројектовање 

саобраћајнице и услове и ограничења на терену. 

Пошто дефинисана траса пута (на деоници, на којој је планиран јединствен објекат, којим 

се обезбеђује заштита подручја и самог објекта – пута од поплава) не обезбеђује заштиту 

од поплава делова насеља Липнички Шор и Јелав,  а према ставу и наведеном 

образложењу обрађивача плана, није могуће померање трасе саобраћајнице према Дрини, 

комисија је мишљења да је за небрањено грађевинско подручје  насеља неопходно донети 

посебну планску докумнтацију којом ће се регулисати заштита од великих вода Реке 

Дрине и њених притока. 

33.  Милан Ристановић,  Липнички Шор,  од 20.01.2020. 

Примедба: се односи 

на измештање дела 

трасе ка Дрини, на 

локацији Липничког 

Шора, од Шкулића Аде 

до Кривића Аде, како 

би 70 домаћинстава 

имало везу са центром 

Одговор Обрађивача: ПРИМЕДБА СЕ ДЕЛОМ НЕ 

ПРИХВАТА, А ДЕЛОМ  ПРИХВАТА 

Није могуће парцијално померање трасе имајући у виду 

техничке стандарде за пројектовање саобраћајнице и услове и 

ограничења на терену. 

У плану, у поглављима 4.1. Јавне саобраћајне површине и В) 

Смернице за спровођење плана је већ наведено да : ''Кроз 

израду урбанистичког пројекта и одговарајуће техничке 
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села, скратио се пут до 

школе и других јавних 

функција и избегла се 

опасност од поплава. 

документације, уз сагласност ЈП Путева Србије, могуће је 

увођење и додатних колско-пешачких прелаза и пролаза, на 

местима укрштања саобраћајнице са другим путевима, уколико 

се за то укаже потреба.'' 

На захтев грађана дела насеља Липнички Шор, додатни прелаз 

ће бити унет у плански документ,  на локацији оријентационо 

код стационаже 105+500 и к.п. пута 936/2,  тј. на позицији 

Гробљанскe улицe. У том смислу кориговаће се графички и 

текстуални део плана. 

У вези заштите од високих вода и поплава реке Дрине као и са 

регулисаним и нерегулисаним  притокама  (Лешница, Жича, 

Јадар, Криваја, Жеравија и Штира), у план,   у поглављу 4.3.1. 

Водопривреда и водно земљиште,  уграђени  су сви услови 

надлежног ЈП ''Србија воде'', који се тичу брзе саобарћајнице и 

то на местима где се она приближава кориту Дрине или 

''пресеца'' мање притоке.  

У плану, између осталог, стоји:  '' ... На деоници пута поред реке 

Дрине, на којој не постоји одбрамбени насип, планиран је 

јединствен објекат, којим се обезбеђује заштита подручја и 

самог објекта - пута... Изградњом објеката пута омогућити 

отицање унутрашњих или узводних вода и спровести 

одговарајуће мере и објекте за њихово одвођење....  На местима 

укрштања трасе брзе саобраћајнице и мостова са водотоковима 

и каналима, техничка решења изградње предметних 

саобраћајних објеката усагласити са плановима за одбрану од 

поплава и омогућити несметан прилаз службама и 

механизацији за одбрану од поплава заштитним водним 

објектима. На деловима трасе где саобраћајница прелази 

нерегулисане водотокове  извршити регулацију речног корита.''  

У текст плана, у наведеном поглављу додаје се реченица: 

''Изградња саобраћајнице не сме да угрози становништво и 

имовину по питању одбране од поплава, већ цео простор треба 

сагледати интегрално и споровести одговарајуће мере, имајући 

у виду и промене које доноси изградња саобраћајнице, што је у 

надлежности ЈП ''Србија воде'' и локалне самоуправе, кроз 

доношење оперативних планова одбране од поплава.''   

Закључак Комисије: 

ПРИМЕДБА СЕ ДЕЛОМ НЕ ПРИХВАТА, А ДЕЛОМ  ПРИХВАТА 

Део примедбе који се прихвата односи се на прелаз. 

У плану, у поглављима 4.1. Јавне саобраћајне површине и В) Смернице за спровођење 

плана је већ наведено да : ''Кроз израду урбанистичког пројекта и одговарајуће техничке 

документације, уз сагласност ЈП Путева Србије, могуће је увођење и додатних колско-

пешачких прелаза и пролаза, на местима укрштања саобраћајнице са другим путевима, 

уколико се за то укаже потреба.'' 

На захтев грађана дела насеља Липнички Шор, додатни прелаз ће бити унет у плански 

документ,  на локацији оријентационо код стационаже 105+500 и к.п. пута 936/2,  тј. на 

позицији Гробљанскe улицe. У том смислу кориговаће се графички и текстуални део 

плана. 

Део примедбе који се не прихвата односи се на измештање трасе. Није могуће померање 

трасе имајући у виду техничке стандарде за пројектовање саобраћајнице и услове и 

ограничења на терену. 

Пошто дефинисана траса пута (на деоници, на којој је планиран јединствен објекат, којим 



29 

 

се обезбеђује заштита подручја и самог објекта – пута од поплава) не обезбеђује заштиту 

од поплава делова насеља Липнички Шор и Јелав,  а према ставу и наведеном 

образложењу обрађивача плана, није могуће померање трасе саобраћајнице према Дрини, 

комисија је мишљења да је за небрањено грађевинско подручје  насеља неопходно донети 

посебну планску докумнтацију којом ће се регулисати заштита од великих вода Реке 

Дрине и њених притока. 

34. Драган Ранковић, Лозничко Поље,  од 20.01.2020. 

Примедба: се односи 

на  к.п. 1034, 1036, 

1016, 1017 на којима се 

налазе стамбени и 

помоћни објекти и 

обрадиво земљиште. 

Други део примедбе се 

односи на процес 

експропријације и 

висину накнаде. 

Одговор Обрађивача: ПРИМЕДБА СЕ ДЕЛОМ 

ПРИХВАТА,  ДЕЛОМ НИЈЕ ОСНОВАНА  

Прихваћено је  померање границе плана (сужење), на ивицу 

катастарске парцеле постојећег приступног пута тако да 

парцеле на овом потезу неће бити изузете.  

Процес експропријације и висна накнаде нису предмет 

урбанистичког плана. 

Закључак Комисије: 

ПРИМЕДБА СЕ ДЕЛОМ ПРИХВАТА,  ДЕЛОМ НИЈЕ ОСНОВАНА  

Прихваћено је померање границе плана (сужење), на ивицу катастарске парцеле 

постојећег приступног пута тако да парцеле на овом потезу неће бити изузете (кп. бр. 1016 

и 1017 КО Лозница).  

Део примедбе који се односи на поступак експропријације није основан. Процес 

експропријације и висина накнаде нису предмет урбанистичког плана. 

35. Сретен Ранковић,  Лозничко Поље,  од 20.01.2020. 

Примедба: се односи 

на  к.п. 1012, 1013, 

1016, 1017 на којима се 

налазе стамбени и 

помоћни објекти и 

обрадиво земљиште. 

Други део примедбе се 

односи на процес 

експропријације и 

висину накнаде. 

Одговор Обрађивача: ПРИМЕДБА СЕ ДЕЛОМ 

ПРИХВАТА,  ДЕЛОМ НИЈЕ ОСНОВАНА   

Прихваћено је  померање границе плана (сужење), на ивицу 

катастарске парцеле постојећег приступног пута тако да 

парцеле на овом потезу неће бити изузете.  

Процес експропријације и висна накнаде нису предмет 

урбанистичког плана. 

 

Закључак Комисије: 

ПРИМЕДБА СЕ ДЕЛОМ ПРИХВАТА,  ДЕЛОМ НИЈЕ ОСНОВАНА  

Прихваћено је померање границе плана (сужење), на ивицу катастарске парцеле 

постојећег приступног пута тако да парцеле на овом потезу неће бити изузете.  

Део примедбе који се односи на поступак експропријације није основан. Процес 

експропријације и висина накнаде нису предмет урбанистичког плана. 

36. Гордана Ћирковић, Лозница,  од 20.01.2020. 

Примедба: се односи 

на  к.п. 1014, 1015 и 

14417, тражи се измена 

намене парцеле, 

приступ, израда 

заштите од буке, 

обезбеђење струје и 

Одговор Обрађивача: ПРИМЕДБА НИЈЕ ОСНОВАНА 

 

Прихваћено је  померање границе плана (сужење), на ивицу 

катастарске парцеле постојећег приступног пута тако да 

парцеле на овом потезу неће бити изузете.  

Намена предметних парцела, услови коришћења и прикључци 

на комуналну инфраструктуру су предмет другог планског 
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воде за викенд насеље, 

надокнада, 

легализација. 

документа - ПГР Лозница.   

Приступ на парцелу ће бити као и до сада.  

Услови заштите од негативних утицаја саобраћајнице на 

околину су наведени у текстуалном делу плана, поглавља: 

2.2.3.Заштита животне средине, 4.1. Јавне саобраћајне 

површине, Заштита од загађења у зони стамбених насеља  и 4.2. 

Јавне зелене површине.  

Легализација објеката је посебан процес и није предмет 

урбанистичког плана.  

Процес експропријације и висна накнаде нису предмет 

урбанистичког плана. 

Закључак Комисије: 

ПРИМЕДБА НИЈЕ ОСНОВАНА 

Прихваћено је  померање границе плана (сужење), на ивицу катастарске парцеле 

постојећег приступног пута тако да парцеле на овом потезу неће бити изузете.  

Намена предметних парцела, услови коришћења и прикључци на комуналну 

инфраструктуру су предмет другог планског документа - ПГР Лозница.   

Приступ на парцелу ће бити као и до сада.  

Услови заштите од негативних утицаја саобраћајнице на околину су наведени у 

текстуалном делу плана, поглавља: 2.2.3.Заштита животне средине, 4.1. Јавне саобраћајне 

површине, Заштита од загађења у зони стамбених насеља  и 4.2. Јавне зелене површине.  

Легализација објеката је посебан процес и није предмет урбанистичког плана.  

Процес експропријације и висина накнаде нису предмет урбанистичког плана. 

37. Владан Алексић,  Липнички Шор, од 20.01.2020. 

Примедба: се односи 

на  к.п. 236,  измештање 

дела трасе ка Дрини, 

како би се изузела 

парцела обрадивог 

земљишта и заштитило 

од поплава.  

Одговор Обрађивача: ПРИМЕДБА СЕ НЕ ПРИХВАТА 

Није могуће парцијално померање трасе имајући у виду 

техничке стандарде за пројектовање саобраћајнице и услове и 

ограничења на терену. 

У вези заштите од високих вода и поплава реке Дрине као и са 

регулисаним и нерегулисаним  притокама  (Лешница, Жича, 

Јадар, Криваја, Жеравија и Штира), у план,   у поглављу 4.3.1. 

Водопривреда и водно земљиште,  уграђени  су сви услови 

надлежног ЈП ''Србија воде'', који се тичу брзе саобарћајнице и 

то на местима где се она приближава кориту Дрине или 

''пресеца'' мање притоке.  

У плану, између осталог, стоји:  '' ... На деоници пута поред 

реке Дрине, на којој не постоји одбрамбени насип, планиран 

је јединствен објекат, којим се обезбеђује заштита подручја 

и самог објекта - пута... Изградњом објеката пута омогућити 

отицање унутрашњих или узводних вода и спровести 

одговарајуће мере и објекте за њихово одвођење.... На местима 

укрштања трасе брзе саобраћајнице и мостова са водотоковима 

и каналима, техничка решења изградње предметних 

саобраћајних објеката усагласити са плановима за одбрану од 

поплава и омогућити несметан прилаз службама и 

механизацији за одбрану од поплава заштитним водним 

објектима. На деловима трасе где саобраћајница прелази 

нерегулисане водотокове  извршити регулацију речног корита.''  

У текст плана, у наведеном поглављу додаје се реченица: 

''Изградња саобраћајнице не сме да угрози становништво и 

имовину по питању одбране од поплава, већ цео простор треба 
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сагледати интегрално и споровести одговарајуће мере, имајући 

у виду и промене које доноси изградња саобраћајнице, што је у 

надлежности ЈП ''Србија воде'' и локалне самоуправе, кроз 

доношење оперативних планова одбране од поплава.''   

Закључак Комисије: 

ПРИМЕДБА СЕ НЕ ПРИХВАТА 

Није могуће померање трасе имајући у виду техничке стандарде за пројектовање 

саобраћајнице и услове и ограничења на терену. 

Пошто дефинисана траса пута (на деоници, на којој је планиран јединствен објекат, којим 

се обезбеђује заштита подручја и самог објекта – пута од поплава) не обезбеђује заштиту 

од поплава делова насеља Липнички Шор и Јелав,  а према ставу и наведеном 

образложењу обрађивача плана, није могуће померање трасе саобраћајнице према Дрини, 

комисија је мишљења да је за небрањено грађевинско подручје  насеља неопходно донети 

посебну планску докумнтацију којом ће се регулисати заштита од великих вода Реке 

Дрине и њених притока. 

38. Бранко Деспотовић,  Липнички Шор, од 20.01.2020. 

Примедба: се односи 

на  к.п. 76/1, 77, 193, 

194 и 231 

пољопривредног 

домаћинства.  

Тражи се измештање 

трасе пута ка Дрини и 

заштита од поплава.  

Одговор Обрађивача: ПРИМЕДБА СЕ НЕ ПРИХВАТА 

Није могуће парцијално померање трасе имајући у виду 

техничке стандарде за пројектовање саобраћајнице и услове и 

ограничења на терену.  

У вези заштите од високих вода и поплава реке Дрине као и са 

регулисаним и нерегулисаним  притокама  (Лешница, Жича, 

Јадар, Криваја, Жеравија и Штира), у план,   у поглављу 4.3.1. 

Водопривреда и водно земљиште,  уграђени  су сви услови 

надлежног ЈП ''Србија воде'', који се тичу брзе саобарћајнице и 

то на местима где се она приближава кориту Дрине или 

''пресеца'' мање притоке.  

У плану, између осталог, стоји:  '' ... На деоници пута поред 

реке Дрине, на којој не постоји одбрамбени насип, планиран 

је јединствен објекат, којим се обезбеђује заштита подручја 

и самог објекта - пута... Изградњом објеката пута омогућити 

отицање унутрашњих или узводних вода и спровести 

одговарајуће мере и објекте за њихово одвођење....  На местима 

укрштања трасе брзе саобраћајнице и мостова са водотоковима 

и каналима, техничка решења изградње предметних 

саобраћајних објеката усагласити са плановима за одбрану од 

поплава и омогућити несметан прилаз службама и 

механизацији за одбрану од поплава заштитним водним 

објектима. На деловима трасе где саобраћајница прелази 

нерегулисане водотокове  извршити регулацију речног корита.''  

У текст плана, у наведеном поглављу додаје се реченица: 

''Изградња саобраћајнице не сме да угрози становништво и 

имовину по питању одбране од поплава, већ цео простор треба 

сагледати интегрално и споровести одговарајуће мере, имајући 

у виду и промене које доноси изградња саобраћајнице, што је у 

надлежности ЈП ''Србија воде'' и локалне самоуправе, кроз 

доношење оперативних планова одбране од поплава.''   

Закључак Комисије: 

ПРИМЕДБА СЕ НЕ ПРИХВАТА 

Није могуће померање трасе имајући у виду техничке стандарде за пројектовање 

саобраћајнице и услове и ограничења на терену. 
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Пошто дефинисана траса пута (на деоници, на којој је планиран јединствен објекат, којим 

се обезбеђује заштита подручја и самог објекта – пута од поплава) не обезбеђује заштиту 

од поплава делова насеља Липнички Шор и Јелав,  а према ставу и наведеном 

образложењу обрађивача плана, није могуће померање трасе саобраћајнице према Дрини, 

комисија је мишљења да је за небрањено грађевинско подручје  насеља неопходно донети 

посебну планску докумнтацију којом ће се регулисати заштита од великих вода Реке 

Дрине и њених притока. 

39. Драган Илић и др., Јелав,  од 20.01.2020. 

Примедба: се односи 

на  к.п.19/20 и 19/2 

обрадивог земљишта. 

Поставља се питање 

накнаде и тражи 

приступ до друге 

наведене парцеле. 

Одговор Обрађивача: ПРИМЕДБА СЕ ДЕЛИМИЧНО НЕ 

ПРИХВАТА, ДЕЛИМИЧНО НИЈЕ ОСНОВАНА  

Није могуће парцијално померање трасе имајући у виду 

техничке стандарде за пројектовање саобраћајнице и услове и 

ограничења на терену. 

Процес експропријације и висна накнаде нису предмет 

урбанистичког плана, већ план детаљне регулације представља 

основ за дефинисање јавних намена и површина и за 

експропријацију земљишта на планираном коридору пута. 

Такође, у текстуалном делу плана, у поглављу В) Смернице за 

спровођење плана, стоји:''Без обзира на планско решење којим 

се одређује регулациона линија и појас експропријације 

могућности и обавезе експропријације преосталог дела имовине 

који није функционалан или од интереса власника за даље 

коришћење, решавају се у складу са чланом 10. Закона о 

експропријацији ("Сл. гласник РС", бр. 53/95, "Сл. лист СРЈ", 

бр. 16/2001 - одлука СУС и "Сл. гласник РС", бр. 20/2009, 

55/2013 - одлука УС и 106/2016 - аутентично тумачење).''  

Прилаз до друге наведене парцеле остаје уз реку Јадар испод 

планираног моста.  

Закључак Комисије: 

ПРИМЕДБА СЕ ДЕЛИМИЧНО НЕ ПРИХВАТА, ДЕЛИМИЧНО НИЈЕ ОСНОВАНА  

Није могуће померање трасе имајући у виду техничке стандарде за пројектовање 

саобраћајнице и услове и ограничења на терену. 

Пошто дефинисана траса пута не обезбеђује заштиту од поплава делова насеља Липнички 

Шор и Јелав,  а према ставу и наведеном образложењу обрађивача плана, није могуће 

померање трасе саобраћајнице према Дрини, комисија је мишљења да је за небрањено 

грађевинско подручје  насеља неопходно донети посебну планску докумнтацију којом ће 

се регулисати заштита од великих вода Реке Дрине и њених притока. 

Део примедбе који се односи на поступак експропријације није основан. Процес 

експропријације и висина накнаде нису предмет урбанистичког плана, већ план детаљне 

регулације представља основ за дефинисање јавних намена и површина и за 

експропријацију земљишта на планираном коридору пута. Такође, у текстуалном делу 

плана, у поглављу В) Смернице за спровођење плана, стоји:''Без обзира на планско 

решење којим се одређује регулациона линија и појас експропријације могућности и 

обавезе експропријације преосталог дела имовине који није функционалан или од 

интереса власника за даље коришћење, решавају се у складу са чланом 10. Закона о 

експропријацији ("Сл. гласник РС", бр. 53/95, "Сл. лист СРЈ", бр. 16/2001 - одлука СУС и 

"Сл. гласник РС", бр. 20/2009, 55/2013 - одлука УС и 106/2016 - аутентично тумачење).''  

Прилаз до друге наведене парцеле остаје уз реку Јадар испод планираног моста. 
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40. Миодраг Јанковић, Лозница,  од 21.01.2020. 

Примедба: се односи 

на планиране кружне 

токове и пројектовану 

брзину пута, предлажу 

се прелази и пропусти 

на местима укрштања 

са локалном путном 

мрежом. 

Одговор Обрађивача: ПРИМЕДБА СЕ НЕ ПРИХВАТА 

Пројектно решење и план пута су урађени у свему са 

пројектним задатком који је доставио инвеститор и управљач 

пута  ЈП Путеви Србије.  

Закључак Комисије: 

ПРИМЕДБА СЕ НЕ ПРИХВАТА 

Пројектно решење и план пута су урађени у свему са пројектним задатком који је 

доставио инвеститор и управљач пута  ЈП Путеви Србије. 

41. Ненад Станимировић,  Лозничко Поље, од 21.01.2020. 

Примедба: се односи 

на  измештање кружног 

тока на стационажи 

108+500 на деоницу 

пута између стационажа 

109+000 и 109+500, на 

земљиште које је у 

власништву Републике 

Србије, даље од 

стамбених објеката и 

азила за псе. 

Одговор Обрађивача: ПРИМЕДБА СЕ  НЕ ПРИХВАТА 

Није могуће парцијално померање трасе имајући у виду 

техничке стандарде за пројектовање саобраћајнице и услове и 

ограничења на терену. 

Закључак Комисије: 

ПРИМЕДБА СЕ  НЕ ПРИХВАТА 

Није могуће померање трасе имајући у виду техничке стандарде за пројектовање 

саобраћајнице и услове и ограничења на терену. 

42. Милутин Веселиновић, Липнички Шор,  од 21.01.2020. 

Примедба: се односи 

на  к.п. 349 и 350,  и 

измештање дела трасе 

ка Дрини, како би се 

избегле наведене 

парцеле. 

Одговор Обрађивача: ПРИМЕДБА СЕ  НЕ ПРИХВАТА 

Није могуће парцијално померање трасе имајући у виду 

техничке стандарде за пројектовање саобраћајнице и услове и 

ограничења на терену. 

Закључак Комисије: 

ПРИМЕДБА СЕ  НЕ ПРИХВАТА 

Није могуће померање трасе имајући у виду техничке стандарде за пројектовање 

саобраћајнице и услове и ограничења на терену. 

43. Милан Ранковић,  Лозничко Поље, од 21.01.2020. 

Примедба: се односи 

на стамбене и помоћне 

објекте и обрадиво 

земљиште на адреси ул. 

Мике Митровића 22, 

изградњу брзе 

Одговор Обрађивача: ПРИМЕДБА СЕ  ДЕЛОМ НЕ 

ПРИХВАТА, ДЕЛОМ НИЈЕ ОСНОВАНА 

Није могуће парцијално померање трасе имајући у виду 

техничке стандарде за пројектовање саобраћајнице и услове и 

ограничења на терену.  

Обухват плана и дужина трасе су одређени пројектним 
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саобраћајнице, за који 

се сматра да на овом 

делу нема потребе, а 

уколико је неопходно 

тражи се правична 

надокнада.  

задатаком и Одлуком и изради плана и планом вишег реда.  

Процес експропријације и висна накнаде нису предмет 

урбанистичког плана, већ план детаљне регулације представља 

основ за дефинисање јавних намена и површина и за 

експропријацију земљишта на планираном коридору пута. 

Такође, у текстуалном делу плана, у поглављу В) Смернице за 

спровођење плана, стоји: ''Без обзира на планско решење којим 

се одређује регулациона линија и појас експропријације 

могућности и обавезе експропријације преосталог дела имовине 

који није функционалан или од интереса власника за даље 

коришћење, решавају се у складу са чланом 10. Закона о 

експропријацији ("Сл. гласник РС", бр. 53/95, "Сл. лист СРЈ", 

бр. 16/2001 - одлука СУС и "Сл. гласник РС", бр. 20/2009, 

55/2013 - одлука УС и 106/2016 - аутентично тумачење).''  

Закључак Комисије: 

ПРИМЕДБА СЕ  ДЕЛОМ НЕ ПРИХВАТА, ДЕЛОМ НИЈЕ ОСНОВАНА 

Није могуће померање трасе имајући у виду техничке стандарде за пројектовање 

саобраћајнице и услове и ограничења на терену.  

Обухват плана и дужина трасе су одређени пројектним задатаком и Одлуком и изради 

плана и планом вишег реда.  

Део примедбе који се односи на поступак експропријације није основан. Процес 

експропријације и висна накнаде нису предмет урбанистичког плана, већ план детаљне 

регулације представља основ за дефинисање јавних намена и површина и за 

експропријацију земљишта на планираном коридору пута. Такође, у текстуалном делу 

плана, у поглављу В) Смернице за спровођење плана, стоји: ''Без обзира на планско 

решење којим се одређује регулациона линија и појас експропријације могућности и 

обавезе експропријације преосталог дела имовине који није функционалан или од 

интереса власника за даље коришћење, решавају се у складу са чланом 10. Закона о 

експропријацији ("Сл. гласник РС", бр. 53/95, "Сл. лист СРЈ", бр. 16/2001 - одлука СУС и 

"Сл. гласник РС", бр. 20/2009, 55/2013 - одлука УС и 106/2016 - аутентично тумачење).'' 

44. Бранко Ђурић, Липнички Шор, од 21.01.2020. 

Примедба: се односи 

на измештање 

саобраћајнице ка реци 

Дрини, тј. да се 

обезбеди прилаз 

стамбеном и пословном 

простору (у Липничком 

Шору), краћи пут до 

школе и заштита од 

поплава. 

Није наведена адреса и 

катастарска парцела.  

Одговор Обрађивача: ПРИМЕДБА СЕ ДЕЛОМ НЕ 

ПРИХВАТА, А ДЕЛОМ  ПРИХВАТА 

Није могуће парцијално померање трасе имајући у виду 

техничке стандарде за пројектовање саобраћајнице и услове и 

ограничења на терену. 

У плану, у поглављима 4.1. Јавне саобраћајне површине и В) 

Смернице за спровођење плана је већ наведено да : ''Кроз 

израду урбанистичког пројекта и одговарајуће техничке 

документације, уз сагласност ЈП Путева Србије, могуће је 

увођење и додатних колско-пешачких прелаза и пролаза, на 

местима укрштања саобраћајнице са другим путевима, уколико 

се за то укаже потреба.'' 

На захтев грађана дела насеља Липнички Шор, додатни прелаз 

ће бити унет у плански документ,  на локацији оријентационо 

код стационаже 105+500 и к.п. пута 936/2,  тј. на позицији 

Гробљанскe улицe. У том смислу кориговаће се графички и 

текстуални део плана. 

