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I ОПШТИ ДЕО 

1.0. УВОД 

       Дугорочна концепција организације, уређења и грађења на подручју града регулисана је 
Планом генералне регулације за насељено место Лозница (Службени лист Града Лознице, бр. 
3/2014). Подручје обухваћено Планом детаљне регулације налази се у централној зони града 
Лознице. Локалитет обухваћен границом Плана до сада није био предмет детаљне разраде и 
за њега се први пут доноси План детаљне регулације. Ради се о атрактивном подручју у самом 
центру, у непосредној близини важнијих јавних служби и установа.  

2.0. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 

       Плански и правни основ за израду нацрта Плана детаљне регулације садржан је у 
одредбама: 

- Закон о планирању и изгадњи (Сл. гласник Републике Србије бр. 72/2009; 81/2009 – 
испр.; 64/2010 – одлука УС и 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013) 

- Правилник о садржини, начину и поступку израде планских докумената (Сл. гласник РС, 
бр. 31/10, 69/10 и 16/11) 

- Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу (Сл. гласник 
Републике Србије бр. 50/2011) 

- План Генералне Регулације за насељено место Лозница (Службени лист Града 
Лознице, бр. 3/2014) 

- Одлука о приступању изради Плана детаљне регулације блока између улица 
Пашићева, Вере Благојевић и реке Штире у Лозници, бр. 06-9/13-7-27 од 28 фебруара 
2013. године. 

- Одлука о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину блока 
између улица Пашићева, Вере Благојевић и реке Штире у Лозници. Број 7-с/2012 од 
21.12.2013. године. 
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II ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ПЛАНА 

                   - ИЗВОД ИЗ КОНЦЕПТА ПЛАНА- 

 

1.0. ИЗВОД ИЗ УСВОЈЕНОГ КОНЦЕПТА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА ПАШИЋЕВА, ВЕРЕ БЛАГОЈЕВИЋ И РЕКЕ 
ШТИРЕ У ЛОЗНИЦИ 

       Обухват плана је простор К.О. Лозница површине 7880 m² . Подручје обухваћено Планом 
се налази централној зони града и није било предмет детаљне разраде. 

       Према ГУП-у за насељено место Лозница предметно подручје има претежну намену 
комерцијалних садржаја, а допунска намена за предметно подручје је вишепородично 
становање и становање уз пословне и радне зоне. При изради плана као доминантно је узето  
постојеће стање које у једном делу има претежно вишепородично становање, а у другом делу 
комерцијалне садржаје. 

Концепт уређивања простора у оквиру границе Плана базира се на: 

- дефинисању простора од јавног интереса 

- преиспитивању капацитета изградње 

- подизању стандарда становања и коришћења простора 

- делимичном уређењу система паркирања и гаражирања 

- унапређењу нивоа инфраструктурне опремљености 

       Урбанистичким решењем усвојен је принцип умереног развоја и у структури грађења и у 
саобраћајним решењима. 

       У оквиру блока предвиђена је изградња објеката у низу, као и слободностојећих објеката. 
Претежна спратност објеката је П+3. Са изузетком постојећег објекта П+4 на к.п.5254/2 К.О. 
Лозница. 

      На грађевинском подручју обухваћеном границом овог Плана, не налази се непокретно 
културно добро евидентирано од стране Завода за заштиту споменика. 

Основна намена земљишта: 

- површине јавне намене чине саобраћајнице у обухвату Плана. 

- површине за остале намене су површине намењене коришћењу и изградњи осталих 
објеката, а у складу са предвиђеном наменом. 

       У области саобраћајне инфраструктуре нема већих интервенција. Предвиђено је да се 
паркирање решава у оквиру парцеле, подземним гаражама као и паркинг местима на парцели. 
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       Планирана је интерна саобраћајница на К.П. 5253 К.О. Лозница у циљу обезбеђивања 
противпожарног пута. 

       У области водне инфраструктуре задржава се постојећи концепт снабдевања водом, који 
се ослања на постојећу водоводну мрежу која је недавно реконструисана. Планира се 
изградња нових цевовода у новој улици  између објеката. 

       У области енергетске инфраструктуре постојећа подземна нисконапонска мрежа и јавна 
расвета на челичним стубовима се задржавају. Постојећа надземна НН мрежа са јавном 
расветом и кућним прикључцима се задржавају до изградње планираних објеката уз обавезу 
санације оштећених стубова и одржавање светиљки у исправном стању. Прикључак нових 
објеката у обухвату Плана ће бити из планиране ТС 10/0,4 kV 1х630 kW,  која ће бити 
изграђена у оквиру објекта на парцели 5253 К.О. Лозница. Просторија за трафостаницу је у 
приземљу објекта минималних унутрашњих димензија 2,5 х 4 м. , одвојена од осталог простора 
противпожарним зидом и звучном изолацијом са приступом из новопланиране улице. 
Трафостаница се повезује у прстенасту подземну средњенапонску мрежу између ТС 
,,Београдска Банка,, и ТС ,,Стара Пијаца,,. 

      У области ТТ инфраструктуре потребно је изградити ТТ кабловску канализацију унутар 
блока од постојеће ТТ канализације у улици Жикице Јовановића. Сви планирани објекти ће се 
прикључивати на систем ЈКП „Топлана“ Лозница или на гасоводну мрежу. 

       Пре приступања изради Концепта Плана тражени су услови од следећих надлежних 
институција и служби: 

- Ј.П. „Електродистрибуција“ Лозница 

- Ј.П. „Водовод и канализација“ Лозница 

- „Телеком Србија“ А.Д. Београд 

- „Лозница гас“ А.Д. Лозница 

- Ј.К.П. „Топлана“ Лозница 

- Министарство унутрашњих послова Републике Србије 

- Републички хидрометеоролошки завод, Београд 

- Јавно предузеће за управљање грађевинским земљиштем Град Лозница 

- Јавно водопривредно предузеће „Србија воде“ Београд 
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ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ УСВОЈЕНОГ КОНЦЕПТА ПЛАНА 

 Извод из ГУП Лозница 

 Постојеће стање 

 Обухват плана 

 План намене површина 

 План јавног и осталог земљишта 

 План саобраћаја, нивелације и регулације 

 План хидротехничке инфраструктуре 

 План електро и ТТ инфраструктуре 

 План гасификације и топлификације 

 Синхрон план 

Како је у међувремену усвојен ПГР Лозница, приликом израде концепта плана је узет извод 
из ПГР-а Лозница према коме је претежна намена терцијалне делатности (пословно-
комерцијални, услужно-трговински, садржаји и туристчке делатности), а допунска намена је 
вишепородично становање и то на катастарским парцелама: 5254/1, 5254/2, 5257, 5259 и 
5260.  

 

III АНАЛИЗА И ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 

 На основу детаљне анализе постојећег стања на терену у области предметног Плана 
детаљне регулације блока између улица Пашићева, Вере Благојевић и реке Штире у Лозници и 
на основу прибављених података утврђено је следеће: 

- За катастарску парцелу 5253 (локација „Старе зелене пијаце“) издато је решење бр. 
351-70/95 од 14.04.1995. године К.Ј.П. „Наш дом“ у Лозници (зграда предвиђена за 
изградњу Тржног центра са пијацом није завршена). Земљиште се води на Граду 
Лозница.- прилог: решење број 351-70/95 од 14.04.1995. године. 

- На катастарским парцелама  5259 и 5260 К.О. Лозница изграђен је јединствен 
стамбено-пословни објекат спратности По+Пр+Пк1+Пк2,  укупне бруто површине 
4758,76 м², по захтеву инвеститора Катић Петра, Катић Анђелка и „Биарт“ д.о.о., сви из 
Лознице.                     
Инвеститори су започели градњу на основу решења о одобрењу за изградњу број 351-
190/2008-V од 13.06.2008. године, али је у току изградње одступљено од идатих 
одобрења за изградњу. За одступљени део изведеих радова вођен је поступак по 
захтеву инвеститора за легализацију - предмет легализације се води под бројем351-
1331/2010- V.                           
За поједине делове тог објекта издата су решења о легализацији, а отворена тераса на 
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1. спрату у површини од 53,58м² (позиција 105а - 1. спрат), која прелази границу 
парцеле, не може се лагализовати. -прилог: решење за одобрење за изградњу број 
351-190/2008- V од 13.06.2008. године и решење о накнадном издавању грађевинске 
дозволе (легализација). 

- На катастарској парцели 5257 налази се легални објекат власника Павловић Радивоја и 
за објекат је издато решење за употребу под бројем 351-223/2006- V од 26.05.2006. 
године. 

- На катастарској парцели 5254/1 постоји објекат (старијег типа) који је у катастру 
евиндентиран као објекат који нема одобрење за изградњу, а земљиште се води на 
Аврамовић Ковиљки, Аврамовић Мирољубу и Југовић Десанки, као сукорисницима 
истог. 

- На катастарској парцели 5254/2 налази се објекат инвеститора, Аврамовић Ковиљке, 
који је саграђен легалнои за објекат је издата употребна дозвола под бројем 351-
4/2009- V од 30.03.2009. године. 

Претежна намена у оквиру блока је вишепородично становање са комерцијалним 
садржајима.  

На катастарској парцели 5253, налази се објекат чија је изградња започета 1995 године, са 
предвиђеном наменом „Тржни центар са пијацом“, али је градња обустављена. Утврђено је да 
постојећи габарит предвиђеног објекта не одступа од габарита у издатом решењу о изградњи 
(56*56м). Бонитет постојећих делова објекта је лош и није могуће наставити градњу без 
предходно извшених детаљних анализа постављене конструкције. Тренутно, простор под 
планираним објектом, пошто није изграђен и приведен планираној намени по издатом решењу, 
није мериторан за будућу изградњу.  Како је решењем одобрена изградња Тржног центра са 
пијацом и то са пијачним простором на приземљу и на спрату и како је пијаца већ изграђена на 
другом месту, мишљења смо да није могуће наставити изградњу по издатом решењу о 
одобрењу за изградњу и да је на тој локацији могућа изградња других терцијалних садржаја. 

Уз објекат за који је започета изградња на катастарској парцели 5253, налази се локал-
пословни простор, за који је одбијен захтев за технички преглед и издавање одобрења за 
употребу.  

На катастарским парцелама 5260, 5259, 5257 и 5254/2, налазе се објекти вишепородичног 
становања са комерцијалним садржајима у приземљу и на првом спрату.  

На катастарској парцели 5254/1, налази се објекат комбиноване намене (породично 
становање, терцијални садржај). Објекат је приземни и нема одобрење за изградњу.  

На постојећим изграђеним парцелама није задовољен проценат зеленила од 20% у оквиру 
парцеле, те се предлаже да се даљим коришћењем то надомести озелењавањем уз помоћ 
постављања жардињера и садњом где год за то постоји могућност.  

Паркирање је делом блока решено уз помоћ подземних гаража и свака даља градња 
захтева решавање паркирања у оквиру парцеле у з услов да се подрумски делови одмакну 5м 
од корита реке Штире и да се прорачуном утврди заштита од подземних вода.  
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сл.1. поглед из Пашићеве улице 1        сл.2. поглед из Пашићеве улице 2 

 

аа  

сл.3. поглед из Пашићеве улице 3                        сл.4. поглед из Улице Вере Благојевић 1   

 

 

 

             

 

 

 

сл.5. поглед из Улице Вере Благојевић 2       сл.6. поглед из Улице Вере Благојевић 3   
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сл.7. поглед из Улице Вере Благојевић 4     сл.8. поглед из Улице Вере Благојевић 5   

   

 

 

 

 

 

 

 

сл.8. поглед из Улице Вере Благојевић 6            сл.9. поглед из Улице Вере Благојевић 7   

III` ИЗВОД ИЗ ПГР ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО ЛОЗНИЦА 

      Правила грађења 

Urbanisti~ki parametri za izgradwu objekata na  parcelama sa tercijalnim delatnostima u centralnoj 
zoni grada 
  
Namena:  
-uslu`no-trgovinske delatnosti:  

-robne ku}e, tr`ni centri, zanatski centri, mega-marketi, super-marketi,   
-poslovno-komercijalne delatnosti:  

-banke, administrativni centri lokalne uprave, poslovni objekti dr`avnih organa, poslovni  objekti 
preduze}a, banke, osiguravaju}i zavodi, poslovni objekti za rentirawe  

-turisti~ke aktivnosti:  
-hoteli, moteli, restorani i drugi ugostiteqski objekti  

-uz tercijalne delatnosti je mogu}e organizovati vi{eporodi~no stanovawe u odnosu stanovawe:tercijalne 
delatnosti od 70:30% do 30:70% 
 
Parcela:  
-minimalna povr{ina parcele .....300 m2  
-minimalna {irina parcele .........12 m  
 
