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Л о з н и ц а 

 
 

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

Јавно предузеће за управљање, планирање и пројектовање "ЛОЗНИЦА РАЗВОЈ" Улица 

Георгија Јакшића бр. 3, за реконструкцију и проширење улице Деспота Стефана Лазаревића 

на к.п. 561/1, 512, 334/2, 98, 536/2, 534, 505, 97, 96, 536/4, 334/4, 498, 501, 997, 999, 543, 540, 507,  

334/1, 544, 994, 334/6, 537, 560/3, 502, 993, 334/5, 561/5, 508, 561/4, 562, 533/1, 560/1, 533/2, 334/7, 

538, 609/2, 509, 539, 500, 547/2, 545/4 КO Слатина, 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 115/20), Правилника о поступку 

спровођења обједињене процедуре електронским путем (''Службени гласник РС'', број 68/2019) и 

Просторног плана подручја посебне намене за реализацију пројекта експлоатације и прераде 

минерала јадарита „Јадар” ("Службени гласник РС", број 26/20), издаје 

 

 

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 
 

 
за катастарскe парцелe број 561/1, 512, 334/2, 98, 536/2, 534, 505, 97, 96, 536/4, 334/4, 498, 501, 997, 

999, 543, 540, 507,  334/1, 544, 994, 334/6, 537, 560/3, 502, 993, 334/5, 561/5, 508, 561/4, 562, 533/1, 

560/1, 533/2, 334/7, 538, 609/2, 509, 539, 500, 547/2, 545/4 КO Слатина, за реконструкцију и 

проширење улице Деспота Стефана Лазаревића у Слатини, дужина саобраћајнице 1.158 km, 

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). 

 

 

Саставни део ових Локацијских услова је Идејно решење (Главна свеска) за реконструкцију 

и проширење улице Деспота Стефана Лазаревића у Слатини на к.п. бр. 561/1, 512, 334/2, 98, 536/2, 

534, 505, 97, 96, 536/4, 334/4, 498, 501, 997, 999, 543, 540, 507,  334/1, 544, 994, 334/6, 537, 560/3, 502, 

993, 334/5, 561/5, 508, 561/4, 562, 533/1, 560/1, 533/2, 334/7, 538, 609/2, 509, 539, 500, 547/2, 545/4 КO 

Слатина урађено од стране "Хидропројекат – саобраћај" д.о.о Београд, Веле Нигринове 16а, број 

техничке документације 303/20 од 06.11.2021. године, Београд, Идејно решење (Пројекат 

архитектуре) за реконструкцију и проширење улице Деспота Стефана Лазаревића у Слатини на к.п. 

бр. 561/1, 512, 334/2, 98, 536/2, 534, 505, 97, 96, 536/4, 334/4, 498, 501, 997, 999, 543, 540, 507,  334/1, 

544, 994, 334/6, 537, 560/3, 502, 993, 334/5, 561/5, 508, 561/4, 562, 533/1, 560/1, 533/2, 334/7, 538, 609/2, 

509, 539, 500, 547/2, 545/4 КO Слатина урађено од стране "Хидропројекат – саобраћај" д.о.о Београд, 

Веле Нигринове 16а, број техничке документације 304/20 од 06.11.2021. године, Београд и Идејно 

решење (Хидролошка студија) за реконструкцију и проширење улице Деспота Стефана Лазаревића 

у Слатини на к.п. бр. 561/1, 512, 334/2, 98, 536/2, 534, 505, 97, 96, 536/4, 334/4, 498, 501, 997, 999, 543, 

540, 507,  334/1, 544, 994, 334/6, 537, 560/3, 502, 993, 334/5, 561/5, 508, 561/4, 562, 533/1, 560/1, 533/2, 

334/7, 538, 609/2, 509, 539, 500, 547/2, 545/4 КO Слатина урађено од стране "Хидропројекат – 

саобраћај" д.о.о Београд, Веле Нигринове 16а, број техничке документације 304/1/2020 од 

06.11.2021. године, Београд. 