У вези заштите од високих вода и поплава реке Дрине као и са 

регулисаним и нерегулисаним  притокама  (Лешница, Жича, 

Јадар, Криваја, Жеравија и Штира), у план,   у поглављу 4.3.1. 
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Водопривреда и водно земљиште,  уграђени  су сви услови 

надлежног ЈП ''Србија воде'', који се тичу брзе саобарћајнице и 

то на местима где се она приближава кориту Дрине или 

''пресеца'' мање притоке.  

У плану, између осталог, стоји:  '' ... На деоници пута поред 

реке Дрине, на којој не постоји одбрамбени насип, планиран 

је јединствен објекат, којим се обезбеђује заштита подручја 

и самог објекта - пута... Изградњом објеката пута омогућити 

отицање унутрашњих или узводних вода и спровести 

одговарајуће мере и објекте за њихово одвођење.... На местима 

укрштања трасе брзе саобраћајнице и мостова са водотоковима 

и каналима, техничка решења изградње предметних 

саобраћајних објеката усагласити са плановима за одбрану од 

поплава и омогућити несметан прилаз службама и 

механизацији за одбрану од поплава заштитним водним 

објектима. На деловима трасе где саобраћајница прелази 

нерегулисане водотокове  извршити регулацију речног корита.''  

У текст плана, у наведеном поглављу додаје се реченица: 

''Изградња саобраћајнице не сме да угрози становништво и 

имовину по питању одбране од поплава, већ цео простор треба 

сагледати интегрално и споровести одговарајуће мере, имајући 

у виду и промене које доноси изградња саобраћајнице, што је у 

надлежности ЈП ''Србија воде'' и локалне самоуправе, кроз 

доношење оперативних планова одбране од поплава.''   

Закључак Комисије: 

ПРИМЕДБА СЕ ДЕЛОМ НЕ ПРИХВАТА, А ДЕЛОМ  ПРИХВАТА 

Део примедбе који се прихвата односи се на прелаз. 

У плану, у поглављима 4.1. Јавне саобраћајне површине и В) Смернице за спровођење 

плана је већ наведено да : ''Кроз израду урбанистичког пројекта и одговарајуће техничке 

документације, уз сагласност ЈП Путева Србије, могуће је увођење и додатних колско-

пешачких прелаза и пролаза, на местима укрштања саобраћајнице са другим путевима, 

уколико се за то укаже потреба.'' 

На захтев грађана дела насеља Липнички Шор, додатни прелаз ће бити унет у плански 

документ,  на локацији оријентационо код стационаже 105+500 и к.п. пута 936/2,  тј. на 

позицији Гробљанскe улицe. У том смислу кориговаће се графички и текстуални део 

плана. 

Део примедбе који се не прихвата односи се на измештање трасе. Није могуће померање 

трасе имајући у виду техничке стандарде за пројектовање саобраћајнице и услове и 

ограничења на терену. 

Пошто дефинисана траса пута (на деоници, на којој је планиран јединствен објекат, којим 

се обезбеђује заштита подручја и самог објекта – пута од поплава) не обезбеђује заштиту 

од поплава делова насеља Липнички Шор и Јелав,  а према ставу и наведеном 

образложењу обрађивача плана, није могуће померање трасе саобраћајнице према Дрини, 

комисија је мишљења да је за небрањено грађевинско подручје  насеља неопходно донети 

посебну планску докумнтацију којом ће се регулисати заштита од великих вода Реке 

Дрине и њених притока. 
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45. ГИТ ''ВУК'' доо, Лозница, од 21.01.2020. 

Примедба: се односи 

на к.п.  4536/6, тражи се 

прилаз у индустријској 

зони Шепак, за потребе 

штампарије и царинског 

складишта.  

Одговор Обрађивача: ПРИМЕДБА СЕ  ДЕЛИМИЧНО 

ПРИХВАТА 

На овој врсти брзе саобраћајнице забрањен је директан колски 

приступ, тј. прикључак појединих парцела ивичне градње, већ 

се приступ остварује  индиректно,  преко раскрсница и локалне 

путне мреже или сервисних саобраћајница. 

Међутим, прикључак је могуће остварити кроз израду 

јединственог плана детаљне регулације за шири обухват и на 

основу добијених услова и сагласности ЈП Путеви Србије и 

Србијаводе, као и других надлежних институција.  

У плану ће такође бити додате реченице:  

''Због промене категоризације путног објекта неопходно је да се 

за постојеће прикључке, уколико се жели да остану тј. да се 

прикључе на брзу саобраћаницу, добије сагласност од 

упарављача пута ЈП Путеви Србије.'' 

Закључак Комисије: 

ПРИМЕДБА СЕ  ДЕЛИМИЧНО ПРИХВАТА 

На овој врсти брзе саобраћајнице забрањен је директан колски приступ, тј. прикључак 

појединих парцела ивичне градње, већ се приступ остварује  индиректно,  преко 

раскрсница и локалне путне мреже или сервисних саобраћајница. 

Међутим, прикључак је могуће остварити кроз израду јединственог плана детаљне 

регулације за шири обухват и на основу добијених услова и сагласности ЈП Путеви Србије 

и Србијаводе, као и других надлежних институција.  

У плану ће такође бити додате реченице:  

''Због промене категоризације путног објекта неопходно је да се за постојеће прикључке, 

уколико се жели да остану тј. да се прикључе на брзу саобраћаницу, добије сагласност од 

упарављача пута ЈП Путеви Србије.'' 

46. Милорад Антонић, Јелав, од 21.01.2020. 

Примедба: се односи 

на везу Јелава са брзом 

саобраћајницом 

(нечитко). 

Одговор Обрађивача: ПРИМЕДБА СЕ  ПРИХВАТА 

У плану, у поглављима 4.1. Јавне саобраћајне површине и В) 

Смернице за спровођење плана је већ наведено да : ''Кроз 

израду урбанистичког пројекта и одговарајуће техничке 

документације, уз сагласност ЈП Путева Србије, могуће је 

увођење и додатних колско-пешачких прелаза и пролаза, на 

местима укрштања саобраћајнице са другим путевима, уколико 

се за то укаже потреба.'' 

На захтев грађана насеља Јелав, додатни прелаз ће бити унет у 

плански документ,  на локацији  оријентационо код стационаже 

101+000 и  к.п. пута 422/2,  тј. на позицији Цинаглијске улице. 

У том смислу кориговаће се графички и текстуални део плана.  

Закључак Комисије: 

ПРИМЕДБА СЕ  ПРИХВАТА 

У плану, у поглављима 4.1. Јавне саобраћајне површине и В) Смернице за спровођење 

плана је већ наведено да : ''Кроз израду урбанистичког пројекта и одговарајуће техничке 

документације, уз сагласност ЈП Путева Србије, могуће је увођење и додатних колско-

пешачких прелаза и пролаза, на местима укрштања саобраћајнице са другим путевима, 

уколико се за то укаже потреба.'' 

На захтев грађана насеља Јелав, додатни прелаз ће бити унет у плански документ,  на 

локацији  оријентационо код стационаже 101+000 и  к.п. пута 422/2,  тј. на позицији 

Циганлијске улице. У том смислу кориговаће се графички и текстуални део плана. 



37 

 

47. Удружење ''Дрински сплавари'', Бадовинци, од 21.01.2020. 

Примедба: се односи 

на прелаз у Новом Селу 

и сервисну 

саобраћајницу и 

могућност развоја 

туризма на обали 

Дрине.  

Одговор Обрађивача: ПРИМЕДБА СЕ  ПРИХВАТА 

У плану, у поглављима 4.1. Јавне саобраћајне површине и В) 

Смернице за спровођење плана је већ наведено да : ''Кроз 

израду урбанистичког пројекта и одговарајуће техничке 

документације, уз сагласност ЈП Путева Србије, могуће је 

увођење и додатних колско-пешачких прелаза и пролаза, на 

местима укрштања саобраћајнице са другим путевима, уколико 

се за то укаже потреба.'' 

На захтев грађана насеља Ново Село, додатни прелаз ће бити 

унет у плански документ, на локацији оријентационо код 

стационаже 92+200 и  к.п. пута 3071,  тј. на позицији атарског 

пута. У том смислу кориговаће се графички и текстуални део 

плана.  

Изградња брзе саобраћајнице свакако ће допринети и развоју 

туризма и бољој доступности. 

Закључак Комисије: 

ПРИМЕДБА СЕ  ПРИХВАТА 

У плану, у поглављима 4.1. Јавне саобраћајне површине и В) Смернице за спровођење 

плана је већ наведено да : ''Кроз израду урбанистичког пројекта и одговарајуће техничке 

документације, уз сагласност ЈП Путева Србије, могуће је увођење и додатних колско-

пешачких прелаза и пролаза, на местима укрштања саобраћајнице са другим путевима, 

уколико се за то укаже потреба.'' 

На захтев грађана насеља Ново Село, додатни прелаз ће бити унет у плански документ, на 

локацији оријентационо код стационаже 92+200 и  к.п. пута 3071,  тј. на позицији атарског 

пута. У том смислу кориговаће се графички и текстуални део плана.  

Изградња брзе саобраћајнице свакако ће допринети и развоју туризма и бољој 

доступности. 

48. Еколошко удружење ''Сачувајмо Дрину'', Бадовинци, од 21.01.2020. 

Примедба: (укупно 9 

страна са прилозима) се 

односи на: 

- опасност од поплавног 

таласа реке Јадар, те 

се предлаже 

усаглашавање кота 

насипа пута; 

- на кружне раскрснице 

и распоред 

планираних прелаза; 

- додатне петље у 

насељу Лешница и 

Новом Селу; 

- додатни кружни ток;  

- додатну сервисну 

саобраћајницу дуж 

обале Дрине.  

Одговор Обрађивача: ПРИМЕДБА ДЕЛОМ НИЈЕ 

ОСНОВАНА, ДЕЛОМ СЕ НЕ ПРИХВАТА  

Није могуће парцијално померање трасе имајући у виду 

техничке стандарде за пројектовање саобраћајнице и услове и 

ограничења на терену.Пројектно решење и план пута су 

урађени у свему са пројектним задатком који је доставио 

инвеститор и управљач пута  ЈП Путеви Србије. 

У вези заштите од високих вода и поплава реке Дрине као и са 

регулисаним и нерегулисаним  притокама  (Лешница, Жича, 

Јадар, Криваја, Жеравија и Штира), у план,   у поглављу 4.3.1. 

Водопривреда и водно земљиште,  уграђени  су сви услови 

надлежног ЈП ''Србија воде'', који се тичу брзе саобарћајнице и 

то на местима где се она приближава кориту Дрине или 

''пресеца'' мање притоке.  

У плану, између осталог, стоји:  '' ... На деоници пута поред реке 

Дрине, на којој не постоји одбрамбени насип, планиран је 

јединствен објекат, којим се обезбеђује заштита подручја и 

самог објекта - пута... Изградњом објеката пута омогућити 

отицање унутрашњих или узводних вода и спровести 

одговарајуће мере и објекте за њихово одвођење.... На местима 

укрштања трасе брзе саобраћајнице и мостова са водотоковима 

и каналима, техничка решења изградње предметних 
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саобраћајних објеката усагласити са плановима за одбрану од 

поплава и омогућити несметан прилаз службама и 

механизацији за одбрану од поплава заштитним водним 

објектима. На деловима трасе где саобраћајница прелази 

нерегулисане водотокове  извршити регулацију речног корита.''  

У текст плана, у наведеном поглављу додаје се реченица: 

''Изградња саобраћајнице не сме да угрози становништво и 

имовину по питању одбране од поплава, већ цео простор треба 

сагледати интегрално и споровести одговарајуће мере, имајући 

у виду и промене које доноси изградња саобраћајнице, што је у 

надлежности ЈП ''Србија воде'' и локалне самоуправе, кроз 

доношење оперативних планова одбране од поплава.''   

У насељи,а Лешница и Ново Село на основу примедби грађана 

додати су прелази брзе саобраћајнице у циљу повезивања 

делова насеља и лакше комуникације. 

Сервисне саобраћајнице ће бити разрађене у фази пројектовања 

на делови где треба обезбедити приступ и повезати локалну 

саобраћајну мрежу, а приступ објектима дуж Дрине није 

угрожен. 

Закључак Комисије: 

ПРИМЕДБА ДЕЛОМ НИЈЕ ОСНОВАНА, ДЕЛОМ СЕ НЕ ПРИХВАТА  

Није могуће померање трасе имајући у виду техничке стандарде за пројектовање 

саобраћајнице и услове и ограничења на терену.Пројектно решење и план пута су урађени 

у свему са пројектним задатком који је доставио инвеститор и управљач пута  ЈП Путеви 

Србије. 

У вези заштите од високих вода и поплава реке Дрине као и са регулисаним и 

нерегулисаним  притокама  (Лешница, Жича, Јадар, Криваја, Жеравија и Штира), у план,   

у поглављу 4.3.1. Водопривреда и водно земљиште,  уграђени  су сви услови надлежног 

ЈП ''Србија воде'', који се тичу брзе саобарћајнице и то на местима где се она приближава 

кориту Дрине или ''пресеца'' мање притоке.  

У плану, између осталог, стоји:  '' ... На деоници пута поред реке Дрине, на којој не 

постоји одбрамбени насип, планиран је јединствен објекат, којим се обезбеђује заштита 

подручја и самог објекта - пута... Изградњом објеката пута омогућити отицање 

унутрашњих или узводних вода и спровести одговарајуће мере и објекте за њихово 

одвођење.... На местима укрштања трасе брзе саобраћајнице и мостова са водотоковима и 

каналима, техничка решења изградње предметних саобраћајних објеката усагласити са 

плановима за одбрану од поплава и омогућити несметан прилаз службама и механизацији 

за одбрану од поплава заштитним водним објектима. На деловима трасе где саобраћајница 

прелази нерегулисане водотокове  извршити регулацију речног корита.''  

У текст плана, у наведеном поглављу додаје се реченица: ''Изградња саобраћајнице не сме 

да угрози становништво и имовину по питању одбране од поплава, већ цео простор треба 

сагледати интегрално и споровести одговарајуће мере, имајући у виду и промене које 

доноси изградња саобраћајнице, што је у надлежности ЈП ''Србија воде'' и локалне 

самоуправе, кроз доношење оперативних планова одбране од поплава.''   

У насељима Лешница и Ново Село на основу примедби грађана додати су прелази брзе 

саобраћајнице у циљу повезивања делова насеља и лакше комуникације.  

Сервисне саобраћајнице ће бити разрађене у фази пројектовања на деловима где треба 

обезбедити приступ и повезати локалну саобраћајну мрежу, а приступ објектима дуж 

Дрине није угрожен. 
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49. Синиша Мијаиловић, Лешница,  од 21.01.2020. 

Примедба: се односи 

на к.п.1515, викендице 

са засадом лешника, 

тражи се сужавање 

трасе пута на месту 

улаза у њиву. 

Одговор Обрађивача: ПРИМЕДБА НИЈЕ ОСНОВАНА 

Предметна парцела има приступ са друге стране преко к.п. пута 

1523, а са стане ка планираном путу у граници плана биће 

обезбеђена сервисна саобраћајница која ће повезати к.п. путева 

1506  са 2675.  

Закључак Комисије: 

ПРИМЕДБА НИЈЕ ОСНОВАНА 

Предметна парцела има приступ са друге стране преко к.п. пута 1523, а са стане ка 

планираном путу у граници плана биће обезбеђена сервисна саобраћајница која ће 

повезати к.п. путева 1506  са 2675. 

50. Драгослав Павловић, Лешница,  од 23.01.2020. 

Примедба: се односи 

на к.п. 3052 и померање 

трасе пута.  

Одговор Обрађивача: ПРИМЕДБА СЕ НЕ ПРИХВАТА 

Мањи део наведене парцеле је обухваћен границом плана из 

разлога прикључка локалног пута на кружну раскрсницу, тј. 

везе са планираном брзом саобраћајницом.  

Закључак Комисије: 

ПРИМЕДБА СЕ НЕ ПРИХВАТА 

Мањи део наведене парцеле је обухваћен границом плана из разлога прикључка локалног 

пута на кружну раскрсницу, тј. везе са планираном брзом саобраћајницом. 

 

51. Горан Цвејић, Липнички Шор,  од 22.01.2020. 

Примедба: се односи 

на к.п. 59 и 3044, тражи 

се да се парцела 59 

изузме из границе плана 

и заштита од поплава. 

Одговор Обрађивача: ПРИМЕДБА СЕ  ДЕЛОМ НЕ 

ПРИХВАТА, А ДЕЛОМ ПРИХВАТА 

Није могуће изузети наведу парцелу 59 из границе плана и 

регулације пута. 

У вези заштите од високих вода и поплава реке Дрине као и са 

регулисаним и нерегулисаним  притокама  (Лешница, Жича, 

Јадар, Криваја, Жеравија и Штира), у план,   у поглављу 4.3.1. 

Водопривреда и водно земљиште,  уграђени  су сви услови 

надлежног ЈП ''Србија воде'', који се тичу брзе саобарћајнице и 

то на местима где се она приближава кориту Дрине или 

''пресеца'' мање притоке.  

У плану, између осталог, стоји:  '' ... На деоници пута поред реке 

Дрине, на којој не постоји одбрамбени насип, планиран је 

јединствен објекат, којим се обезбеђује заштита подручја и 

самог објекта - пута... Изградњом објеката пута омогућити 

отицање унутрашњих или узводних вода и спровести 

одговарајуће мере и објекте за њихово одвођење.... На местима 

укрштања трасе брзе саобраћајнице и мостова са водотоковима 

и каналима, техничка решења изградње предметних 

саобраћајних објеката усагласити са плановима за одбрану од 

поплава и омогућити несметан прилаз службама и 

механизацији за одбрану од поплава заштитним водним 

објектима. На деловима трасе где саобраћајница прелази 

нерегулисане водотокове  извршити регулацију речног корита.''  

У текст плана, у наведеном поглављу додаје се реченица: 

''Изградња саобраћајнице не сме да угрози становништво и 

имовину по питању одбране од поплава, већ цео простор треба 
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сагледати интегрално и споровести одговарајуће мере, имајући 

у виду и промене које доноси изградња саобраћајнице, што је у 

надлежности ЈП ''Србија воде'' и локалне самоуправе, кроз 

доношење оперативних планова одбране од поплава.''   

Закључак Комисије: 

ПРИМЕДБА СЕ НЕ ПРИХВАТА  

Није могуће изузети наведену парцелу 59 из границе плана и регулације пута.  

У вези заштите од високих вода и поплава реке Дрине као и са регулисаним и 

нерегулисаним  притокама  (Лешница, Жича, Јадар, Криваја, Жеравија и Штира), у план,   

у поглављу 4.3.1. Водопривреда и водно земљиште,  уграђени  су сви услови надлежног 

ЈП ''Србија воде'', који се тичу брзе саобарћајнице и то на местима где се она приближава 

кориту Дрине или ''пресеца'' мање притоке.  

У плану, између осталог, стоји:  '' ... На деоници пута поред реке Дрине, на којој не 

постоји одбрамбени насип, планиран је јединствен објекат, којим се обезбеђује 

заштита подручја и самог објекта - пута... Изградњом објеката пута омогућити отицање 

унутрашњих или узводних вода и спровести одговарајуће мере и објекте за њихово 

одвођење.... На местима укрштања трасе брзе саобраћајнице и мостова са водотоковима и 

каналима, техничка решења изградње предметних саобраћајних објеката усагласити са 

плановима за одбрану од поплава и омогућити несметан прилаз службама и механизацији 

за одбрану од поплава заштитним водним објектима. На деловима трасе где саобраћајница 

прелази нерегулисане водотокове  извршити регулацију речног корита.''  

У текст плана, у наведеном поглављу додаје се реченица: ''Изградња саобраћајнице не сме 

да угрози становништво и имовину по питању одбране од поплава, већ цео простор треба 

сагледати интегрално и споровести одговарајуће мере, имајући у виду и промене које 

доноси изградња саобраћајнице, што је у надлежности ЈП ''Србија воде'' и локалне 

самоуправе, кроз доношење оперативних планова одбране од поплава.'' 

Пошто дефинисана траса пута (на деоници, на којој је планиран јединствен објекат, којим 

се обезбеђује заштита подручја и самог објекта – пута од поплава) не обезбеђује заштиту 

од поплава делова насеља Липнички Шор и Јелав,  а према ставу и наведеном 

образложењу обрађивача плана, није могуће померање трасе саобраћајнице према Дрини, 

комисија је мишљења да је за небрањено грађевинско подручје  насеља неопходно донети 

посебну планску докумнтацију којом ће се регулисати заштита од великих вода Реке 

Дрине и њених притока. 

52. Милисав Јовановић, Липнички Шор,  од 22.01.2020. 

Примедба: се односи 

на к.п. 50 и пут који 

прелази преко поседа. 

Одговор Обрађивача: ПРИМЕДБА СЕ НЕ ПРИХВАТА 

Није могуће изузети наведу парцелу 50 из границе плана и 

регулације пута. 

Закључак Комисије: 

ПРИМЕДБА СЕ НЕ ПРИХВАТА 

Није могуће изузети наведену парцелу 50 из границе плана и регулације пута.  

53.  Мирослав Деспотовић,  Липнички Шор, од 22.01.2020. 

Примедба: Предлаже 

се алтернативни правац  

тј. измештање трасе 

пута, како би се 

обезбедила одбрана од 

поплава, са 

образложењем о 

Одговор Обрађивача: ПРИМЕДБА СЕ  ДЕЛОМ НЕ 

ПРИХВАТА, А ДЕЛОМ ПРИХВАТА 

Није могуће парцијално померање трасе имајући у виду 

техничке стандарде за пројектовање саобраћајнице и услове и 

ограничења на терену. 

У вези заштите од високих вода и поплава реке Дрине као и са 

регулисаним и нерегулисаним  притокама  (Лешница, Жича, 
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економском и 

социјалном аспекту.  

 

Јадар, Криваја, Жеравија и Штира), у план,   у поглављу 4.3.1. 

Водопривреда и водно земљиште,  уграђени  су сви услови 

надлежног ЈП ''Србија воде'', који се тичу брзе саобарћајнице и 

то на местима где се она приближава кориту Дрине или 

''пресеца'' мање притоке.  

У плану, између осталог, стоји:  '' ... На деоници пута поред реке 

Дрине, на којој не постоји одбрамбени насип, планиран је 

јединствен објекат, којим се обезбеђује заштита подручја и 

самог објекта - пута... Изградњом објеката пута омогућити 

отицање унутрашњих или узводних вода и спровести 

одговарајуће мере и објекте за њихово одвођење.... На местима 

укрштања трасе брзе саобраћајнице и мостова са водотоковима 

и каналима, техничка решења изградње предметних 

саобраћајних објеката усагласити са плановима за одбрану од 

поплава и омогућити несметан прилаз службама и 

механизацији за одбрану од поплава заштитним водним 

објектима. На деловима трасе где саобраћајница прелази 

нерегулисане водотокове  извршити регулацију речног корита.''  

У текст плана, у наведеном поглављу додаје се реченица: 

''Изградња саобраћајнице не сме да угрози становништво и 

имовину по питању одбране од поплава, већ цео простор треба 

сагледати интегрално и споровести одговарајуће мере, имајући 

у виду и промене које доноси изградња саобраћајнице, што је у 

надлежности ЈП ''Србија воде'' и локалне самоуправе, кроз 

доношење оперативних планова одбране од поплава.''  

Закључак Комисије: 

ПРИМЕДБА СЕ НЕ ПРИХВАТА 

Није могуће померање трасе имајући у виду техничке стандарде за пројектовање 

саобраћајнице и услове и ограничења на терену. 

Пошто дефинисана траса пута (на деоници, на којој је планиран јединствен објекат, којим 

се обезбеђује заштита подручја и самог објекта – пута од поплава) не обезбеђује заштиту 

од поплава делова насеља Липнички Шор и Јелав,  а према ставу и наведеном 

образложењу обрађивача плана, није могуће померање трасе саобраћајнице према Дрини, 

комисија је мишљења да је за небрањено грађевинско подручје  насеља неопходно донети 

посебну планску документацију којом ће се регулисати заштита од великих вода Реке 

Дрине и њених притока. 

54. Милорад Митровић, Ново Село,  од 22.01.2020.  

Примедба: се односи 

на непостојање прелаза 

и пролаза на територији 

КО Ново Село ка 

обрадивом земљишту, 

најближи су у КО 

Лешница и КО 

Прњавор на 3-4 km од 

атарског пута. Тражи се 

формирања прелаза  код 

укрштања атарског и 

планираног пута 

(стационаже 92+200-

92+300, у близини к.п.  

253413, 253414, 2588 и 

Одговор Обрађивача: ПРИМЕДБА СЕ ПРИХВАТА 

У плану, у поглављима 4.1. Јавне саобраћајне површине и В) 

Смернице за спровођење плана је већ наведено да : ''Кроз 

израду урбанистичког пројекта и одговарајуће техничке 

документације, уз сагласност ЈП Путева Србије, могуће је 

увођење и додатних колско-пешачких прелаза и пролаза, на 

местима укрштања саобраћајнице са другим путевима, уколико 

се за то укаже потреба.'' 

На захтев грађана насеља Ново Село, додатни прелаз ће бити 

унет у плански документ, на локацији оријентационо код 

стационаже 92+200 и  к.п. пута 3071,  тј. на позицији атарског 

пута. У том смислу кориговаће се графички и текстуални део 

плана.  

Изградња брзе саобраћајнице свакако ће допринети и развоју 

туризма и бољој доступности. 
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2589).  

Закључак Комисије: 

ПРИМЕДБА СЕ ПРИХВАТА 

У плану, у поглављима 4.1. Јавне саобраћајне површине и В) Смернице за спровођење 

плана је већ наведено да : ''Кроз израду урбанистичког пројекта и одговарајуће техничке 

документације, уз сагласност ЈП Путева Србије, могуће је увођење и додатних колско-

пешачких прелаза и пролаза, на местима укрштања саобраћајнице са другим путевима, 

уколико се за то укаже потреба.'' 