Indeks ili stepen zauzetosti "Z"  
-maksimalni indeks ili stepen zauzetosti "Z" na parceli ....  70%  
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Visinska regulacija:  
-maksimalna spratnost objekata .........     Po+P+5+Pk  
-maksimalna visina objekta ..............      25,0 m 
spratnost pomo}nih objekata ...............    P  
-maksimalna visina pomo}nog objekata ...5,0 m  
 
Horizontalna regulacija:  
--rastojawe gra|evinske linije objekta od regulacione linije parcele definisano u grafi~kom prilogu Plan 
saobra}aja, regulacije i nivelacije, a ako nije odre|eno na grafi~kom prilogu rastojawe gra|evinske linije objekta 
od regulacione linije parcele iznosi   ............    0m  
-minimalno  rastojawe objekta od bo~nih granica parcele .............................................. 6,0 m  
-minimalno rastojawe objekta od bo~nih  susednih objekata .............................................12,0 m  
-minimalno rastojawe dva objekta na parceli ....................................................................8,0 m  
-minimalno rastojawe objekta od zadwe  granice parcele ..................................................12,0 m  
-minimalni procenat zelene povr{ine  na parceli .........................................................20%  
 
 
Urbanisti~ki parametri za blokove, celine i parcele sa vi{eporodi~nim stanovawem,  eksluzivnim 
stanovawem, apartmanskim, poslovnim i rentalnim stanovawem, stanovawem u funkciji turizma u zoni 
u`eg gradskog centra 
 
Parcela: 
- minimalna povr{ina parcele 
- za slobodno stoje}e objekte………….... 600 m2 
- za objekte u nizu ………………………..500 m2 
 
-minimalna {irina parcele..........12 m  
 
Indeks ili stepen zauzetosti "Z" 
- maksimalni indeks ili stepen zauzetosti "Z" 
na parceli ………………..…………………………….. 60% 
- maksimalni indeks ili stepen zauzetosti "Z" 
na parcelama sa komercijalnim funkcijama ……..    70%  
 
Visinska regulacija: 
- maksimalna spratnost objekata ......……………Po+P+6+Pk 
- maksimalna visina objekata 
- do kote poda zadwe eta`e……………… 22,0 m 
- do kote slemena………………………......27 m 
- spratnost pomo}nog objekta ……………………….P 
- maksimalna visina pomo}nog objekata 
- do kote slemena ………………………… 5,0 m 
 
Horizontalna regulacija: 
- rastojawe gra|evinske linije objekta od regulacione linije parcele definisano u grafi~kom prilogu Plan 
saobra}aja, regulacije i nivelacije, a ako nije odre|eno na grafi~kom prilogu rastojawe gra|evinske linije objekta 
od regulacione linije parcele iznosi .... 0,0 m  
- rastojawe objekta od bo~nih granica parcele 
- za slobodno stoje}e objekte…1/4 h vi{eg objekta, a ne mawe od 4m 
- za objekte u nizu ……………………….. 2,5 m 
- rastojawe objekta od bo~nih susednih objekata 
- slobodnostoje}i objekti ……1/2 h vi{eg objekta 
- u prekinutom nizu ………… 1/3 h vi{eg objekta 
- minimalno rastojawe dva objekta 
na parceli ……..………………………………….. 4,0 m 
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- minimalno rastojawe objekta od zadwe 
granice parcele ………………………………….. 6,0 m 
- minimalni procenat zelene povr{ine 
na parceli ………………………………………… 20% 
 
 

IV ПЛАНСКИ ДЕО 

1.0. УВОД 

       Обухват Плана је простор у К.О. Лозница површине 7880 m². Подручје обухваћено Планом 
се налази у ужем градском центру у централној зони града и није било предмет детаљне 
разраде. 

 

2.0. ГРАНИЦА ПЛАНА И ОБУХВАТ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА 

      Подручје је обухваћено предметним Планом детаљне регулације, ПДР блока између улица 
Пашићева, Вере Благојевић и реке Штире. Налази се у оквиру катастарске општине Лозница, 
на територији града Лознице у обухвату ПГР-а за насељено место Лозница (Сл. лист Града 
Лозница бр. 3 /2014). У оквиру дефинисаних граница укупне површине 7880 m² налази се блок 
стамбено пословног карактера.  

       У обухвату предметног плана налазе се следеће катастарске парцеле: 

       5260, 5259, 5257, 5254/1, 5254/2, 5253, 5252 и 5230/1, као и део 5263, све у КО Лозница. 

       За почетну тачку описа границе утврђена је најсевернија тачка парцеле 5263 тј., улице 
Пашићева и границе парцеле која припада реци Штири, затим се креће северном границом 
наведене улице, па јужном страном реке Штире све до укрштања са улицом Вере Благојевић, 
затим границом парцеле 5230/1 и 5252, долази до Пашићеве улице, обухвата је, пењући се на 
север до полазне тачке. 

       Површина која ће се обухватити планом је 7880м². 

Redni 

broj 

Broj  parcele Povr{ina Vlasnik Namena 

1  5252 430 RS Grad Loznica ulica 

2  5230/1 730  Grad Loznica ulica 

3 Deo 5263 1057 RS  dr`aoci Grad Loznica i JP 
,,Putevi Srbije,, 

ulica 

4 5260 1150 RS ,,Biart,,DOO, 

Kati} An|elko i Kati} Petar 

Stambeno-poslovne 

delatnosti 

5 5253 2683 RS KJP,,Na{ dom,, Stara pijaca 
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6 5259 661 RS ,,Biart,,DOO Stambeno-poslovne 

delatnosti 

7 5257 568 RS Pavlovi} Radivoj Stambeno-poslovne 

delatnosti 

8 5254/1 345 RS Avramovi} 
Koviqka,Avramovi} Mioqub i 
Jugovi} Desanka 

Stambeno-poslovne 

delatnosti 

9 5254/2 256 RS Avramovi} Koviqka Stambeno-poslovne 

delatnosti 

 

Укупна површина обухвата је 7880м2. 

 

3.0. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 

3.1. ПЛАН УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА СА НАМЕНОМ ЗЕМЉИШТА И 
КАРАКТЕРИСТИКЕ ЗОНЕ И ЦЕЛИНЕ 

       План просторног уређења базира се на циљевима и основним процесима просторног 
развоја града утврђених Планом генералне регулације за насељено место Лозница, 
потенцијалима простора, анализи постојећег стања градитељске вредности и постојеће 
планске документације. 

      У оквиру предметног блока задржавају се постојећи објекти вишепородичног становања, 
као и објекти пословања. 

3.1.1. Планирана намена земљишта 

       Унутар обухвата Плана, с обзиром да се ради о ужем градском центру, нема превише 
разноликих намена. Просторно је доминантно уређење вишепородичног становања са 
пословањем (пословни садржаји компатибилни становању) док се део блока планира за 
терцијалне делатности.  

3.1.2. Карактеристичне зоне и целине 

       С обзиром да је блок постојећим стањем подељен на зону у којој се налазе објекти 
вишепородичног становања и зону у којој је започета изградња објекта Тржног центра са 
пијацом, сам блок поделиће се на те две зоне са карактеристичним правилима уређења и 
грађења. 
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3.2. ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ СА 
НИВЕЛАЦИЈОМ 

3.2.1. План регулације 

       Планом су утврђене површине јавне намене. Површине јавне намене су: 

- улице Пашићева, Вере Благојевић 

       Планиране регулационе линије дате су у односу на осовине саобраћајница или у односу на 
постојеће границе парцела и постојеће објекте. 

       Осовине саобраћајница дефинисане су координатама осовинских тачака које су дате на 
графичком приказу. 

3.2.2. Правила препарцелације и парцелације 

       Грађевинска парцела је простор на које је могућа изградња објекта уколико се налази на 
простору на којем је планирана изградња, и да има приступ на јавну површину (улица, трг, 
сквер). 

Грађевинска парцела дефинисана је регулационом линијом према јавном простору, а међним 
линијама према суседним парцелама. Постојећа једна или више парцела могу се делити на 
две или више грађевинских парцела (препарцелација) под следећим условима: 

- подела се може вршити у оквиру граница једне или више постојећих парцела, 

- све новоформиране парцеле морају имати приступ на јавни простор, 

- новопланиране парцела се формирају на основу урбанистичких параметара 
дефинисаних за одређени пут изградње и намену, 

- поделом се не могу формирати парцеле испод дозвољених минималних урбанистичких 
параметара. 

       Две или више постојећих парцела могу се спајати у једну грађевинску парцелу 
(парцелација) под следећим условима: 

- спајање се може вршити у оквиру граница целих парцела, с тим да граница 
новоформиране парцеле обухвата све парцеле које се спајају, 

- за новоформирану грађевинску парцелу важе урбанистички показатељи дефинисани за 
одређени тип изградње и намену. 

3.2.2.1. Попис парцела за јавне површине, садржаје и објекте 

На графичком прилогу бр. 7 (План препарцелације јавних површина) да је приказ парцела 
јавног земљишта и начин њиховог формирања. Новоформирана међа дефинисана је  
фронтовима, координатама детаљних тачака (табела бр. 2) и површином . 

Јавне површине у оквиру овог плана су  
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         -кп.5252(улица Вере Благојевић) 

         -кп5230/1(улица Вере Благојевић) 

         -део кп5253(за припајање  улици Вере Благојевић) 

         -део кп.5263(улица Пашићева) 

Овим планом се задржавају  постојеће међе тј.регулационе линије и то на северу до реке 
Штире, на западу до улице Пашићеве, на југу до улице Вере Благојевић(кп.5252) а на 
југоисточном делу наспрам раскрснице са улицим Немањином до кп.5230/1 граница се 
исправља тако да се део кп.5253 припаја уличној парцели, како је и приказано на графичком 
прилогу,а по наведеним тачкама од 1-12. Површина уличне парцеле 5230/1 након исправке 
граница имаће површину за 10м2 већу тј.740м2 , а 5253 за толико мању ,односно 2673м2. 

Могуће је извршити спајање кп.5252 и 5230/1 (улица Вере Благојевић). 

Координате тачака новоформиране међе  

                                                                                                             Tabela br. 2 

ТАЧКА Y X 
1 6597760.53 4932759.46 
2 4932759.46 4932760.68 
3 6597765.20 4932761.76 
4 6597767.66 4932763.37 
5 6597769.28 4932764.63 
6 6597770.81 4932765.93 
7 6597771.29 4932766.36 
8 6597772.99 4932768.21 
9 6597771.04 4932765.14 
10 6597783.53 4932781.26 
11 6597784.83 4932782.87 
12 6597785.16 4932781.74 
 

 

3.2.3. План нивелације 

         Нивелационе односе ускладити са прилогом Лист 6. – План саобраћаја, регулације и 
нивелације, а при изради техничке документације ће се нивелација одредити детаљније. 

3.3. ТРАСЕ, КОРИДОРИ И КАПАЦИТЕТИ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

3.3.1. Саобраћајна инфраструктура 

       Предвидја се реконструкција Пашићеве улице као и Улица Вере Благојевић како је 
дато на прилогу Лист 6. – План саобраћаја, регулације и нивелације. 

       Коловозну конструкцију при реконструкцији предвидети са савременим коловозним 
застором на одговарајућој подлози за одговарајуће саобраћајно оптерећење. Пешачке 
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површине предвидети са завршним слојем од бетонских елемената или асфалт-бетоном 
на одговарајућој подлози. 

 

 

 

3.3.2. Хидротехничка инфраструктура 

Градска водоводна мрежа 

Постоји улична мрежа у свим ободним улицама и то :   

- ул. Пашићева PVC цевовод ND 90mm са обе стране улице - задржава се постојећи 
цевовод.  

- ул. Вере  Благојевић PEHD цевовод ND 100mm - задржава се. 

- У новопланираној улици је потребно изградити нови цевовод ND 100mm. 

Градска фекална канализација 

     Постоји улична фекална канализациона мрежа у свим ободним улицама и то по сепаратном 
систему.  

-        ул. Пашићева PVC цевовод ND 400mm и керамички цевовод ND 350mm - задржава 
се постојећи цевовод. 

- ул. Вере  Благојевић цевовод ND 200mm - задржава се постојећи цевовод. 

- У новопланираној улици је потребно изградити нови цевовод ND 200mm. 

Градска кишна канализација 

- ул. Пашићева PVC цевовод ND 300mm - задржава се постојећи цевовод. 

      -       ул. Вере  Благојевић цевовод ND 200mm - задржава се постојећи цевовод. 

- У новопланираној улици је потребно изградити нови цевовод ND 200mm и 
прикључити га у реку Штиру. 