 

 

 

 

 



ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ИЗ ПЛАНА 

 

РЕЖИМИ КОРИШЋЕЊА, УРЕЂЕЊА И ЗАШТИТЕ ПРОСТОРА У ПОДЗОНИ РУДНИКА И 

УТИЦАЈА РУДАРСКИХ АКТИВНОСТИ НА ОКОЛИНУ (ПОДЗОНА 1Б) 

 
Утицај рударских активности на околину обухватa простор означен као Подзона 1Б и односи се на простор 

изнад рудног тела (хоризонтална пројекција рудног тела), процењену зону слегања тла услед подземне 

експлоатације минерала, као и на зону заштите од могућег хазарда у окружењу магацина експлозива 

(лоцираног у Подзони 1А). Такође, у зону је укључена и заштита од могућег загађења прашином и буком услед 

активности у Подзони 1А. Граница Подзоне 1Б је одређена процењеном максималном линијом слегања тла 

изнад рудног тела за период од 30 година. На основу 3Д нумеричких анализа које се спроводе коришћењем 

рачунског модела FLAC3D(Fast Lagrangian Analysis of Continua in 3 Dimensions) процењен је развој 

површинског слегања током 30 година рада рудника. Утицај коначних слегања, након 30 година 

експлоатације, простире се долинама Јадра и Корените. Према моделу, иницијално слегање тла јавиће се 

приближавањем десетој години од почетка вађења руде. Укупна површина на којој 40 Број 26.13. март 2020. 

се потенцијално може јавити слегање терена, односно површина Подзоне утицаја рударских активности на 

околину (1Б), јесте 849,81 ha, од чега се 138,34 ha налази у Подзони приступа руднику (1А). Применом 

геотехничке контроле, очекује се да ће ове повр-шине бити мање и да ће интензитет укупног слегања такође 

бити 

мањи. Највеће површине Подзоне 1Б (изван Подзоне 1А) од 462 ha, обухватају терени где се потенцијално 

може појавити слегање тла само до максималних 0,1 m, у оквиру којих се налазе објекти и инфраструктурни 

системи који нису у већој мери угрожени и за које се прописују одговарајуће мере мониторинга. Терени у 

којима се може појавити слегање тла до максималних 0,5 m обухватају 120,3ha, и на њима је евидентиран само 

један постојећи објекат. На теренима са могућим максималним слегањем тла од 0,5 до 1m на 85,5 ha нема 

евидентираних објеката. Максимално могуће слегање 

терена од 1 до 1,4 m се може јавити само на простору површине од 0,7 ha, на коме нема евидентираних објеката 

(Тематска карта 1 „Детаљна регулациона разрада са елементима спровођења”, ли- 

стови 1–1 и 1–2). Утицај подземних рударских радова на терен и слегање тла ће се пратити помоћу опреме за 

мониторинг слегања, а која ће бити постављена на површини и под земљом. Програмско праћење је од значаја 

за предвиђање слегања тла и осигуравање безбедности људи и инфраструктурних система. Модел слегања 

терена ће се континуирано допуњавати током изградње рудника, чиме ће се обезбедити да предвиђања буду 

максимално прецизна и да мониторинг и мере за ублажавање негативних ефеката буду спроведени много пре 

него што би се могле јавити последице. Циљ овога је осигурање услова опште безбедности (путеви и остала 

инфраструктура) и спровођење мера како би утицаји на животну средину били минимизирани, посебно кад је 

реч о утицајима на површинске и подземне воде. Смањење утицаја минирања на стабилност грађевинских 

објеката у непосредном окружењу (делова насеља, инфраструктурних објеката и др.), као и смањење степена 

снижавања нивоа подземних вода, обезбедиће се применом система минирања који изазива најмање сеизмичке 

потресе са минималним утицајем на стабилност објеката у окружењу и укључивањем проблематике утицаја 

минирања и снижавања нивоа подземних вода у систем мониторинга животне средине на планском подручју. 