На захтев грађана насеља Ново Село, додатни прелаз ће бити унет у плански документ, на 

локацији оријентационо код стационаже 92+200 и  к.п. пута 3071,  тј. на позицији атарског 

пута. У том смислу кориговаће се графички и текстуални део плана. 

55. Велимир Станојевић,  Ново Село,  од 22.01.2020. 

Примедба: се односи 

на непостојање прелаза 

и пролаза на територији 

КО Ново Село ка 

обрадивом земљишту, 

најближи су у КО 

Лешница и КО 

Прњавор на 3-4 km од 

атарског пута. Тражи се 

формирања прелаза  код 

укрштања атарског и 

планираног пута 

(стационаже 92+200-

92+300, у близини к.п.  

253413, 253414, 2588 и 

2589).  

Одговор Обрађивача: ПРИМЕДБА СЕ ПРИХВАТА 

У плану, у поглављима 4.1. Јавне саобраћајне површине и В) 

Смернице за спровођење плана је већ наведено да : ''Кроз 

израду урбанистичког пројекта и одговарајуће техничке 

документације, уз сагласност ЈП Путева Србије, могуће је 

увођење и додатних колско-пешачких прелаза и пролаза, на 

местима укрштања саобраћајнице са другим путевима, уколико 

се за то укаже потреба.'' 

На захтев грађана насеља Ново Село, додатни прелаз ће бити 

унет у плански документ, на локацији оријентационо код 

стационаже 92+200 и  к.п. пута 3071,  тј. на позицији атарског 

пута. У том смислу кориговаће се графички и текстуални део 

плана.  

Изградња брзе саобраћајнице свакако ће допринети и развоју 

туризма и бољој доступности. 

Закључак Комисије: 

ПРИМЕДБА СЕ ПРИХВАТА 

У плану, у поглављима 4.1. Јавне саобраћајне површине и В) Смернице за спровођење 

плана је већ наведено да : ''Кроз израду урбанистичког пројекта и одговарајуће техничке 

документације, уз сагласност ЈП Путева Србије, могуће је увођење и додатних колско-

пешачких прелаза и пролаза, на местима укрштања саобраћајнице са другим путевима, 

уколико се за то укаже потреба.'' 

На захтев грађана насеља Ново Село, додатни прелаз ће бити унет у плански документ, на 

локацији оријентационо код стационаже 92+200 и  к.п. пута 3071,  тј. на позицији атарског 

пута. У том смислу кориговаће се графички и текстуални део плана. 

56. Миладин Јагодић,  Ново Село,  од 22.01.2020. 

Примедба: се односи 

на непостојање прелаза 

и пролаза на територији 

КО Ново Село ка 

обрадивом земљишту, 

најближи су у КО 

Лешница и КО 

Прњавор на 3-4 km од 

атарског пута. Тражи се 

формирања прелаза  код 

Одговор Обрађивача: ПРИМЕДБА СЕ ПРИХВАТА 

У плану, у поглављима 4.1. Јавне саобраћајне површине и В) 

Смернице за спровођење плана је већ наведено да : ''Кроз 

израду урбанистичког пројекта и одговарајуће техничке 

документације, уз сагласност ЈП Путева Србије, могуће је 

увођење и додатних колско-пешачких прелаза и пролаза, на 

местима укрштања саобраћајнице са другим путевима, уколико 

се за то укаже потреба.'' 

На захтев грађана насеља Ново Село, додатни прелаз ће бити 

унет у плански документ, на локацији оријентационо код 
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укрштања атарског и 

планираног пута 

(стационаже 92+200-

92+300, у близини к.п.  

253413, 253414, 2588 и 

2589).  

стационаже 92+200 и  к.п. пута 3071,  тј. на позицији атарског 

пута. У том смислу кориговаће се графички и текстуални део 

плана.  

Изградња брзе саобраћајнице свакако же допринети и развоју 

туризма и бољој доступности. 

Закључак Комисије: 

ПРИМЕДБА СЕ ПРИХВАТА 

У плану, у поглављима 4.1. Јавне саобраћајне површине и В) Смернице за спровођење 

плана је већ наведено да : ''Кроз израду урбанистичког пројекта и одговарајуће техничке 

документације, уз сагласност ЈП Путева Србије, могуће је увођење и додатних колско-

пешачких прелаза и пролаза, на местима укрштања саобраћајнице са другим путевима, 

уколико се за то укаже потреба.'' 

На захтев грађана насеља Ново Село, додатни прелаз ће бити унет у плански документ, на 

локацији оријентационо код стационаже 92+200 и  к.п. пута 3071,  тј. на позицији атарског 

пута. У том смислу кориговаће се графички и текстуални део плана. 

57. Михаило Максимовић,   Ново Село,  од 22.01.2020. 

Примедба: се односи 

на непостојање прелаза 

и пролаза на територији 

КО Ново Село ка 

обрадивом земљишту, 

најближи су у КО 

Лешница и КО 

Прњавор на 3-4 km од 

атарског пута. Тражи се 

формирања прелаза  код 

укрштања атарског и 

планираног пута 

(стационаже 92+200-

92+300, у близини к.п.  

253413, 253414, 2588 и 

2589).  

Одговор Обрађивача: ПРИМЕДБА СЕ ПРИХВАТА 

У плану, у поглављима 4.1. Јавне саобраћајне површине и В) 

Смернице за спровођење плана је већ наведено да : ''Кроз 

израду урбанистичког пројекта и одговарајуће техничке 

документације, уз сагласност ЈП Путева Србије, могуће је 

увођење и додатних колско-пешачких прелаза и пролаза, на 

местима укрштања саобраћајнице са другим путевима, уколико 

се за то укаже потреба.'' 

На захтев грађана насеља Ново Село, додатни прелаз ће бити 

унет у плански документ, на локацији оријентационо код 

стационаже 92+200 и  к.п. пута 3071,  тј. на позицији атарског 

пута. У том смислу кориговаће се графички и текстуални део 

плана.  

Изградња брзе саобраћајнице свакако же допринети и развоју 

туризма и бољој доступности.   

Закључак Комисије: 

ПРИМЕДБА СЕ ПРИХВАТА 

У плану, у поглављима 4.1. Јавне саобраћајне површине и В) Смернице за спровођење 

плана је већ наведено да : ''Кроз израду урбанистичког пројекта и одговарајуће техничке 

документације, уз сагласност ЈП Путева Србије, могуће је увођење и додатних колско-

пешачких прелаза и пролаза, на местима укрштања саобраћајнице са другим путевима, 

уколико се за то укаже потреба.'' 

На захтев грађана насеља Ново Село, додатни прелаз ће бити унет у плански документ, на 

локацији оријентационо код стационаже 92+200 и  к.п. пута 3071,  тј. на позицији атарског 

пута. У том смислу кориговаће се графички и текстуални део плана. 

58. Живорад Митовић,  Ново Село,  од 22.01.2020. 

Примедба: се односи 

на непостојање прелаза 

и пролаза на територији 

КО Ново Село ка 

обрадивом земљишту, 

најближи су у КО 

Одговор Обрађивача: ПРИМЕДБА СЕ  ПРИХВАТА 

У плану, у поглављима 4.1. Јавне саобраћајне површине и В) 

Смернице за спровођење плана је већ наведено да : ''Кроз 

израду урбанистичког пројекта и одговарајуће техничке 

документације, уз сагласност ЈП Путева Србије, могуће је 

увођење и додатних колско-пешачких прелаза и пролаза, на 
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Лешница и КО 

Прњавор на 3-4 km од 

атарског пута. Тражи се 

формирања прелаза  код 

укрштања атарског и 

планираног пута 

(стационаже 92+200-

92+300, у близини к.п.  

253413, 253414, 2588 и 

2589). 

местима укрштања саобраћајнице са другим путевима, уколико 

се за то укаже потреба.'' 

На захтев грађана насеља Ново Село, додатни прелаз ће бити 

унет у плански документ, на локацији оријентационо код 

стационаже 92+200 и  к.п. пута 3071,  тј. на позицији атарског 

пута. У том смислу кориговаће се графички и текстуални део 

плана.  

Изградња брзе саобраћајнице свакако же допринети и развоју 

туризма и бољој доступности.  

Закључак Комисије: 

ПРИМЕДБА СЕ ПРИХВАТА 

У плану, у поглављима 4.1. Јавне саобраћајне површине и В) Смернице за спровођење 

плана је већ наведено да : ''Кроз израду урбанистичког пројекта и одговарајуће техничке 

документације, уз сагласност ЈП Путева Србије, могуће је увођење и додатних колско-

пешачких прелаза и пролаза, на местима укрштања саобраћајнице са другим путевима, 

уколико се за то укаже потреба.'' 

На захтев грађана насеља Ново Село, додатни прелаз ће бити унет у плански документ, на 

локацији оријентационо код стационаже 92+200 и  к.п. пута 3071,  тј. на позицији атарског 

пута. У том смислу кориговаће се графички и текстуални део плана. 

59. Гина Лазић,  Ново Село,  од 22.01.2020. 

Примедба: се односи 

на непостојање прелаза 

и пролаза на територији 

КО Ново Село ка 

обрадивом земљишту, 

најближи су у КО 

Лешница и КО 

Прњавор на 3-4 km од 

атарског пута. Тражи се 

формирања прелаза  код 

укрштања атарског и 

планираног пута 

(стационаже 92+200-

92+300, у близини к.п.  

253413, 253414, 2588 и 

2589). 

Одговор Обрађивача: ПРИМЕДБА СЕ ПРИХВАТА 

У плану, у поглављима 4.1. Јавне саобраћајне површине и В) 

Смернице за спровођење плана је већ наведено да : ''Кроз 

израду урбанистичког пројекта и одговарајуће техничке 

документације, уз сагласност ЈП Путева Србије, могуће је 

увођење и додатних колско-пешачких прелаза и пролаза, на 

местима укрштања саобраћајнице са другим путевима, уколико 

се за то укаже потреба.'' 

На захтев грађана насеља Ново Село, додатни прелаз ће бити 

унет у плански документ, на локацији оријентационо код 

стационаже 92+200 и  к.п. пута 3071,  тј. на позицији атарског 

пута. У том смислу кориговаће се графички и текстуални део 

плана.  

Изградња брзе саобраћајнице свакако же допринети и развоју 

туризма и бољој доступности. 

Закључак Комисије: 

ПРИМЕДБА СЕ ПРИХВАТА 

У плану, у поглављима 4.1. Јавне саобраћајне површине и В) Смернице за спровођење 

плана је већ наведено да : ''Кроз израду урбанистичког пројекта и одговарајуће техничке 

документације, уз сагласност ЈП Путева Србије, могуће је увођење и додатних колско-

пешачких прелаза и пролаза, на местима укрштања саобраћајнице са другим путевима, 

уколико се за то укаже потреба.'' 

На захтев грађана насеља Ново Село, додатни прелаз ће бити унет у плански документ, на 

локацији оријентационо код стационаже 92+200 и  к.п. пута 3071,  тј. на позицији атарског 

пута. У том смислу кориговаће се графички и текстуални део плана. 
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60. Јадранка Суботић, Лозничко Поље,  од 22.01.2020. 

Примедба: се односи 

на  к.п.14366 и 14401, са 

стамбеним и помоћним 

објектима и  обрадивим 

земљиштем. 

Подносилац је сагласна 

са трасом пута која 

прелази преко 

наведених парцела, 

уколико се адекватно 

надокнади вредност 

имовине. 

Одговор Обрађивача: ПРИМЕДБА НИЈЕ ОСНОВАНА   

Иако је изражен позитиван став по питању трасе пута,   на 

основу поднетих приомедби прихваћено је померање границе 

плана (сужење), на ивицу катастарске парцеле постојећег 

приступног пута, тако да парцеле на овом потезу неће бити 

изузете.  

Процес експропријације и висна накнаде нису предмет 

урбанистичког плана. 

 

Закључак Комисије: 

ПРИМЕДБА НИЈЕ ОСНОВАНА   

Иако је изражен позитиван став по питању трасе пута,   на основу поднетих приомедби 

прихваћено је померање границе плана (сужење), на ивицу катастарске парцеле постојећег 

приступног пута, тако да парцеле на овом потезу неће бити изузете.  

Процес експропријације и висина накнаде нису предмет урбанистичког плана. 

61. МЗ Ново Село,  од 22.01.2020. 

Примедба: се односи 

на додатни прелаз са 

кружном раскрсницом, 

уз анализу ширег 

подручја и потреба 

становништва. 

Одговор Обрађивача: ПРИМЕДБА СЕ ДЕЛИМИЧНО 

ПРИХВАТА 

У плану, у поглављима 4.1. Јавне саобраћајне површине и В) 

Смернице за спровођење плана је већ наведено да : ''Кроз 

израду урбанистичког пројекта и одговарајуће техничке 

документације, уз сагласност ЈП Путева Србије, могуће је 

увођење и додатних колско-пешачких прелаза и пролаза, на 

местима укрштања саобраћајнице са другим путевима, уколико 

се за то укаже потреба.'' 

На захтев грађана насеља Ново Село, додатни прелаз ће бити 

унет у плански документ, на локацији оријентационо код 

стационаже 92+200 и  к.п. пута 3071, тј. на позицији атарског 

пута. У том смислу кориговаће се графички и текстуални део 

плана.  

Изградња брзе саобраћајнице свакако же допринети и развоју 

туризма и бољој доступности.  

Распоред раскрсница у нивоу (кружних) и денивелисаних дат је 

у складу са планским основом Просторним планом подручја 

посебне намене. 

Закључак Комисије: 

ПРИМЕДБА СЕ ДЕЛИМИЧНО ПРИХВАТА 

У плану, у поглављима 4.1. Јавне саобраћајне површине и В) Смернице за спровођење 

плана је већ наведено да : ''Кроз израду урбанистичког пројекта и одговарајуће техничке 

документације, уз сагласност ЈП Путева Србије, могуће је увођење и додатних колско-

пешачких прелаза и пролаза, на местима укрштања саобраћајнице са другим путевима, 

уколико се за то укаже потреба.'' 

Прихвата се део примедбе који се односи на додатни прелаз. На захтев грађана насеља 

Ново Село, додатни прелаз ће бити унет у плански документ, на локацији оријентационо 

код стационаже 92+200 и  к.п. пута 3071, тј. на позицији атарског пута. У том смислу 

кориговаће се графички и текстуални део плана.  
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Не прихвата се део примедбе који се односи на кружну раскрсницу. Распоред раскрсница 

у нивоу (кружних) и денивелисаних дат је у складу са планским основом Просторним 

планом подручја посебне намене. 

62. Миладин Катанић, Ново Село,  од 22.01.2020.  

Примедба: се односи 

на непостојање прелаза 

и пролаза на територији 

КО Ново Село ка 

обрадивом земљишту, 

најближи су у КО 

Лешница и КО 

Прњавор на 3-4 km од 

атарског пута. Тражи се 

формирања прелаза  код 

укрштања атарског и 

планираног пута 

(стационаже 92+200-

92+300, у близини к.п.  

253413, 253414, 2588 и 

2589).  

Одговор Обрађивача: ПРИМЕДБА СЕ  ПРИХВАТА 

У плану, у поглављима 4.1. Јавне саобраћајне површине и В) 

Смернице за спровођење плана је већ наведено да : ''Кроз 

израду урбанистичког пројекта и одговарајуће техничке 

документације, уз сагласност ЈП Путева Србије, могуће је 

увођење и додатних колско-пешачких прелаза и пролаза, на 

местима укрштања саобраћајнице са другим путевима, уколико 

се за то укаже потреба.'' 

На захтев грађана насеља Ново Село, додатни прелаз ће бити 

унет у плански документ, на локацији оријентационо код 

стационаже 92+200 и  к.п. пута 3071,  тј. на позицији атарског 

пута. У том смислу кориговаће се графички и текстуални део 

плана.  

Изградња брзе саобраћајнице свакако же допринети и развоју 

туризма и бољој доступности.   

Закључак Комисије: 

ПРИМЕДБА СЕ ПРИХВАТА 

У плану, у поглављима 4.1. Јавне саобраћајне површине и В) Смернице за спровођење 

плана је већ наведено да : ''Кроз израду урбанистичког пројекта и одговарајуће техничке 

документације, уз сагласност ЈП Путева Србије, могуће је увођење и додатних колско-

пешачких прелаза и пролаза, на местима укрштања саобраћајнице са другим путевима, 

уколико се за то укаже потреба.'' 

На захтев грађана насеља Ново Село, додатни прелаз ће бити унет у плански документ, на 

локацији оријентационо код стационаже 92+200 и  к.п. пута 3071,  тј. на позицији атарског 

пута. У том смислу кориговаће се графички и текстуални део плана. 

63. Богољуб Горданић,  Ново Село,  од 22.01.2020. 

Примедба: се односи 

на непостојање прелаза 

и пролаза на територији 

КО Ново Село ка 

обрадивом земљишту, 

најближи су у КО 

Лешница и КО 

Прњавор на 3-4 km од 

атарског пута. Тражи се 

формирања прелаза  код 

укрштања атарског и 

планираног пута 

(стационаже 92+200-

92+300, у близини к.п.  

253413, 253414, 2588 и 

2589). 

Одговор Обрађивача: ПРИМЕДБА СЕ  ПРИХВАТА 

У плану, у поглављима 4.1. Јавне саобраћајне површине и В) 

Смернице за спровођење плана је већ наведено да : ''Кроз 

израду урбанистичког пројекта и одговарајуће техничке 

документације, уз сагласност ЈП Путева Србије, могуће је 

увођење и додатних колско-пешачких прелаза и пролаза, на 

местима укрштања саобраћајнице са другим путевима, уколико 

се за то укаже потреба.'' 

На захтев грађана насеља Ново Село, додатни прелаз ће бити 

унет у плански документ, на локацији оријентационо код 

стационаже 92+200 и  к.п. пута 3071,  тј. на позицији атарског 

пута. У том смислу кориговаће се графички и текстуални део 

плана.  

Изградња брзе саобраћајнице свакако же допринети и развоју 

туризма и бољој доступности.   
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Закључак Комисије: 

ПРИМЕДБА СЕ ПРИХВАТА 

У плану, у поглављима 4.1. Јавне саобраћајне површине и В) Смернице за спровођење 

плана је већ наведено да : ''Кроз израду урбанистичког пројекта и одговарајуће техничке 

документације, уз сагласност ЈП Путева Србије, могуће је увођење и додатних колско-

пешачких прелаза и пролаза, на местима укрштања саобраћајнице са другим путевима, 

уколико се за то укаже потреба.'' 

На захтев грађана насеља Ново Село, додатни прелаз ће бити унет у плански документ, на 

локацији оријентационо код стационаже 92+200 и  к.п. пута 3071,  тј. на позицији атарског 

пута. У том смислу кориговаће се графички и текстуални део плана. 

64. Драган Горданић,  Ново Село,  од 22.01.2020. 

Примедба: се односи 

на непостојање прелаза 

и пролаза на територији 

КО Ново Село ка 

обрадивом земљишту, 

најближи су у КО 

Лешница и КО 

Прњавор на 3-4 km од 

атарског пута. Тражи се 

формирања прелаза  код 

укрштања атарског и 

планираног пута 

(стационаже 92+200-

92+300, у близини к.п.  

253413, 253414, 2588 и 

2589).  

Одговор Обрађивача: ПРИМЕДБА СЕ  ПРИХВАТА 

У плану, у поглављима 4.1. Јавне саобраћајне површине и В) 

Смернице за спровођење плана је већ наведено да : ''Кроз 

израду урбанистичког пројекта и одговарајуће техничке 

документације, уз сагласност ЈП Путева Србије, могуће је 

увођење и додатних колско-пешачких прелаза и пролаза, на 

местима укрштања саобраћајнице са другим путевима, уколико 

се за то укаже потреба.'' 

На захтев грађана насеља Ново Село, додатни прелаз ће бити 

унет у плански документ, на локацији оријентационо код 

стационаже 92+200 и  к.п. пута 3071,  тј. на позицији атарског 

пута. У том смислу кориговаће се графички и текстуални део 

плана.  

Изградња брзе саобраћајнице свакако же допринети и развоју 

туризма и бољој доступности.   

Закључак Комисије: 

ПРИМЕДБА СЕ ПРИХВАТА 

У плану, у поглављима 4.1. Јавне саобраћајне површине и В) Смернице за спровођење 

плана је већ наведено да : ''Кроз израду урбанистичког пројекта и одговарајуће техничке 

документације, уз сагласност ЈП Путева Србије, могуће је увођење и додатних колско-

пешачких прелаза и пролаза, на местима укрштања саобраћајнице са другим путевима, 

уколико се за то укаже потреба.'' 

На захтев грађана насеља Ново Село, додатни прелаз ће бити унет у плански документ, на 

локацији оријентационо код стационаже 92+200 и  к.п. пута 3071,  тј. на позицији атарског 

пута. У том смислу кориговаће се графички и текстуални део плана. 

65. Радомир Крстић и остали (у прилогу списак потписаних грађана), Липнички 

Шор,  од 22.01.2020. 

Примедба: поставља се 

питање везано за мост 

на стационажи   

106km+335m, парцеле 

В11 и В12, да ли је 

обезбеђен колски 

прилаз до објеката, 

обрадивих површина и 

плаже? 

Одговор Обрађивача: ПРИМЕДБА НИЈЕ ОСНОВАНА 

На наведеној локацији планирано је водно земљиште, за 

каналисање водотока.  

На захтев грађана дела насеља Липнички Шор, додатни прелаз 

ће бити унет у плански документ,  на локацији оријентационо 

код стационаже 105+500 и к.п. пута 936/2,  тј. на позицији 

Гробљанскe улицe. У том смислу кориговаће се графички и 

текстуални део плана. 
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Закључак Комисије: 

ПРИМЕДБА СЕ НЕ ПРИХВАТА 

На наведеној локацији планирано је водно земљиште, за каналисање водотока.  

На захтев грађана дела насеља Липнички Шор, додатни прелаз ће бити унет у плански 

документ,  на локацији оријентационо код стационаже 105+500 и к.п. пута 936/2,  тј. на 

позицији Гробљанскe улицe. У том смислу кориговаће се графички и текстуални део 

плана. 

66.  Слободан Ђорђевић и остали (у прилогу списак потписаних грађана), Липнички 

Шор,  од 22.01.2020. 

Примедба: се односи 

на измештање дела 

трасе ка Дрини, на 

локацији Липничког 

Шора, од Шкулића Аде 

до Кривића Аде, како 

би 70 домаћинстава 

имало везу са центром 

села, скратио се пут до 

школе и избегла се 

опасност од поплава. 

Одговор Обрађивача: ПРИМЕДБА СЕ ДЕЛОМ НЕ 

ПРИХВАТА, А ДЕЛОМ  ПРИХВАТА 

Није могуће парцијално померање трасе имајући у виду 

техничке стандарде за пројектовање саобраћајнице и услове и 

ограничења на терену. 

У плану, у поглављима 4.1. Јавне саобраћајне површине и В) 

Смернице за спровођење плана је већ наведено да : ''Кроз 

израду урбанистичког пројекта и одговарајуће техничке 

документације, уз сагласност ЈП Путева Србије, могуће је 

увођење и додатних колско-пешачких прелаза и пролаза, на 

местима укрштања саобраћајнице са другим путевима, уколико 

се за то укаже потреба.'' 

На захтев грађана дела насеља Липнички Шор, додатни прелаз 

ће бити унет у плански документ,  на локацији оријентационо 

код стационаже 105+500 и к.п. пута 936/2,  тј. на позицији 

Гробљанскe улицe. У том смислу кориговаће се графички и 

текстуални део плана. 

У вези заштите од високих вода и поплава реке Дрине као и са 

регулисаним и нерегулисаним  притокама  (Лешница, Жича, 

Јадар, Криваја, Жеравија и Штира), у план,   у поглављу 4.3.1. 

Водопривреда и водно земљиште,  уграђени  су сви услови 

надлежног ЈП ''Србија воде'', који се тичу брзе саобарћајнице и 

то на местима где се она приближава кориту Дрине или 

''пресеца'' мање притоке.  

У плану, између осталог, стоји:  '' ... На деоници пута поред реке 

Дрине, на којој не постоји одбрамбени насип, планиран је 

јединствен објекат, којим се обезбеђује заштита подручја и 

самог објекта - пута... Изградњом објеката пута омогућити 

отицање унутрашњих или узводних вода и спровести 

одговарајуће мере и објекте за њихово одвођење.... На местима 

укрштања трасе брзе саобраћајнице и мостова са водотоковима 

и каналима, техничка решења изградње предметних 

саобраћајних објеката усагласити са плановима за одбрану од 

поплава и омогућити несметан прилаз службама и 

механизацији за одбрану од поплава заштитним водним 

објектима. На деловима трасе где саобраћајница прелази 

нерегулисане водотокове  извршити регулацију речног корита.''  

У текст плана, у наведеном поглављу додаје се реченица: 

''Изградња саобраћајнице не сме да угрози становништво и 

имовину по питању одбране од поплава, већ цео простор треба 

сагледати интегрално и споровести одговарајуће мере, имајући 

у виду и промене које доноси изградња саобраћајнице, што је у 

надлежности ЈП ''Србија воде'' и локалне самоуправе, кроз 
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доношење оперативних планова одбране од поплава.''  

Закључак Комисије: 

ПРИМЕДБА СЕ ДЕЛОМ НЕ ПРИХВАТА, А ДЕЛОМ  ПРИХВАТА 

Део примедбе који се прихвата односи се на прелаз. 