3.3.3. Енергетска инфраструктура 

3.3.3.1. Потребе у ангажованој електичној снази 

           Грејање објеката као и основни технолошки потрошачи топлотне енергије користе 
природни гас као енергент. Што је доступно на овој локацији.   
           Процењена потребна нова ангажована електрична снага приказана је табеларно на бази 
биланса површина планиране изградње и искуствене просечне снаге по јединици површине.  
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Биланс потребне инсталисане снаге 

 

 

 

бруто повр{ина 

( м2)          

 планска  
једновремена 
снага  

          (W/м2)          

 једновремена снага по  
објектима        

    Пј  (кW)    

Бруто површина нових објеката  
за становање 

819            80    65,52 

Бруто површина нових објеката 
са комерцијалним садржајем 

6642            60  398,58 

Нова јавна расвета улица и 
пешачких  површина 

300 м1             5 W/м1      1,5 

УКУПНО   465,60 W 

 

         Прецизнија једновремена снага појединих објеката ће бити одређена пројектом 
електроинсталација и на основу те снаге инвеститор ће тражити услове  и сагласност за 
прикључење од надлежног електродистрибутивног предузећа. 

3.3.3.2. Прикључак нових објеката на мрежу 04кВ 

       Прикључак нових објекта се изводи посебним подземним кабловским водовима типа 
ПП00 АС 4х150 мм2  из планиране ТС 10/0,4 кV 1х630 кW у комерцијалном објекту. Кабловски 
водови се полажу кроз планирану кабловску канализацију  до електроенергетских кабловских 
шахти чија је траса дата на графичком прилогу. Кабловска канализација се изводи са 
најмање четири електроенергетске ПЕ цеви Ф 110 мм. од ТС до електроенергетских 
кабловских шахти а даље преко кабловског прикључног ормана на фасади објекта до мерних 
ормана. Каблови се полажу испод коловоза и у јавној површини  у ЕЕ кабловској 
канализацији, а кроз парцелу осталог земљишта у убухвату Плана до КПК на објекту кабал 
се полаже у слободним зеленим површинама у кабловски ров добине 0,8 м. 

      Јавна расвета улица ,,Пашићева,,  која је изведена светиљкама за натријумске сијалице 
снаге 250 W на округлим челичним стубовима са лиром и  светиљкама за натријумске 
сијалице снаге  250 W се заджава уз обавезу санације оштећених стубова и одржавање 
светиљки у исправном стању.  
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      Јавну расвету улице Вере Благојевић извести са новим челичним округлим стубовима са 
лирама, подземним прикључцима и светиљкама за натријумске сијалице снаге 150 W, по 
предвиђеном коридору на графичком прилогу.  

        Расвета пешачке стазе поред Реке Штире је планирана на ниским челичним стубовима 
висине  до 4 м са декоративним парковским облика усклађеног са већ постојрћим 
светиљкама са друге стране реке. 

 
 

3.3.3.3. Средњенапонска мрежа 

       За потребе напајања  нових објекта оријентационе збирне једновремене снаге  Пј=465 
кW, као и пребацивање напајања постојећих објеката са других суседних трафоподручја 
планирана је изградња нове трафостанице 10 /0,4 кВ 1х630 кВА у издвојеној просторији 
недовршеног комерцијалног објекта.  Издвојена просторија је за јавне намене у  површини 
око 20  м2  са прилазом из интерне саобраћајнице. 

       Напајање ове трафостанице на средњем напону је планирано 10 кВ подземним 
кабловским водом тако да постојећи кабал између ТС ,,Београдска Банка,, и ТС ,,Стара 
Пијаца,, расече и убаци преко кабловских спојница нови двоструки кабловски вод до будуће 
трафостанице и повеже  у прстенасту мрежу са постојећим трафостаницама.   

 
3.3.4. Телекомуникације 

       Предметно подручје припада кабловским подручјима бр.1 и бр.19, АТЦ Лозница. У Улици 
Пашићевој и Вере Благојевић постоје окна ТТ кабловске канализација. У обухвату 
урбанистичког плана постоји подземна приступна ТТ мрежа која се састоји од више каблова 
различитог капацитета са припадајућим ТТ изводним ормарима.  

      Тренутна ТТ инфраструктура не задовољава будуће потребе корисника.  

       Потребно је доградити ТТ кабловску канализацију у Ул. Вере Благојевић   од постојећег 
ТТ окна са још 4 цеви пресека 110мм и три нова ТТ окна минималних димензија 
150х80х100мм. Од  нових ТТ окана до новопланираних објеката положити две ПВЦ цеви 
пресека 110мм за потребе телекомуникационих каблова; све како је приказано на графичком 
прилогу ЕЕ и ТТ инфраструктуре. У објектима, на сувом и приступачном месту поставити 
унутрашњи телефонски изводни ормар чији ће се капацитет и начин даљег развода у 
објектима одредити пројектом.  

      Пре почетка радова, обратити се ,,Телеком Србија,,АД  ради тачног обележавања трасе 
постојећих каблова и у свему се придржавати издатих услова, који су саставни део овог 
плана. 

3.3.5. Топлификација и гасификација 

3.3.5.1. Топлификација 

       На предметном обухвату нема инсталација ЈКП „Топлана-Лозница“. Постоји могућност 
прикључивања на систем даљинског грејања. Планирани објекти би се топлотном енергијом 
снабдевали из вреловодне подстанице     „Е-9“, која се налази у подруму објекта на адреси 
Вере Благојевић Е-9. 
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3.3.5.2. Гасификација 

       Предметни план је у зони у којој је изграђена дистрибутивна гасоводна мрежа. При 
пројектовању и изградњи, план треба ускладити са дистрибутивном гасоводном мрежом и 
условима за коришћење природног гаса, као и другим постојећим или планираним 
инфраструктурним системима и урбанистичко-техничким условима. Дистрибутивни гасовод је 
изграђен (и под притиском) дуж коловоза (осим попречног прелаза преко коловоза), а према 
графичком прилазу у прилогу Лист 9. – План гасоводне мреже. Дубина укопавања гасовода је 
мин. 1.0 м, са уграђеном обележавајућом траком изнад гасовода.  

       При пројектовању и грађењу морају се поштовати следећи технички услови: 

- Није дозвољена изградња објеката високоградње у појасу ширине 3.0 м, 
око трасе гасовода, односно 1,5 м са обе стране осе гасовода. При 
извођењу било каквих радова у непосредној близини овог појаса морају се 
предузети строге мере заштите гасовода од механичких оштећења и 
других оштећења истог.  

- При реконструкцији, доградњи или изградњи објекта морају се предузети 
мере заштите гасовода од оштећења, вршењем ручног откпа у појасу 
ширине 1,0 м око осе гасовода и без употребе тешких радних машина. 

- Дистрибутивна мрежа је положена на дубинама већим од 1,0 м са 
уграђеном обележавајућом траком. 

- При паралелном вођењу или укрштању са гасоводом, цевовода који 
служе за транспорт топлих флуида, исти се морају поставити на 
растојању којим се обезбеђује да температура полиетиленске цеви 
гасовода не буде већа од 20°C.  

- При паралелном вођењу водоводних цеви са гасоводом, минимално 
међусобно растојање је 0,5 м. У изузетним случајевима може бити и 
мање, али не мање од 0,2 м, у з предузимање мера заштите гасовода од 
оштећења.  

- ТТ каблове полагати у складу са условима и прописима из области ТТ 
линија и мрежа (Сл. Лист СФРЈ бр. 36/86), као и из Упуства о грађењу и 
одржавању кабловских мрежа. 

- При укрштању подземних водова са гасоводом, минимално светло 
растојање износи 0, 2 м, у з предузимање мера заштите гасовода од 
оштећења.  

- У подручју у којем може доћи до померања тла, изазваног извођењем 
радова или других разлога, које би угрозило безбедност гасовода,морају 
се предузети одговарајуће мере заштите. 

- Ископ и затрпавање у близини гасовода вршити искључиво ручно. 
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- При пројектовању и изградњи, односно надоградњи објекта, морају се 
обезбедити услови за несметану природну вентилацију заједничког 
степенишног простора, остављањем вентилационог отвора, димензија 
400x400 мм. У највишој тачки простора а у циљу безбедног 
функционисања будуће заједничке унутрашње гасне инсталације.  

- Подносилац захтева, односно извођач радова сноси све трошкове 
настале оштећењем гасовода и друге трошкове санације последица 
насталих оштећењем гасовода.  

 

V ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА 

1.1. ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 

UVODNO 
RAZMATRAWE  

Pravilima gra|ewa definisani su uslovi i elementi urbanisti~ke 
regulacije u procesu implementacije urbanisti~kog plana. Sva pravila 
koja su definisana u narednim poglavqima, data su kao maksimalne 
mogu}nosti, dok se konkretni uslovi za izgradwu defini{u na osnovu 
sadejstva svih parametara zajedno.  
 

NAMENA U okviru svake zone definisane su namene koje se mogu obavqati na 
pojedina~nim parcelama i objektima. Pravila organizacije prostora 
definisana su kroz zastupqenost i intenzitet kori{}ewa prostora u 
okviru odre|ene funkcije. Tako se mogu razlikovati prete`na namena,
и dopunska namena kao funkcije planirane na nekom prostoru.  
Prete`na  namena se defini{e kao aktivnost tj. namena koja prete`no 
u~estvuje u organizaciji prostora. Radi realizacije ve}eg broja 
interesa prete`na namena mo`e imati i dopunsku namenu koja, po 
potrebi, mo`e dopuwavati prete`nu namenu (ukoliko su kompatibilni 
sadr`aji) ili je u potpunosti zameniti.  

PRAVILA 
GRA\EWA ZA 
BLOKOVE 

Blok je prostor u postoje}em ili planiranom urbanom tkivu definisan 
regulacionom linijom koja razdvaja povr{ine javne namene (ulica, trg, 
skver) od prostora namewenog za izgradwu (povr{ine za ostale namene). 

PRAVILA ZA 
PARCELE 

Na ve}em broju katastarskih parcela mo`e se obrazovati jedna ili 
vi{e gra|evinskih parcela, na na~in i pod uslovima utvr|enim u 
planskom dokumentu, na osnovu projekta preparcelacije. Na jednoj 
katastarskoj parceli mo`e se obrazovati ve}i broj gra|evinskih 
parcela, na na~in i pod uslovima utvr|enim u planskom dokumentu, na 
osnovu projekta parcelacije. 
Mo`e se vr{iti preparcelacija i parcelacija na podru~ju za koje 
postoji obavezna izrada plana ni`eg reda i pre wegovog dono{ewa. 