У Подзони 1Б се задржава планирана намена земљишта и правила уређења и грађења дефинисана Просторним 

планом града Лозница, уз примену режима прописаних овим просторним 

планом. Претежне намене пољопривредног земљишта, уз мање површине шумског и водног земљишта, нису 

ограничене овим режимима. 

У овој подзони сви постојећи стамбени и други објекти се задржавају и могућа је њихова реконструкција, 

санација и инвестиционо одржавање. Није дозвољена изградња нових објеката наме- 

не становања, комерцијале, производње и слично, као ни јавних 

објеката из области здравства, школства, културе и сл. Дозвољена је изградња нових помоћних објеката. 

Постојећи локални и некатегорисани путеви, иинфраструктурни линијски коридори подземних и надземних 

водова инфраструктуре се задржавају, а изузетно се дозвољава изградња нових 

уз примену одговарајућих геотехничких мера. Због могућег слегања терена, прописује се мера праћења стања 

свих објеката на терену и геодетског снимања, како би се по потреби примениле мере санације. 

 

 

РЕЖИМИ КОРИШЋЕЊА, УРЕЂЕЊА И ЗАШТИТЕ ПРОСТОРА У ПОДЗОНИ УТИЦАЈА 

ПРОИЗВОДНО-ИНДУСТРИЈСКИХ АКТИВНОСТИ НА ОКОЛИНУ (ПОДЗОНА 2Б) 

 
Утицај производно-индустријских активности на околину, односно потреба заштите од тог утицаја, обухвата 

простор озна-чен као Подзона 2Б, чија је граница одређена у односу на лока-цију постројења унутар Подзоне 

2А и потенцијалну угроженост ефектима хемијских удеса, и то 1000 m у полупречнику од објекта постројења 

за прераду. Имајући у виду да је постројење за прераду пројектова-но да производи борну киселину, литијум 

карбонат и натријум сулфат, и да се од пописаних материја као севесо у постројењу идентификују амонијум 

нитрат (експлозив Anfo 94/6), природан гас (метан) и дизел гориво, утврђено је једино да је присутна коли-

чина опасне материје амонијум нитрата у оквиру комплекса око 50t, што је једнако граничној горњој 

количини, чиме се ово построје-ње сврстава у севесо постројење вишег реда. Процењена количина гаса која 

се у сваком тренутку налази 



у цевоводима постројења и количина дизел горива у постројењу мање су од доњих граничних вредности, те 

се на основу ових суп-станци постројење не сврстава у севесо постројење. 

Сви оператери севесо постројења имају обавезу да предузму све неопходне мере за спречавање хемијског 

удеса. Ако се и по-ред предузимања тих мера удес ипак догоди, оператери су дужни да ограниче утицај тог 

удеса на живот и здравље људи и животну средину, како би се створили услови за управљање ризиком. Ово је 

општа обавеза која представља темељ спречавања и контроле индустријског загађења. У складу са тим, 

обавезна је израда Извештаја о безбедности, који садржи систематску идентификацију и процену великих 

ризика и одговарајуће безбедоносне мере, бе- 

збедност и поузданост у пројектовању, изградњу, функционисању и одржавању сваке инсталације, 

складишног простора, инфра-структурне опреме која је у вези са великим ризицима, унутрашње 

и спољне планове у случају ванредне ситуације. Обавезна је и израда Плана заштите од удеса, како би у складу 

са тим документом оператер севесо постројења предузео мере за спречавање удеса 

и ограничавање утицаја удеса и последица на живот и здравље људи, економију и екологију, друштвену 

стабилност и животну средину. 

У Подзони 2Б задржава се планирана намена земљишта и правила уређења и грађења дефинисана Просторним 

планом града Лознице, уз примену режима прописаних овим просторном планом. Претежне намене 

пољопривредног земљишта, уз површине шумског, грађевинског и водног земљишта, нису ограничене овим 

режимима. 