У плану, у поглављима 4.1. Јавне саобраћајне површине и В) Смернице за спровођење 

плана је већ наведено да : ''Кроз израду урбанистичког пројекта и одговарајуће техничке 

документације, уз сагласност ЈП Путева Србије, могуће је увођење и додатних колско-

пешачких прелаза и пролаза, на местима укрштања саобраћајнице са другим путевима, 

уколико се за то укаже потреба.'' 

На захтев грађана дела насеља Липнички Шор, додатни прелаз ће бити унет у плански 

документ,  на локацији оријентационо код стационаже 105+500 и к.п. пута 936/2,  тј. на 

позицији Гробљанскe улицe. У том смислу кориговаће се графички и текстуални део 

плана. 

Део примедбе који се не прихвата односи се на измештање трасе. Није могуће померање 

трасе имајући у виду техничке стандарде за пројектовање саобраћајнице и услове и 

ограничења на терену. 

Пошто дефинисана траса пута (на деоници, на којој је планиран јединствен објекат, којим 

се обезбеђује заштита подручја и самог објекта – пута од поплава) не обезбеђује заштиту 

од поплава делова насеља Липнички Шор и Јелав,  а према ставу и наведеном 

образложењу обрађивача плана, није могуће померање трасе саобраћајнице према Дрини, 

комисија је мишљења да је за небрањено грађевинско подручје  насеља неопходно донети 

посебну планску докумнтацију којом ће се регулисати заштита од великих вода Реке 

Дрине и њених притока. 

67. Радомир Крстић, Липнички Шор,  од 22.01.2020. 

Примедба: се односи 

на  к.п.1152, 1153 и 

1154 са стамбеним 

објектом, услове 

живота који ће бити 

погоршани изградњом 

пута и захтев да се 

адекватно надокнади 

имање.  

Одговор Обрађивача: ПРИМЕДБА СЕ ДЕЛОМ  НЕ 

ПРИХВАТА, ДЕЛОМ НИЈЕ ОСНОВАНА 

Није могуће изузети наведене катастарске парцеле из границе 

плана. 

Процес експропријације и висна накнаде нису предмет 

урбанистичког плана, већ план детаљне регулације представља 

основ за дефинисање јавних намена и површина и за 

експропријацију земљишта на планираном коридору пута. 

Такође, у текстуалном делу плана, у поглављу В) Смернице за 

спровођење плана, стоји: ''Без обзира на планско решење којим 

се одређује регулациона линија и појас експропријације 

могућности и обавезе експропријације преосталог дела имовине 

који није функционалан или од интереса власника за даље 

коришћење, решавају се у складу са чланом 10. Закона о 

експропријацији ("Сл. гласник РС", бр. 53/95, "Сл. лист СРЈ", 

бр. 16/2001 - одлука СУС и "Сл. гласник РС", бр. 20/2009, 

55/2013 - одлука УС и 106/2016 - аутентично тумачење).''  

Закључак Комисије: 

ПРИМЕДБА СЕ ДЕЛОМ  НЕ ПРИХВАТА, ДЕЛОМ НИЈЕ ОСНОВАНА 

Није могуће изузети наведене катастарске парцеле из границе плана. 

Део примедбе који се односи на поступак експропријације није основан. Процес 

експропријације и висна накнаде нису предмет урбанистичког плана, већ план детаљне 

регулације представља основ за дефинисање јавних намена и површина и за 

експропријацију земљишта на планираном коридору пута. Такође, у текстуалном делу 

плана, у поглављу В) Смернице за спровођење плана, стоји: ''Без обзира на планско 

решење којим се одређује регулациона линија и појас експропријације могућности и 

обавезе експропријације преосталог дела имовине који није функционалан или од 
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интереса власника за даље коришћење, решавају се у складу са чланом 10. Закона о 

експропријацији ("Сл. гласник РС", бр. 53/95, "Сл. лист СРЈ", бр. 16/2001 - одлука СУС и 

"Сл. гласник РС", бр. 20/2009, 55/2013 - одлука УС и 106/2016 - аутентично тумачење).'' 

68. Горан Ранковић и остали потписани грађани, МЗ Подриње, од 23.01.2020. 

Примедба: се односи 

на додатни 

прелаз/пролаз на 

деоници пута 

Гробљанска - Шепачки 

мост.  

Одговор Обрађивача: ПРИМЕДБА СЕ  ПРИХВАТА 

Прихваћено је  померање границе плана (сужење), на ивицу 

катастарске парцеле постојећег приступног пута, тако да 

парцеле на овом потезу неће бити изузете.  

У плану, у поглављима 4.1. Јавне саобраћајне површине и В) 

Смернице за спровођење плана је већ наведено да : ''Кроз 

израду урбанистичког пројекта и одговарајуће техничке 

документације, уз сагласност ЈП Путева Србије, могуће је 

увођење и додатних колско-пешачких прелаза и пролаза, на 

местима укрштања саобраћајнице са другим путевима, уколико 

се за то укаже потреба.'' 

На захтев грађана дела насеља Лозничко  Поље, додатни 

прикључак из правца Шапца ће бити унет у плански документ,  

на локацији оријентационе стационаже 111+500, код Дринске 

улице. 

Закључак Комисије: 

ПРИМЕДБА СЕ  ПРИХВАТА 

Прихваћено је  померање границе плана (сужење), на ивицу катастарске парцеле 

постојећег приступног пута, тако да парцеле на овом потезу неће бити изузете.  

У плану, у поглављима 4.1. Јавне саобраћајне површине и В) Смернице за спровођење 

плана је већ наведено да : ''Кроз израду урбанистичког пројекта и одговарајуће техничке 

документације, уз сагласност ЈП Путева Србије, могуће је увођење и додатних колско-

пешачких прелаза и пролаза, на местима укрштања саобраћајнице са другим путевима, 

уколико се за то укаже потреба.'' 

На захтев грађана дела насеља Лозничко  Поље, додатни прикључак из правца Шапца ће 

бити унет у плански документ,  на локацији оријентационе стационаже 111+500, код 

Дринске улице. 

69. Драган Николић, Лозница,  од 23.01.2020. 

Примедба: се односи 

на к.п. 14402, њено 

изузимање и 

проширење 

калдрмисаног пута у 

сервисну саобраћајницу 

на делу од Бојића Ада - 

заобилазни пут.  

Одговор Обрађивача: ПРИМЕДБА СЕ ПРИХВАТА 

Прихваћено је  померање границе плана (сужење), на ивицу 

катастарске парцеле постојећег приступног пута који ће имати 

функцију сервисне саобраћајнице, тако да парцеле на овом 

потезу неће бити изузете.  

 

Закључак Комисије: 

ПРИМЕДБА СЕ ПРИХВАТА 

Прихваћено је  померање границе плана (сужење), на ивицу катастарске парцеле 

постојећег приступног пута који ће имати функцију сервисне саобраћајнице, тако да 

парцеле на овом потезу неће бити изузете.  
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70. Војислав Михаиловић, Ново Село,  од 23.01.2020. 

Примедба: се односи 

на непостојање прелаза 

и пролаза на територији 

КО Ново Село ка 

обрадивом земљишту, 

најближи су у КО 

Лешница и КО 

Прњавор на 3-4 km од 

атарског пута. Тражи се 

формирања прелаза  код 

укрштања атарског и 

планираног пута 

(стационаже 92+200-

92+300, у близини к.п.  

253413, 253414, 2588 и 

2589). 

Одговор Обрађивача: ПРИМЕДБА СЕ  ПРИХВАТА 

У плану, у поглављима 4.1. Јавне саобраћајне површине и В) 

Смернице за спровођење плана је већ наведено да : ''Кроз 

израду урбанистичког пројекта и одговарајуће техничке 

документације, уз сагласност ЈП Путева Србије, могуће је 

увођење и додатних колско-пешачких прелаза и пролаза, на 

местима укрштања саобраћајнице са другим путевима, уколико 

се за то укаже потреба.'' 

На захтев грађана насеља Ново Село, додатни прелаз ће бити 

унет у плански документ, на локацији оријентационо код 

стационаже 92+200 и  к.п. пута 3071,  тј. на позицији атарског 

пута. У том смислу кориговаће се графички и текстуални део 

плана.  

Изградња брзе саобраћајнице свакако же допринети и развоју 

туризма и бољој доступности.    

 

Закључак Комисије: 

ПРИМЕДБА СЕ ПРИХВАТА 

У плану, у поглављима 4.1. Јавне саобраћајне површине и В) Смернице за спровођење 

плана је већ наведено да : ''Кроз израду урбанистичког пројекта и одговарајуће техничке 

документације, уз сагласност ЈП Путева Србије, могуће је увођење и додатних колско-

пешачких прелаза и пролаза, на местима укрштања саобраћајнице са другим путевима, 

уколико се за то укаже потреба.'' 

На захтев грађана насеља Ново Село, додатни прелаз ће бити унет у плански документ, на 

локацији оријентационо код стационаже 92+200 и  к.п. пута 3071,  тј. на позицији атарског 

пута. У том смислу кориговаће се графички и текстуални део плана. 

71. Витомир Михаиловић,  Ново Село,  од 23.01.2020. 

Примедба: се односи 

на непостојање прелаза 

и пролаза на територији 

КО Ново Село ка 

обрадивом земљишту, 

најближи су у КО 

Лешница и КО 

Прњавор на 3-4 km од 

атарског пута. Тражи се 

формирања прелаза  код 

укрштања атарског и 

планираног пута 

(стационаже 92+200-

92+300, у близини к.п.  

253413, 253414, 2588 и 

2589). 

Одговор Обрађивача: ПРИМЕДБА СЕ  ПРИХВАТА 

У плану, у поглављима 4.1. Јавне саобраћајне површине и В) 

Смернице за спровођење плана је већ наведено да : ''Кроз 

израду урбанистичког пројекта и одговарајуће техничке 

документације, уз сагласност ЈП Путева Србије, могуће је 

увођење и додатних колско-пешачких прелаза и пролаза, на 

местима укрштања саобраћајнице са другим путевима, уколико 

се за то укаже потреба.'' 

На захтев грађана насеља Ново Село, додатни прелаз ће бити 

унет у плански документ, на локацији оријентационо код 

стационаже 92+200 и  к.п. пута 3071,  тј. на позицији атарског 

пута. У том смислу кориговаће се графички и текстуални део 

плана.  

Изградња брзе саобраћајнице свакако же допринети и развоју 

туризма и бољој доступности.     

 

Закључак Комисије: 

ПРИМЕДБА СЕ ПРИХВАТА 

У плану, у поглављима 4.1. Јавне саобраћајне површине и В) Смернице за спровођење 

плана је већ наведено да : ''Кроз израду урбанистичког пројекта и одговарајуће техничке 

документације, уз сагласност ЈП Путева Србије, могуће је увођење и додатних колско-

пешачких прелаза и пролаза, на местима укрштања саобраћајнице са другим путевима, 
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уколико се за то укаже потреба.'' 

На захтев грађана насеља Ново Село, додатни прелаз ће бити унет у плански документ, на 

локацији оријентационо код стационаже 92+200 и  к.п. пута 3071,  тј. на позицији атарског 

пута. У том смислу кориговаће се графички и текстуални део плана. 

72. Којо Исаковић,  Ново Село,  од 23.01.2020. 

Примедба: се односи 

на непостојање прелаза 

и пролаза на територији 

КО Ново Село ка 

обрадивом земљишту, 

најближи су у КО 

Лешница и КО 

Прњавор на 3-4 km од 

атарског пута. Тражи се 

формирања прелаза  код 

укрштања атарског и 

планираног пута 

(стационаже 92+200-

92+300, у близини к.п.  

253413, 253414, 2588 и 

2589). 

Одговор Обрађивача: ПРИМЕДБА СЕ  ПРИХВАТА 

У плану, у поглављима 4.1. Јавне саобраћајне површине и В) 

Смернице за спровођење плана је већ наведено да : ''Кроз 

израду урбанистичког пројекта и одговарајуће техничке 

документације, уз сагласност ЈП Путева Србије, могуће је 

увођење и додатних колско-пешачких прелаза и пролаза, на 

местима укрштања саобраћајнице са другим путевима, уколико 

се за то укаже потреба.'' 

На захтев грађана насеља Ново Село, додатни прелаз ће бити 

унет у плански документ, на локацији оријентационо код 

стационаже 92+200 и  к.п. пута 3071,  тј. на позицији атарског 

пута. У том смислу кориговаће се графички и текстуални део 

плана.  

Изградња брзе саобраћајнице свакако же допринети и развоју 

туризма и бољој доступности.    

 

Закључак Комисије: 

ПРИМЕДБА СЕ ПРИХВАТА 

У плану, у поглављима 4.1. Јавне саобраћајне површине и В) Смернице за спровођење 

плана је већ наведено да : ''Кроз израду урбанистичког пројекта и одговарајуће техничке 

документације, уз сагласност ЈП Путева Србије, могуће је увођење и додатних колско-

пешачких прелаза и пролаза, на местима укрштања саобраћајнице са другим путевима, 

уколико се за то укаже потреба.'' 

На захтев грађана насеља Ново Село, додатни прелаз ће бити унет у плански документ, на 

локацији оријентационо код стационаже 92+200 и  к.п. пута 3071,  тј. на позицији атарског 

пута. У том смислу кориговаће се графички и текстуални део плана. 
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73.  Миленко Васиљевић, Лешница,  од 23.01.2020. 

Примедба: се односи 

на к.п. 2159, 2160 и 

опасност од поплаве.  

Одговор Обрађивача: ПРИМЕДБА СЕ  ПРИХВАТА 

У вези заштите од високих вода и поплава реке Дрине као и са 

регулисаним и нерегулисаним  притокама  (Лешница, Жича, 

Јадар, Криваја, Жеравија и Штира), у план,   у поглављу 4.3.1. 

Водопривреда и водно земљиште,  уграђени  су сви услови 

надлежног ЈП ''Србија воде'', који се тичу брзе саобарћајнице и 

то на местима где се она приближава кориту Дрине или 

''пресеца'' мање притоке.  

У плану, између осталог, стоји:  '' ... На деоници пута поред реке 

Дрине, на којој не постоји одбрамбени насип, планиран је 

јединствен објекат, којим се обезбеђује заштита подручја и 

самог објекта - пута... Изградњом објеката пута омогућити 

отицање унутрашњих или узводних вода и спровести 

одговарајуће мере и објекте за њихово одвођење.... На местима 

укрштања трасе брзе саобраћајнице и мостова са водотоковима 

и каналима, техничка решења изградње предметних 

саобраћајних објеката усагласити са плановима за одбрану од 

поплава и омогућити несметан прилаз службама и 

механизацији за одбрану од поплава заштитним водним 

објектима. На деловима трасе где саобраћајница прелази 

нерегулисане водотокове  извршити регулацију речног корита.''  

У текст плана, у наведеном поглављу додаје се реченица: 

''Изградња саобраћајнице не сме да угрози становништво и 

имовину по питању одбране од поплава, већ цео простор треба 

сагледати интегрално и споровести одговарајуће мере, имајући 

у виду и промене које доноси изградња саобраћајнице, што је у 

надлежности ЈП ''Србија воде'' и локалне самоуправе, кроз 

доношење оперативних планова одбране од поплава.''   

Закључак Комисије: 

ПРИМЕДБА СЕ  ПРИХВАТА 

У вези заштите од високих вода и поплава реке Дрине као и са регулисаним и 

нерегулисаним  притокама  (Лешница, Жича, Јадар, Криваја, Жеравија и Штира), у план,   

у поглављу 4.3.1. Водопривреда и водно земљиште,  уграђени  су сви услови надлежног 

ЈП ''Србија воде'', који се тичу брзе саобарћајнице и то на местима где се она приближава 

кориту Дрине или ''пресеца'' мање притоке.  

У плану, између осталог, стоји:  '' ... На деоници пута поред реке Дрине, на којој не 

постоји одбрамбени насип, планиран је јединствен објекат, којим се обезбеђује заштита 

подручја и самог објекта - пута... Изградњом објеката пута омогућити отицање 

унутрашњих или узводних вода и спровести одговарајуће мере и објекте за њихово 

одвођење.... На местима укрштања трасе брзе саобраћајнице и мостова са водотоковима и 

каналима, техничка решења изградње предметних саобраћајних објеката усагласити са 

плановима за одбрану од поплава и омогућити несметан прилаз службама и механизацији 

за одбрану од поплава заштитним водним објектима. На деловима трасе где саобраћајница 

прелази нерегулисане водотокове  извршити регулацију речног корита.''  

У текст плана, у наведеном поглављу додаје се реченица: ''Изградња саобраћајнице не сме 

да угрози становништво и имовину по питању одбране од поплава, већ цео простор треба 

сагледати интегрално и споровести одговарајуће мере, имајући у виду и промене које 

доноси изградња саобраћајнице, што је у надлежности ЈП ''Србија воде'' и локалне 

самоуправе, кроз доношење оперативних планова одбране од поплава.'' 
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74. Александар Станишић, Јелав,  од 23.01.2020. 

Примедба: се односи 

на адресу Милоша 

Обилића 31, где је 8 

кућа остало са друге 

стране пута и бојазан од 

поплава.   

Одговор Обрађивача: ПРИМЕДБА СЕ  ПРИХВАТА 

У вези заштите од високих вода и поплава реке Дрине као и са 

регулисаним и нерегулисаним  притокама  (Лешница, Жича, 

Јадар, Криваја, Жеравија и Штира), у план,   у поглављу 4.3.1. 

Водопривреда и водно земљиште,  уграђени  су сви услови 

надлежног ЈП ''Србија воде'', који се тичу брзе саобарћајнице и 

то на местима где се она приближава кориту Дрине или 

''пресеца'' мање притоке.  

У плану, између осталог, стоји:  '' ... На деоници пута поред 

реке Дрине, на којој не постоји одбрамбени насип, планиран 

је јединствен објекат, којим се обезбеђује заштита подручја 

и самог објекта - пута... Изградњом објеката пута омогућити 

отицање унутрашњих или узводних вода и спровести 

одговарајуће мере и објекте за њихово одвођење.... На местима 

укрштања трасе брзе саобраћајнице и мостова са водотоковима 

и каналима, техничка решења изградње предметних 

саобраћајних објеката усагласити са плановима за одбрану од 

поплава и омогућити несметан прилаз службама и 

механизацији за одбрану од поплава заштитним водним 

објектима. На деловима трасе где саобраћајница прелази 

нерегулисане водотокове  извршити регулацију речног корита.''  

У текст плана, у наведеном поглављу додаје се реченица: 

''Изградња саобраћајнице не сме да угрози становништво и 

имовину по питању одбране од поплава, већ цео простор треба 

сагледати интегрално и споровести одговарајуће мере, имајући 

у виду и промене које доноси изградња саобраћајнице, што је у 

надлежности ЈП ''Србија воде'' и локалне самоуправе, кроз 

доношење оперативних планова одбране од поплава.''   

Закључак Комисије: 

ПРИМЕДБА СЕ  НЕ ПРИХВАТА 

Није могуће померање трасе имајући у виду техничке стандарде за пројектовање 

саобраћајнице и услове и ограничења на терену. 

Пошто дефинисана траса пута (на деоници, на којој је планиран јединствен објекат, којим 

се обезбеђује заштита подручја и самог објекта – пута од поплава) не обезбеђује заштиту 

од поплава делова насеља Липнички Шор и Јелав,  а према ставу и наведеном 

образложењу обрађивача плана, није могуће померање трасе саобраћајнице према Дрини, 

комисија је мишљења да је за небрањено грађевинско подручје  насеља неопходно донети 

посебну планску документацију којом ће се регулисати заштита од великих вода Реке 

Дрине и њених притока. 

75.  Jанко Алексић, Јелав, од 23.01.2020. 

Примедба: се односи 

на проблем плављена 

од водотокова у насељу 

Јелав. Предлажу се 

различите мере 

заштите.  

Одговор Обрађивача:  ПРИМЕДБА СЕ  ДЕЛИМИЧНО 

ПРИХВАТА, А ДЕЛИМИЧНО НИЈЕ ОСНОВАНА 

У вези заштите од високих вода и поплава реке Дрине као и са 

регулисаним и нерегулисаним  притокама  (Лешница, Жича, 

Јадар, Криваја, Црњава, Жеравија и Штира), у план,   у 

поглављу 4.3.1. Водопривреда и водно земљиште,  уграђени  су 

сви услови надлежног ЈП ''Србија воде'', који се тичу брзе 

саобарћајнице и то на местима где се она приближава кориту 

Дрине или ''пресеца'' мање притоке.  
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У плану, између осталог, стоји:  '' ... На деоници пута поред реке 

Дрине, на којој не постоји одбрамбени насип, планиран је 

јединствен објекат, којим се обезбеђује заштита подручја и 

самог објекта - пута... Изградњом објеката пута омогућити 

отицање унутрашњих или узводних вода и спровести 

одговарајуће мере и објекте за њихово одвођење.... На местима 

укрштања трасе брзе саобраћајнице и мостова са водотоковима 

и каналима, техничка решења изградње предметних 

саобраћајних објеката усагласити са плановима за одбрану од 

поплава и омогућити несметан прилаз службама и 

механизацији за одбрану од поплава заштитним водним 

објектима. На деловима трасе где саобраћајница прелази 

нерегулисане водотокове  извршити регулацију речног корита.''  

У текст плана, у наведеном поглављу додаје се реченица: 

''Изградња саобраћајнице не сме да угрози становништво и 

имовину по питању одбране од поплава, већ цео простор треба 

сагледати интегрално и споровести одговарајуће мере, имајући 

у виду и промене које доноси изградња саобраћајнице, што је у 

надлежности ЈП ''Србија воде'' и локалне самоуправе, кроз 

доношење оперативних планова одбране од поплава.''   

Избор конретних мера заштите није предмет урбанистичког 

плана, већ даље разраде, у фази пројектовања и издавања 

услова и сагласности надлежног ЈП Србија воде за тај ниво 

разраде. 

Такође, у план су већ уграђени услови за еко-дукте, тј. прелазе 

за животиње у поглављу 4.1. Јавне саобраћајне површине: 

''Прелази и пролази за животиње 

На траси саобраћајног коридора планирани су денивелисани 

пролази за домаће животиње у руралним пределима и дивље 

животиње у еколошки значајним подручјима. Пролази су  

ограђени како би се спречио излазак животиња на 

саобраћајницу. Број и тачна позиција подземних или надземних 

пролаза ће се утврдити на основу потреба и праћења 

миграторних кретања врста између станишта. Димензије и 

услови уређења ће се утврдити од стране Завода за заштиту 

природе РС, а спровођење је кроз израду урбанистичког 

пројекта.'' 

Закључак Комисије: 

ПРИМЕДБА СЕ  ДЕЛИМИЧНО ПРИХВАТА, А ДЕЛИМИЧНО НИЈЕ ОСНОВАНА 

У вези заштите од високих вода и поплава реке Дрине као и са регулисаним и 

нерегулисаним  притокама  (Лешница, Жича, Јадар, Криваја, Црњава, Жеравија и Штира), 

у план,   у поглављу 4.3.1. Водопривреда и водно земљиште,  уграђени  су сви услови 

надлежног ЈП ''Србија воде'', који се тичу брзе саобарћајнице и то на местима где се она 

приближава кориту Дрине или ''пресеца'' мање притоке.  

У плану, између осталог, стоји:  '' ... На деоници пута поред реке Дрине, на којој не 

постоји одбрамбени насип, планиран је јединствен објекат, којим се обезбеђује заштита 

подручја и самог објекта - пута... Изградњом објеката пута омогућити отицање 

унутрашњих или узводних вода и спровести одговарајуће мере и објекте за њихово 

одвођење.... На местима укрштања трасе брзе саобраћајнице и мостова са водотоковима и 

каналима, техничка решења изградње предметних саобраћајних објеката усагласити са 

плановима за одбрану од поплава и омогућити несметан прилаз службама и механизацији 
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за одбрану од поплава заштитним водним објектима. На деловима трасе где саобраћајница 

прелази нерегулисане водотокове  извршити регулацију речног корита.''  

У текст плана, у наведеном поглављу додаје се реченица: ''Изградња саобраћајнице не сме 

да угрози становништво и имовину по питању одбране од поплава, већ цео простор треба 

сагледати интегрално и споровести одговарајуће мере, имајући у виду и промене које 

доноси изградња саобраћајнице, што је у надлежности ЈП ''Србија воде'' и локалне 

самоуправе, кроз доношење оперативних планова одбране од поплава.''   

Избор конретних мера заштите није предмет урбанистичког плана, већ даље разраде, у 

фази пројектовања и издавања услова и сагласности надлежног ЈП Србија воде за тај ниво 

разраде. 

Пошто дефинисана траса пута (на деоници, на којој је планиран јединствен објекат, којим 

се обезбеђује заштита подручја и самог објекта – пута од поплава) не обезбеђује заштиту 

од поплава делова насеља Липнички Шор и Јелав,  а према ставу и наведеном 

образложењу обрађивача плана, није могуће померање трасе саобраћајнице према Дрини, 

комисија је мишљења да је за небрањено грађевинско подручје  насеља неопходно донети 

посебну планску докумнтацију којом ће се регулисати заштита од великих вода Реке 

Дрине и њених притока. 

Такође, у план су већ уграђени услови за еко-дукте, тј. прелазе за животиње у поглављу 

4.1. Јавне саобраћајне површине: 

''Прелази и пролази за животиње 

На траси саобраћајног коридора планирани су денивелисани пролази за домаће животиње 

у руралним пределима и дивље животиње у еколошки значајним подручјима. Пролази су  

ограђени како би се спречио излазак животиња на саобраћајницу. Број и тачна позиција 

подземних или надземних пролаза ће се утврдити на основу потреба и праћења 

миграторних кретања врста између станишта. Димензије и услови уређења ће се утврдити 

од стране Завода за заштиту природе РС, а спровођење је кроз израду урбанистичког 

пројекта.'' 