PRAVILA 
GRA\EWA ZA 
OBJEKTE 

Planirani objekat se mo`e graditi iskqu~ivo u granicama sopstvene 
parcele i nije dozvoqena gradwa objekta i wegovih delova na vi{e 
parcela. Izgradwa objekta na parceli definisana je slede}im 
elementima: gra|evinskim linijama, visinom objekta, spratno{}u 
objekta, odnosom objekta prema susednim parcelama, odnosom objekta 
prema objektima na susednim parcelama, indeksom ili stepenom 
iskori{}enosti.  
Gra|evinska linija podzemnih eta`a je linija kojom se utvr|uje linija 
gra|ewa podzemnih delova objekata. Gra|evinska linija podzemnih 
eta`a objekta u centralnoj zoni mo`e se poklopiti sa regulacionom 
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linijom parcele pod uslovom da podzemna eta`a ne prelazi niveletu 
pristupne saobra}ajnice. Podzemna gra|evinska linija mo`e se 
poklapati sa granicom parcele prema susednim parcelama, ali se mora 
voditi ra~una o konstruktivnoj stabilnosti i bezbednosti susednih 
objekata.  
Gra|evinski elementi ispod kote trotoara, podrumske eta`e i stope 
temeqa ne mogu prelaziti granicu sopstvene parcele. 
Gra|evinska linija prizemqa je linija prizemnog dela objekta u odnosu 
na definisanu gra|evinsku liniju objekta. 
Gra|evinske linije defini{u se u odnosu na: regulacionu liniju 
parcele, granice susednih bo~nih parcela, granicu susedne unutra{we 
parcele.  
Pri izgradwi vi{espratnica i objekata koji se grade u neprekinutom 
nizu, na novom objektu se ostavqa svetlarnik iste veli~ine i 
simetri~an svetlarniku postoje}eg objekta. Uslov za odre|ivawe 
povr{ine svetlarnika je  minimalno 1,0 m2 po eta`i objekta, pri ~emu 
on ne mo`e biti mawi od 3m2. Najmawa visina parapeta otvora u 
svetlarniku je 1,8 m. 
Na delovima novoplaniranih objekata orjentisanim prema regulacionoj 
liniji mogu se graditi ispadi (erkeri, terase, doksati, ulazne 
nastre{nice bez stubova) koji prelaze regulacionu liniju uz slede}e 
uslove: 
-du`ina ispada mo`e biti maksimalno 0,6 m, ako je {irina trotoara do 
3,5 m i to na minimalnoj visini od 4,0 m iznad trotoara i mogu da 
zauzimaju 40% povr{ine uli~ne fasade; 
Gra|evinski elementi (erkeri, doksati, balkoni, ulazne nadstre{nice 
sa i bez stubova, nadstre{nice i sl.) na nivou prvog sprata mogu da 
pre|u gra|evinsku liniju (ra~unaju}i od osnovnog gabarita objekta do 
horizontalne projekcije ispada) i to; 
-na delu objekta prema predwem dvori{tu - 1,20 m, ali ukupna povr{ina 
gra|evinskih elemenata ne mo`e pre}i 50% uli~ne fasade iznad 
prizemqa; 
-na delu objekta prema bo~nom dvori{tu prete`no severne orijentacije 
(najmaweg rastojawa gra|evinske linije od bo~ne granice od 2,00 m) -
0,50 m, ali ukupna povr{ina gra|evinskih elemenata ne mo`e pre}i 30% 
bo~ne fasade iznad prizemqa; 
-na delu objekta prema bo~nom dvori{tu prete`no ju`ne orijentacije 
(najmaweg rastojawa gra|evinske linije od bo~ne granice od 2,50 m) -
0,90 m, ali ukupna povr{ina gra|evinskih elemenata ne mo`e pre}i 30% 
bo~ne fasade iznad prizemqa; 
-na delu objekta prema bo~nom dvori{tu ostalih orijentacija (najmaweg 
rastojawa gra|evinske linije od bo~ne granice od 2,50 m) - 0,8 m, ali 
ukupna povr{ina gra|evinskih elemenata ne mo`e pre}i 30% bo~ne 
fasade iznad prizemqa; 
-na delu objekta prema zadwem dvori{tu (najmaweg rastojawa 
gra|evinske linije od zadwe granice parcele od 5,00 m) - 1,20 m, ali 
ukupna povr{ina gra|evinskih elemenata ne mo`e pre}i 30% stra`we 
fasade iznad prizemqa; 
- kod vi{espratnih objekata vi{eporodi~nog stanovawa i objekata 
tercijalnih delatnosti gore navedeni ispadi prema susednim bo~nim 
parcelama dozvoqeni su iskqu~ivo ako se zadovoqi uslov minimalnog 
rastojawa gra|evinske linije do bo~ne granice parcele definisan 
posebnim pravilima gra|ewa  
- kod vi{espratnih objekata vi{eporodi~nog stanovawa i objekata 
tercijalnih delatnosti gore navedeni ispadi prema zadwem dvori{tu 
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mogu se graditi uz uslov da se obezbedi minimalno rastojawe 
gra|evinske linije objekta do zadwe granice parcele definisan 
posebnim pravilima gra|ewa. 
Gra|evinski elementi na nivou prizemqa mogu pre}i gra|evinsku, 
odnosno regulacionu liniju (ra~unaju}i od osnovnog gabarita objekta do 
horizontalne projekcije ispada), i to: 
-izlozi lokala - 0,30 m, po celoj visini, kad najmawa {irina trotoara 
iznosi 3,00 m, a ispod te {irine trotoara nije dozvoqena izgradwa 
ispada izloga lokala u prizemqu; 
-izlozi lokala - 0,90 m po celoj visini u pe{a~kim zonama; 
-transparentne bravarske konzolne nadstre{nice u zoni prizemne 
eta`e - 2,00 m po celoj {irini objekta sa visinom iznad 3,00 m; 
-platnene nadstre{nice sa masivnom bravarskom konstrukcijom - 1,00 m 
od spoqne ivice trotoara na visini iznad 3,00 m, a u pe{a~kim zonama 
prema konkretnim uslovima lokacije; 
-konzolne reklame - 1,20 m na visini iznad 3,00 m. 
У циљу постизања енергетске ефикасности постојећих зграда треба водити
рачуна о очувању функционалне и обликовне целовитости зграде. Када то није
искључено другим прописима, дозвољено је накнадно извођење спољне
топлотне изолације зидова. Када је зид који се санира на регулационој линији, 
дозвољава се да дебљина накнадне термоизолације са свим завршним
слојевима буде до 15 cm унутар јавног простора. Када је зид који се санира на
граници са суседном парцелом треба дозволити постављање накнадне спољне
изолације дебљине до 15 cm, уз сагласност суседа. Када то просторне
околности омогућавају, дозвољено је накнадно формирање стакленика ако се
елаборатом докаже побољшање енергетске ефикасности зграде. Приликом
енергетске санације постојећих зграда, еркери и други истурени делови као
што су двоструке фасаде, стакленици, застакљене терасе и лође-стакленици, 
чија се грађевинска линија поклапа са регулационом линијом могу прелазити
регулациону линију и то: 
-максимално 0,6m од грађевинске линије ако је тротоар мањи од 3,5m и ако је
растојање до суседне насупротне зграде мање од 12m и то максимално на 50% 
површине уличне фасаде и на минималној висини од 3m изнад тротоара; 
изузетно код двоструких фасада дозвољено је целокупно покривање фасаде
изнад минимално дозвољене висине; 
-максимално 0,9m од грађевинске линије уколико је тротоар већи од 3,5m, а
ширина улице од 12 до 15m и то максимално на 50% површине уличне фасаде
и на минималној висини од 3m изнад тротоара; изузетно код двоструких
фасада дозвољено је целокупно покривање фасаде изнад минимално
дозвољене висине; 
-максимално 1,2m ако је тротоар већи од 3,5m, а ширина улице већа од 15m и
то на максимално 50% површине уличне фасаде и на минималној висини од
3m изнад тротоара; изузетно код двоструких фасада дозвољено је целокупно
покривање фасаде изнад минимално дозвољене висине; 
-већи испади надземних етажа у односу на грађевинску линију од наведених
нису дозвољени; 
-испади на деловима објеката у компактним блоковима оријентисани према
улици не смеју угрожавати приватност суседних објеката. 
Хоризонтална пројекција линије испада може бити највише под углом од 45 
степени од границе парцеле објекта.  
Otvorene spoqne stepenice mogu se postavqati na objekat (predwi deo) 
ako je gra|evinska linija 3,0m uvu~ena u odnosu na regulacionu liniju i 
ako savla|uju visinu do 0.9m. Stepenice koje savla|uju visinu preko 0,9m 
ulaze u gabarit objekta. Ukoliko se stepenice postavqaju na bo~ni ili 
zadwi deo objekta ne mogu ometati prolaz i druge funkcije dvori{ta. 
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Na parceli se mo`e graditi i vi{e objekata ukoliko objekti 
predstavqaju jedinstvenu funkcionalnu celinu i zajedni~ki koriste 
parcelu. U slu~aju izgradwe vi{e objekata na parceli ne smeju se 
prekora~iti urbanisti~ki parametri i moraju se po{tovati svi drugi 
uslovi definisani posebnim pravilima za odre|eni tip izgradwe i 
namenu parcele. Nije dozvoqena izgradwa dva ili vi{e stambenih 
objekata na jednoj parceli. 
U zoni u`eg gradskog centra, uz stambene funkcije obavezno predvideti 
komercijalne sadr`aje u prizemqu i eventualno na 1. spratu planiranih 
vi{espratnica. Na 1. spratu se mogu planirati javne namene 
(biblioteka, vi{enamenska sala i sl.), ali i stanovawe. Potrebno je, u 
zoni u`eg centra sa~uvati kontinuitet trgova~kih radwi, zanatskih 
lokala, odnosno poslovnih prostora. Servisi koji su bu~ni nisu 
dozvoqeni. 
Visina objekta ~ija se izgradwa planira ili nadzi|uje zavisi od: 
veli~ine bloka, horizontalne i vertikalne regulacije na parceli, 
urbanisti~kih parametara na parceli, za{tite dominantnih vizura, 
uslova za za{titu ambijenata, javnog prostora i uli~nih poteza. 
U posebnim slu~ajevima pri intervenciji u ve} izgra|enom bloku u 
kome visina objekata prema{uje dozvoqene vrednosti mogu}e je 
uskla|ivawe visina postoje}ih i planiranih objekata. 
Nulta kota terena je kota ispred ulaza u objekat.  
Kota prizemqa objekata odre|uje se u odnosu na kotu nivelete javnog 
ili pristupnog puta, odnosno prema nultoj koti objekta, i to: 
-kota prizemqa novih objekata na ravnom terenu ne mo`e biti ni`a od 
kote nivelete javnog ili pristupnog puta; 
-kota prizemqa mo`e biti najvi{e 1,20 m vi{a od nulte kote; 
-za objekte koji u prizemqu imaju nestambenu namenu (poslovawe i 
delatnosti) kota prizemqa mo`e biti maksimalno 0,20 m vi{a od kote 
trotoara (denivelacija do 1,20 m savladava se unutar objekta). 
Pod potkrovqem se podrazumeva potkrovna eta`a, sa nagibom krovne 
ravni do maksimalne visine definisane Pravilima gra|ewa, pri ~emu 
maksimalna kota slemena ne mo`e biti ve}a od 4,5m od kote poda 
potkrovqa. Pod potkrovqem se podrazumeva i povu~en sprat, 
maksimalne spratne visine 3,8m, ~ije je minimalno povla~ewe u odnosu 
na fasade 1,5m. Natkrivawe povu~enog sprata re{ava se kao ravan krov 
ili plitak kosi krov, maksimalnog nagiba do 10°, bez korisne povr{ine. 
Kod povu~enog sprata dozvoqeno je natkrivawe otvorene terase 
transparentnom nadstre{nicom, koja u skladu sa ukupnom arhitekturom 
objekta ne prelazi zadatu visinu. Iskqu~uje se svaka mogu}nost 
naknadnog zatvarawa natkrivene terase zadwe eta`e. Nije dozvoqena 
primena na jednom objektu i potkrovqa i povu~enog sprata. Visina 
nadzitka stambene potkrovne eta`e iznosi najvi{e 1,6m ra~unaju}i od 
kote poda potkrovne eta`e do preloma krovne kosine, a odre|uje se 
prema konkretnom slu~aju. 
Visina objekta je: 
-na relativno ravnom terenu-rastojawe od nulte kote do kote slemena 
(za objekte sa kosim krovom), odnosno venca (za objekte sa ravnim 
krovom); 
-na strmom terenu sa nagibom prema ulici (navi{e), kad je rastojawe od 
nulte kote do kote nivelete javnog ili pristupnog puta mawe ili 
jednako 2,0m-rastojawe od nulte kote do kote slemena, odnosno venca; 
-na strmom terenu sa nagibom prema ulici (navi{e), kad je rastojawe od 
nulte kote do kote nivelete javnog ili pristupnog puta ve}e od 2,0m-
rastojawe od kote nivelete javnog puta do kote slemena (venca) umaweno 
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za razliku visine preko 2,0m;
-na strmom terenu sa nagibom od ulice (nani`e), kad je nulta kota 
objekta ni`a od kote javnog ili pristupnog puta-rastojawe od kote 
nivelete puta do kote slemena (venca). 
Podrumske eta`e se dozvoqavaju u objektima ukoliko za to postoje 
gra|evinski uslovi od kojih su najva`niji nivo podzemnih voda i 
posebni uslovi izgradwe kao {to su blizina susednih objekata, nosivost 
tla i sl.  

PRISTUP OBJEKTU Parcela na kojoj se nalazi objekat mora imati pristup na postoje}u ili 
planiranu javnu povr{inu. Pristupna povr{ina se ne mo`e koristiti 
za parkirawe vozila.  
Kod velikih objekata nije dozvoqen pristup objektu spoqnim, 
otvorenim stepenicama (ukoliko nisu predvi|ene protivpo`arnim 
elaboratom i slu`e za evakuaciju). 

PARKIRAWE  Za stambene i poslovne objekte parkirawe vozila se mora regulisati u 
okviru parcele. Potrebno je obezbediti jedno parking mesto ili 
gara`no mesto po jednoj stambenoj jedinici. Neophodan parking, 
odnosno gara`ni prostor, mora se obezbediti istovremeno sa izgradwom 
objekta. Mogu}a je izgradwa podzemno-nadzemnih gara`a u vi{e nivoa. 
Kapacitet parking mesta za komercijalne delatnosti za novoizgra|ene 
objekte je: 
za trgovinu…..1parking mesto na 50m2 prodajnog prostora 
za administr-poslovne objekte...1parking mesto na 60m2 povr{ine 
za ugostiteqske objekte…...1 parking mesto na 2 stola sa 4 stolice 
za hotele…...1 parking mesto na 2-10 kreveta zavisno od kategorije 
za {oping molove, hipermarkete…...1 parking mesto na 50m2 prodajnog 
prostora. 
Minimalno standardno mesto za upravno parkirawe putni~kih vozila u 
okviru stambeno-poslovnih objekata je 4,8h2,3m, ali se predla`e 
formirawe ve}ih parking mesta (5,0h2,5m), imaju}i u vidu dimenzije 
savremenih automobila. Parking mesto u okviru povr{ina javne namene 
je dimenzija 5,0h2,5m.  
Dozvoqeno je kori{}ewe savremenih tehni~ka re{ewa parkirawa: 
zavisnog sistema parkirawa kao i kori{}ewe auto-liftova prilikom 
projektovawa gara`a. 