У Подзони 2Б сви постојећи објекти се задржавају и могућа је њихова реконструкција, санација и 

инвестиционо одржавање. Дозвољена је изградња нових објеката у складу са важећом планском 

документацијом, изузев јавних објеката из области здравства, школства, спорта, културе и сл. 

Постојећи јавни објекти и линијски коридори саобраћајница, подземних и надземних водова инфраструктуре 

се задржавају, а дозвољава се изградња нових у складу са правилима и режимима 

овог просторног плана. 

 

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 

 

Правила уређења примењују се за уређење простора и изградњу саобраћајних и инфраструктурних система 

који су у функцији посебне намене, а налазе се изван комплекса посебне намене, као саставни делови шире 

јавне мреже или као посебни системи. 

Правилима уређења се дефинишу и зоне и појасеви заштите инфраструктурних мрежа и објеката. 

 

САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА – ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Просторним планом утврђује се оријентациона ширина путног појаса за: 

– државни пут I реда – ширине око 25 m; 

– државни пут II реда – ширине око 20 m; 

– општински пут – ширине око 15 m. 

Заштитни појасеви путева, од путног појаса износе: 

– за државни пут I реда – 20 m; 

– за државни пут II реда – 10 m; 

– за општински и некатегорисан пут – 5 m. 

 

Појаси контролисане изградње, од заштитног појаса путева 

износе: 

– за државни пут I реда – 20 m; 

– за државни пут II реда – 10 m; 

– за општински и некатегорисан пут – 5 m. 

Сви јавни путеви се морају пројектовати по прописима за јавне путеве и уз примену одговарајућих стандарда. 

Процедуре израде и усвајања пројеката, као и само грађење саобраћајне инфраструктуре, мора се спроводити 

у свему према важећим прописима. Процедуре и активности на пројектовању и грађењу саобраћајне 

инфраструктуре и инсталација техничке инфраструктуре морају се обједињавати. 

У путном појасу успоставља се режим забране изградње свих објеката који нису у функцији изградње трасе и 

објеката пута, раскрсница, денивелисаних укрштања и пратећих садржаја. У заштитном појасу пута 

успоставља се режим строго контролисаног коришћења простора, којим се: забрањује отварање 

рудника, каменолома и депонија комуналног и другог отпада; дозвољава изградња, односно постављање 

водовода, канализације и других објеката техничке инфраструктуре по претходно приба-вљеним условима и 

сагласности од стране предузећа надлежног за реализацију и газдовање путем; не дозвољава се изградња нових 

објеката, изузев објеката коју су у функцији пута, а простор се може користити као шумско и пољопривредно 

земљиште; на грађевинском, шумском и пољопривредном земљишту дозвољава се реконструкција и санација 

постојећих објеката, без могућности промене габарита и волумена, уколико не угрожавају функцију пута и 

уколико техничким решењима може да се обезбедити адекватна заштита од негативних утицаја пута (од буке, 

вибрација и аерозагађења), а по претходно прибављеним условима од стране предузећа надлежног за 

реализацију и газдовање путем. 

У појасу контролисане изградње успоставља се режим контролисаног коришћења простора, којим се: не 

дозвољава изградња депонија комуналног и другог отпада, рудника, каменолома, кречана, циглана, сточних 



пијаца, кванташких пијаца и других објеката за која се ограничења утврде у складу са посебним прописима; 

дозвољава развој постојећих и нових активности које нису у колизији са функционалним и техничким 

захтевима постојећих и планираних саобраћајних и техничких инфраструктурних система од националног и 

регионалног значаја. Дуж свих путева потребно је обезбедити инфраструктуру за прикупљање и контролисано 

одвођење атмосферских вода, са уграђеним сепараторима нафтних деривата на државним путевима који залазе 

у заштитне зоне водоизворишта. Ситуациони и нивелациони план саобраћајница у оквиру границе детаљне 