76.  Драган Николић, Лозница, од 23.01.2020. 

Примедба: се односи 

на к.п. 12108, 12111, 

12112, пословни објекат 

предузећа МММ -2012 

доо. Тражи се директан 

приступ парцели са 

брзе саобраћајнице, тј. 

излив из правца Шапца. 

Одговор Обрађивача: ПРИМЕДБА СЕ ДЕЛИМИЧНО 

ПРИХВАТА 

На овој врсти брзе саобраћајнице забрањен је директан колски 

приступ, тј. прикључак појединих парцела ивичне градње, већ 

се приступ остварује  индиректно,  преко раскрсница и локалне 

путне мреже или сервисних саобраћајница. 

Међутим, прикључак је могуће остварити кроз израду 

јединственог плана детаљне регулације за шири обухват и на 

основу добијених услова и сагласности ЈП Путеви Србије и 

Србијаводе, као и других надлежних институција.  

У плану ће такође бити додате реченице:  

''Због промене категоризације путног објекта неопходно је да се 

за постојеће прикључке, уколико се жели да остану тј. да се 

прикључе на брзу саобраћаницу, добије сагласност од 

упарављача пута ЈП Путеви Србије.'' 

Закључак Комисије: 

ПРИМЕДБА СЕ  ДЕЛИМИЧНО ПРИХВАТА 

На овој врсти брзе саобраћајнице забрањен је директан колски приступ, тј. прикључак 

појединих парцела ивичне градње, већ се приступ остварује  индиректно,  преко 

раскрсница и локалне путне мреже или сервисних саобраћајница. 

Међутим, прикључак је могуће остварити кроз израду јединственог плана детаљне 

регулације за шири обухват и на основу добијених услова и сагласности ЈП Путеви Србије 

и Србијаводе, као и других надлежних институција.  

У плану ће такође бити додате реченице:  
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''Због промене категоризације путног објекта неопходно је да се за постојеће прикључке, 

уколико се жели да остану тј. да се прикључе на брзу саобраћаницу, добије сагласност од 

управљача пута ЈП Путеви Србије.'' 

77. Ловачко удружење Гучево, Лозница,  од 23.01.2020. 

Примедба: се односи 

на део Липничког 

Шора, где се налази 

ловиште. Тражи се 

постављање заштитне 

ограде, израда прелаза 

за животиње и 

постављање 

саобраћајног знака 

''дивљач на путу'' 

Одговор Обрађивача: ПРИМЕДБА НИЈЕ ОСНОВАНА 

У план су већ уграђени услови за еко-дукте, тј. прелазе за 

животиње у поглављу 4.1. Јавне саобраћајне површине: 

''Прелази и пролази за животиње 

На траси саобраћајног коридора планирани су денивелисани 

пролази за домаће животиње у руралним пределима и дивље 

животиње у еколошки значајним подручјима. Пролази су  

ограђени како би се спречио излазак животиња на 

саобраћајницу. Број и тачна позиција подземних или надземних 

пролаза ће се утврдити на основу потреба и праћења 

миграторних кретања врста између станишта. Димензије и 

услови уређења ће се утврдити од стране Завода за заштиту 

природе РС, а спровођење је кроз израду урбанистичког 

пројекта.'' 

Заштитне ограде и саобраћајна сигнализација постављају се у 

складу са Законом о путевима (''Службени гласник РС'' бр. 

41/2018), Правилником о условима које са аспекта безбедности 

саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други 

елементи јавног пута (''Службени гласник РС'' бр. 50/2011) и 

Правилником о саобраћајној сигнализацији (''Службени гласник 

РС'' бр. 85/2017) и нису предмет урбанистичког плана. 

Закључак Комисије: 

ПРИМЕДБА НИЈЕ ОСНОВАНА 

У план су већ уграђени услови за еко-дукте, тј. прелазе за животиње у поглављу 4.1. Јавне 

саобраћајне површине: 

''Прелази и пролази за животиње 

На траси саобраћајног коридора планирани су денивелисани пролази за домаће животиње 

у руралним пределима и дивље животиње у еколошки значајним подручјима. Пролази су  

ограђени како би се спречио излазак животиња на саобраћајницу. Број и тачна позиција 

подземних или надземних пролаза ће се утврдити на основу потреба и праћења 

миграторних кретања врста између станишта. Димензије и услови уређења ће се утврдити 

од стране Завода за заштиту природе РС, а спровођење је кроз израду урбанистичког 

пројекта.'' 

Заштитне ограде и саобраћајна сигнализација постављају се у складу са Законом о 

путевима (''Службени гласник РС'' бр. 41/2018), Правилником о условима које са аспекта 

безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута 

(''Службени гласник РС'' бр. 50/2011) и Правилником о саобраћајној сигнализацији 

(''Службени гласник РС'' бр. 85/2017) и нису предмет урбанистичког плана. 

78. Милоје Петровић, Лешница, од 23.01.2020. 

Примедба: се односи 

на кружни ток и 

прикључак на 

стационажи 95+600 и 

тражи се измештање на 

другу локацију, 

стационажа 98+800, са 

Одговор Обрађивача: ПРИМЕДБА СЕ НЕ ПРИХВАТА 

Пројектно решење и план пута су урађени у свему са 

пројектним задатком који је доставио инвеститор и управљач 

пута  ЈП Путеви Србије. 

Није могуће парцијално померање трасе и места прикључака 

имајући у виду техничке стандарде за пројектовање 

саобраћајнице и услове и ограничења на терену. 
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образложењем да улица 

Станка Ореља нема 

капацитет да прими 

саобраћај. 

У обухвату овог плана планирана је реконструкција наведене 

улице, а даље је предмет других урбанистичких планова.  

 

Закључак Комисије: ПРИМЕДБА СЕ НЕ ПРИХВАТА 

Пројектно решење и план пута су урађени у свему са пројектним задатком који је 

доставио инвеститор и управљач пута  ЈП Путеви Србије. 

Није могуће померање трасе и места прикључака имајући у виду техничке стандарде за 

пројектовање саобраћајнице и услове и ограничења на терену. 

У обухвату овог плана планирана је реконструкција наведене улице, а даље је предмет 

других урбанистичких планова.  

79. Радомир Николић, Липнички Шор, од 23.01.2020. 

Примедба: се односи 

на к.п. 308. Предлаже се 

пролаз до обрадивог 

земљишта на другој 

стани пута, на позицији 

Гробљанске улице. 

Одговор Обрађивача: ПРИМЕДБА СЕ  ПРИХВАТА 

На захтев грађана дела насеља Липнички Шор, додатни прелаз 

ће бити унет у плански документ,  на локацији оријентационо 

код стационаже 105+500 и к.п. пута 936/2,  тј. на позицији 

Гробљанскe улицe. У том смислу кориговаће се графички и 

текстуални део плана. 

Закључак Комисије: 

ПРИМЕДБА СЕ  ПРИХВАТА 

На захтев грађана дела насеља Липнички Шор, додатни прелаз ће бити унет у плански 

документ,  на локацији оријентационо код стационаже 105+500 и к.п. пута 936/2,  тј. на 

позицији Гробљанскe улицe. У том смислу кориговаће се графички и текстуални део 

плана. 

80. Бранимир Исаковић, Ново Село, од 23.01.2020. 

Примедба: се односи 

на кп. 13/1, 13/2, 13/4, 

16/1, 19/3, 20, 21 и 27/8 

КО Јелав. Тражи се 

измештање трасе, како 

би се избегле сада 

обухваћене 16/1, 19/3, а 

да пут иде преко мање 

плодних парцела.  

Одговор Обрађивача: ПРИМЕДБА СЕ  НЕ ПРИХВАТА  

Није могуће парцијално померање трасе имајући у виду 

техничке стандарде за пројектовање саобраћајнице и услове и 

ограничења на терену. 

 

Закључак Комисије: 

ПРИМЕДБА СЕ  НЕ ПРИХВАТА  

Није могуће померање трасе имајући у виду техничке стандарде за пројектовање 

саобраћајнице и услове и ограничења на терену. 

 

81. Младен Сладаковић, Лозница од 23.01.2020. 

Примедба: се односи 

на к.п. 967 и 969/1, 

тражи се надокнада 

адекватним 

пољопривредним 

земљиштем или 

исплата.  

Тражи се и сервисна 

саобраћајница.  

Одговор Обрађивача: ПРИМЕДБА НИЈЕ ОСНОВАНА 

Процес експропријације и висна накнаде нису предмет 

урбанистичког плана, већ план детаљне регулације представља 

основ за дефинисање јавних намена и површина и за 

експропријацију земљишта на планираном коридору пута. 

Такође, у текстуалном делу плана, у поглављу В) Смернице за 

спровођење плана, стоји:''Без обзира на планско решење којим 

се одређује регулациона линија и појас експропријације 

могућности и обавезе експропријације преосталог дела имовине 
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који није функционалан или од интереса власника за даље 

коришћење, решавају се у складу са чланом 10. Закона о 

експропријацији ("Сл. гласник РС", бр. 53/95, "Сл. лист СРЈ", 

бр. 16/2001 - одлука СУС и "Сл. гласник РС", бр. 20/2009, 

55/2013 - одлука УС и 106/2016 - аутентично тумачење).'' 

Планом су дате везе  предметне саобраћајнице  са постојећом и 

планираном мрежом државних и локалних категорисаних и 

некатегорисаних саобраћајница, док се саобраћајне потребе 

стамбених, привредних и пољопривредних објеката и зона 

решавају помоћу паралелених сарвисних саобраћајница, које су 

дате у оквиру јавне површине и воде се до чворишта на којима 

је дозвољена измена смерова или се везују на основни правац 

по принципу омогућавања само десних скретања односно 

улива/излива.  

Закључак Комисије: 

ПРИМЕДБА НИЈЕ ОСНОВАНА 

Процес експропријације и висина накнаде нису предмет урбанистичког плана, већ план 

детаљне регулације представља основ за дефинисање јавних намена и површина и за 

експропријацију земљишта на планираном коридору пута. Такође, у текстуалном делу 

плана, у поглављу В) Смернице за спровођење плана, стоји:''Без обзира на планско 

решење којим се одређује регулациона линија и појас експропријације могућности и 

обавезе експропријације преосталог дела имовине који није функционалан или од 

интереса власника за даље коришћење, решавају се у складу са чланом 10. Закона о 

експропријацији ("Сл. гласник РС", бр. 53/95, "Сл. лист СРЈ", бр. 16/2001 - одлука СУС и 

"Сл. гласник РС", бр. 20/2009, 55/2013 - одлука УС и 106/2016 - аутентично тумачење).'' 

Планом су дате везе  предметне саобраћајнице  са постојећом и планираном мрежом 

државних и локалних категорисаних и некатегорисаних саобраћајница, док се саобраћајне 

потребе стамбених, привредних и пољопривредних објеката и зона решавају помоћу 

паралелених сарвисних саобраћајница, које су дате у оквиру јавне површине и воде се до 

чворишта на којима је дозвољена измена смерова или се везују на основни правац по 

принципу омогућавања само десних скретања односно улива/излива. 

82.  Ненад Станковић, Липнички Шор, од 23.01.2020. 

Примедба: се односи 

на к.п. 1894/4 У 

Лешници и к.п. 304/2 у 

Липничком Шору. 

Тражи да се траса 

измести и не прелази 

преко парцела.  

Одговор Обрађивача: ПРИМЕДБА СЕ  НЕ ПРИХВАТА 

Није могуће парцијално померање трасе и места прикључака 

имајући у виду техничке стандарде за пројектовање 

саобраћајнице и услове и ограничења на терену. 

 

Закључак Комисије: 

ПРИМЕДБА СЕ  НЕ ПРИХВАТА 

Није могуће померање трасе и места прикључака имајући у виду техничке стандарде за 

пројектовање саобраћајнице и услове и ограничења на терену. 

 

83. Жељко Деспотовић, Липнички Шор,  од 23.01.2020.   

Примедба: се односи 

на измештање дела 

трасе како би 70 

домаћинстава имало 

везу са центром села, 

Одговор Обрађивача: ПРИМЕДБА СЕ ДЕЛОМ НЕ 

ПРИХВАТА, А ДЕЛОМ  ПРИХВАТА 

Није могуће померање трасе пута имајући у виду техничке 

стандарде за пројектовање саобраћајнице и услове и 

ограничења на терену.  
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скратио се пут до школе 

и избегла се опасност 

од поплава 

У плану, у поглављима 4.1. Јавне саобраћајне површине и В) 

Смернице за спровођење плана је већ наведено да : ''Кроз 

израду урбанистичког пројекта и одговарајуће техничке 

документације, уз сагласност ЈП Путева Србије, могуће је 

увођење и додатних колско-пешачких прелаза и пролаза, на 

местима укрштања саобраћајнице са другим путевима, уколико 

се за то укаже потреба.'' 

На захтев грађана дела насеља Липнички Шор, додатни прелаз 

ће бити унет у плански документ,  на локацији оријентационо 

код стационаже 105+500 и к.п. пута 936/2,  тј. на позицији 

Гробљанскe улицe. У том смислу кориговаће се графички и 

текстуални део плана. 

У вези заштите од високих вода и поплава реке Дрине као и са 

регулисаним и нерегулисаним  притокама  (Лешница, Жича, 

Јадар, Криваја, Жеравија и Штира), у план,   у поглављу 4.3.1. 

Водопривреда и водно земљиште,  уграђени  су сви услови 

надлежног ЈП ''Србија воде'', који се тичу брзе саобарћајнице и 

то на местима где се она приближава кориту Дрине или 

''пресеца'' мање притоке.  

У плану, између осталог, стоји:  '' ... На деоници пута поред реке 

Дрине, на којој не постоји одбрамбени насип, планиран је 

јединствен објекат, којим се обезбеђује заштита подручја и 

самог објекта - пута... На местима укрштања трасе брзе 

саобраћајнице и мостова са водотоковима и каналима, техничка 

решења изградње предметних саобраћајних објеката усагласити 

са плановима за одбрану од поплава и омогућити несметан 

прилаз службама и механизацији за одбрану од поплава 

заштитним водним објектима. На деловима трасе где 

саобраћајница прелази нерегулисане водотокове  извршити 

регулацију речног корита.''  

У текст плана, у наведеном поглављу додаје се реченица: 

''Изградња саобраћајнице не сме да угрози становништво и 

имовину по питању одбране од поплава, већ цео простор треба 

сагледати интегрално и споровести одговарајуће мере, имајући 

у виду и промене које доноси изградња саобраћајнице, што је у 

надлежности ЈП ''Србија воде'' и локалне самоуправе, кроз 

доношење оперативних планова одбране од поплава.''   

Закључак Комисије: 

ПРИМЕДБА СЕ ДЕЛОМ НЕ ПРИХВАТА, А ДЕЛОМ  ПРИХВАТА 

Део примедбе који се прихвата односи се на прелаз. 

У плану, у поглављима 4.1. Јавне саобраћајне површине и В) Смернице за спровођење 

плана је већ наведено да : ''Кроз израду урбанистичког пројекта и одговарајуће техничке 

документације, уз сагласност ЈП Путева Србије, могуће је увођење и додатних колско-

пешачких прелаза и пролаза, на местима укрштања саобраћајнице са другим путевима, 

уколико се за то укаже потреба.'' 

На захтев грађана дела насеља Липнички Шор, додатни прелаз ће бити унет у плански 

документ,  на локацији оријентационо код стационаже 105+500 и к.п. пута 936/2,  тј. на 

позицији Гробљанскe улицe. У том смислу кориговаће се графички и текстуални део 

плана. 

Део примедбе који се не прихвата односи се на измештање трасе. Није могуће померање 

трасе имајући у виду техничке стандарде за пројектовање саобраћајнице и услове и 

ограничења на терену. 
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Пошто дефинисана траса (на деоници, на којој је планиран јединствен објекат, којим се 

обезбеђује заштита подручја и самог објекта – пута од поплава) пута не обезбеђује 

заштиту од поплава делова насеља Липнички Шор и Јелав,  а према ставу и наведеном 

образложењу обрађивача плана, није могуће померање трасе саобраћајнице према Дрини, 

комисија је мишљења да је за небрањено грађевинско подручје  насеља неопходно донети 

посебну планску докумнтацију којом ће се регулисати заштита од великих вода Реке 

Дрине и њених притока.  

84. Горан Петровић, Јелав,  од 23.01.2020. 

Примедба: се односи 

на кп. 46/2, 46/4, тражи 

се измештање трасе и 

прелаз, због бојазни од 

поплава. 

Одговор Обрађивача: ПРИМЕДБА СЕ ПРИХВАТА 

У плану, у поглављима 4.1. Јавне саобраћајне површине и В) 

Смернице за спровођење плана је већ наведено да : ''Кроз 

израду урбанистичког пројекта и одговарајуће техничке 

документације, уз сагласност ЈП Путева Србије, могуће је 

увођење и додатних колско-пешачких прелаза и пролаза, на 

местима укрштања саобраћајнице са другим путевима, уколико 

се за то укаже потреба.'' 

На захтев грађана насеља Јелав, додатни прелаз ће бити унет у 

плански документ,  на локацији  оријентационо код стационаже 

101+000 и  к.п. пута 422/2,  тј. на позицији Цинаглијске улице. 

У том смислу кориговаће се графички и текстуални део плана.  

У вези заштите од високих вода и поплава реке Дрине као и са 

регулисаним и нерегулисаним  притокама  (Лешница, Жича, 

Јадар, Криваја, Жеравија и Штира), у план,   у поглављу 4.3.1. 

Водопривреда и водно земљиште,  уграђени  су сви услови 

надлежног ЈП ''Србија воде'', који се тичу брзе саобарћајнице и 

то на местима где се она приближава кориту Дрине или 

''пресеца'' мање притоке.  

У плану, између осталог, стоји:  '' ... На деоници пута поред реке 

Дрине, на којој не постоји одбрамбени насип, планиран је 

јединствен објекат, којим се обезбеђује заштита подручја и 

самог објекта - пута... Изградњом објеката пута омогућити 

отицање унутрашњих или узводних вода и спровести 

одговарајуће мере и објекте за њихово одвођење.... На местима 

укрштања трасе брзе саобраћајнице и мостова са водотоковима 

и каналима, техничка решења изградње предметних 

саобраћајних објеката усагласити са плановима за одбрану од 

поплава и омогућити несметан прилаз службама и 

механизацији за одбрану од поплава заштитним водним 

објектима. На деловима трасе где саобраћајница прелази 

нерегулисане водотокове  извршити регулацију речног корита.''  

У текст плана, у наведеном поглављу додаје се реченица: 

''Изградња саобраћајнице не сме да угрози становништво и 

имовину по питању одбране од поплава, већ цео простор треба 

сагледати интегрално и споровести одговарајуће мере, имајући 

у виду и промене које доноси изградња саобраћајнице, што је у 

надлежности ЈП ''Србија воде'' и локалне самоуправе, кроз 

доношење оперативних планова одбране од поплава.''   

Закључак Комисије: 

ПРИМЕДБА СЕ ДЕЛОМ НЕ ПРИХВАТА, А ДЕЛОМ  ПРИХВАТА 

Део примедбе који се прихвата односи се на прелаз. 

У плану, у поглављима 4.1. Јавне саобраћајне површине и В) Смернице за спровођење 

плана је већ наведено да : ''Кроз израду урбанистичког пројекта и одговарајуће техничке 
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документације, уз сагласност ЈП Путева Србије, могуће је увођење и додатних колско-

пешачких прелаза и пролаза, на местима укрштања саобраћајнице са другим путевима, 

уколико се за то укаже потреба.'' 

На захтев грађана насеља Јелав, додатни прелаз ће бити унет у плански документ,  на 

локацији  оријентационо код стационаже 101+000 и  к.п. пута 422/2,  тј. на позицији 

Циганлијске улице. У том смислу кориговаће се графички и текстуални део плана.  

Део примедбе који се не прихвата односи се на измештање трасе. Није могуће померање 

трасе имајући у виду техничке стандарде за пројектовање саобраћајнице и услове и 

ограничења на терену. 

Пошто дефинисана траса пута (на деоници, на којој је планиран јединствен објекат, којим 

се обезбеђује заштита подручја и самог објекта – пута од поплава) не обезбеђује заштиту 

од поплава делова насеља Липнички Шор и Јелав,  а према ставу и наведеном 

образложењу обрађивача плана, није могуће померање трасе саобраћајнице према Дрини, 

комисија је мишљења да је за небрањено грађевинско подручје  насеља неопходно донети 

посебну планску докумнтацију којом ће се регулисати заштита од великих вода Реке 

Дрине и њених притока.  

85. Милан Петровић,  Јелав,  од 23.01.2020. 

Примедба: се односи 

на кп. 46/1, тражи се 

прелаз. 

Одговор Обрађивача: ПРИМЕДБА СЕ ПРИХВАТА 

На захтев грађана насеља Јелав, додатни прелаз ће бити унет у 

плански документ,  на локацији  оријентационо код стационаже 

101+000 и  к.п. пута 422/2,  тј. на позицији Цинаглијске улице. 

У том смислу кориговаће се графички и текстуални део плана.  

Закључак Комисије: 

ПРИМЕДБА СЕ ПРИХВАТА 

На захтев грађана насеља Јелав, додатни прелаз ће бити унет у плански документ,  на 

локацији  оријентационо код стационаже 101+000 и  к.п. пута 422/2,  тј. на позицији 

Циганлијске улице. У том смислу кориговаће се графички и текстуални део плана. 

86. Адвокат Цветко Марић, у име више лица, Јелав, од 23.01.2020. 

Примедба: се односи 

на прелаз/пролаз на 

локацији к.п. 413/32, 

413/33 и 413/34 

Одговор Обрађивача: ПРИМЕДБА СЕ ПРИХВАТА 

На захтев грађана насеља Јелав, додатни прелаз ће бити унет у 

плански документ,  на локацији  оријентационо код стационаже 

101+000 и  к.п. пута 422/2,  тј. на позицији Цинаглијске улице. 

У том смислу кориговаће се графички и текстуални део плана.  

Закључак Комисије: ПРИМЕДБА СЕ ПРИХВАТА 

На захтев грађана насеља Јелав, додатни прелаз ће бити унет у плански документ,  на 

локацији  оријентационо код стационаже 101+000 и  к.п. пута 422/2,  тј. на позицији 

Циганлијске улице. У том смислу кориговаће се графички и текстуални део плана. 

87. Зоран Полић,  од 23.01.2020. 

Примедба: се односи 

на могућност 

прикључка улице Мике 

Митровића на брзи пут. 

Одговор Обрађивача: ПРИМЕДБА СЕ  ДЕЛИМИЧНО 

ПРИХВАТА 

На овој врсти брзе саобраћајнице забрањен је директан колски 

приступ, тј. прикључак појединих парцела ивичне градње, већ 

се приступ остварује  индиректно,  преко раскрсница и локалне 

путне мреже или сервисних саобраћајница. 

Међутим, прикључак је могуће остварити кроз израду или 

измену и допуну важећег урбанистичког плана у  непосредном 

окружењу,  на основу добијених услова и сагласности ЈП 

Путеви Србије и Србијаводе, као и других надлежних 
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институција.  

У плану ће такође бити додате реченице:  

''Због промене категоризације путног објекта неопходно је да се 

за постојеће прикључке, уколико се жели да остану тј. да се 

прикључе на брзу саобраћаницу, добије сагласност од 

управљача пута ЈП Путеви Србије.'' 

Закључак Комисије: 

ПРИМЕДБА СЕ  ДЕЛИМИЧНО ПРИХВАТА 

На овој врсти брзе саобраћајнице забрањен је директан колски приступ, тј. прикључак 

појединих парцела ивичне градње, већ се приступ остварује  индиректно,  преко 

раскрсница и локалне путне мреже или сервисних саобраћајница. 

Међутим, прикључак је могуће остварити кроз израду или измену и допуну важећег 

урбанистичког плана у  непосредном окружењу,  на основу добијених услова и 

сагласности ЈП Путеви Србије и Србијаводе, као и других надлежних институција.  

У плану ће такође бити додате реченице:  

''Због промене категоризације путног објекта неопходно је да се за постојеће прикључке, 

уколико се жели да остану тј. да се прикључе на брзу саобраћаницу, добије сагласност од 

управљача пута ЈП Путеви Србије.'' 

88. Зорица Стефановић,  Липнички Шор,  од 23.01.2020.    

Примедба: се односи 

на измештање дела 

трасе како би 70 

домаћинстава имало 

везу са центром села, 

скратио се пут до школе 

и избегла се опасност 

од поплава. 

Одговор Обрађивача: ПРИМЕДБА СЕ ДЕЛОМ НЕ 

ПРИХВАТА, А ДЕЛОМ  ПРИХВАТА 

Није могуће померање трасе пута имајући у виду техничке 

стандарде за пројектовање саобраћајнице и услове и 

ограничења на терену.  

У плану, у поглављима 4.1. Јавне саобраћајне површине и В) 

Смернице за спровођење плана је већ наведено да : ''Кроз 

израду урбанистичког пројекта и одговарајуће техничке 

документације, уз сагласност ЈП Путева Србије, могуће је 

увођење и додатних колско-пешачких прелаза и пролаза, на 

местима укрштања саобраћајнице са другим путевима, уколико 

се за то укаже потреба.'' 

На захтев грађана дела насеља Липнички Шор, додатни прелаз 

ће бити унет у плански документ,  на локацији оријентационо 

код стационаже 105+500 и к.п. пута 936/2,  тј. на позицији 

Гробљанскe улицe. У том смислу кориговаће се графички и 

текстуални део плана. 

У вези заштите од високих вода и поплава реке Дрине као и са 

регулисаним и нерегулисаним  притокама  (Лешница, Жича, 

Јадар, Криваја, Жеравија и Штира), у план,   у поглављу 4.3.1. 