OBLIKOVAWE 
FASADE 

Prozori i vrata na uli~noj fasadi moraju biti uskla|eni po tipu i 
modularnoj {irini.  
U projektnoj dokumentaciji mora biti definisana boja fasade objekta 
koja ne mo`e biti fluorescentna, {arena i sl. 

INTERVENCIJE NA 
POSTOJE]IM 
OBJEKTIMA I 
BLOKOVIMA 

Na postoje}im objektima mogu}e je izvr{iti slede}e intervencije:

-nadgradwu novih eta`a uz uslov da se to u~ini na na~in da se 
nadgradwom ne ugrozi stati~ka sigurnost objekta; 
-nadgradwu krova iznad ravne terase objekta; 

-rekonstrukciju krova sa promenom geometrije u ciqu formirawa novog 
korisnog prostora; 

-rekonstrukcija fasade objekta u ciqu poboq{awa termo i zvu~ne 
izolacije; 
- zatvarawe balkona i lo|a; 

-dogradwa objekta; 
-dogradwa vertikalnih komunikacija (stepeni{te, lift); 
-pretvarawe stambenih u poslovni prostor; 

-pretvarawe pomo}nog prostora (tavan, ve{ernice, ostave i sl.) u 
stambeni prostor pod uslovom da novoformirana stambena povr{ina 
u|e u obra~un koeficijenta izgra|enosti i da se za isti obezbedi 
parkirawe u okviru parcele; 
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-pretvarawe pomo}nog prostora (tavan, ve{ernice, ostave i sl.) u 
poslovni prostor pod uslovom da novoformirana povr{ina u|e u 
obra~un koeficijenta izgra|enosti i da se za isti obezbedi parkirawe 
u okviru parcele; 
-podelu funkcionalnih delova objekta; 

-spajawe funkcionalnih delova objekta; 
-sanaciju dotrajalih konstruktivnih delova objekta; 
-sanaciju i rekonstrukciju instalacija; 
Sve intervencije na objektu mogu se izvesti pod slede}im uslovima: 
-nadgradwe i dogradwa objekta mo`e se izvesti do maksimalnih 
urbanisti~kih parametara propisanih ovim planom; 

-u slu~aju kada su u postoje}em stawu na parceli ispuweni svi 
parametri ne dozvoqava se dogradwa ili nadgradwa objekata; 

- dozvoqava se adaptacija tavanskog prostora u stambeni ili poslovni 
prostor, uz uslov da se formirawe novog korisnog prostora izvr{i u 
postoje}em tavanu bez pove}awa visine objekta i promene geometrija 
krova i da novoformirana povr{ina u|e u obra~un koeficijenta 
izgra|enosti i da se za isti obezbedi parkirawe u okviru parcele; 
-za novoformirani korisni prostor obezbediti parking prostor prema 
pravilima iz ovog plana; 
-rekonstrukciju ili dogradwu krova izvesti sa nadzitkom maksimalne 
visine 1,6m mereno od kote poda do preloma kosine krova; 

-u ciqu boqeg funkcionisawa novoformiranog korisnog prostora 
(osvetqewe,izlazi na terase ili lo|e i sl.) mogu se formirati krovne 
baxe sa maksimalnom visinom od 2,2 m mereno od kote poda potkrovqa do 
prelomne linije baxe. 
Nije dozvoqeno pove}awe broja stanova prilikom nadzi|ivawa objekata 
ako se na sopstvenoj parceli parceli ne mogu obezbediti uslovi za 
parkirawe i formirawe zelenih povr{ina.  
Ukoliko postoji vi{e vlasnika nad jednim objektom nadzi|ivawe se 
mora vr{iti nad celim objektom istovremeno i uz saglasnost svih 
vlasnika. Uz nadzi|ivawe objekta obaveza investitora je da izvr{i 
rekonstrukciju fasada objekta nad kojim se vr{i nadogradwa. 
Dozvoqeni su radovi na poboq{awu energetske sanacije fasada ili 
krova (naknadno postavqawe spoqne, zamena i dopuna postoje}e 
toplotne izolacije, postavqawe solarnih kolektora i sl.). 
Stambene zgrade sa otvorenim prizemqima (sa jezgrima za vertikalne 
komunikacije i stubovima) karakteristi~ne su za otvoreni tip blokova, 
a prizemqa sa kolonadama su karakteristi~na za objekte kompaktnih 
blokova. Intervencije pretvarawa ovakvih prizemqa u koristan 
prostor se ne dozvoqavaju. Tako|e, nije dozvoqeno zatvarawe postoje}ih 
pasa`a i prolaza u unutra{wost blokova i isti se zadr`avaju u
interesu stanovnika bloka (provetrenost blokova, parkirawe, pe{a~ki 
pristupi i sl.). 
Ukoliko se naknadno obezbe|uje pristup podrumu sa spoqa{we strane 
objekta, isti se mo`e obezbediti iskqu~ivo iz zajedni~kih prostorija i 
sa sopstvene parcele. 
Dogra|eni deo objekta ne sme da predstavqa smetwu u funkcionisawu 
postoje}eg dela objekta, kao i objekata na susednim parcelama. Kod 
objekata u nizu, dogra|eni deo ne sme da pre|e {irinu kalkana susednih 
objekata na mestu spoja. Dogradwom novog dela zgrade ne sme se ugroziti 
stati~ka stabilnost postoje}eg i objekata na susednim parcelama. 
Dogradwa elemenata komunikacija-liftova i stepeni{ta, dozvoqava se 
kod svih objekata pod uslovom da predmetna intervencija ne ugro`ava 
funkcionisawe i stabilnost postoje}eg i objekata na susednim 
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parcelama. Svi elementi vertikalnih komunikacija moraju biti 
za{ti}eni od spoqnih uticaja i izvedeni na sopstvenim parcelama. 
Izuzetak od ovog pravila se mo`e odobriti samo u slu~aju potrebe 
obezbe|ewa rampe za pristup hendikepiranim licima. Ove rampe mogu 
biti postavqene i u zonama izme|u regulacione i gra|evinske linije 
ukoliko u objektu `ive ili rade hendikepirana lica.  
Dogradwa na otvorenim terasama i zatvarawe balkona, lo|a i terasa se 
dozvoqava samo na objektima porodi~nog stanovawa. Dogra|ivawem se 
ne sme naru{iti odnos prema susednim objektima, tj. prema pravilima o 
minimalnim rastojawima objekata i pravilima za gra|ewe. U objektima 
vi{eporodi~nog stanovawa ove intervencije nisu dozvoqene osim ako 
se izvr{i jedinstveno zatvarawe u skladu sa postoje}im elementima 
zgrade. 
Ako u kompaktnom bloku nije predvi|eno pove}awe spratnosti objekta 
mo`e se dozvoliti pretvarawe tavanskog prostora u stambeni, pod 
uslovom da se ne mewa postoje}a kota slemena, a dozvoqeni nadzidak je 
maksimalno 1,2m, da novoformirana stambena povr{ina u|e u obra~un 
koeficijenta izgra|enosti i da se za isti obezbedi parkirawe u okviru 
parcele ili bloka. 

ZELENE 
POVR[INE 

Pod zelenim povr{inama se podrazumevaju nezastrte povr{ine, 
povr{ine pod zasadima ili prirodno nastalom vegetacijom. 
Povr{ine predvi|ene za parkirawe mogu biti ozelewene, ali se ne 
ra~unaju u minimalni procenat zelenih povr{ina prilikom 
obra~unavawa bilansa na predmetnoj lokaciji. 

KRETAWE 
HENDIKEPIRANIH 
I DRUGIH LICA SA 
POSEBNIM 
POTREBAMA 
 
 
 
 

U javnim objektima (javnim ustanovama, zdravstvenim objektima i sl.), 
obavezno je postavqawe lifta za sve spratnosti iznad prizemqa. 
Pristupi ovim i objektima u kojima se pru`aju i druge vrste usluga 
(trgovine, servisi i sl.) moraju biti obezbe|eni u skladu sa va`e}im 
propisima za kretawe hendikepiranih i lica sa posebnim potrebama.  
Stambene i stambeno-poslovne zgrade sa 10 i vi{e stanova moraju se 
projektovati i graditi tako da se osobama sa invaliditetom, deci i 
starim osobama omogu}i nesmetan pristup, kretawe, boravak i rad. 

OBJEKTI BEZ 
GRA\EVINSKE 
DOZVOLE 

U postupku utvr|ivawa uslova za objekte bez gra|evinske dozvole ili 
suprotno gra|evinskoj dozvoli, mora se po{tovati Зakon o planirawu i 
izgradwi, као и сви подзаконски акти донети на основу Закона, који
дефинишу наведену област. 

 

1.2. ПОСЕБНА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 

1.2.1. Urbanisti~ki parametri za izgradwu objekata na  parcelama sa 
tercijalnim delatnostima u centralnoj zoni grada 

  
Namena:  
 
-uslu`no-trgovinske delatnosti:  
 

-robne ku}e, tr`ni centri, zanatski centri, mega-marketi, super-marketi,   
-poslovno-komercijalne delatnosti:  
 

-banke, administrativni centri lokalne uprave, poslovni objekti dr`avnih organa, 
poslovni  objekti preduze}a, banke, osiguravaju}i zavodi, poslovni objekti za rentirawe  

!
.uvsjtuj•lf!blujwoptuj;!!
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!
.hoteli, moteli, restorani i drugi ugostiteqski objekti  
 

-uz tercijalne delatnosti je mogu}e organizovati vi{eporodi~no stanovawe u odnosu 

stanovawe:tercijalne delatnosti od 81;41&!do!41;81&!
!
 
Parcela:  
 

-minimalna povr{ina parcele!//////411!n3!!
.minimalna {irina parcele!//!!!23!n!!
!
Indeks ili stepen zauzetosti "Z"  

!
.maksimalni indeks ili stepen zauzetosti "Z" na parceli!//!!81&!!
!
Visinska regulacija:  

!
.maksimalna spratnost objekata!/////////! /! ! према! графичком! прилогу! бр/7! План! саобраћаја-!
регулације!и!нивелације!!
.maksimalna visina objekta!!/!!!29-1!n!
!
Horizontalna!regulacija:!!
!
.rastojawe gra|evinske linije objekta od regulacione linije parcele definisano! према!
графичком!прилогу!бр/7!План!саобраћаја-!регулације!и!нивелације!!
.minimalno rastojawe objekta od bo~nih granica parcele/!!!!према!графичком!прилогу!бр/7!План!
саобраћаја-!регулације!и!нивелације!
.minimalno rastojawe objekta od bo~nih  susednih objekata!//!!!!према!графичком!прилогу!бр/7!
План!саобраћаја-!регулације!и!нивелације!
.minimalno rastojawe!dva objekta na parceli!/////////////!!!!9-1!n!!
.minimalno rastojawe objekta od zadwe  granice parcele! //! ! ! !према! графичком!прилогу!бр/7!
План!саобраћаја-!регулације!и!нивелације!
.minimalni procenat zelene povr{ine  na parceli!/!!!!!31&!!

.posebni uslovi za objekat koji se nalazi na k.p. 5253: 
 - namena objekta - tercijalne delatnosti 
 - dozvoqena spratnost objekta P+3 

 - potrebno je ispo{tovati procenat zelenila od minimum!31&!
! .!preporu~uje se obodno, za{titno zelenilo ili atrijumsko ozelewavawe 
 - u okvoru parcele potrebno je obezbediti dovoqan broj parking mesta 

!
2/3/3/ !Vscbojtuj•lj!qbsbnfusj!{b!cmplpwf-!dfmjof!j!qbsdfmf!tb!wj|fqpspej•ojn!tubopwbxfn!

v!{poj!vafh!hsbetlph!dfousb!

Parcela: 
- minimalna povr{ina parcele 

- za slobodno stoje}e objekte////!711!n3!
.!za objekte u nizu!/611!n3!

!
.minimalna {irina parcele//////////////////////23!n!!
!
Indeks ili stepen zauzetosti "Z#!
.!maksimalni indeks ili stepen zauzetosti "Z" na parceli///!71&!
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.!maksimalni  indeks  ili  stepen  zauzetosti  "Z"  na  parcelama  sa  komercijalnim     

funkcijama ……..!//81&!!
!
Visinska regulacija: 

.!maksimalna spratnost objekata!//////!према!графичком!прилогу!бр/7!План!саобраћаја-!регулације!и!
нивелације!!
!
Horizontalna regulacija: 
 
- rastojawe gra|evinske linije objekta od regulacione linije parcele definisano!према!
графичком!прилогу!бр/7!План!саобраћаја-!регулације!и!нивелације!
.!rastojawe objekta od bo~nih granica parcele!према!графичком!прилогу!бр/7!План!саобраћаја-!
регулације!и!нивелације!!
.!rastojawe objekta od bo~nih susednih objekata!према!графичком!прилогу!бр/7!План!саобраћаја-!
регулације!и!нивелације!
.!minimalno rastojawe objekta od zadwe  granice parcele!//!према!графичком!прилогу!бр/7!План!
саобраћаја-!регулације!и!нивелације!!
.!minimalni procenat zelene povr{ine na parceli!!31&!
!
.posebi uslovi za objekat koji se nalazi na k.p/!6371;!
! .nije dozvoqena nikakva intervencija na!делу!објекта!на!коме!се!налази!избачена!тераса!!
зато!што!ulazi u zonu za{tite vodotoka,dozvoqeno je samo investiciono odr`avawe/!

