
 
На основу члана 20. и 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 

129/2007), чланова 157, 158. и 160. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Сл. 
гласник РС“, бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011 и 55/2014) и члана 40. Статута града Лознице 
(„Сл. лист града Лознице“, бр. 19/2008 и 6/2013) и Скупштина  града Лознице на седници 
одржаној 26. фебруара 2015. године, донела је  
 
 

О Д Л У К У 
о функционисању режима саобраћаја у пешачкој зони у улици Јована Цвијића 

 
 

Члан 1. 
 

 Овом Одлуком уређује се функционисање режима саобраћаја у деловима улице 
Јована Цвијића у Лозници, од улице Владе Зећевића до улице Војводе Мишића и од улице 
Војводе Мишића до улице Гимназијске, који су проглашени „ПЕШАЧКОМ ЗОНОМ“ 
(пешачком улицом) одлуком Скупштине општине Лозница („Сл. лист општине Лозница“, 
бр. 5/05), (у даљем тексту: „пешачка зона“) и улици Војводе Мишића и делу улице Бањска. 
 

Члан 2. 
 

 Одређује се  забрана саобраћаја за сва возила у „ПЕШАЧКОЈ ЗОНИ“. 
 

Члан 3. 
 

 Забрана саобраћаја из члана 2. ове Одлуке не односи се на следећа возила кад су на 
ХИТНИМ интервенцијама :  
 
 - возила хитне помоћи;  
 
 - ватрогасна возила;  
 
 - возила полиције;  
 
 - возила Електродистрибуције;  
 
 - возила Градске чистоће,  
 
 - возила за отклањање кварова на ТТ инсталацијама, водоводној и канализационој 
мрежи, топловодима, гасним инсталацијама, електро инсталацијама, саобраћајној 
инфраструктури и другој инфраструктури и инсталацијама;   
 
 - возила за одношење непрописно паркираних возила.  
 
 Возила из става 1. овог члана не морају прибављати посебно одобрење за улазак у 
''ПЕШАЧКУ ЗОНУ'', али морају бити посебно обележена.  
 
 
 
 
 



 Члан 4. 
 

 ''ПЕШАЧКОМ ЗОНОМ''  могу пролазити возила станара који живе у истој (имају 
пребивалиште, боравиште и сл.)  за долазак до својих дворишта (индивидуалних, 
колективних и др. стамбених објеката) и гаража, без задржавања возила у улици, уз 
претходно прибављено одобрење надлежног органа.  
 
 Возила која врше превоз покућства, огревног материјала, селидбе и сл. за потребе 
станара из ''ПЕШАЧКЕ ЗОНЕ'', чија укупна маса не прелази 5 тона, могу се кретати 
''ПЕШАЧКОМ ЗОНОМ'' у периоду од 05,00 до 09,00 часова и у периоду од 16,00 до 
18,00 часова, уз претходно прибављено одобрење надлежног органа. 
 
 Одобрења из става 1. и 2. овог члана издаје Градска управа – Одељење за привреду, 
на захтев станара уз који се достављају фотокопије докумената: саобраћајне дозволе, 
возачке дозволе и личне карте, а за одобрење  из става 2 и уговор о превозу покућства, 
огревног материјала, селидби и сл. закљученог између станара и превозника. 
 

Члан 5. 
 

 У ''ПЕШАЧКУ ЗОНУ'' у одређено време, уз претходно прибављено одобрење 
Градске управе – Одељења за привреду, могу улазити:  

 возила ПТТ када врше допрему и отпрему пошиљака  у времену од 05,00 до 
09,00 часова и од 16,00 до 18,00 часова;  
 

 возила којима се врши снабдевање продавница и других пословних просторија, 
просторија институција, установа и сл, смештених у пешачкој зони, чија укупна 
маса не прелази 5 тона, без задржавања дужег од 15 минута, у времену од 05,00 
до 09,00 часова;  

 
 возила којима се врши снабдевање – опслуживање градилишта (теретна возила, 

грађевинска механизација и сл.), чија укупна маса не прелази 5 тона, а у времену 
од 05,00 до 09,00 часова и од 16,00 до 18,00 часова. 

 
 За одобрење из става 1. овог члана плаћа се локална комунална такса.   
 

У ''ПЕШАЧКУ ЗОНУ'', без претходно прибављеног одобрења Градске управе – 
Одељења за привреду, могу улазити и:  
 

 возила на одржавању јавне хигијене – комунална возила за одношења смећа, 
прање пешачке зоне и сл. у периоду од 01,00 до 07,00 часова; 
 

 возила на одржавању електро инсталација, водоводне и канализационе мреже, 
ТТ инсталација, гасних инсталација, топловода, саобраћајне инфраструктуре и 
др. инфраструктуре и инсталација. 

 
Члан 6. 

 
 У циљу саобраћајног растерећења центра града одређује се забрана саобраћаја за 
теретна возила чија највећа дозвољена маса прелази 3 тоне у улици Војводе Мишића у 
Лозници, од улице Гимназијске до улице Бањске. 
 



Члан 7. 
 

 У циљу саобраћајног растерећења центра града одређује се и забрана саобраћаја за 
теретна возила чија највећа дозвољена маса прелази 3 тоне у делу улице Бањска у 
Лозници,  од улице Слободана Пенезића, а у смеру од Бање Ковиљаче. 
   

Члан 8. 
 

У ''ПЕШАЧКОЈ ЗОНИ'' возила се морају кретати брзином кретања пешака, тако 
да не угрожавају пешаке. 
 

Члан 9. 
 

 Надзор над применом ове Одлуке врши Одељење за привреду Градске управе града 
Лознице. 
 

Члан 10. 
 

Даном ступања на снагу ове Одлуке престаја да важи Одлука о измени постојећег 
режима саобраћаја („Сл. лист града Лозницe“, број 7/09). 
 
 

Члан 11. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 
града Лозницe“. 
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