Водопривреда и водно земљиште,  уграђени  су сви услови 

надлежног ЈП ''Србија воде'', који се тичу брзе саобарћајнице и 

то на местима где се она приближава кориту Дрине или 

''пресеца'' мање притоке.  

У плану, између осталог, стоји:  '' ... На деоници пута поред 

реке Дрине, на којој не постоји одбрамбени насип, планиран 

је јединствен објекат, којим се обезбеђује заштита подручја 

и самог објекта - пута... На местима укрштања трасе брзе 

саобраћајнице и мостова са водотоковима и каналима, техничка 

решења изградње предметних саобраћајних објеката усагласити 

са плановима за одбрану од поплава и омогућити несметан 

прилаз службама и механизацији за одбрану од поплава 
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заштитним водним објектима. На деловима трасе где 

саобраћајница прелази нерегулисане водотокове  извршити 

регулацију речног корита.''  

У текст плана, у наведеном поглављу додаје се реченица: 

''Изградња саобраћајнице не сме да угрози становништво и 

имовину по питању одбране од поплава, већ цео простор треба 

сагледати интегрално и споровести одговарајуће мере, имајући 

у виду и промене које доноси изградња саобраћајнице, што је у 

надлежности ЈП ''Србија воде'' и локалне самоуправе, кроз 

доношење оперативних планова одбране од поплава.''   

Закључак Комисије: 

ПРИМЕДБА СЕ ДЕЛОМ НЕ ПРИХВАТА, А ДЕЛОМ  ПРИХВАТА 

Део примедбе који се прихвата односи се на прелаз. 

У плану, у поглављима 4.1. Јавне саобраћајне површине и В) Смернице за спровођење 

плана је већ наведено да : ''Кроз израду урбанистичког пројекта и одговарајуће техничке 

документације, уз сагласност ЈП Путева Србије, могуће је увођење и додатних колско-

пешачких прелаза и пролаза, на местима укрштања саобраћајнице са другим путевима, 

уколико се за то укаже потреба.'' 

На захтев грађана дела насеља Липнички Шор, додатни прелаз ће бити унет у плански 

документ,  на локацији оријентационо код стационаже 105+500 и к.п. пута 936/2,  тј. на 

позицији Гробљанскe улицe. У том смислу кориговаће се графички и текстуални део 

плана. 

Део примедбе који се не прихвата односи се на измештање трасе. Није могуће померање 

трасе имајући у виду техничке стандарде за пројектовање саобраћајнице и услове и 

ограничења на терену. 

Пошто дефинисана траса пута (на деоници, на којој је планиран јединствен објекат, којим 

се обезбеђује заштита подручја и самог објекта – пута од поплава) не обезбеђује заштиту 

од поплава делова насеља Липнички Шор и Јелав,  а према ставу и наведеном 

образложењу обрађивача плана, није могуће померање трасе саобраћајнице према Дрини, 

комисија је мишљења да је за небрањено грађевинско подручје  насеља неопходно донети 

посебну планску докумнтацију којом ће се регулисати заштита од великих вода Реке 

Дрине и њених притока. 

89. Милена Панић, Липнички Шор,  од 23.01.2020.    

Примедба: се односи 

на измештање дела 

трасе како би 70 

домаћинстава имало 

везу са центром села, 

скратио се пут до школе 

и избегла се опасност 

од поплава 

Одговор Обрађивача: ПРИМЕДБА СЕ ДЕЛОМ НЕ 

ПРИХВАТА, А ДЕЛОМ  ПРИХВАТА 

Није могуће померање трасе пута имајући у виду техничке 

стандарде за пројектовање саобраћајнице и услове и 

ограничења на терену.  

У плану, у поглављима 4.1. Јавне саобраћајне површине и В) 

Смернице за спровођење плана је већ наведено да : ''Кроз 

израду урбанистичког пројекта и одговарајуће техничке 

документације, уз сагласност ЈП Путева Србије, могуће је 

увођење и додатних колско-пешачких прелаза и пролаза, на 

местима укрштања саобраћајнице са другим путевима, уколико 

се за то укаже потреба.'' 

На захтев грађана дела насеља Липнички Шор, додатни прелаз 

ће бити унет у плански документ,  на локацији оријентационо 

код стационаже 105+500 и к.п. пута 936/2,  тј. на позицији 

Гробљанскe улицe. У том смислу кориговаће се графички и 

текстуални део плана. 

У вези заштите од високих вода и поплава реке Дрине као и са 
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регулисаним и нерегулисаним  притокама  (Лешница, Жича, 

Јадар, Криваја, Жеравија и Штира), у план,   у поглављу 4.3.1. 

Водопривреда и водно земљиште,  уграђени  су сви услови 

надлежног ЈП ''Србија воде'', који се тичу брзе саобарћајнице и 

то на местима где се она приближава кориту Дрине или 

''пресеца'' мање притоке.  

У плану, између осталог, стоји:  '' ... На деоници пута поред реке 

Дрине, на којој не постоји одбрамбени насип, планиран је 

јединствен објекат, којим се обезбеђује заштита подручја и 

самог објекта - пута... На местима укрштања трасе брзе 

саобраћајнице и мостова са водотоковима и каналима, техничка 

решења изградње предметних саобраћајних објеката усагласити 

са плановима за одбрану од поплава и омогућити несметан 

прилаз службама и механизацији за одбрану од поплава 

заштитним водним објектима. На деловима трасе где 

саобраћајница прелази нерегулисане водотокове  извршити 

регулацију речног корита.''  

У текст плана, у наведеном поглављу додаје се реченица: 

''Изградња саобраћајнице не сме да угрози становништво и 

имовину по питању одбране од поплава, већ цео простор треба 

сагледати интегрално и споровести одговарајуће мере, имајући 

у виду и промене које доноси изградња саобраћајнице, што је у 

надлежности ЈП ''Србија воде'' и локалне самоуправе, кроз 

доношење оперативних планова одбране од поплава.''   

Закључак Комисије: 

ПРИМЕДБА СЕ ДЕЛОМ НЕ ПРИХВАТА, А ДЕЛОМ  ПРИХВАТА 

Део примедбе који се прихвата односи се на прелаз. 

У плану, у поглављима 4.1. Јавне саобраћајне површине и В) Смернице за спровођење 

плана је већ наведено да : ''Кроз израду урбанистичког пројекта и одговарајуће техничке 

документације, уз сагласност ЈП Путева Србије, могуће је увођење и додатних колско-

пешачких прелаза и пролаза, на местима укрштања саобраћајнице са другим путевима, 

уколико се за то укаже потреба.'' 

На захтев грађана дела насеља Липнички Шор, додатни прелаз ће бити унет у плански 

документ,  на локацији оријентационо код стационаже 105+500 и к.п. пута 936/2,  тј. на 

позицији Гробљанскe улицe. У том смислу кориговаће се графички и текстуални део 

плана. 

Део примедбе који се не прихвата односи се на измештање трасе. Није могуће померање 

трасе имајући у виду техничке стандарде за пројектовање саобраћајнице и услове и 

ограничења на терену. 

Пошто дефинисана траса пута (на деоници, на којој је планиран јединствен објекат, којим 

се обезбеђује заштита подручја и самог објекта – пута од поплава) не обезбеђује заштиту 

од поплава делова насеља Липнички Шор и Јелав,  а према ставу и наведеном 

образложењу обрађивача плана, није могуће померање трасе саобраћајнице према Дрини, 

комисија је мишљења да је за небрањено грађевинско подручје  насеља неопходно донети 

посебну планску докумнтацију којом ће се регулисати заштита од великих вода Реке 

Дрине и њених притока. 
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90.  Драгица Остојић, Липнички Шор,  од 23.01.2020.    

Примедба: се односи 

на измештање дела 

трасе како би 70 

домаћинстава имало 

везу са центром села, 

скратио се пут до школе 

и избегла се опасност 

од поплава 

Одговор Обрађивача: ПРИМЕДБА СЕ ДЕЛОМ НЕ 

ПРИХВАТА, А ДЕЛОМ  ПРИХВАТА 

Није могуће померање трасе пута имајући у виду техничке 

стандарде за пројектовање саобраћајнице и услове и 

ограничења на терену.  

У плану, у поглављима 4.1. Јавне саобраћајне површине и В) 

Смернице за спровођење плана је већ наведено да : ''Кроз 

израду урбанистичког пројекта и одговарајуће техничке 

документације, уз сагласност ЈП Путева Србије, могуће је 

увођење и додатних колско-пешачких прелаза и пролаза, на 

местима укрштања саобраћајнице са другим путевима, уколико 

се за то укаже потреба.'' 

На захтев грађана дела насеља Липнички Шор, додатни прелаз 

ће бити унет у плански документ,  на локацији оријентационо 

код стационаже 105+500 и к.п. пута 936/2,  тј. на позицији 

Гробљанскe улицe. У том смислу кориговаће се графички и 

текстуални део плана. 

У вези заштите од високих вода и поплава реке Дрине као и са 

регулисаним и нерегулисаним  притокама  (Лешница, Жича, 

Јадар, Криваја, Жеравија и Штира), у план,   у поглављу 4.3.1. 

Водопривреда и водно земљиште,  уграђени  су сви услови 

надлежног ЈП ''Србија воде'', који се тичу брзе саобарћајнице и 

то на местима где се она приближава кориту Дрине или 

''пресеца'' мање притоке.  

У плану, између осталог, стоји:  '' ... На деоници пута поред реке 

Дрине, на којој не постоји одбрамбени насип, планиран је 

јединствен објекат, којим се обезбеђује заштита подручја и 

самог објекта - пута... На местима укрштања трасе брзе 

саобраћајнице и мостова са водотоковима и каналима, техничка 

решења изградње предметних саобраћајних објеката усагласити 

са плановима за одбрану од поплава и омогућити несметан 

прилаз службама и механизацији за одбрану од поплава 

заштитним водним објектима. На деловима трасе где 

саобраћајница прелази нерегулисане водотокове  извршити 

регулацију речног корита.''  

У текст плана, у наведеном поглављу додаје се реченица: 

''Изградња саобраћајнице не сме да угрози становништво и 

имовину по питању одбране од поплава, већ цео простор треба 

сагледати интегрално и споровести одговарајуће мере, имајући 

у виду и промене које доноси изградња саобраћајнице, што је у 

надлежности ЈП ''Србија воде'' и локалне самоуправе, кроз 

доношење оперативних планова одбране од поплава.''   

Закључак Комисије: 

ПРИМЕДБА СЕ ДЕЛОМ НЕ ПРИХВАТА, А ДЕЛОМ  ПРИХВАТА 

Део примедбе који се прихвата односи се на прелаз. 

У плану, у поглављима 4.1. Јавне саобраћајне површине и В) Смернице за спровођење 

плана је већ наведено да : ''Кроз израду урбанистичког пројекта и одговарајуће техничке 

документације, уз сагласност ЈП Путева Србије, могуће је увођење и додатних колско-

пешачких прелаза и пролаза, на местима укрштања саобраћајнице са другим путевима, 

уколико се за то укаже потреба.'' 
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На захтев грађана дела насеља Липнички Шор, додатни прелаз ће бити унет у плански 

документ,  на локацији оријентационо код стационаже 105+500 и к.п. пута 936/2,  тј. на 

позицији Гробљанскe улицe. У том смислу кориговаће се графички и текстуални део 

плана. 

Део примедбе који се не прихвата односи се на измештање трасе. Није могуће померање 

трасе имајући у виду техничке стандарде за пројектовање саобраћајнице и услове и 

ограничења на терену. 

Пошто дефинисана траса пута (на деоници, на којој је планиран јединствен објекат, којим 

се обезбеђује заштита подручја и самог објекта – пута од поплава) не обезбеђује заштиту 

од поплава делова насеља Липнички Шор и Јелав,  а према ставу и наведеном 

образложењу обрађивача плана, није могуће померање трасе саобраћајнице према Дрини, 

комисија је мишљења да је за небрањено грађевинско подручје  насеља неопходно донети 

посебну планску докумнтацију којом ће се регулисати заштита од великих вода Реке 

Дрине и њених притока. 

91. Петар Петровић, и други, Јелав, од 24.01.2020. 

Примедба: тражи се 

пролаз испод пута на 

позицији к.п. пута 

424/1, као веза за 

домаћинства и 

обрадиво земљиште. 

Одговор Обрађивача: ПРИМЕДБА СЕ ДЕЛИМИЧНО 

ПРИХВАТА 

На захтев грађана насеља Јелав, додатни прелаз ће бити унет у 

плански документ,  на локацији  оријентационо код стационаже 

101+000 и  к.п. пута 422/2,  тј. на позицији Цинаглијске улице. 

У том смислу кориговаће се графички и текстуални део плана. 

Закључак Комисије: 

ПРИМЕДБА СЕ ДЕЛИМИЧНО ПРИХВАТА 

На захтев грађана насеља Јелав, додатни прелаз ће бити унет у плански документ,  на 

локацији  оријентационо код стационаже 101+000 и  к.п. пута 422/2,  тј. на позицији 

Циганлијске улице. У том смислу кориговаће се графички и текстуални део плана. 

92. Љубица Ђорђевић Драгићевић, Липнички Шор, од 24.01.2020. 

Примедба: се односи 

на к.п. 2362 и 2363, 

уколико не дође до 

измештања трасе да се 

експропришу у целости. 

Одговор Обрађивача: ПРИМЕДБА НИЈЕ ОСНОВАНА 

Наведене парцеле се налазе у обухвату плана.  

Процес експропријације и висна накнаде нису предмет 

урбанистичког плана, већ план детаљне регулације представља 

основ за дефинисање јавних намена и површина и за 

експропријацију земљишта на планираном коридору пута. 

Такође, у текстуалном делу плана, у поглављу В)Ссмернице за 

спровођење плана, стоји:''Без обзира на планско решење којим 

се одређује регулациона линија и појас експропријације 

могућности и обавезе експропријације преосталог дела имовине 

који није функционалан или од интереса власника за даље 

коришћење, решавају се у складу са чланом 10. Закона о 

експропријацији ("Сл. гласник РС", бр. 53/95, "Сл. лист СРЈ", 

бр. 16/2001 - одлука СУС и "Сл. гласник РС", бр. 20/2009, 

55/2013 - одлука УС и 106/2016 - аутентично тумачење).'' 

Закључак Комисије: 

ПРИМЕДБА НИЈЕ ОСНОВАНА 

Наведене парцеле се налазе у обухвату плана.  

Процес експропријације и висна накнаде нису предмет урбанистичког плана, већ план 

детаљне регулације представља основ за дефинисање јавних намена и површина и за 

експропријацију земљишта на планираном коридору пута. Такође, у текстуалном делу 

плана, у поглављу В)Ссмернице за спровођење плана, стоји:''Без обзира на планско 

решење којим се одређује регулациона линија и појас експропријације могућности и 

обавезе експропријације преосталог дела имовине који није функционалан или од 
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интереса власника за даље коришћење, решавају се у складу са чланом 10. Закона о 

експропријацији ("Сл. гласник РС", бр. 53/95, "Сл. лист СРЈ", бр. 16/2001 - одлука СУС и 

"Сл. гласник РС", бр. 20/2009, 55/2013 - одлука УС и 106/2016 - аутентично тумачење).'' 

93. КОРИДОРИ СРБИЈЕ, од 24.01.2020. 

Примедба:  

1. кориговати  наводе у 

тексту плана у вези 

укрштања са 

државним путевима 

на стр. 9 и 26; 

2. додати прелазе преко 

саобраћајнице, 

нагласити мостовске 

конструкције и дати 

везе и прилазе до 

парцела; 

3. умањити број 

пресецања пута 

водотоковима да би 

се смањио број 

прелаза преко њих; 

4. прецизирати 

одводњавање и 

одвођење до 

реципијента; 

5. дефинисати коначне 

трасе 

инфраструктуре у 

синхрон плану; 

6. дефинисати пратеће 

садржаје за 

кориснике; 

7. дефинисати позицију 

прелазаи пролаза за 

животиње; 

8. планирати 

телекомуникациону 

инфраструктуру з а 

контролу собраћаја, 

МУП и Војску; 

9. дефинисати напајање 

објекта пута 

електричном 

енергијом; 

10. дефинисати 

депонију за ископан 

материјал; 

11. корекција 

поглавља Смернице 

за спровођење плана. 

 

Одговор Обрађивача: ПРИМЕДБА СЕ ДЕЛИМИЧНО 

ПРИХВАТА, А ДЕЛИМИЧНО НЕ ПРИХВАТА, 

ДЕЛИМИЧНО НИЈЕ ОСНОВАНА 

Прихватају  се корекције плана под такчама примедби 1, 4, 5, 6, 

8 , 9 и 10, те ће у том смислу у текстуалном и графичком делу 

плана бити извршене корекције или додати ставови. 

Примедба 2. је отклоњена кроз прихватање примедби грађана. 

Примедба 3. се не прихвата је р није могуће мењати трасу пут 

анити утицати на број водотокова које је пресецају.  

Примедба 7. се не прихвата јер се позиција екодукта дефинише 

на основу дугогодишњег праћења миграција дивљих животиња 

и броја једнинки у природним стаништима, које није 

спроведено. План даје могућност да се када се уради 

одговарајућа студија и дефинише потреба накнадно, без 

процедуре измене плана ово спроведе. 

Примедба 11. није основана јер је у плану већ то све наведено. 
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Закључак Комисије: 

ПРИМЕДБА СЕ ДЕЛИМИЧНО ПРИХВАТА, А ДЕЛИМИЧНО НЕ ПРИХВАТА, 

ДЕЛИМИЧНО НИЈЕ ОСНОВАНА 

Прихватају  се корекције плана под тачкама примедби 1, 4, 5, 6, 8 , 9 и 10, те ће у том 

смислу у текстуалном и графичком делу плана бити извршене корекције или додати 

ставови. 

Примедба 2. се делимично прихвата. Један део примедбе је отклоњен кроз прихватање 

примедби грађана. Сви недостајући елементи пута биће дефинисани кроз пројектну 

документацију. 

Примедба 3. се не прихвата јер није могуће мењати трасу пута нити утицати на број 

водотокова које је пресецају.  

Примедба 7. се не прихвата јер се позиција екодукта дефинише на основу дугогодишњег 

праћења миграција дивљих животиња и броја једнинки у природним стаништима, које 

није спроведено. План даје могућност да се када се уради одговарајућа студија и 

дефинише потреба накнадно, без процедуре измене плана ово спроведе. 

Примедба 11. није основана јер је у плану већ то све наведено. 

94. Младен Сладаковић и др., Лозница, од 24.01.2020. 

Примедба: се односи 

на к.п. 1005 са објектом 

и обрадивом 

површином. Тражи се 

да се део парцеле не 

изузима, да се направи 

приступни пут за све 

викендице на овом 

потезу и да се постави 

звучна баријера. 

Одговор Обрађивача: ПРИМЕДБА СЕ ДЕЛОМ 

ПРИХВАТА, ДЕЛОМ НИЈЕ ОСНОВАНА 

Прихвата се померање границе плана, на ивицу катастарске 

парцеле постојећег приступног пута, тако да парцеле на овом 

потезу неће бити изузете.  

На захтев грађана дела насеља Лозничко  Поље, додатни 

прикључак из правца Шапца ће бити унет у плански документ, 

на локацији оријентационе стационаже 111+500, код Дринске 

улице. 

Такође, могуће је остварити и прикључак из правца граничног 

прелаза, уз сагласности ЈП Путеви Србије У плану ће такође 

бити додате реченице: ''Због промене категоризације путног 

објекта неопходно је да се за постојеће прикључке, уколико се 

жели да остану тј. да се прикључе на брзу саобраћаницу, добије 

сагласност од упарављача пута ЈП Путеви Србије.'' 

Услови за постављање звучних баријера и заштиту од 

негативних утицаја саобраћајнице су већ дати у текстуалном 

делу плана, поглавља: 2.2.3.Заштита животне средине, 4.1. 

Јавне саобраћајне површине, Заштита од загађења у зони 

стамбених насеља  и 4.2. Јавне зелене површине.  

''У фази израде техничке документације спровести мере 

заштите и умањења ефеката саобраћајнице (бука, загађење 

ваздуха, вибрације, светлосно загађење) у зони стамбених 

насеља, применом одговарјућих грађевинских и техничких мера 

за заштиту од буке (панели, ограде и сл.) којима се обезбеђује 

да емитована бука и друга загађења не прекорачују прописане 

граничне вредности, као и подизањем одговарајућег појаса 

заштитног зеленила.  

Планирати заштите од буке у зони стамбених насеља, 

применом одговарјућих грађевинских и техничких мера за 

заштиту од буке којима се обезбеђује да емитована бука не 

прекорачује прописане граничне вредности у околини истих, а 

у складу са Законом о заштити од буке у животној середини 

(„Службени гласник РС“, број 36/09 и 88/10) и Уредбом о 

индикаторима буке, граничним вредностима, методама за 
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оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката 

буке у животној средини („Службени гласник РС“, број 75/10).'' 

Закључак Комисије: 

ПРИМЕДБА СЕ ДЕЛОМ ПРИХВАТА, ДЕЛОМ НИЈЕ ОСНОВАНА 

Прихвата се померање границе плана, на ивицу катастарске парцеле постојећег 

приступног пута, тако да парцеле на овом потезу неће бити изузете.  

На захтев грађана дела насеља Лозничко  Поље, додатни прикључак из правца Шапца ће 

бити унет у плански документ, на локацији оријентационе стационаже 111+500, код 

Дринске улице. 

Такође, могуће је остварити и прикључак из правца граничног прелаза, уз сагласности ЈП 

Путеви Србије У плану ће такође бити додате реченице: ''Због промене категоризације 

путног објекта неопходно је да се за постојеће прикључке, уколико се жели да остану тј. 

да се прикључе на брзу саобраћаницу, добије сагласност од упарављача пута ЈП Путеви 

Србије.'' 

Услови за постављање звучних баријера и заштиту од негативних утицаја саобраћајнице 

су већ дати у текстуалном делу плана, поглавља: 2.2.3.Заштита животне средине, 4.1. 

Јавне саобраћајне површине, Заштита од загађења у зони стамбених насеља  и 4.2. Јавне 

зелене површине.  

''У фази израде техничке документације спровести мере заштите и умањења ефеката 

саобраћајнице (бука, загађење ваздуха, вибрације, светлосно загађење) у зони стамбених 

насеља, применом одговарјућих грађевинских и техничких мера за заштиту од буке 

(панели, ограде и сл.) којима се обезбеђује да емитована бука и друга загађења не 

прекорачују прописане граничне вредности, као и подизањем одговарајућег појаса 

заштитног зеленила.  

Планирати заштите од буке у зони стамбених насеља, применом одговарјућих 

грађевинских и техничких мера за заштиту од буке којима се обезбеђује да емитована 

бука не прекорачује прописане граничне вредности у околини истих, а у складу са 

Законом о заштити од буке у животној середини („Службени гласник РС“, број 36/09 и 

88/10) и Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање 

индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини („Службени 

гласник РС“, број 75/10).'' 

95. Видоје Митровић, Ново Село,  од 24.01.2020.   

96. и 103. Лука Вукосављевић 

97. Божидар Горданић 

98. Милун Арнаутовић 

99. Милена Јеремић 

100. Светислав Горданић 

101. Милојко Арнаутовић 

102. Драгољуб Гајић 

104. Чедомир Гегић 

105. Станоје Лукић 

106. Милан Јовић 

107. Срђан Проданић 

108.Милан Вукосављевић 

109. Раде Василић 

110. Станка Јосиповић 

111. Небојша Стефановић 

112.  Слободанка Стефановић 

113. и 114.  Станимир Горданић 

115. Чедомир Горданић 
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116. Бранко Калдесић 

117. Иван Гегић 

118. Милорад Гегић 

119. Драгорад Јањић 

120. Бранислав Јовић 

121. Павле Јосиповић  

Примедба:  се односи 

на непостојање прелаза 

и пролаза на територији 

КО Ново Село ка 

обрадивом земљишту, 

најближи су у КО 

Лешница и КО 

Прњавор на 3-4 km од 

атарског пута. Тражи се 

формирања прелаза  код 

укрштања атарског и 

планираног пута 

(стационаже 92+200-

92+300, у близини к.п.  

253413, 253414, 2588 и 

2589).  

Одговор Обрађивача: ПРИМЕДБА СЕ ПРИХВАТА 

У плану, у поглављима 4.1. Јавне саобраћајне површине и В) 

Смернице за спровођење плана је већ наведено да : ''Кроз 

израду урбанистичког пројекта и одговарајуће техничке 

документације, уз сагласност ЈП Путева Србије, могуће је 

увођење и додатних колско-пешачких прелаза и пролаза, на 

местима укрштања саобраћајнице са другим путевима, уколико 

се за то укаже потреба.'' 

На захтев грађана насеља Ново Село, додатни прелаз ће бити 

унет у плански документ, на локацији оријентационо код 

стационаже 92+200 и  к.п. пута 3071,  тј. на позицији атарског 

пута. У том смислу кориговаће се графички и текстуални део 

плана.  

 

Закључак Комисије: 

ПРИМЕДБА СЕ ПРИХВАТА 

У плану, у поглављима 4.1. Јавне саобраћајне површине и В) Смернице за спровођење 

плана је већ наведено да : ''Кроз израду урбанистичког пројекта и одговарајуће техничке 

документације, уз сагласност ЈП Путева Србије, могуће је увођење и додатних колско-

пешачких прелаза и пролаза, на местима укрштања саобраћајнице са другим путевима, 

уколико се за то укаже потреба.'' 

На захтев грађана насеља Ново Село, додатни прелаз ће бити унет у плански документ, на 

локацији оријентационо код стационаже 92+200 и  к.п. пута 3071,  тј. на позицији атарског 

пута. У том смислу кориговаће се графички и текстуални део плана. 

122. Горан Кораћ, Липнички Шор, од 24.01.2020.  