 
 ……………… 

2.0. МРЕЖЕ И ОБЈЕКТИ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

2.1. ПЛАН САОБРАЋАЈА 

        Предвиђа се реконструкција Пашићеве улице као и Улице Вере Благојевић како је дато на 
прилогу Лист 6. – План саобраћаја, регулације и нивелације. 

       Колски прилази са планираним садржајима су из поменутих улица.  

       Паркирање за планиране садржаје је предвиђео у оквиру сваке парцеле. 

       На северном делу посматраног простора предвиђена је израда пешачке комуникације уз 
корито реке Штире између Улице Вере Благојевић и Пашићеве улице. 

       Између простора предвиђеног за комерцијалне садржаје и простора предвиђеног за 
вишепородично становање планирана је колско-пешачка комуникација за приступ дворишним 
садржајима. 

      Коловозну конструкцију при реконструкцији предвидети са савременим коловозним 
застором на одговарајућој подлози за одговарајуће саобраћајно оптерећење. Пешачке 
површине предвидети са завршним слојем од бетонских елемената или асфалт-бетоном на 
одговарајућој подлози. 

     Инспекцијска стаза пополочати. Није дозвољено постављање нбепокретног мобилијара, 
може се користити за летње баште, покретан мобилијар и сл.  
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2.2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА КУМУНАЛНЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЕ 

2.2.1. Електроенергетска инфраструктура 

    Правила уређења 

2.2.1.1.  Нисконапонска мрежа 

      Постојећа подземна нисконапонска мрежа и јавна расвета на челичним стубовима се 
задржавају.  

     Постојећа надземна НН мрежа са јавном расветом и кућним прикључцима се задржавају до 
изградње планираних објеката уз обавезу санације оштећених стубова и одржавање светиљки 
у исправном стању. 

     Прикључци нових објеката на ниском напону у обухвату Плана ће бити изведени подзмно из 
планиране ТС 10/0,4 kV 1х630 kW,  која ће бити изграђена у оквиру објекта на парцели 5253 
К.О. Лозница.  

      Нисконапонски кабловски прикључни водови до мерних ормана нових објеката се воде 
подземно у кабловској канализацији чија је траса дата на графичком прилогу. 

2.2.1.2. Средњенапонска мрежа и трансформација 10/0,4 `kV 

       За потребе напајања постојећих и планираних објеката у оквиру блока као и суседних 
блокова планирана је трафостаница 10/0,4 кВ; максималне снаге 1х630 кВА 
         Просторија за трафостаницу је у приземљу објекта минималних унутрашњих димензија       
2,5 х 4 м. , одвојена од осталог простора противпожарним зидом и звучном изолацијом са 
приступом из новопланиране улице. 
       Трафостаница се повезује у прстенасту подземну средњенапонску мрежу између ТС 
,,Београдска Банка,, и ТС ,,Стара Пијаца,,  
Кабловске везе средњенапонских каблова се изводе у кабловској канализацији по трасама 
датим на графичком прилогу. 
 

2.2.1.3. Кабловска канализација 
 

         За полагање каблова у тротоарима и јавним површинама користи се кабловска 
канализација. Кабловсак канализација у тротоарима се изводи са најмање четири 
електроенергетске ПЕ цеви Ф 110 мм. на дубини 0,8 м до горње шахтама на размаку највише 
40 м. димензија према  расположивом простору стим да се омогући  провлачње и настављање 
каблова у њима. 

 - Дуж  кабловске трасе са одређује заштитни коридор ширине 1 м, у којем је забрањена 
градња објеката, и сађење високог растиња. 

     8.2.1.4.     Јавна расвета 
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       Јавна расвета улица ,,Пашиђева,,  која је изведена светиљкама за натријумске сијалице 
снаге 250 W на округлим челичним стубовима са лиром и  светиљкама за натријумске сијалице 
снаге  250 W се заджава уз обавезу санције оштећених стубова и одржавање светиљки у 
исправном стању.  
      Јавну расвету улице Вере Благојевић извести са новим челичним округлим стубовима са 
лирама, подземним прикључцима и светиљкама за натријумске сијалице снаге 150 W, по 
предвиђеном коридору на графичком прилогу.  
      Расвета пешачке стазе поред реке Штире је планирана на ниским челичним стубовима 
висине  до 4 м са декоративним парковским облика усклађеног са већ постојрћим светиљкама 
са друге стране реке. 
 

Правила грађења електроенергетских објеката 

                 -   Подземне инсталације    

             При слободном полагању, кабловски водови се нормално полажу у ров чија је дубина 
0,8м а чија ширина зависи од броја кабловских водова који се полажу у ров. 
       - међусобни размак кабловских водова у рову треба да буде најмање 7 см;  
     - на целој дужини кабловски водови морају бити положени у благим кривинама, змијолико, 
ради компензације евентуалних померања и температурних утицаја; 
      - каблови се у рову полажу у слоју постељице 20см. Постељица је од ситнозрне земље или 
песка; 
    - на свим оним местима где се могу очекивати већа механичка напрезања средине или 
постоји евентуална могућност механичког оштећења, кабловски водови се полажу у искључиво 
кроз кабловску канализацију; 
    - кабловска канализација се примењује на прелазима испод коловоза улица, стаза и путева, 
колских прелаза и сл.;  
   - при полагању кабловске канализације, последња канализација мора ући у тротоар најмање 
50см;  
   - хоризонтално растојање између телекомуникационих кабловских водова и енергетских 
кабловских водова до 1кВ , мора да износи најмање 50см; 
  - при укрштању енергетских кабловских водова са телекомуникационим кабловима, потребно 
је да угао укрштања буде што ближи правом углу; 
     - вертикално растојање енергетских кабловских водова за напоне 250В према земљи од 
телекомуникационих кабловских водова, мора да износи најмање 30см;  
    - растојање између кабловских водова и водоводних или канализационих цеви, мора да 
износи најмање 50см;  
     - полагање кабловских водова испод водоводних цеви није дозвољено; 
  - при укрштању кабловских водова са водоводним цевима или са цевима канализације, мора 
се обезбедити минимално вертикално растојање од 30 см чисти размак); 
     - паралелено  вођење кабловских водова уз темеље или зидове зграда, не треба да се 
врши на размаку мањим од 50см од спољне површине објекта под земљом;  
  - кабловске водове по правилу треба положити тако да су од осе дрвореда удаљени најмање 
2м;   
   - дуж кабловске трасе се одређује заштитни коридор ширине 1м, у којем је забрањена градња 
објеката и сађење високог растиња;  
   - по полагању водова у ров, обавезно извршити катастарско уплањење трасе. 
 
Правила грађења за трафостаницу 
Трафостаница за напајање блока  се гради у оквиру објекта 
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Просторија за трафостаницу је у приземљу објекта минималних унутрашњих димензија       
2,5 х 4 м. , одвојена од осталог простора противпожарним зидом и звучном изолацијом 

Просторији за трфостаницу треба обезбедити приступ  из новопланиране улице. 
У поду просторије треба обеѕбедити канале ѕа полагање и пролаѕ високонапонских и 

нисконапонских каблова 
У просторији планирати изједначење потенцијала и запреке заштиту од случајног додира 
делова под напоном. 

2.2.2. Хидротехничка инфраструктура 

2.2.2.1. Водоводна мрежа (правила грађења) 

- Не предвиђа се рушење постојећих објеката приликом изградње мреже.  

- Трасу прилагодити конкретним условима на терену.  

- Предвиђа се измештање и реконструкција постојеће инфраструктуре. 

- Истражни радови се не предвиђају али је потребно додатно снимање постојеће 

инфраструктуре.  

- Извршити увођење у катастар подземних инсталација . 

- Објекат је сталан. 

- Није дозвољена изградња објеката у зони од по 0,5 м са обе стране водовода 

(укупно коридор 1,0 м) 

- При изградњи у зони укрштања цевовода, ископ вршити ручно.  

- Дубина цевовода је већа од 1,2 м.  

- При паралелном вођењу водовода мин. растојање је 0,5 м.  

- При укрштању, мин. растојање је 20цм. 

- Мерење портошње је на 2 м од регулационе линије. 

2.2.2.2. Канализациона мрежа (правила грађења) 

- Фекална канализациона мрежа је по сепаратном систему . 

- Како је зона у којој се гради мрежа вишепородично становање то је густина 

становања 1000 ЕС/ха. 
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- Ширина заштитног појаса дуж читаве трасе цевовода износи 5,00 м (по 2,5 м са 

једне и друге стране цевовода у односу на осу). У овом појасу није дозвољено 

грађење објеката било које врсте осим путне привреде и инфраструктуре. 

Паралелно вођење водова електроенергетике, телефоније, гаса и др..  

- Код укрштања са другим инсталацијама обезбедити минимални висински размак 

од 0,5 м и то под углом од 90° или тупим углом.  

- Кућне прикључке решавати у складу са условима на терену појединачно или 

групно. Такође предвидети повезивање постојећих објеката на нове трасе. 

- Као цевни материјал користити ПВЦ или PEHD цеви одговарајућих профила и за 

одговарајуће услове уградње .  

- Сама траса је подложна корекцији у мањем делу у зависноси од услова на 

терену.   

- Минимална ширина рова у дну треба да буде једнака D+2x0,30м где је D 

спољашњи пречник цеви. Код дела трасе цевовода који се налази у оквиру 

регулације улице (путно земљиште) приликом копања рова, асфалт, бетон и сл. 

одбацује се на једну страну или утовара у камионе и одвози на депонију, а 

земља из ископа на другу.  

- Лево и десно од рова, мора се оставити пролаз од најмање 1,0 м, чиме се 

постиже то да ископана земља не оптерећује страну рова, како неби изазвала 

обрушавање у ров. 

- Минимална ширина градилишта је 6,00 м. Код већих дубина ископа потребна је 

и већа ширина градилишта.  

- У земљишту у коме постоји опасност од обрушавања или ако се састоји од 

финог песка и шљунка, обавезна је подграда и то од дрвене грађе за мање 

дубине или од челичне (Krings-вerbau или Ларсенових талпи и оплате) за веће 

дубине..  

-  Траса цевовода, фекалне канализације,  пролази осовином улица, а кишне 

канализације поред фекалне у коловозу са једне или друге стране. 

- Трасе дефинисати просторно у државном координатном систему и приказати у 

плану обележавања у погодној размери.  
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- Интензитет падавина је усвојен 150 l/s. ha. 

- После завршене монтаже цевовода, обавезно урадити пробно испитивање на 

пробни притисак. Испитивање може бити уз помоћ воде или уз помоћ ваздуха.  

- Испирање цевовода радити према прописима.  

- Вишак земље одвести на градску депонију или према упутству надзорног 

органа.  

- На свим преломима трасе по хоризонтали и вертикали предвидети изградњу 

ревизионих отвора.  

- Обезбедити водонепропусност шахтова.  

- Шахтови се могу градити од бетона или од других материјала као и од 

префабрикованих материјала. 

- У шахтове поставити пењалице према прописима и стандардима.  

- Шахт поклопце поставити таквог типа за одговарајуће саобраћајно оптерећење. 

- У шахтовима изградити кинете. 

- Mогућа je етапна (фазна) изградња.  

- Пожељно је да се фазна градња одвија узводно од  прикључка на градски 

колектор .  

- На делу улице са асвалтним коловозним застором попречни прелаз цевовода 

поставити обавезно подбушивањем без пресецања асвалта. 

- На делу улице где није асвалтни коловозни застор извршити прекопавање са 

заменом материјала у профилу улице. 

- Опсецање асвалта извршити равним ивицама ширине по мин. 25 цм са обе 

стране шире од ширине ископа рова.  

- Збијеност завршног слоја мора износити 80 MPa на делу саобраћајнице, док на 

делу ван коловоза je 40MPa.  

- Сва оштећења на постојећим објектима насталим приликом извођења радова 

инвеститор мора урадити о свом трошку. 



31 
 

- Пре почетка радова извршити снимања и обележавања траса постојећих 

подземних комуналних инсталација уколико их има и пријавити почетак радова 

надлежним јавним предузећима. 

