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Л о з н и ц а 

  

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

Лознице - Градска управа, Улица Карађорђева бр. 2, чији је пуномоћник ЈП "Лозница Развој", 

Улица Георгија Јакшића бр. 3, Лозница, за издавање локацијских услова за изградњу саобраћајне 

површине са пратећом инфраструктуром у улици Планирана III у Лозници на к.п. 3481/5, део 3493/3, 

3493/12 и к.п. бр. 11936 КО Лозница, на основу чл. 53.а Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник 

РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлукаУС, 24/11, 121/12, 42/13-одлукаУС, 50/13-одлукаУС, 98/13-

одлукаУС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019 и 9/2020), Уредбе о локацијским условима (''Службени 

гласник РС'', број 35/15,114/15и 117/2017), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 

електронским путем (''Службени гласник РС'', број 68/2019), Плана Генералне регулације за насељено 

место Лозница (Сл. Лист Града Лозница“, бр 13/18) и Плана детаљне регулације зоне III "Лагатор" 

(''Службени лист града Лознице'', број 4/20), издаје 

 

 

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 
 
за катастарске парцеле број 3481/5, део 3493/3, 3493/12 и к.п. бр. 11936 КО Лозница, за изградњу 

саобраћајне површине са пратећом инфраструктуром у улици Планирана III у Лозници, дужина 

саобраћајнице 848.18 м, категорије објекта Г, класификационог броја 211201 (Улице и путеви унутар 

градова и осталих насеља, сеоски и шумски путеви и путеви на којима се одвија саобраћај моторних возила, бицикала 

и запрежних возила, укључујући раскрснице, обилазнице и кружне токове, отворена паркиралишта, пешачке стазе и 

зоне, тргови, бициклистичке и јахачке стазе), категорије објекта Г, класификационог броја 222410 (Локални 

електрични надземни или подземни водови), категорије објекта Г, класификационог броја 211202 (Све 

потребне инсталације (расвета, сигнализација које омогућују сигурно одвијање саобраћаја и паркирања), категорије 

објекта Г, класификационог броја 222431 (локални телекомуникациони надземни или подземни водови),  

категорије објекта Г, класификационог броја 222210 (локални водоводи), категорије објекта Г, 

класификационог броја 222220 (остале грађевине у локалној водоводној мрежи) категорије објекта Г, 

класификационог броја 222311 (јавна канализациона мрежа). 

 
Саставни део ових Локацијских услова је Идејно решење (Пројекат инжењерског објекта) за 

изградњу саобраћајне површине са пратећом инфраструктуром у улици Планирана III у Лозници на к.п. 

3481/5, део 3493/3, 3493/12 и к.п. бр. 11936 КО Лозница, урађено од стране "Шидпројект" д.о.о. Шид, 

Улица Кнеза Милоша бр. 2, број техничке документације 41/20 - 1, из јула 2020. године, Шид и Идејно 

решење (Главна свеска) за изградњу саобраћајне површине са пратећом инфраструктуром у улици 

Планирана III у Лозници на к.п. 3481/5, део 3493/3, 3493/12 и к.п. бр. 11936 КО Лозница, урађено од стране 

"Шидпројект" д.о.о. Шид, Улица Кнеза Милоша бр. 2, број техничке документације 41/20-0, из јула 2020. 

године, Шид. 

 

 

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 

 
ПРАВИЛА ИЗГРАДЊЕ ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ 

 

Саобраћајнице се изводе унутар регулационих линија којe представљају и границу катастарске парцеле 

површине јавне намене за саобраћај. У појасу регулације, катастарске парцеле пута, смештени су сви 

конструктивни елементи доњег и горњег строја саобраћајнице. 

 

Пројектана документација приликом спровођења Плана и планског решења мора бити усаглашена са 

Правилником о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и 

други елементи јавног пута ("Сл. глaсник РС", бр. 50/2011). 



 

Положај, начин и техничка решења усвојити у сарадњи и уз услове и сагласност управљача јавног пута 

на техничку документацију. 

Приликом вођења надземне инсталације стубови се постављају на растојању које не може бити мање од 

висине стуба а висина вода надемне инсталације се прорачунава тако да не може бити мања од 7,5 m 

мерено од горње ивице коловоза до доње ивице вода при највишим температурама. 

 

Најмања висина слободног профила испод непокретних објеката износи минимум 4,5 m мерено од горње 

ивице коловоза до доње ивице конструкције објекта. 