Примедба: се односи 

на к.п. 2737/2, тражи се 

пролаз/прелаз или 

експропропријација 

због погоршаних услова 

живота и опасности од 

поплава. 

Одговор Обрађивача: ПРИМЕДБА СЕ ПРИХВАТА 

У плану, у поглављима 4.1. Јавне саобраћајне површине и В) 

Смернице за спровођење плана је већ наведено да : ''Кроз 

израду урбанистичког пројекта и одговарајуће техничке 

документације, уз сагласност ЈП Путева Србије, могуће је 

увођење и додатних колско-пешачких прелаза и пролаза, на 

местима укрштања саобраћајнице са другим путевима, уколико 

се за то укаже потреба.'' 

На захтев грађана дела насеља Липнички Шор, додатни прелаз 

ће бити унет у плански документ,  на локацији оријентационо 

код стационаже 105+500 и к.п. пута 936/2,  тј. на позицији 

Гробљанскe улицe. У том смислу кориговаће се графички и 

текстуални део плана. 

У вези заштите од високих вода и поплава реке Дрине као и са 

регулисаним и нерегулисаним  притокама  (Лешница, Жича, 

Јадар, Криваја, Жеравија и Штира), у план,   у поглављу 4.3.1. 

Водопривреда и водно земљиште,  уграђени  су сви услови 

надлежног ЈП ''Србија воде'', који се тичу брзе саобарћајнице и 
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то на местима где се она приближава кориту Дрине или 

''пресеца'' мање притоке.  

У плану, између осталог, стоји:  '' ... На деоници пута поред реке 

Дрине, на којој не постоји одбрамбени насип, планиран је 

јединствен објекат, којим се обезбеђује заштита подручја и 

самог објекта - пута... Изградњом објеката пута омогућити 

отицање унутрашњих или узводних вода и спровести 

одговарајуће мере и објекте за њихово одвођење.... На местима 

укрштања трасе брзе саобраћајнице и мостова са водотоковима 

и каналима, техничка решења изградње предметних 

саобраћајних објеката усагласити са плановима за одбрану од 

поплава и омогућити несметан прилаз службама и 

механизацији за одбрану од поплава заштитним водним 

објектима. На деловима трасе где саобраћајница прелази 

нерегулисане водотокове  извршити регулацију речног корита.''  

У текст плана, у наведеном поглављу додаје се реченица: 

''Изградња саобраћајнице не сме да угрози становништво и 

имовину по питању одбране од поплава, већ цео простор треба 

сагледати интегрално и споровести одговарајуће мере, имајући 

у виду и промене које доноси изградња саобраћајнице, што је у 

надлежности ЈП ''Србија воде'' и локалне самоуправе, кроз 

доношење оперативних планова одбране од поплава.''   

Закључак Комисије: 

ПРИМЕДБА СЕ ДЕЛИМИЧНО ПРИХВАТА 

Прихвата се део примедбе који се односи на прелаз, само на другој стационажи.  

На захтев грађана дела насеља Липнички Шор, додатни прелаз ће бити унет у плански 

документ,  на локацији оријентационо код стационаже 105+500 и к.п. пута 936/2,  тј. на 

позицији Гробљанскe улицe. У том смислу кориговаће се графички и текстуални део 

плана. 

Пошто дефинисана траса пута (на деоници, на којој је планиран јединствен објекат, којим 

се обезбеђује заштита подручја и самог објекта – пута од поплава) не обезбеђује заштиту 

од поплава делова насеља Липнички Шор и Јелав,  а према ставу и наведеном 

образложењу обрађивача плана, није могуће померање трасе саобраћајнице према Дрини, 

комисија је мишљења да је за небрањено грађевинско подручје  насеља неопходно донети 

посебну планску докумнтацију којом ће се регулисати заштита од великих вода Реке 

Дрине и њених притока.  

123. Minth Automotive Europe doo, Лозница, од 24.01.2020. 

Примедба: се односи 

на прикључак на брзи 

пут на локацији 

индустријске зоне. 

Одговор Обрађивача: ПРИМЕДБА СЕ  ДЕЛИМИЧНО 

ПРИХВАТА 

На овој врсти брзе саобраћајнице забрањен је директан колски 

приступ, тј. прикључак појединих парцела ивичне градње, већ 

се приступ остварује  индиректно,  преко раскрсница и локалне 

путне мреже или сервисних саобраћајница. 

Међутим, прикључак је могуће остварити кроз израду 

јединственог плана детаљне регулације за шири обухват (више 

корисника, или комплекс) и на основу добијених услова и 

сагласности ЈП Путеви Србије и Србијаводе, као и других 

надлежних институција. У овом случају потребно је покренути 

измену и допуну важећег ПДР за индустријску зону Шепак. 

У плану ће такође бити додате реченице:  

''Због промене категоризације путног објекта неопходно је да се 
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за постојеће прикључке, уколико се жели да остану тј. да се 

прикључе на брзу саобраћаницу, добије сагласност од 

управљача пута ЈП Путеви Србије.'' 

Закључак Комисије: 

ПРИМЕДБА СЕ  ДЕЛИМИЧНО ПРИХВАТА 

На овој врсти брзе саобраћајнице забрањен је директан колски приступ, тј. прикључак 

појединих парцела ивичне градње, већ се приступ остварује  индиректно,  преко 

раскрсница и локалне путне мреже или сервисних саобраћајница. 

Међутим, прикључак је могуће остварити кроз израду јединственог плана детаљне 

регулације за шири обухват (више корисника, или комплекс) и на основу добијених 

услова и сагласности ЈП Путеви Србије и Србијаводе, као и других надлежних 

институција. У овом случају потребно је покренути измену и допуну важећег ПДР за 

индустријску зону Шепак. 

У плану ће такође бити додате реченице:  

''Због промене категоризације путног објекта неопходно је да се за постојеће прикључке, 

уколико се жели да остану тј. да се прикључе на брзу саобраћаницу, добије сагласност од 

управљача пута ЈП Путеви Србије.'' 

124. Мирољуб Јовановић, Липнички Шор, од 24.01.2020. 

Примедба: се односи 

на измештање дела 

трасе ка Дрини, 

скраћење пута до школе 

и опасност од поплава. 

Одговор Обрађивача: ПРИМЕДБА СЕ ДЕЛОМ НЕ 

ПРИХВАТА, А ДЕЛОМ  ПРИХВАТА 

Није могуће парцијално померање трасе имајући у виду 

техничке стандарде за пројектовање саобраћајнице и услове и 

ограничења на терену. 

У плану, у поглављима 4.1. Јавне саобраћајне површине и В) 

Смернице за спровођење плана је већ наведено да : ''Кроз 

израду урбанистичког пројекта и одговарајуће техничке 

документације, уз сагласност ЈП Путева Србије, могуће је 

увођење и додатних колско-пешачких прелаза и пролаза, на 

местима укрштања саобраћајнице са другим путевима, уколико 

се за то укаже потреба.'' 

На захтев грађана дела насеља Липнички Шор, додатни прелаз 

ће бити унет у плански документ,  на локацији оријентационо 

код стационаже 105+500 и к.п. пута 936/2,  тј. на позицији 

Гробљанскe улицe. У том смислу кориговаће се графички и 

текстуални део плана. 

У вези заштите од високих вода и поплава реке Дрине као и са 

регулисаним и нерегулисаним  притокама  (Лешница, Жича, 

Јадар, Криваја, Жеравија и Штира), у план,   у поглављу 4.3.1. 

Водопривреда и водно земљиште,  уграђени  су сви услови 

надлежног ЈП ''Србија воде'', који се тичу брзе саобарћајнице и 

то на местима где се она приближава кориту Дрине или 

''пресеца'' мање притоке.  

У плану, између осталог, стоји:  '' ... На деоници пута поред 

реке Дрине, на којој не постоји одбрамбени насип, планиран 

је јединствен објекат, којим се обезбеђује заштита подручја 

и самог објекта - пута... Изградњом објеката пута омогућити 

отицање унутрашњих или узводних вода и спровести 

одговарајуће мере и објекте за њихово одвођење.... На местима 

укрштања трасе брзе саобраћајнице и мостова са водотоковима 

и каналима, техничка решења изградње предметних 

саобраћајних објеката усагласити са плановима за одбрану од 
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поплава и омогућити несметан прилаз службама и 

механизацији за одбрану од поплава заштитним водним 

објектима. На деловима трасе где саобраћајница прелази 

нерегулисане водотокове  извршити регулацију речног корита.''  

У текст плана, у наведеном поглављу додаје се реченица: 

''Изградња саобраћајнице не сме да угрози становништво и 

имовину по питању одбране од поплава, већ цео простор треба 

сагледати интегрално и споровести одговарајуће мере, имајући 

у виду и промене које доноси изградња саобраћајнице, што је у 

надлежности ЈП ''Србија воде'' и локалне самоуправе, кроз 

доношење оперативних планова одбране од поплава.''   

Закључак Комисије: 

ПРИМЕДБА СЕ ДЕЛОМ НЕ ПРИХВАТА, А ДЕЛОМ  ПРИХВАТА 

Део примедбе који се прихвата односи се на прелаз. 

У плану, у поглављима 4.1. Јавне саобраћајне површине и В) Смернице за спровођење 

плана је већ наведено да : ''Кроз израду урбанистичког пројекта и одговарајуће техничке 

документације, уз сагласност ЈП Путева Србије, могуће је увођење и додатних колско-

пешачких прелаза и пролаза, на местима укрштања саобраћајнице са другим путевима, 

уколико се за то укаже потреба.'' 

На захтев грађана дела насеља Липнички Шор, додатни прелаз ће бити унет у плански 

документ,  на локацији оријентационо код стационаже 105+500 и к.п. пута 936/2,  тј. на 

позицији Гробљанскe улицe. У том смислу кориговаће се графички и текстуални део 

плана. 

Део примедбе који се не прихвата односи се на измештање трасе. Није могуће померање 

трасе имајући у виду техничке стандарде за пројектовање саобраћајнице и услове и 

ограничења на терену. 

Пошто дефинисана траса пута (на деоници, на којој је планиран јединствен објекат, којим 

се обезбеђује заштита подручја и самог објекта – пута од поплава) не обезбеђује заштиту 

од поплава делова насеља Липнички Шор и Јелав,  а према ставу и наведеном 

образложењу обрађивача плана, није могуће померање трасе саобраћајнице према Дрини, 

комисија је мишљења да је за небрањено грађевинско подручје  насеља неопходно донети 

посебну планску докумнтацију којом ће се регулисати заштита од великих вода Реке 

Дрине и њених притока.  

125. Драган Петровић, Лозница, од 24.01.2020. 

Примедба: се односи 

на К.П. 1004/4, 

предлаже се да се осим 

сервисне саобраћајнице 

од стационаже 113+300 

до 180+700 планира и 

надвожњак на крају 

улице Стефановића пут 

и поставе звучне 

баријере. 

Одговор Обрађивача: ПРИМЕДБА СЕ ДЕЛОМ 

ПРИХВАТА, ДЕЛОМ НИЈЕ ОСНОВАНА 
Кроз друге примедбе прихваћено је  померање границе плана, 

на ивицу катастарске парцеле постојећег приступног пута, тако 

да парцеле на овом потезу неће бити изузете.  

На захтев грађана дела насеља Лозничко  Поље, додатни 

улаз/излаз из правца Шапца ће бити унет у плански документ, 

на локацији оријентационе стационаже 111+500, код Дринске 

улице. 

Такође, могуће је остварити и прикључак из правца граничног 

прелаза, уз сагласности ЈП Путеви Србије У плану ће такође 

бити додате реченице: ''Због промене категоризације путног 

објекта неопходно је да се за постојеће прикључке, уколико се 

жели да остану тј. да се прикључе на брзу саобраћаницу, добије 

сагласност од упарављача пута ЈП Путеви Србије.'' 

Услови за постављање звучних баријера и заштиту од 

негативних утицаја саобраћајнице су већ дати у текстуалном 
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делу плана, поглавља: 2.2.3.Заштита животне средине, 4.1. 

Јавне саобраћајне површине, Заштита од загађења у зони 

стамбених насеља  и 4.2. Јавне зелене површине.  

''У фази израде техничке документације спровести мере 

заштите и умањења ефеката саобраћајнице (бука, загађење 

ваздуха, вибрације, светлосно загађење) у зони стамбених 

насеља, применом одговарјућих грађевинских и техничких мера 

за заштиту од буке (панели, ограде и сл.) којима се обезбеђује 

да емитована бука и друга загађења не прекорачују прописане 

граничне вредности, као и подизањем одговарајућег појаса 

заштитног зеленила.  

Планирати заштите од буке у зони стамбених насеља, 

применом одговарјућих грађевинских и техничких мера за 

заштиту од буке којима се обезбеђује да емитована бука не 

прекорачује прописане граничне вредности у околини истих, а 

у складу са Законом о заштити од буке у животној середини 

(„Службени гласник РС“, број 36/09 и 88/10) и Уредбом о 

индикаторима буке, граничним вредностима, методама за 

оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката 

буке у животној средини („Службени гласник РС“, број 75/10).'' 

Закључак Комисије: 

ПРИМЕДБА СЕ ДЕЛОМ ПРИХВАТА, ДЕЛОМ НИЈЕ ОСНОВАНА 

Кроз друге примедбе прихваћено је  померање границе плана, на ивицу катастарске 

парцеле постојећег приступног пута, тако да парцеле на овом потезу неће бити изузете.  

На захтев грађана дела насеља Лозничко  Поље, додатни улаз/излаз из правца Шапца ће 

бити унет у плански документ, на локацији оријентационе стационаже 111+500, код 

Дринске улице. 

Такође, могуће је остварити и прикључак из правца граничног прелаза, уз сагласности ЈП 

Путеви Србије У плану ће такође бити додате реченице: ''Због промене категоризације 

путног објекта неопходно је да се за постојеће прикључке, уколико се жели да остану тј. 

да се прикључе на брзу саобраћаницу, добије сагласност од упарављача пута ЈП Путеви 

Србије.'' 

Услови за постављање звучних баријера и заштиту од негативних утицаја саобраћајнице 

су већ дати у текстуалном делу плана, поглавља: 2.2.3.Заштита животне средине, 4.1. 

Јавне саобраћајне површине, Заштита од загађења у зони стамбених насеља  и 4.2. Јавне 

зелене површине.  

''У фази израде техничке документације спровести мере заштите и умањења ефеката 

саобраћајнице (бука, загађење ваздуха, вибрације, светлосно загађење) у зони стамбених 

насеља, применом одговарјућих грађевинских и техничких мера за заштиту од буке 

(панели, ограде и сл.) којима се обезбеђује да емитована бука и друга загађења не 

прекорачују прописане граничне вредности, као и подизањем одговарајућег појаса 

заштитног зеленила.  

Планирати заштите од буке у зони стамбених насеља, применом одговарјућих 

грађевинских и техничких мера за заштиту од буке којима се обезбеђује да емитована 

бука не прекорачује прописане граничне вредности у околини истих, а у складу са 

Законом о заштити од буке у животној середини („Службени гласник РС“, број 36/09 и 

88/10) и Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање 

индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини („Службени 

гласник РС“, број 75/10).'' 
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126. Милан Петровић и други, Лозница , од 24.01.2020. 

Примеда: да се 

саобраћајница прекине 

код парцеле Л19 и не 

води даље ка Лозници, 

уз детаљну 

аргументацију. 

Одговор Обрађивача: ПРИМЕДБА СЕ НЕ ПРИХВАТА 

Пројектно решење и план пута су урађени у свему са 

пројектним задатком који је доставио инвеститор и управљач 

пута  ЈП Путеви Србије.Обухват плана и дужина трасе су 

одређени пројектним задатаком и Одлуком и изради плана и 

планом вишег реда. 

Закључак Комисије: 

ПРИМЕДБА СЕ НЕ ПРИХВАТА 

Пројектно решење и план пута су урађени у свему са пројектним задатком који је 

доставио инвеститор и управљач пута  ЈП Путеви Србије. Обухват плана и дужина трасе 

су одређени пројектним задатаком и Одлуком и изради плана и планом вишег реда. 

127. Веселин Горданић, Нови Село, од 24.01.2020.  

128. Петар Петрешевић 

129. Остоја Горданић 

Примедба:  се односи 

на непостојање прелаза 

и пролаза на територији 

КО Ново Село ка 

обрадивом земљишту, 

најближи су у КО 

Лешница и КО 

Прњавор на 3-4 km од 

атарског пута. Тражи се 

формирања прелаза  код 

укрштања атарског и 

планираног пута 

(стационаже 92+200-

92+300, у близини к.п.  

253413, 253414, 2588 и 

2589).  

Одговор Обрађивача: ПРИМЕДБА СЕ ПРИХВАТА 

У плану, у поглављима 4.1. Јавне саобраћајне површине и В) 

Смернице за спровођење плана је већ наведено да : ''Кроз 

израду урбанистичког пројекта и одговарајуће техничке 

документације, уз сагласност ЈП Путева Србије, могуће је 

увођење и додатних колско-пешачких прелаза и пролаза, на 

местима укрштања саобраћајнице са другим путевима, уколико 

се за то укаже потреба.'' 

На захтев грађана насеља Ново Село, додатни прелаз ће бити 

унет у плански документ, на локацији оријентационо код 

стационаже 92+200 и  к.п. пута 3071,  тј. на позицији атарског 

пута. У том смислу кориговаће се графички и текстуални део 

плана.  

 

Закључак Комисије: 

ПРИМЕДБА СЕ ПРИХВАТА 

У плану, у поглављима 4.1. Јавне саобраћајне површине и В) Смернице за спровођење 

плана је већ наведено да : ''Кроз израду урбанистичког пројекта и одговарајуће техничке 

документације, уз сагласност ЈП Путева Србије, могуће је увођење и додатних колско-

пешачких прелаза и пролаза, на местима укрштања саобраћајнице са другим путевима, 

уколико се за то укаже потреба.'' 

На захтев грађана насеља Ново Село, додатни прелаз ће бити унет у плански документ, на 

локацији оријентационо код стационаже 92+200 и  к.п. пута 3071,  тј. на позицији атарског 

пута. У том смислу кориговаће се графички и текстуални део плана. 

130. Јасмина Чугуровић, Јелав, од 24.01.2020.  

131. Радослав Чугуровић 

132. Љубисав Чугуровић 

Примедба:  се односи 

на померање трасе ка 

Дрини, заштиту од 

поплава и дужине 

путовања до школе, 

пресецање 

инфраструктуре. 

Одговор Обрађивача: ПРИМЕДБА СЕ ДЕЛОМ НЕ 

ПРИХВАТА, А ДЕЛОМ ПРИХВАТА 

Није могуће парцијално померање трасе имајући у виду 

техничке стандарде за пројектовање саобраћајнице и услове и 

ограничења на терену.  

Постојећа инфраструктура ће по потреби бити измештена и 

прилагођена траси пута, али домаћинстванеће остато без 
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К.п. 19/8 прикључака. 

У плану, у поглављима 4.1. Јавне саобраћајне површине и В) 

Смернице за спровођење плана је већ наведено да : ''Кроз 

израду урбанистичког пројекта и одговарајуће техничке 

документације, уз сагласност ЈП Путева Србије, могуће је 

увођење и додатних колско-пешачких прелаза и пролаза, на 

местима укрштања саобраћајнице са другим путевима, уколико 

се за то укаже потреба.'' 

На захтев грађана насеља Јелав, додатни прелаз ће бити унет у 

плански документ,  на локацији  оријентационо код стационаже 

101+000 и  к.п. пута 422/2,  тј. на позицији Цинаглијске улице. 

У том смислу кориговаће се графички и текстуални део плана.  

У вези заштите од високих вода и поплава реке Дрине као и са 

регулисаним и нерегулисаним  притокама  (Лешница, Жича, 

Јадар, Криваја, Жеравија и Штира), у план,   у поглављу 4.3.1. 

Водопривреда и водно земљиште,  уграђени  су сви услови 

надлежног ЈП ''Србија воде'', који се тичу брзе саобарћајнице и 

то на местима где се она приближава кориту Дрине или 

''пресеца'' мање притоке.  

У плану, између осталог, стоји:  '' ... На деоници пута поред реке 

Дрине, на којој не постоји одбрамбени насип, планиран је 

јединствен објекат, којим се обезбеђује заштита подручја и 

самог објекта - пута... Изградњом објеката пута омогућити 

отицање унутрашњих или узводних вода и спровести 

одговарајуће мере и објекте за њихово одвођење.... На местима 

укрштања трасе брзе саобраћајнице и мостова са водотоковима 

и каналима, техничка решења изградње предметних 

саобраћајних објеката усагласити са плановима за одбрану од 

поплава и омогућити несметан прилаз службама и 

механизацији за одбрану од поплава заштитним водним 

објектима. На деловима трасе где саобраћајница прелази 

нерегулисане водотокове  извршити регулацију речног корита.''  

У текст плана, у наведеном поглављу додаје се реченица: 

''Изградња саобраћајнице не сме да угрози становништво и 

имовину по питању одбране од поплава, већ цео простор треба 

сагледати интегрално и споровести одговарајуће мере, имајући 

у виду и промене које доноси изградња саобраћајнице, што је у 

надлежности ЈП ''Србија воде'' и локалне самоуправе, кроз 

доношење оперативних планова одбране од поплава.''   

Закључак Комисије: 

ПРИМЕДБА СЕ ДЕЛОМ НЕ ПРИХВАТА, А ДЕЛОМ  ПРИХВАТА 

Део примедбе који се прихвата односи се на прелаз. 

У плану, у поглављима 4.1. Јавне саобраћајне површине и В) Смернице за спровођење 

плана је већ наведено да : ''Кроз израду урбанистичког пројекта и одговарајуће техничке 

документације, уз сагласност ЈП Путева Србије, могуће је увођење и додатних колско-

пешачких прелаза и пролаза, на местима укрштања саобраћајнице са другим путевима, 

уколико се за то укаже потреба.'' 

На захтев грађана насеља Јелав, додатни прелаз ће бити унет у плански документ,  на 

локацији  оријентационо код стационаже 101+000 и  к.п. пута 422/2,  тј. на позицији 

Циганлијске улице. У том смислу кориговаће се графички и текстуални део плана.  

Постојећа инфраструктура ће по потреби бити измештена и прилагођена траси пута, али 

домаћинстванеће остато без прикључака. 
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Део примедбе који се не прихвата односи се на измештање трасе. Није могуће померање 

трасе имајући у виду техничке стандарде за пројектовање саобраћајнице и услове и 

ограничења на терену. 

Пошто дефинисана траса пута (на деоници, на којој је планиран јединствен објекат, којим 

се обезбеђује заштита подручја и самог објекта – пута од поплава) не обезбеђује заштиту 

од поплава делова насеља Липнички Шор и Јелав,  а према ставу и наведеном 

образложењу обрађивача плана, није могуће померање трасе саобраћајнице према Дрини, 

комисија је мишљења да је за небрањено грађевинско подручје  насеља неопходно донети 

посебну планску докумнтацију којом ће се регулисати заштита од великих вода Реке 

Дрине и њених притока. 

133. Рафтинг клуб ''Дринска регата'', Љубовија, од 24.01.2020. 

Примедба: се односи 

на прелаз у Новом Селу 

и сервисну 

саобраћајницу и 

могућност развоја 

туризма на обали 

Дрине.  

Одговор Обрађивача: ПРИМЕДБА СЕ  ПРИХВАТА 

У плану, у поглављима 4.1. Јавне саобраћајне површине и В) 

Смернице за спровођење плана је већ наведено да : ''Кроз 

израду урбанистичког пројекта и одговарајуће техничке 

документације, уз сагласност ЈП Путева Србије, могуће је 

увођење и додатних колско-пешачких прелаза и пролаза, на 

местима укрштања саобраћајнице са другим путевима, уколико 

се за то укаже потреба.'' 

На захтев грађана насеља Ново Село, додатни прелаз ће бити 

унет у плански документ, на локацији оријентационо код 

стационаже 92+200 и  к.п. пута 3071,  тј. на позицији атарског 

пута. У том смислу кориговаће се графички и текстуални део 

плана.  

Изградња брзе саобраћајнице свакако ће допринети и развоју 

туризма и бољој доступности. 

Закључак Комисије: 

ПРИМЕДБА СЕ  ПРИХВАТА 

У плану, у поглављима 4.1. Јавне саобраћајне површине и В) Смернице за спровођење 

плана је већ наведено да : ''Кроз израду урбанистичког пројекта и одговарајуће техничке 

документације, уз сагласност ЈП Путева Србије, могуће је увођење и додатних колско-

пешачких прелаза и пролаза, на местима укрштања саобраћајнице са другим путевима, 

уколико се за то укаже потреба.'' 

На захтев грађана насеља Ново Село, додатни прелаз ће бити унет у плански документ, на 

локацији оријентационо код стационаже 92+200 и  к.п. пута 3071,  тј. на позицији атарског 

пута. У том смислу кориговаће се графички и текстуални део плана.  

Изградња брзе саобраћајнице свакако ће допринети и развоју туризма и бољој 

доступности. 

134. Пантелија Алексић и друга потписана лица, Јелав, од  24.01.2020. 

Примедба: да се траса 

измести на делу К.О. 

Јелав, код прелаза на 

реци Јадар, како  

наведена домаћинства 

не би остала са друге 

стане пута, због 

поплава, уз детаљно 

образложење 

предложене трасе пута. 

Одговор Обрађивача:  ПРИМЕДБА СЕ  ДЕЛИМИЧНО НЕ 

ПРИХВАТА, А ДЕЛИМИЧНО ПРИХВАТА 

Није могуће парцијално померање трасе имајући у виду 

техничке стандарде за пројектовање саобраћајнице и услове и 

ограничења на терену.  