- Извршити контролу техничке документације. 

- Ако се у току извођења радова наиђе на археолошка налазишта или на 

локалитете са геолошко-палеонтолошким или минеролошко-петролошким 

објектима за које се предпоставља да имају својства природног добра, извођач 

радова је дужан да одмах прекине радове и обавести надлежни Завод за 

заштиту природе и да предузме мере да се налаз не уништи и не оштети тј., да 

се сачува на месту и у положају у коме је откривен.  

2.2.3. ТТ инфраструктура 

       Потребно је обезбедити  коридор у тророарима за полагање телекомуникационих каблова. 
Уз новопланиране  трасе ТТ мреже,  полагати резервне полиетиленске / ПВЦ цеви 
одговараају}ег пресека у исти ров за потребе информационих технологија.  У исти  ров са 
полиетиленским цевима за гасовод се могу полагати и ПЕ цеви Ф 50 мм за потребе  
информационих система. 
       Постојећу пазводну мрежу изведену надземно у границама Плана, постепено превести у 
подземну.  
       Може се градити кабловска канализација са жутим ПВЦ цевима  Ф 110 мм у рову ширине 
према броју цеви у једном реду (препоручује се 1 до 2 цеви) и дубине  0,7 м од ивице задње 
цеви; и/или са две ПЕ цеви минимално Ф 40 мм директним полагањем у кабловски ров у 
регулацији улица на дубини од  0,6 м од ивице задње цеви.  Дуж трасе се могу планирати 
стандардна кабловска окна на растојању према потребним гранањима мреже а посебно 
раскрсницама и на местима прелаза испод коловоза.  
      Кроз исту кабловску канализацију се могу провлчити каблови свих врста информационих 
система. 
      Подзеним мрежама се додељује заштитни коридир ширине 1 м. (-0,5м +0,5м). 
Удаљење телекомуникационих водова од високонапонских енергетских каблова је минимално 
1 м. 
       Пре почетка радова, обратити се ,,Телеком Србија,,АД  ради тачног обележавања трасе 
постојећих каблова и у свему се придржавати издатих услова, који су саставни део овог плана. 
 

2.2.4. Топлификација и гасификација 
 

2.2.4.1. Топлификација 

       На предметном обухвату нема инсталација ЈКП „Топлана-Лозница“. Постоји могућност 
прикључивања на систем даљинског грејања. Планирани објекти би се топлотном енергијом 
снабдевали из вреловодне подстанице     „Е-9“, која се налази у подруму објекта на адреси 
Вере Благојевић Е-9. 

2.2.4.2. Гасификација 
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       Предметни план је у зони у којој је изграђена дистрибутивна гасоводна мрежа. При 
пројектовању и изградњи, план треба ускладити са дистрибутивном гасоводном мрежом и 
условима за коришћење природног гаса, као и другим постојећим или планираним 
инфраструктурним системима и урбанистичко-техничким условима. Дистрибутивни гасовод је 
изграђен (и под притиском) дуж коловоза (осим попречног прелаза преко коловоза), а према 
графичком прилазу у прилогу Лист 9. – План гасоводне мреже. Дубина укопавања гасовода је 
мин. 1.0 м, са уграђеном обележавајућом траком изнад гасовода.  

       При пројектовању и грађењу морају се поштовати следећи технички услови: 

- Није дозвољена изградња објеката високоградње у појасу ширине 3.0 м, 
око трасе гасовода, односно 1,5 м са обе стране осе гасовода. При 
извођењу било каквих радова у непосредној близини овог појаса морају се 
предузети строге мере заштите гасовода од механичких оштећења и 
других оштећења истог.  

- При реконструкцији, доградњи или изградњи објекта морају се предузети 
мере заштите гасовода од оштећења, вршењем ручног откпа у појасу 
ширине 1,0 м око осе гасовода и без употребе тешких радних машина. 

- Дистрибутивна мрежа је положена на дубинама већим од 1,0 м са 
уграђеном обележавајућом траком. 

- При паралелном вођењу или укрштању са гасоводом, цевовода који 
служе за транспорт топлих флуида, исти се морају поставити на 
растојању којим се обезбеђује да температура полиетиленске цеви 
гасовода не буде већа од 20°C.  

- При паралелном вођењу водоводних цеви са гасоводом, минимално 
међусобно растојање је 0,5 м. У изузетним случајевима може бити и 
мање, али не мање од 0,2 м, у з предузимање мера заштите гасовода од 
оштећења.  

- ТТ каблове полагати у складу са условима и прописима из области ТТ 
линија и мрежа (Сл. Лист СФРЈ бр. 36/86), као и из Упуства о грађењу и 
одржавању кабловских мрежа. 

- При укрштању подземних водова са гасоводом, минимално светло 
растојање износи 0, 2 м, у з предузимање мера заштите гасовода од 
оштећења.  

- У подручју у којем може доћи до померања тла, изазваног извођењем 
радова или других разлога, које би угрозило безбедност гасовода,морају 
се предузети одговарајуће мере заштите. 

- Ископ и затрпавање у близини гасовода вршити искључиво ручно. 

- При пројектовању и изградњи, односно надоградњи објекта, морају се 
обезбедити услови за несметану природну вентилацију заједничког 
степенишног простора, остављањем вентилационог отвора, димензија 
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400x400 мм. У највишој тачки простора а у циљу безбедног 
функционисања будуће заједничке унутрашње гасне инсталације.  

- Подносилац захтева, односно извођач радова сноси све трошкове 
настале оштећењем гасовода и друге трошкове санације последица 
насталих оштећењем гасовода.  

2.3. ЗАШТИТА ГРАДИТЕЉСКОГ НАСЛЕЂА 

       У грађевинском подручју обухваћеном границом овог Плана не налази се непокретно 
културно добро евидентирано од стране Завода за заштиту споменика. 

       Уколико би се током земљаних радова наишло на археолошке предмете, извођач радова 
је дужан да одмах, без одлагања, прекине радове и обавести Завод за заштиту споменика 
културе „Ваљево“, да предузме мере да се налаз не уништи и не оштети, те да се сачува на 
месту и у положају у коме је откривен. 

2.4. УРЕЂЕЊЕ СЛОБОДНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 

       Уређење парцела вишепородичног становања и са терцијалним делатностима треба да се 
заснива на пејзажном принципу, комбиновањем декоративне вегетације и траве или 
декоративног дрвећа и ниског полеглог зеленила, у комбинацији са пратећим елементима 
партерне архитектуре. 

      При озелењавању потребно је водити рачуна да се у комплекс унесе што више разнолике 
вегетације. 

       Планирати постављање озелењених или цветних жардињера. 

2.5. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

       Ради заштите квалитета воде, ваздуха и земљишта као и заштите од буке, решења 
планираних објеката и пратеће инфраструктуре усагласиће се са свим актуелним техничким 
прописима и Законом о заштити животне средине (Службени гласник РС бр. 135/04, 36/09, 
36/09 – др. закон, 72-09, др. закон и 43/11 – УС). 

       У оквиру планираних активности на простору плана обезбедиће се спречавање свих 
облика загађивања и обезбедиће се квалитет средине према одговарајућим стандардима и 
прописаним нормама. Потребно је пратити показатеље утицаја на стање средине и обезбедити 
контролу свих активности. 

       При изградњи објеката и планиране инфраструктуре посебну пажњу треба посветити 
заштити простора око објеката, ископом темељне јаме при бетонирању и одговарајућем 
пројектовању и изградњи водоводне и канализационе мреже, уколико постоји потреба за тим. 
Обавезно је предвидети изградњу затвореног система за одвођење отпадних вода због 
спречавања загађивања земљишта и подземних вода.  

       У складу са планираном наменом земљишта потребно је обезбедити просторе за 
контејнере за комунални отпад. Прилазни путеви до места за држање посуда за чување и 
сакупљање отпада треба да буду двосмерни због саобраћаја специјалних возила, за одвоз 
отпада, максималног оптерећења до 10 тона, ширине до 2,5m и дужине до 12m. За сваки 



34 
 

контејнер потребно је обезбедити 3m² носиве подлоге у нивоу прилазног пута са одвођењем 
атмосферских и оцедних вода. 

        За типску канту, зависно од величине, потребно је обезбедити 0,5m² једнако опремљене 
површине. 

       Ови простори морају обухватити све хигијенске услове у погледу редовног чишћења, 
одржавања, дезинфекције и неометаног приступа возилима и радницима комуналног 
предузећа задуженом за одношење смећа. 

       У планираним наменама земљишта обезбедиће се уређење и одржавање простора на 
начин који неће изазвати повећан садржај аерозагађења и буке. 

       Ради сагледавања утицаја и промена које ће се испољити као последица разних 
активности на услове живота, потребно је пратити квантитативне и квалитативне показатеље 
стања средине и обезбедити контролу свих захвата и активности. 

       Заштита од пожара обезбедиће се у складу са Законом о заштити од пожара (Службени 
гласник РС бр. 111/09) и Правилник о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење 
пожара (Службени лист СФРЈ бр. 30/91) што подразумева обезбеђивање ватроотпорних 
преграда, употребу незапаљивих материјала приликом градње објеката. 

      Праћење квалитета ваздуха као основни предуслов у тежњи за постизањем законских 
стандарда подразумева мониторинг квалитета животне средине. У погледу заштите од буке, 
треба обезбедити услове за смањење штетног деловања применом изолационих материјала 
који ће онемогућити продор буке у животни и радни простор. Потребно је обезбедити на 
највиши ниво буке не прелази вредност 55dB ноћу и 65dB дању. 

        На простору плана нису лоцирани и не планирају се објекти који својим радом негативно 
утичу на животну средину. 

      Поред ових, морају се примењивати и мере и услови добијени од Одељења за планирање 
и изградњу, Група за послове заштите и унапређења животне средине, број 501-2/I/2013 од 
01.10.2013. год., и то су: 

1. Капацитет нове изградње утврдити у складу са могућим обезбеђењем простора за 
паркирање, простор за паркирање обезбедити на припадајућој парцели. 

2. Планиране објекте прикључити на постојећу комуналну инфраструктуру, планирати 
централизован начин загревања објекта. 

3. У подземној етажи намењеној гаражирању возила планирати: 

- систем принудне вентилације, при чему се вентилациони одвод мора извести изнад 
највише зграде у окружењу, односно у „слободну струју ваздуха“, 

- систем за праћење концентрације угљенмоноксида, 

- контролисано прикупљање запрљаних вода, њихов третман у сепаратору масти и и 
уља, пре упуштања у канализациони систем, 

- редовно пражњење и одржавање сепаратора, 
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- аутоматски стабилни систем за гашење пожара, стабилну инсталацију за дојаву пожара 
и посебан улаз за ватрогасну интервенцију. 

4. При утврђивању габарита планираног објекта водити рачуна о учешћу 20% зелених и 
незастртих површина, с у складу са нормативима и стандардима планирања зелених 
површина града утврђених Генералним планом града Лознице (Сл. лист Лознице бр. 
10/05). 

5. У делу објекта намењеног пословању могу се обављати само делатности које не 
угрожавају квалитет животне средине, не производе буку или непријатне мирисе, 
односно не умањују квалитет становања у објекту. 

6. Објекте планирати тако да се обезбеди довољно осветљености и осунчаности у свим 
стамбеним просторијама, станове орјентисати двострано ради бољег проветравања, 
изградњом планираног објекта не сме се смањити осветљеност и осунчаност 
просторија у суседним објектима. 

7. Планирати одговарајући начин прикупљања и поступања са отпадним материјама и 
материјалима (комунални отпад, рециклажни отпад – папир, стакло, лименке, ПВЦ 
боце и сл.), обезбедити посебне просторе и довољан број контејнера за скупљање 
комуналног и другог отпада. 

8. Грађевински и остали отпадни материјал, који настане у процесу рушења постојећих 
објеката, прписно сакупити, разврстати и одложити на за то предвиђену локацију. 

9. Ако при извођењу радова на изградњи предметног објекта дође до хаварије на 
грађевинским машинама или транспортним средствима, односно изливања уља или 
горива у земљиште, извођач је у обавези да изврши санацију, односно ремедијацију 
загађене површине. 

       Утврдити услове и начин извођења пројекта, у складу са стандардима и прописима којима 
се уређује изградња ове врсте објеката (ТЦ 10/0,4) Kv и водовода. 

 

2.6. ЗАШТИТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И РАТНИХ 
ДЕЈСТАВА 

2.6.1. Заштита од елементарних непогода 

       У циљу заштите грађевинских објеката и осталих садржаја на простору обухваћеном 
Планом потребно је при пројектовању и извођењу узети у обзир меродавне параметре који се 
односе на заштиту од елементарних непогода (врста и количина атмосферских падавина, 
јачина ветра, дебљина снежног покривача, носивост терена, висина подземних вода и сл.) у 
складу са законским прописима. 