Приликом спровођења Плана, у оквиру плански дефинисане регулационе линије,  могуће је извршити 

реконструкцију раскрсница (промена геометрије) на локацијама где се након саобраћајне анализе укаже 

потреба у циљу повећања безбедности саобраћаја. У оквиру попречног профила дозвољена је 

прерасподела. Реконструкција у коридору државног пута, димензионисање коловоза, геометрија 

раскрсница и саобраћајних прикључака, полупречници закривљења у складу са меродавним возилом, 

увођење трака за искључење/укључење и лева скретања на државни пут, дужина трака за лево скретање, 

хоризонтална и вертикална сигнализација на државном путу, биће прецизно дефинисани приликом 

израде пројектне документације, односно издавања услова за пројектовање у складу са важећом 

законском регулативом. 

 

Саобраћајнице у појасу регулације изводе се са савременом коловозном површином намењеном 

моторном саобраћају.  У појасу регулације  улица смешта се и сва потребна инфраструктура према 

условима и техничким захтевима који важе за конкретну инфраструктуру, а који се односе и на 

међусобан однос различитих инфраструктурних капацитета и међусобна ограничења. 

 

У постојећим коридорима саобраћајница дозвољава се реконструкција саобраћајница  у постојећим 

параметрима. Изградња нових саобраћајница и проширење (доградња) постојећих саобраћајница може се 

вршити етапно, у фазама.  

 

На раскрсници или укрштају у утврђеним зонама потребне прегледности забрањена је свака градња или 

подизање постројења,  уређаја и засада, или било каква активност којом се омета прегледност. Управљач 

има право да од власника или непосредног држаоца захтева да се уклоне објекти који ометају потребну 

прегледност. 

Сва решења треба да су у сагласности са поглављем X-Посебни услови изградње и реконструкције 

јавних путева  Закона о путевима („Сл. гласник РС” бр. 41/2018 и 95/2018);  

У појасу регулације улице дозвољава се постављање ниша за контејнере, ван коловоза пута, у нивоу 

коловоза, без постављања ивичњака. Техничком документацијом ће се дефинисати тачни положаји ниша 

за контејнере. 

 

Планиране интервенције предвидети на следећи начин: 

- саобраћајни прикључци морају бити планирани (изведени) управно на јавни пут, са ширином коловоза 

приступног пута и коловозном конструкцијом у скаду са Законом o путевима („Сл. гласник РС” 

бр.41/2018 и 95/2018), и важећим стандардима и прописима. 

- Планом предвидети и обезбедити заштитни појас и појас контролисане градње, на основу члана 34., 35. 

и 36. Закона о путевима (“Службени гласник Републике Србије”, бр. 41/2018 и 95/18), уз обезбеђење 

приоритета безбедног одвијања саобраћаја на објектима који су у надлежности ЈП “Путеви Србије”; 

- изградња објекта у појасу контролисане изградње дозвољена је на основу донетих планских докумената 

који обухватају тај појас, према члану 36. Закона о путевима, (“Службени гласник Републике Србије”, бр. 

41/2018 и 95/2018); 

- саобраћајне и слободне профиле пешачких и бициклистичких стаза предвидети у складу са 

Правилником о условима које са аспекта безбедности саобраћаја, морају  да испуњавају путни објекти и 

други елементи јавног пута (‘’Сл. Гласник РС’’, бр 50/2011), и осталим важећим стандардима и 

прописима.  

 

Правила грађења инфраструктурних система уз јавне путеве : 

- У заштитном појасу јавног пута на основу члана 33. став 2. Закона о путевима (“Сл. гл. РС”, број 

бр. 41/2018 и 95/18)), може да се гради, односно поставља, водовод, канализација, топловод, железничка 

пруга и други слични објекти, као и телекомуникационе и електро водове, постројења и сл., по претходно 

прибављеној сагласности управљача јавног пута која садржи саобраћајно-техничке услове. 

 

У оквиру регулационе линије,  могуће је извршити реконструкцију раскрсница (промена геометрије) на 



локацијама где се након саобраћајне анализе укаже потреба у циљу повећања безбедности саобраћаја. У 

оквиру попречног профила дозвољена је прерасподела. Реконструкција у коридору државног пута, 

димензионисање коловоза, геометрија раскрсница и саобраћајних прикључака, полупречници 

закривљења у складу са меродавним возилом, увођење трака за искључење/укључење и лева скретања на 

државни пут, дужина трака за лево скретање, хоризонтална и вертикална сигнализација на државном 

путу, дефинишу се приликом израде пројектне документације, односно издавања услова за пројектовање 

у складу са важећом законском регулативом. 

 

Услови за укрштање предметних инсталација са предметним путевима : 

- Да се укрштање са путем предвиди искључиво механичким побушивањем испод трупа пута, управно на 

пут, у прописаној заштитној цеви. 

- Заштитна цев мора бити пројектована на целој дужини између крајњих тачака попречног профила пута 

(изузетно спољња ивица реконструисаног коловоза), увећана за по 3,00 m са сваке стране. 

- Минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви од најниже коте коловоза до горње коте 

заштитне цеви износи минимално 1,50 m. 

- Минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви испод путног канала за одводњавање 

(постојећег или планираног), од коте дна канала до горње коте заштитне цеви износи 1,20 m. 

 

Услови за вођење предметних инсталација паралелно са предметним путем : 

- Предметне инсталације морају бити постављене минимално 3,00 m од крајње тачке попречног профила 

пута (ножице насипа трупа пута или спољне ивице путног канала за одводњавање), изузетно ивице 

реконструисаног коловоза уколико се тиме не ремети режим одводњавања коловоза. 

- На местима где није могуће задовољити услове из претходног става мора се испројектовати и извести 

адекватна заштита трупа предметног пута. 

 

Услови за постављање далековода поред предметних путева : 

- Стубове предметног далековода и стубне трафостанице предвидети на удаљености минимум за висину 

стуба предметног далековода од спољне ивице земљишног појаса (путне парцеле) предметних државних 

путева.  

 

Услови за укрштање далековода са предметниим  државним  путевима : 

- Обезбедити сигурносну висину високонапонског електровода изнад коловоза најмање 7.0m, рачунајући 

од површине, односно горње коте коловоза предметних државних путева до ланчанице, при 

најнеповољнијим температурним условима, са предвиђеном механичком и електричном заштитом. 

- Угао укрштања надземног високонапонског далековода (електровода) са предметним државним 

путевима не сме бити мањи од 90°. 

- Планиран далековод мора бити планиран (трасиран) тако да не угрожава нормално одвијање и 

безбедност саобраћаја у складу са важећим законским прописима и нормативима који регулишу ову 

материју и условима надлежних институција. 

 

За све предвиђене интервенције и инсталације које се воде кроз земљишни појас (парцелу пута) 

предметног пута потребно је обратити се управљачу јавног пута за прибаљање услова и сагласности за 

израду пројектне документације (идејног и главног пројекта), изградњу и постављање истих, у складу са 

чланом 9. Закона о путевима (“Службени гласник Републике Србије”, бр. 41/2018 и 95/18) и чланом 133. 

став 14. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС” бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 

121/12, 42/13-УС, 50/13-УС и 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19). 

 

Тротоари су посебне површине намењене за кретање пешакa који не могу бити мање ширине од 1.5 m.   

Постављају са стране коловоза од којег су одвојени ивичњацима, издигнути за 12 cm у односу на 

коловозну површину. Ивичњаци су бетонски или камени димензија 24/18 или 20/18 са атестима којим се 

потврђује усаглашеност са ЈУС-ом за ову врсту производа.  

Могућа је садња пунктуалног зеленила на тротоарима са ширином од 2.5 m или више. На тротоарима се 

постављају и елементи саобраћајне сигнализације према пројекту и техничким нормативима. При 

постављању мобилијара, саобраћајне сигнализације или садње мора се очувати минимално 0.90 m између 

покретних и непокретних објеката на тротоару за пролаз инвалидских колица.  

Пешачке стазе су намењене за кретање пешакa ван профила саобраћајнице. Пешачке стазе могу бити и 

тематске, различите намене у склопу спортско-рекреативних активности и зеленила. Уз стазе се 

постабљају елементи урбаног мобилијара (клупе, ђубријере, надстрешнице са клупама и столовима, 

разне справе за вежбу и сл.). 

Услови прикључења грађевинске парцеле на површину јавне намене 



Грађевинска парцела мора имати излаз на јавну саобраћајницу односно трајно обезбеђен приступ на 

јавну саобраћајницу. 

Ако се грађевинска парцела не ослања директно на јавну саобраћајницу, њена веза са јавном 

саобраћајницом се остварује преко колског прилаза оптималне дужине до 50 m и  минималне ширине 3,5 

m. 

Ако се колски прилаз користи за једну грађевинску парцелу, може се формирати у оквиру те парцеле или 

као засебна парцела. 

За повезивање две или више грађевинских парцела или грађевинског комплекса на површину јавне 

намене, формира се приступна саобраћајница, на засебно издвојеној парцели, ширине 6,0 са окретницом 

прописаном за меродавно ватрогасно возило уколико се завршава слепо или ширине 4,5 m за 

једносмеран саобраћај  уколико је обезбеђен прикључак на другу саобраћајницу. 

Колски прилаз или приступна саобраћајница рачуна се од прикључка на коловозну површину јавног 

пута. Коловоз је као на јавном путу и са коловозном конструкцијом за осовински притисак за меродавно 

возило (минимално 5 t). 

