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Датум: 30. 07. 2019.  године 

Л о з н и ц а 

 

Одељење за планирање и изградњу Градске управе града Лознице, 

поступајући по  захтеву ЛИДЛ СРБИЈА КД, НОВА ПАЗОВА, Прва јужна 

радна 3, чији је пуномоћник ЈП "Лозница развој" Лозница за издавање  

локацијских услова за реконструкцију дела тротоара Улице Луке 

Стевића (КП 3886 КО Лозница) и Улице Булевара Доситеја Обрадовића 

(КП 11945/1 КО Лозница)  у Лозници, 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 и 37/2019 ), Уредбе о локацијским условима 

(''Службени гласник РС'', број  35/15, 114/2015 и 117/2017), Планa генералне 

регулације за насељено место Лозница (''Службени лист града Лознице'', 

број 3/2014 и 13/2018) и Плана детаљне регулације ''Пословање и 

вишепородично становање на локацији тржни центар'' у Лозници 

(''Службени лист града Лознице'', број 16/2016), издаје 

   

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 

 
за реконструкцију дела тротоара Улице Луке Стевића (КП 3886 КО 

Лозница) и Улице Булевара Доситеја Обрадовића (КП 11945/1 КО 

Лозница)  у Лозници, категорије Г, класификационог броја 211201. 

 

 ПРЕМА ВАЖЕЋЕМ ПЛАНУ 

 
              - градске саобраћајнице II реда 

 

Градске саобраћајнице II реда су планиране тако да омогуће везу кружних 

прстенова са централним градским подручјем и у основи су радијалне.  

 

-ул. Луке Стевића,  

-ул.Булевар Доситеја Обрадовића 

 
 

Регулационим решењем дефинисане су регулационе ширине за:  

• градска саобраћајница II реда ............................................. 9.5-18м 
 

На попречним профилима су дате ширине коловоза и тротоара али при 

изради планова нижег реда или техничке документације могу се дати и 

другачије ширине коловоза или тротоара  као и  додатни садржаји 

(бициклистичке стазе ,паркинзи и др.) ако планирана регулација то 

дозвољава с тим да се не смањује ширина коловоза од минималне ширине за 

дати ранг саобраћајница. 

    Ове планиране регулационе ширине су дате за случај да је висинска 

разлика између коте пута (улице) и кота суседних парцела до 0,5м. 
 

Нивелете постојећих саобраћајница се задржавају. За новопројектоване 

саобраћајнице пројектовати тако нивелету да максимално прати постојећи 

терен, да би се на тај начин избегле веће количине земљаних радова.  
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Пројектоване саобраћајнице које се надовезују на постојеће деонице 

нивелационо се морају прилагодити постојећим нивелетама.  
 

У нивелационом решењу дају се основни нивелациони елементи, које треба 

поштовати у разради ПГР-је.  
 

Елементи за нивелацију максимални нагиби:  

• градска саобраћајница ........................................................ 6%-7%  
 

            

Саставни део ових Локацијских услова је Идејно решење за реконструкцију 

дела тротоара Улице Луке Стевића (КП 3886 КО Лозница) и Улице Булевара 

Доситеја Обрадовића (КП 11945/1 КО Лозница)  у Лозници, које је урадио 

Пројектни биро "БИЗИНГ" Ниш, Улица Васе Пелагића број 31а, број 

техничке документације ИДР 35/2019 , јул 2019. године. 

 
ПРЕМА ИДЕЈНОМ РЕШЕЊУ 

 

- дужина саобраћајнице: 184 м 

- ширина тротоара: променљива од 2,5 од 2,7 м 

- површина тротоара: 420 м² 

- површина зеленила: 298 м² 

- врста подлоге на тротоару: асфалтни тротоар 

- дебљина асфалтног застора: дебљине 6 цм (БНХС) 

- подужни нагиб нивелете: постојећи нагиб улица 

- попречни нагиб тротоара: ipop=1.5%-2,5% 

-објекат на траси: нема 

 

УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ, УКРШТАЊЕ И ПАРАЛЕЛНО 

ВОЂЕЊЕ НА КОМУНАЛНУ И ДРУГУ ИНФРАСТРУКТУРУ 
 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ УСЛОВИ  

 

-Према условима за укрштање и паралелно вођење ЈП 

"Електродистрибуција" Лозница, број 8J.1.1.0-D-09.14-234724-/1-19 од 

24.07.2019. године. 

 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИ УСЛОВИ 

 

- Према условима "Телеком Србија" АД Београд,  број А332-338965/1 од 

29.07.2019. године. 

 

ГАСНА МРЕЖА  

 

- Према условима ЈП "Лозница-гас" ДОО Лозница, број LG-209/19 од 

24.07.2019.године. 

 

ВОДОВОДНА И КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА 

 

- Према условима ЈП "Водовод и канализација" Лозница, број 111/935 од 

29.07.2019. године. 

 

ЈКП "ТОПЛАНА-ЛОЗНИЦА" 

 

- Према условима ЈКП "Топлана" Лозница, број 404-1 од 24.07.2019.године. 
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ЈП "ЛОЗНИЦА РАЗВОЈ" ЛОЗНИЦА 

 

- Према условима ЈП "Лозница развој" Лозница број 03-883/2 од 

26.07.2019.године. 

 

 
НАКНАДЕ И ДОПРИНОСИ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ РЕШЕЊА ПО  ЧЛ. 145.  

ЗАКОНА О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ 

 
ОБАВЕЗНИ ДЕЛОВИ ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА  

 

 -  Идејни пројекат урадити у складу са  Правилником о садржини, начину и 

поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према 

класи и намени објекта (''Сл.гласник РС'', број 72/2018).  
 

САСТАВНИ ДЕО ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА  

 

- Услови ЈП "Електродистрибуција" Лозница, број 8J.1.1.0-D-09.14-234724-

/1-19 од 24.07.2019. године, 

- Услови ЈП "Водовод и канализација" Лозница, број 111/935 од 29.07.2019. 

године, 

- Услови "Телеком Србија" АД Београд,  број А332-338965/1 од 29.07.2019. 

године, 

- Услови ЈП "Лозница развој" Лозница број 03-883/2 од 26.07.2019.године, 

- Услови ЈКП "Топлана" Лозница, број 404-1 од 24.07.2019.године, 

-Услови ЈП "Лозница-гас" ДОО Лозница, број LG-209/19 од 

24.07.2019.године, 

-  Идејно решење. 

 
ДРУГИ УСЛОВИ У СКЛАДУ СА ПОСЕБНИМ ЗАКОНОМ 

 

Одговорни пројектант је дужан да Идејни пројекат уради у складу са 

локацијским условима. 

Локацијски услови важе две године од дана издавања или до истека важења 

решења по чл. 145. Закона, издат у складу са тим условима, за катастарску 

парцелу за коју је поднет захтев. 

Локацијски услови се достављају: подносиоцу захтева, у предмет, надлежној 

служби ради објављивања на интернет страници Града Лознице и имаоцима 

јавних овлашћења. 

 

ПОУКА: Против ових локацијских услова може се поднети приговор 

Градском већу града Лознице, у року од 3 дана од дана пријема локацијских 

услова. 
  

  ОБРАДИО                                  ШЕФ ОДСЕКА  
               

Биљана  Илић,                                           Весна  Стефановић, дипл.инж.грађ. 

дипл.простор.план. 

 

                                     НАЧЕЛНИК  ОДЕЉЕЊА 

 

                                                                                          Владан Трипковић,  

                                                                                          дипл.простор.план. 

 

 