У вези заштите од високих вода и поплава реке Дрине као и са 

регулисаним и нерегулисаним  притокама  (Лешница, Жича, 

Јадар, Криваја, Жеравија и Штира), у план,   у поглављу 4.3.1. 

Водопривреда и водно земљиште,  уграђени  су сви услови 

надлежног ЈП ''Србија воде'', који се тичу брзе саобарћајнице и 

то на местима где се она приближава кориту Дрине или 
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''пресеца'' мање притоке.  

У плану, између осталог, стоји:  '' ... На деоници пута поред 

реке Дрине, на којој не постоји одбрамбени насип, планиран 

је јединствен објекат, којим се обезбеђује заштита подручја 

и самог објекта - пута... Изградњом објеката пута омогућити 

отицање унутрашњих или узводних вода и спровести 

одговарајуће мере и објекте за њихово одвођење.... На местима 

укрштања трасе брзе саобраћајнице и мостова са водотоковима 

и каналима, техничка решења изградње предметних 

саобраћајних објеката усагласити са плановима за одбрану од 

поплава и омогућити несметан прилаз службама и 

механизацији за одбрану од поплава заштитним водним 

објектима. На деловима трасе где саобраћајница прелази 

нерегулисане водотокове  извршити регулацију речног корита.''  

У текст плана, у наведеном поглављу додаје се реченица: 

''Изградња саобраћајнице не сме да угрози становништво и 

имовину по питању одбране од поплава, већ цео простор треба 

сагледати интегрално и споровести одговарајуће мере, имајући 

у виду и промене које доноси изградња саобраћајнице, што је у 

надлежности ЈП ''Србија воде'' и локалне самоуправе, кроз 

доношење оперативних планова одбране од поплава.''   

Закључак Комисије: 

ПРИМЕДБА СЕ ДЕЛОМ НЕ ПРИХВАТА, А ДЕЛОМ  ПРИХВАТА 

Део примедбе који се прихвата односи се на прелаз. 

У плану, у поглављима 4.1. Јавне саобраћајне површине и В) Смернице за спровођење 

плана је већ наведено да : ''Кроз израду урбанистичког пројекта и одговарајуће техничке 

документације, уз сагласност ЈП Путева Србије, могуће је увођење и додатних колско-

пешачких прелаза и пролаза, на местима укрштања саобраћајнице са другим путевима, 

уколико се за то укаже потреба.'' 

На захтев грађана насеља Јелав, додатни прелаз ће бити унет у плански документ,  на 

локацији  оријентационо код стационаже 101+000 и  к.п. пута 422/2,  тј. на позицији 

Циганлијске улице. У том смислу кориговаће се графички и текстуални део плана.  

Део примедбе који се не прихвата односи се на измештање трасе. Није могуће померање 

трасе имајући у виду техничке стандарде за пројектовање саобраћајнице и услове и 

ограничења на терену. 

Пошто дефинисана траса пута (на деоници, на којој је планиран јединствен објекат, којим 

се обезбеђује заштита подручја и самог објекта – пута од поплава) не обезбеђује заштиту 

од поплава делова насеља Липнички Шор и Јелав,  а према ставу и наведеном 

образложењу обрађивача плана, није могуће померање трасе саобраћајнице према Дрини, 

комисија је мишљења да је за небрањено грађевинско подручје  насеља неопходно донети 

посебну планску докумнтацију којом ће се регулисати заштита од великих вода Реке 

Дрине и њених притока. 

135. Драгутин Чугуровић, Јелав, од 24.01.2020. 

Примедба:  се односи 

на померање трасе ка 

Дрини, заштиту од 

поплава и дужине 

путовања до школе, 

пресецање 

инфраструктуре. 

К.п. 19/8 

Одговор Обрађивача: ПРИМЕДБА СЕ ДЕЛОМ НЕ 

ПРИХВАТА, А ДЕЛОМ ПРИХВАТА 

Није могуће парцијално померање трасе имајући у виду 

техничке стандарде за пројектовање саобраћајнице и услове и 

ограничења на терену.  

Постојећа инфраструктура ће по потреби бити измештена и 

прилагођена траси пута, али домаћинстванеће остато без 

прикључака. 

У плану, у поглављима 4.1. Јавне саобраћајне површине и В) 
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Смернице за спровођење плана је већ наведено да : ''Кроз 

израду урбанистичког пројекта и одговарајуће техничке 

документације, уз сагласност ЈП Путева Србије, могуће је 

увођење и додатних колско-пешачких прелаза и пролаза, на 

местима укрштања саобраћајнице са другим путевима, уколико 

се за то укаже потреба.'' 

На захтев грађана насеља Јелав, додатни прелаз ће бити унет у 

плански документ,  на локацији  оријентационо код стационаже 

101+000 и  к.п. пута 422/2,  тј. на позицији Цинаглијске улице. 

У том смислу кориговаће се графички и текстуални део плана.  

У вези заштите од високих вода и поплава реке Дрине као и са 

регулисаним и нерегулисаним  притокама  (Лешница, Жича, 

Јадар, Криваја, Жеравија и Штира), у план,   у поглављу 4.3.1. 

Водопривреда и водно земљиште,  уграђени  су сви услови 

надлежног ЈП ''Србија воде'', који се тичу брзе саобарћајнице и 

то на местима где се она приближава кориту Дрине или 

''пресеца'' мање притоке.  

У плану, између осталог, стоји:  '' ... На деоници пута поред реке 

Дрине, на којој не постоји одбрамбени насип, планиран је 

јединствен објекат, којим се обезбеђује заштита подручја и 

самог објекта - пута... Изградњом објеката пута омогућити 

отицање унутрашњих или узводних вода и спровести 

одговарајуће мере и објекте за њихово одвођење.... На местима 

укрштања трасе брзе саобраћајнице и мостова са водотоковима 

и каналима, техничка решења изградње предметних 

саобраћајних објеката усагласити са плановима за одбрану од 

поплава и омогућити несметан прилаз службама и 

механизацији за одбрану од поплава заштитним водним 

објектима. На деловима трасе где саобраћајница прелази 

нерегулисане водотокове  извршити регулацију речног корита.''  

У текст плана, у наведеном поглављу додаје се реченица: 

''Изградња саобраћајнице не сме да угрози становништво и 

имовину по питању одбране од поплава, већ цео простор треба 

сагледати интегрално и споровести одговарајуће мере, имајући 

у виду и промене које доноси изградња саобраћајнице, што је у 

надлежности ЈП ''Србија воде'' и локалне самоуправе, кроз 

доношење оперативних планова одбране од поплава.''   

Закључак Комисије: 

ПРИМЕДБА СЕ ДЕЛОМ НЕ ПРИХВАТА, А ДЕЛОМ  ПРИХВАТА 

Део примедбе који се прихвата односи се на прелаз. 

У плану, у поглављима 4.1. Јавне саобраћајне површине и В) Смернице за спровођење 

плана је већ наведено да : ''Кроз израду урбанистичког пројекта и одговарајуће техничке 

документације, уз сагласност ЈП Путева Србије, могуће је увођење и додатних колско-

пешачких прелаза и пролаза, на местима укрштања саобраћајнице са другим путевима, 

уколико се за то укаже потреба.'' 

На захтев грађана насеља Јелав, додатни прелаз ће бити унет у плански документ,  на 

локацији  оријентационо код стационаже 101+000 и  к.п. пута 422/2,  тј. на позицији 

Циганлијске улице. У том смислу кориговаће се графички и текстуални део плана.  

Постојећа инфраструктура ће по потреби бити измештена и прилагођена траси пута, али 

домаћинстванеће остато без прикључака. 

Део примедбе који се не прихвата односи се на измештање трасе. Није могуће померање 

трасе имајући у виду техничке стандарде за пројектовање саобраћајнице и услове и 



81 

 

ограничења на терену. 

Пошто дефинисана траса пута (на деоници, на којој је планиран јединствен објекат, којим 

се обезбеђује заштита подручја и самог објекта – пута од поплава) не обезбеђује заштиту 

од поплава делова насеља Липнички Шор и Јелав,  а према ставу и наведеном 

образложењу обрађивача плана, није могуће померање трасе саобраћајнице према Дрини, 

комисија је мишљења да је за небрањено грађевинско подручје  насеља неопходно донети 

посебну планску докумнтацију којом ће се регулисати заштита од великих вода Реке 

Дрине и њених притока. 

136. Цветко Ђурић, Лешница, од 24.01.2020. 

Примедба: се односи 

на к.п. 2342, 2356, 

тражи се померање 

трасе пута како би се 

избегло имање и да се 

не би угрожавао 

квалитет живота по 

путању буке и загађења.  

Одговор Обрађивача: ПРИМЕДБА СЕ НЕ ПРИХВАТА И 

ДЕЛОМ НИЈЕ ОСНОВАНА 

Није могуће парцијално померање трасе имајући у виду 

техничке стандарде за пројектовање саобраћајнице и услове и 

ограничења на терену. 

Услови заштите од негативних утицаја саобраћајниц ена 

околину су наведени у текстуалном делу плана, поглавља: 

2.2.3.Заштита животне средине, 4.1. Јавне саобраћајне 

површине, Заштита од загађења у зони стамбених насеља  и 4.2. 

Јавне зелене површине.  

''У фази израде техничке документације спровести мере 

заштите и умањења ефеката саобраћајнице (бука, загађење 

ваздуха, вибрације, светлосно загађење) у зони стамбених 

насеља, применом одговарјућих грађевинских и техничких мера 

за заштиту од буке (панели, ограде и сл.) којима се обезбеђује 

да емитована бука и друга загађења не прекорачују прописане 

граничне вредности, као и подизањем одговарајућег појаса 

заштитног зеленила.  

Планирати заштите од буке у зони стамбених насеља, 

применом одговарјућих грађевинских и техничких мера за 

заштиту од буке којима се обезбеђује да емитована бука не 

прекорачује прописане граничне вредности у околини истих, а 

у складу са Законом о заштити од буке у животној середини 

(„Службени гласник РС“, број 36/09 и 88/10) и Уредбом о 

индикаторима буке, граничним вредностима, методама за 

оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката 

буке у животној средини („Службени гласник РС“, број 75/10).'' 

Закључак Комисије: 

ПРИМЕДБА СЕ НЕ ПРИХВАТА И ДЕЛОМ НИЈЕ ОСНОВАНА 

Није могуће померање трасе имајући у виду техничке стандарде за пројектовање 

саобраћајнице и услове и ограничења на терену. 

Услови заштите од негативних утицаја саобраћајниц ена околину су наведени у 

текстуалном делу плана, поглавља: 2.2.3.Заштита животне средине, 4.1. Јавне саобраћајне 

површине, Заштита од загађења у зони стамбених насеља  и 4.2. Јавне зелене површине.  

''У фази израде техничке документације спровести мере заштите и умањења ефеката 

саобраћајнице (бука, загађење ваздуха, вибрације, светлосно загађење) у зони стамбених 

насеља, применом одговарјућих грађевинских и техничких мера за заштиту од буке 

(панели, ограде и сл.) којима се обезбеђује да емитована бука и друга загађења не 

прекорачују прописане граничне вредности, као и подизањем одговарајућег појаса 

заштитног зеленила.  

Планирати заштите од буке у зони стамбених насеља, применом одговарјућих 

грађевинских и техничких мера за заштиту од буке којима се обезбеђује да емитована 
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бука не прекорачује прописане граничне вредности у околини истих, а у складу са 

Законом о заштити од буке у животној середини („Службени гласник РС“, број 36/09 и 

88/10) и Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање 

индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини („Службени 

гласник РС“, број 75/10).'' 

137. Радослав Томић, Лозница , од 24.01.2020. 

Примедба: да се 

одустане од проширења 

од скретања у Брањево 

до скретања у Дринску 

илицу, за 7m, јер већ 

постоји калдрмисан пут 

ширине 6m. 

Одговор Обрађивача: ПРИМЕДБА СЕ ПРИХВАТА 

Прихваћено је  померање границе плана (сужење), на ивицу 

катастарске парцеле постојећег приступног пута, тако да 

парцеле на овом потезу неће бити изузете.  

 

Закључак Комисије: 

ПРИМЕДБА СЕ ПРИХВАТА 

Прихваћено је  померање границе плана (сужење), на ивицу катастарске парцеле 

постојећег приступног пута, тако да парцеле на овом потезу неће бити изузете. 

138. Срето Илић, Липнички Шор, од 24.01.2020. 

Примедба: се односи 

на к.п. 64 са стамбеним 

објектом и трасу пута 

чије се измештање 

тражи. 

Одговор Обрађивача: ПРИМЕДБА СЕ ПРИХВАТА 

Није могуће парцијално померање трасе имајући у виду 

техничке стандарде за пројектовање саобраћајнице и услове и 

ограничења на терену. 

Прихваћено је  померање границе плана, на ивицу катастарске 

парцеле тако да парцела неће бити изузета.  

 

 

 

 

Закључак Комисије: 

ПРИМЕДБА СЕ ПРИХВАТА 

Није могуће померање трасе имајући у виду техничке стандарде за пројектовање 

саобраћајнице и услове и ограничења на терену. 

Прихваћено је  померање границе плана, на ивицу катастарске парцеле тако да парцела 

неће бити изузета.  

139. ''ИНФОФИН'' доо, Лозница, од 24.01.2020. 

Премедба: се односи на 

обезбеђење излаза у 

Граничарску улицу, 

предлог је да се направи 

проширење трећом 

траком за успорење и 

улаз додатном траком 

Одговор Обрађивача: ПРИМЕДБА СЕ  ДЕЛИМИЧНО 

ПРИХВАТА, А ДЕЛИМИЧНО НИЈЕ ОСНОВАНА 

На овој врсти брзе саобраћајнице забрањен је директан колски 

приступ, тј. прикључак појединих парцела ивичне градње, већ 

се приступ остварује  индиректно,  преко раскрсница и локалне 

путне мреже или сервисних саобраћајница. 

Међутим, прикључак је могуће остварити кроз израду 
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за убрзање, у потребној 

дужини, или 

надвожњак, као и 

звучне баријере. 

јединственог плана детаљне регулације за шири обухват (или 

измене и допуне важећег урбанистичког плана) и на основу 

добијених услова и сагласности ЈП Путеви Србије и 

Србијаводе, као и других надлежних институција.  

У плану ће такође бити додате реченице:  

''Због промене категоризације путног објекта неопходно је да се 

за постојеће прикључке, уколико се жели да остану тј. да се 

прикључе на брзу саобраћаницу, добије сагласност од 

упарављача пута ЈП Путеви Србије.'' 

Услови заштите од негативних утицаја саобраћајниц ена 

околину су наведени у текстуалном делу плана, поглавља: 

2.2.3.Заштита животне средине, 4.1. Јавне саобраћајне 

површине, Заштита од загађења у зони стамбених насеља  и 4.2. 

Јавне зелене површине.  

''У фази израде техничке документације спровести мере 

заштите и умањења ефеката саобраћајнице (бука, загађење 

ваздуха, вибрације, светлосно загађење) у зони стамбених 

насеља, применом одговарјућих грађевинских и техничких мера 

за заштиту од буке (панели, ограде и сл.) којима се обезбеђује 

да емитована бука и друга загађења не прекорачују прописане 

граничне вредности, као и подизањем одговарајућег појаса 

заштитног зеленила.  

Планирати заштите од буке у зони стамбених насеља, 

применом одговарјућих грађевинских и техничких мера за 

заштиту од буке којима се обезбеђује да емитована бука не 

прекорачује прописане граничне вредности у околини истих, а 

у складу са Законом о заштити од буке у животној середини 

(„Службени гласник РС“, број 36/09 и 88/10) и Уредбом о 

индикаторима буке, граничним вредностима, методама за 

оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката 

буке у животној средини („Службени гласник РС“, број 75/10).'' 

Закључак Комисије: 

ПРИМЕДБА СЕ  ДЕЛИМИЧНО ПРИХВАТА, А ДЕЛИМИЧНО НИЈЕ ОСНОВАНА 

На овој врсти брзе саобраћајнице забрањен је директан колски приступ, тј. прикључак 

појединих парцела ивичне градње, већ се приступ остварује  индиректно,  преко 

раскрсница и локалне путне мреже или сервисних саобраћајница. 

Међутим, прикључак је могуће остварити кроз израду јединственог плана детаљне 

регулације за шири обухват (или измене и допуне важећег урбанистичког плана) и на 

основу добијених услова и сагласности ЈП Путеви Србије и Србијаводе, као и других 

надлежних институција.  

У плану ће такође бити додате реченице:  

''Због промене категоризације путног објекта неопходно је да се за постојеће прикључке, 

уколико се жели да остану тј. да се прикључе на брзу саобраћаницу, добије сагласност од 

упарављача пута ЈП Путеви Србије.'' 

Услови заштите од негативних утицаја саобраћајнице ена околину су наведени у 

текстуалном делу плана, поглавља: 2.2.3.Заштита животне средине, 4.1. Јавне саобраћајне 

површине, Заштита од загађења у зони стамбених насеља  и 4.2. Јавне зелене површине.  

''У фази израде техничке документације спровести мере заштите и умањења ефеката 

саобраћајнице (бука, загађење ваздуха, вибрације, светлосно загађење) у зони стамбених 

насеља, применом одговарјућих грађевинских и техничких мера за заштиту од буке 

(панели, ограде и сл.) којима се обезбеђује да емитована бука и друга загађења не 

прекорачују прописане граничне вредности, као и подизањем одговарајућег појаса 
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заштитног зеленила.  

Планирати заштите од буке у зони стамбених насеља, применом одговарјућих 

грађевинских и техничких мера за заштиту од буке којима се обезбеђује да емитована 

бука не прекорачује прописане граничне вредности у околини истих, а у складу са 

Законом о заштити од буке у животној середини („Службени гласник РС“, број 36/09 и 

88/10) и Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање 

индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини („Службени 

гласник РС“, број 75/10).'' 

140. Зоран Стефановић (преко адвоката), Лозница, од 24.01.2010. 

Примедба: се односи 

на к.п. 14176, 14178 и 

14177/1, неслагање са 

планом и детаљан опис 

процеса 

експропријације и 

последица.   

Одговор Обрађивача: ПРИМЕДБА НИЈЕ ОСНОВАНА 

Процес експропријације и висна накнаде нису предмет 

урбанистичког плана, већ план детаљне регулације представља 

основ за дефинисање јавних намена и површина и за 

експропријацију земљишта на планираном коридору пута. 

Такође, у текстуалном делу плана, у поглављу В)Ссмернице за 

спровођење плана, стоји:''Без обзира на планско решење којим 

се одређује регулациона линија и појас експропријације 

могућности и обавезе експропријације преосталог дела имовине 

који није функционалан или од интереса власника за даље 

коришћење, решавају се у складу са чланом 10. Закона о 

експропријацији ("Сл. гласник РС", бр. 53/95, "Сл. лист СРЈ", 

бр. 16/2001 - одлука СУС и "Сл. гласник РС", бр. 20/2009, 

55/2013 - одлука УС и 106/2016 - аутентично тумачење).'' 

Закључак Комисије: 

ПРИМЕДБА НИЈЕ ОСНОВАНА 

Процес експропријације и висина накнаде нису предмет урбанистичког плана, већ план 

детаљне регулације представља основ за дефинисање јавних намена и површина и за 

експропријацију земљишта на планираном коридору пута. Такође, у текстуалном делу 

плана, у поглављу В)Ссмернице за спровођење плана, стоји:''Без обзира на планско 

решење којим се одређује регулациона линија и појас експропријације могућности и 

обавезе експропријације преосталог дела имовине који није функционалан или од 

интереса власника за даље коришћење, решавају се у складу са чланом 10. Закона о 

експропријацији ("Сл. гласник РС", бр. 53/95, "Сл. лист СРЈ", бр. 16/2001 - одлука СУС и 

"Сл. гласник РС", бр. 20/2009, 55/2013 - одлука УС и 106/2016 - аутентично тумачење).'' 

141. Снежана Јанев, Бојић Ада, од 24.01.2020. 

Примедба: се односи 

на к.п. 14359 и 14351 

преко којих прелази 

траса пута, уз детаљну 

аргументацију. 

Одговор Обрађивача: ПРИМЕДБА СЕ ПРИХВАТА 

Прихваћено је  померање границе плана, на ивицу катастарске 

парцеле, тако да парцеле на овом потезу неће бити изузете.  

 

Закључак Комисије: 

ПРИМЕДБА СЕ ПРИХВАТА 

Прихваћено је  померање границе плана, на ивицу катастарске парцеле, тако да парцеле на 

овом потезу неће бити изузете.  
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Примедбе које су стигле након завршеног јавног увида, а које је комисија узела у разматрање: 

 

142. Телеком Србија, Београд,  од 24.01.2020. 

Примедба: се односи 

на обезбеђење услова за 

функционисање 

''дигиталног коридора'' 

и заштиту објекат 

Телекома при извођењу 

радова. 

Одговор Обрађивача: ПРИМЕДБА СЕ ПРИХВАТА 

У текстуалном делу плана биће унете допуне поглавља 4.3.5. 

Електронска комуникациона мрежа и објекти, у складу са 

наводима у достављеној примедби.   

Закључак Комисије: 

ПРИМЕДБА СЕ ПРИХВАТА 

У текстуалном делу плана биће унете допуне поглавља 4.3.5. Електронска комуникациона 

мрежа и објекти, у складу са наводима у достављеној примедби.   

* Oдељење зa привреду и локални економски развој, од 25.12.2019. године   

 

Решење за утвђивање 

мера и услова заштите 

животне средине, бр.  

501-100 од 25.12.2019.  

Достављене мере и услови су уграђени у плански документ.  

143.  Миладин Матић, Липнички Шор, од 29.01.2020. 

Примедба: се односи на к.п. 

288 са стамбеним и 

помоћним објектом. Тражи 

се минимално померање 

трасе да би се избегли 

наведени објекти.  

 

Одговор: ПРИМЕДБА СЕ ПРИХВАТА 

Граница плана ће бити коригована, тј. повучена у делу на 

границу наведене катастарске парцеле, тако да објекти неће 

бити угрожени.  

 

 

 

 

 

Закључак Комисије: 

ПРИМЕДБА СЕ ПРИХВАТА 

Граница плана ће бити коригована, тј. повучена у делу на границу наведене катастарске 

парцеле, тако да објекти неће бити угрожени.  
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144. Драган Јовић, Липнички Шор, од 29.01.2020. 

Примедба: се односи на к.п. 

1147 и 1148 у Улици 

Радомира Деспотовића. 

Тражи се да се објекти не 

руше, да се прилаз пребаци 

са друге стране. 

Одговор:  ПРИМЕДБА СЕ ПРИХВАТА 

Граница плана ће бити коригована, тј. повучена, тако да 

парцела више није у обухвату плана и није предмет 

експропријације. 

 

 

 

 

Закључак Комисије: 

ПРИМЕДБА СЕ ПРИХВАТА 

Граница плана ће бити коригована, тј. повучена, тако да парцела више није у обухвату 

плана и није предмет експропријације. 

 

145. Александар Јевтић,  Липнички Шор, од 29.01.2020. 

Примедба:  се односи на 

к.п. 1162/1 и 1162/2 у улици 

Радомира Деспотовића. 

Тражи се да се објекти не 

руше, да се прилаз пребаци 

са друге стране. 

Одговор:  ПРИМЕДБА СЕ ПРИХВАТА 

Граница плана ће бити коригована, тј. повучена тако да 

парцеле више нису у обухвату плана и нису предмет 

експропријације. 

 

 

 

 

Закључак Комисије: 

ПРИМЕДБА СЕ ПРИХВАТА 

Граница плана ће бити коригована, тј. повучена тако да парцеле више нису у обухвату плана 

и нису предмет експропријације. 



Konaucuja je jeguouacHo loHena cleAehpr

3ar;rvqaK

Haros urro oOpa[LIBarI rrJraHa rrocrytrlr [o 3aKJbyrrqr.rMa Kouucuje, HaAJre]r(Hrr opraH Mo]r(e
ynyrlrrlr rlpeAJror Ikana AeraJbue peryrauuje uuQpacrpynTypHor Kopr.rAopa ApxaBHor uyra I-E
peAa 6poj 26 *ta aAMlrulrcrparunuoj repuropuju rpaAa Jloruuqa y Aa.ry rporleAypy AoHorrrerba.

llpeAceAnur xolrucuje Haqe,rHurc oAeJ'beH,a

9rauoau Korraucrlje:

lbr.r,raua Ko,rapeeuh (:alreH. npegce4Hn xa) bl6d 6,,{1.

2.

1

4.

5.

6.

Buorera Ilerpoerlh (unan)

3opau Tie,ros (u,raH)

Cuexaua flasrosuh (unau)

flyurro Byrornh (unan)

Huxola llonoszh (.rnau)
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Re: Saglasnost na izvestaj sa javnog uvida U nacrt PDR infrastrukturnog koridora drz.
puta Ib reda br.26 na teritoriji grada Loznica

li:i :r,r Zoran Delov (zorandjelov@gmail.com)

i,,, jovdraga@yahoo.com

: ,.rllr Friday, January 31, 2020,01:18 PM GMT+1

CATflACAH CAM

3opaH Eeroa

On Fri, Jan 31 ,2020 a1 11.08 AM dragana jovanovic <,- .j '. ' '1ll:-*'ili-iilr> wrote:

Postovani clanovi Komisije za planove,

Molim Vas da mi posaljite odgovor mejlom da li ste saglasni na izvestaj sa iavnog uvida i uz to samo ostavite

svoje ime i prezime.
Vas odgovor cu priloziti uz izvestaj sa javnog uvida, koji ide kao prateci materijal na gradsko vece. Rekli su mi

u odeljenju da ce to biti dovoljno i da su u slicnim situacijama radili tako.

lzvestaj 1e u prilogu, sacinjen na osnovu zapisnika.

Pozdrav
Dragana
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