Саобраћајнице које се слепо завршавају а чија је дужина већа од 25 m завршавају се прописаном 

окретницом за меродавно комунално (ватрогасно) возило. 

 

Паркиралишта 

Паркинг место је димензија 2,5х5,0 m. Интерна саобраћајница је ширине најмање 5,5m за управно 

паркирање. Могући је и другачији распоред паркинг места (под углом) у ком случају је ширина интерне 

саобраћајнице најмање 3,5 m. 

На сваком паркиралишту мора се обезбедити једно паркинг место за возила за инвалидна лица односно 

једно на сваких 20 паркинг места (5%) од укупног броја паркинг места 

 

 
УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ НА КОМУНАЛНУ И ДРУГУ 

ИНФРАСТРУКТУРУ 

 

ЕЛЕКТРО МРЕЖА  
 

- Према Условима ''ЕПС Дистрибуција'' ДОО Београд, Огранак Лозница, број 8Ј.1.1.0-D-09.14-

214168-/1-20 од 05.08.2020. године и Уговор број 8Ј.1.1.0-D-09.14-214168-/1-20 од 05.08.2020. 

године. 

 

ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 

 

- Планирани објекат је могуће прикључити на водоводну  мрежу према условима ЈП ''Водовод и 

канализација'' Лозница, број 101/876 од 16.08.2020. године.  

 

ГАСОВОД 

 

- Планирани објекат је могуће прикључити  на дистрибутивну гасоводну мрежу према условима  

''Лозница-гас'' ДОО  Лозница, број ЛГ-320/20 од 31.07.2020. године. 

 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА МРЕЖА 

 

- Према Условима "Телеком Србија" АД Београд, број А332-229467/1-2020 од 14.08.2020. године. 

 

ВОДНИ УСЛОВИ  

 

- Према Условима Јавног водопривредног предузећа ''Србијаводе'' из Београда, број 6173/3 од 

13.08.2020. године. 

 

ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" 

 

- Према Условима ЈП "Лозница Развој", од 19.08.2020. године. 

 

 

 



ЈП "ЛОЗНИЦА РАЗВОЈ" 

 

- Према Условима ЈП "Лозница Развој", број 03-571/1 од 12.08.2020. године. 

 

ЈКП "ТОПЛАНА - ЛОЗНИЦА" 

 

- Према Условима Јавног комуналног предузећа ''Топлана - Лозница'', број 376 - 1 од 10.08.2020. 

године. 

 

НАКНАДЕ И ДОПРИНОСИ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ 

 

- ЈП ''Лозница развој'' из Лознице. 

 

ОБАВЕЗНИ ДЕЛОВИ ПРОЈЕКТА ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ 

 

Пројекат за грађевинску дозволу урадити у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде 

и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта (''Сл.гласник РС'', број 

73/19). 

 

САСТАВНИ ДЕО ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА 

- Услови ''Електродистрибуција'' Лозница, број 8Ј.1.1.0-D-09.14-214168-/1-20 од 05.08.2020. године и 

Уговор број 8Ј.1.1.0-D-09.14-214168-/1-20 од 05.08.2020. године. 

- Услови ЈП ''Водовод и канализација'' Лозница, број 101/876 од 16.08.2020. године.  

- Услови ''Лозница-гас'' ДОО Лозница, број ЛГ-320/20 од 31.07.2020. године.  

- Услови "Телеком Србија" АД Београд, број А332-229467/1-2020 од 14.08.2020. године. 

- Услови ЈВП "Србијаводе", број 6173/3 од 13.08.2020. године. 

- Услови ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ", од 19.08.2020. године. 

- Услови ''Лозница Развој", број број 03-571/1 од 12.08.2020. године. 

- Услови ЈКП "Топлана - Лозница", број 376 - 1 од 10.08.2020. године. 

- Идејно решење.  

 

 

ДРУГИ УСЛОВИ У СКЛАДУ СА  ЗАКОНОМ 

 

Одговорни пројектант је дужан да пројекат за грађевинску дозволу уради у складу са локацијским 

условима. 

 

Локацијски услови важе две године од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе издате у 

складу са тим условима, за катастарску парцелу за коју је поднет захтев. 

 

Локацијски услови се достављају: подносиоцу захтева, имаоцима јавних овлашћења и надлежном ради 

објављивања на интернету кроз ЦИС. 

 

ПОУКА: Против ових локацијских услова може се поднети приговор Градском већу града Лознице, у року 

од 3 дана од дана пријема локацијских услова. 

 

 

 

 
                          ОБРАДИО 

 

         Јелена Тодоровић, дипл.инж.арх. 

 

 

 

                ШЕФ ОДСЕКА                 НАЧЕЛНИК  ОДЕЉЕЊА 

 

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



 

 

 

 
 

 