регулационе разраде приказан је у одговарајућем графичком прилогу и дефинисан према постојећој 

саобраћајној 

мрежи и потребама планираних садржаја. Нивелационо решење саобраћајних површина урађено је на основу 

уклапања планираних и постојећих делова саобраћајница и на основу постојећих нивелационих односа. Током 

разраде планског саобраћајног решења кроз техничку документацију, уколико се изнађе прихватљивије 

решење у инвестиционо-техничком смислу, дозвољена је прерасподела садржаја попречних профила, као и 

инсталација, унутар планом дефиниса не регулације саобраћајница. 

Прелази и мостовске конструкције су позиционирани у складу са саобраћајном матрицом и према условима 

коришћења водног земљишта. 

Одводњавање саобраћајних површина ће се решавати у систему затворене кишне канализације. Примениће се 

асфалтно бетонски коловозни застор саобраћајница. Застор комуналних и пешачких стаза, и колско-пешачких 

приступа, предвидети од примерених материјала који не морају бити асфалтни. Коловозну конструкцију 

саобраћајница димензионисати за тешко саобраћајно 

Оптерећење. 

 

Планирана саобраћајница С2 – алтернативна друмска саобраћајна веза 

Планирана алтернативна саобраћајница за приступ комплексу посебне намене (подзоне 1А и 2А) дужине је 

1,456 km. Планира се са профилом кога чине коловоз ширине 7 m, обостране банкине од по 1,5 m и обостране 

шкарпе неконтинуалне ширине за уклапање у околни терен. Траса ове саобраћајнице се простире деоницом 

реконструисаног постојећег локалног пута од планиране саобраћајнице С1 до везе са државним путем IБ реда 

број 27. Веза са државним путем IБ реда број 27 се планира преко правилне трокраке раскрснице са пуним 

програмом веза, а у складу са условима ЈП „Путеви Србије” за меродавно возило-тешко теретно возило. 

Планирани прикључак ове саобраћајнице на државни пут IБ 

реда број 27 налази се на стациожи km 17 + 958. Максимални примењени подужни нагиб на планираној траси 

износи 2%. Нивелационим решењем задржава се приступ свим постојећим објектима уз трасу пута. Коловоз 

планиране саобраћајнице мора бити димензионисан за осовинско оптерећење меродавног возила-тешко 

теретно возило. Решење прихватања и одводњавања површинских вода мора се ускладити са системом 

одводњавања државног пута. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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- 65270-/1-21 

од 02.03.2021. године. 

 

ВОДОВОД 

 

Према условима ЈП ''Водовод и канализација'' Лозница, број 36/256 од 10.03.2021. године. 

 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА МРЕЖА 

 

Према условима ''Телеком Србија'' АД Лозница, број А332-91307/1 од 10.03.2021. године. 

 

ЈП "ЛОЗНИЦА РАЗВОЈ" 

 

Према условима ЈП "Лозница развој", број 03-202/1 од 08.03.2021. године. 

 



 

ЈВП "СРБИЈА ВОДЕ" 

 

Према условима ЈВП "СРБИЈАВОДЕ" Београд, број 2630/5 од 16.03.2021. 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-09.14-65270-/1-21 од 02.03.2021. године. 

- Услови ЈП ''Водовод и канализација'' Лозница, број 36/256 од 10.03.2021. године. 

- Услови ''Телеком Србија'' Шабац, , број А332-91307 од 10.03.2021. године. 

- Услови ЈП "ЛОЗНИЦА РАЗВОЈ" Лозница, , број 03-202/1 од 08.03.2021. године. 

- Услови ЈВП "СРБИЈАВОДЕ" Београд, број 2630/5 од 16.03.2021. године. 

- Идејно решење. 

 

ДРУГИ УСЛОВИ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ 

 

- Пре издавања употребне дозволе потребно је извршити спајање предметних катастарских парцела, 

односно делова катастарских парцела. 

 

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. 
 



 