Заштита од пожара 

       Заштиту од пожара треба обезбедити коришћењем незапаљивих материјала за градњу, 
одговарајућом противпожарном хидрантском мрежом, проходношћу терена, односно 
обезбеђењем приступа свим објектима у случају потребе, у складу са Законом о заштити од 
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пожара (Службени гласник РС бр. 111/09) и Правилником о техничким нормативима за 
хидрантску мрежу за гашење пожара (Службени лист СФРЈ бр. 30/91) где год је то могуће с 
обзиром на специфичност простора. 

Заштита од удара грома 

       Заштиту од удара грома треба обезбедити изградњом громобранске инсталације, која ће 
бити правилно распоређена и правилно уземљена. 

Заштита од земљотреса 

       Територија Лознице, односно предметно подручје, припада подручју угрожености од 7º (8º) 
MCS скале. Основна мера заштите од земљотреса је примена принципа сеизмичког 
пројектовања објеката, односно примена сигурносних стандарда и техничких прописа о градњи 
на сеизмичким подручјима. 

Објекте пројектовати и градити у складу са чланом 4. Правилника о техничким нормативима за 
изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима (Службени лист СФРЈ бр. 31/81, 
49/82, 29/83, 21/88 и 52/90). 

2.6.2. Заштита од ратних дејстава 

       Обезбеђење развоја града у мирнодопским условима и уклањање свих просторних 
елемената развоја са потребама одбране представља битан критеријум за уређење простора 
у функцији одбране и заштите. 

Мере заштите од интереса за одбрану морају бити уграђене као превентивне мере које утичу 
на смањење повредивости појединих објеката и простора на подручју Плана. 

2.7. УСЛОВИ ЗА НЕСМЕТАНО КРЕТАЊЕ И ПРИСТУП ОСОБАМА СА 
ИНВАЛИДИТЕТОМ, ДЕЦИ И СТАРИМ ОСОБАМА 

       У складу са важећим прописима из ове области обезбедити услове за несметано кретање 
особа са посебним потребама у простору на следећи начин: 

- на свим пешачким прелазима висинску разлику између тротоара и коловоза 
неутралисати обарањем ивичњака, 

- у вишепородичним стамбеним објектима обезбедити приступ лицима са посебним 
потребама у простору на коту приземља (односно до лифта, уколико га има) спољним 
или унутрашњим рампама минималне ширине 90 cm и нагиба 1:12 (8%), 

- уколико објекат им лифт, кабину лифта и излазни подест, димензионисати тако да 
омогући несметано кретање хендикепираних особа – кабину лифта минимум 110/140 
cm, излазни подест минимум 140 cm. 

- приликом пројектовања применити правила из Правилника о техничким стандардима 
приступачности (Сл. гласник 19/12) 

2.8. УСЛОВИ ЗА ОДНОШЕЊЕ ОТПАДА 
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        Побољшање хигијенских услова и заштите животне средине обезбедиће се постављањем 
контејнера за одлагање отпада, њиховим пражњењем и чишћењем и слободним приступом 
возилима и радницима комуналног предузећа задуженог за одношење смећа. 

       На подручју Плана свака зграда или група зграда треба да има сабирни пункт за смештање 
сабирних посуда за комунални отпад који треба да задовоље захтеве корисника јавних 
површина. 

       Места и број посуда за смеће утврдиће се урбанистичким условима на основу постојећих 
густина становника, броја пражњења посуда и запремине изборних посуда. Простори треба да 
су обележени, приступачни за возила јавне хигијене са подлогом од тврдог материјала и 
могућношћу чишћења и прања. 

       У складу са планираном наменом земљишта потребно је обезбедити просторе за 
контејнере за комунални отпад. Прилазни путеви до места за држање посуда за чување и 
сакупљање отпада треба да буду двосмерни због саобраћаја специјалних возила, за одвоз 
отпада, максималног оптерећења до 10 тона, ширине до 2,5m и дужине до 12m, За сваки 
контејнер потребно је обезбедити 3m² носиве подлоге у нивоу прилазног пута са одвођењем 
атмосферских вода. 

 

2.9. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ 

        Законом о планирању и изградњи дефинисана је обавеза унапређења енергетске 
ефикасности зграда. Објекат високоградње, у зависности од врсте и намене, мора бити 
пројектован, изграђен , коришћен и одржаван на начин којим се обезбеђују прописана 
енергетска својства. Прописана енергетска својства утврђују се издавањем сертификата о 
енергетским својствима објеката. 

      На основу правилника о енергетској ефикасности зграда (Службени гласник РС бр. 61/2011 
од 18.08.2011. године) енергетска ефикасност зграде је остварена ако су усвојена следећа 
својства зграде: 

- обезбеђени минимални услови комфора, потрошња енергије за грејање, хлађење, 
припрему топле санитарне воде, вентилацију и осветљење зграде да не прелази 
дозвољене максималне вредности по m². Код обезбеђења ефикасног коришћења 
енергије у зградама узима се у обзир век трајања зграде, климатски услови локације, 
положај и оријентација зграде, намена, услови комфора, материјали и елементи 
структуре зграде и омотача, уграђени технички системи и уређаји као извори  енергије 
и могућност коришћења основних извора енергије. 

       Ради повећања енергетске ефикасности приликом пројектовања, изградње и касније 
експлоатације објеката, као и приликом опремања енергетском инфраструктуром, потребно је 
применити следеће мере: 

- зграде морају бити пројектоване тако да не премашују дозвољену годишњу потрошњу 
енергије, 

- приликом пројектовања водити рачуна о облику, положају и повољној оријентацији 
објеката, 
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- оријентацију и функционални концепт зграде треба пројектовати тако да се максимално 
искористе природни и створени услови локације (сунце, ветар, зеленило), 

- постављати зграде тако да просторије у којима се највише борави буду оријентисане 
према југу, 

- обликом зграде обезбедити енергетски најефикаснији однос површине и запремине 
омотача зграде у односу на климатске факторе локације и намену зграде, 

- груписати просторије у згради у складу са њиховим температурним захтевима, 

- максимизирати употребу природног осветљења, 

- у смислу природне вентилације, отвори на згради као што су прозори, врата, канали за 
вентилацију пројектовати тако да губици топлоте у зимском периоду и топлотно 
оптерећење у летњем периоду буде што мање, 

- користити класичне и савремене термоизолационе материјале при изградњи, 

- у инсталацијама осветљења у објектима и у инсталацијама јавне и декоративне 
расвете употребљавати енергетски ефикасна расветна тела, 

- код постојећих и нових објеката размотрити могућност уградње аутоматског система за 
регулисање потрошње свих енергетских уређаја у објекту. 

 

       За целину која је дефинисана овим планом детаљне регулације није неопходна израда 
урбанистичког пројекта и за све објекте може се издати локациска дозвола на основу плана. 

 

VI ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПЛАНА 

1.1. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 

       План детаљне регулације блока између улица Пашићева, Вере Благојевић и реке Штире у 
Лозници је дугорочни урбанистички плански документ који у складу са постављеним циљевима 
и програмом мера за унапређење стања у простору утврђује: основну организацију простора и 
смернице за уређење стамбених, јавних и других подручја, начин и услове коришћења и 
заштите простора на подручју обухвата Плана. 

      План је израђен у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи (сл. гласник РС бр. 
72/09, 81/09 и 24/11) важећим подзаконским актима. 

      Правила уређења и грађења која су дефинисана у овом Плану представљају оквир за 
утврђивање услова изградње нових и реконструкције постојећих објеката односно 
представљају оквир за издавање докумената (Локацијске дозволе и грађевинске дозволе) 
захтеве у простору који су дефинисани овим Планом. 

1.2. СМЕРНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 
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 За целину која је дефинисана овим планом детаљне регулације није неопходна израда 
урбанистичког пројекта и за све објекте може се издати локациска дозвола на основу плана. 

1.3. ОБЈЕКТИ И МРЕЖА ИНФРАСТРУКТУРЕ 

       Планирана решења саобраћајница и инфраструктуре су предвиђена тако да побољшају 
постојеће стање и у многоме задовоље делимично или поступно будуће потребе обухваћеног 
подручја и на нивоу донетих стандарда. 

       Микролокације саобраћајне, комуналне и друге инфраструктурне мреже одређене овим 
Планом, утврђују се кроз поступак израде Локацијске дозволе, а у циљу утврђивања 
просторних и других елемената у складу са Законом и другим прописима. 

       Приликом израде техничке документације за израду саобраћајне, остале комуналне и 
друге инфраструктурне мреже која је дефинисана Планом, могућа су мања одступања због 
усклађивања елемената техничких решења постојећих и планираних објеката и 
инфраструктуре, конфигурације терена, носивости тла и имовинско - правних односа. 

      Уколико због техничких могућности дође до уклањања неких засада, исти број се мора 
компезовати у суседству. 

1.4. СМЕРНИЦЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

      Приликом издавања грађевинске дозволе, као и прликом градње, а потом и коришћења 
објеката, неопходно је уважавати све елементе животне средине и примењивати мере којима 
се неће мењати њено затечено стање. 

       У случају да већ затечено стање животне средине не одговара минималним допуштеним 
условима треба га довести у границе прихватљивости дефинисане важећим прописима и 
стандардима. 

2. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

       Овај план ступа на снагу осмог дана од објављивања у „Службеном листу града Лознице“. 

 

ГРАФИЧКИ ДЕО 

Лист 1. – Извод из ПГР-а за насељено место Лозница 

Лист 2. – Обухват плана 

Лист 3. – Намена површина – постојеће стање 

Лист 4. – План намене површина 

Лист 5. – План површина јавне намене 

Лист5а. - План препарцелације 

Лист 6. – План саобраћаја, регулације и нивелације 
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Лист 6а - Попречни профили саобраћајница 

Лист 7. – План ЕЕ и ТТ инфраструктуре 

Лист 7а - Попречни профили, инфраструктура 

Лист 8. – План хидротехничке инфраструктуре 

Лист 9. – План гасоводне мреже 

Лист 10. – Синхрон план 
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Пашићева, Вере  Благојевић и реке Штире у Лозници, бр. 06-9/13-7-27 од 28 фебруара 
2013. године. 
 

2. Одлука о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину блока 
између улица Пашићева, Вере  Благојевић и реке Штире у Лозници, бр. 7-c/2012 од 
21.12.2012. године. 

 

3. Геодетска подлога 
 

4. Копија плана катастарских парцела 5260, 5259, 5257, 5254/1, 5254/2, 5253, 5252 и 
5230/1 као и део 5263, све у КО Лозница. 

 

5. „Електродистрибуција“ д.о.о. Краљево 4-74/13 од 20.05.2013. године 
 

6. ЈП „Водовод и Канализација“ Лозница 22/1 од 09.05.2013. године 
 

7. „Телеком Србија“ АД Београд 4999-/111/677 Би од 09.05.2013. године 
 

8. „Лозница-гас“ АД Лозница 302/13 од 09.05.2013. године 
 

9. ЈКП „Топлана“ Лозница 601-1 од 22.08.2013. године 
 

10. Минисарство унутрашњих послова Републике Србије 217-1/171/13 од 09.05.2013. 
године 
 

11. Републички хидрометоролошки завод, Београд бр. 92-III-1-42/2013 од 08.05.2013. 
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године 
 

12. Јавно предузеће за управљање грађевинским земљиштем Град Лозница бр. 01-539/2 
од 08.05.2013. године 
 

13. Јавно водопривредно предузеће - Србијаводе - Београд бр. 1833/2 од 14.05.2013. 
године 
 

14. Решење о Утврђивању мера и услова заштите животне средине издато од Одељења за 
планирање и изградњу, Група за послове заштите и унапређења животне средине, 
Лозница бр. 501-2/I/2013 од 01.10.2013. године 
 

15. Записник са 8. седнице Комисије за планове града Лознице, бр. 3/2014 од 
24.04.2014.год.  
 

16. Достава документације издата од Одељења за планирање и изградњу, Град Лозница, 
Градска управа, бр. Сл./2014-V од 05.06.2014.год. 
 

17. Потврда о одобрењу за изградњу издата од Одељења за урбанизам, грађевинарство, 
имовинско-правне и комуналностамбене послове, Град Лозница, Градска управа, бр. 
351-595/2008-V од 17.12.2008.год. 
 

18. Решење о издавању грађевинске дозволе-легализација издато од Одељења за 
планирање и изградњу, Град Лозница, Градска управа, бр. 351-1331/2010-V од 
27.12.2010.год. 
 

19. Решење о издавању грађевинске дозволе издато од Одељења за урбанизам, 
грађевинарство, имовинско-правне и комуналностамбене послове, Лозница, бр. 351-
70/95-V-02 од 14.04.1995.год. 
 

20. Достава докумената, ГРАД ЛОЗНИЦА, ГРАДСКА УПРАВА, Одељење за планирање и 
изградњу, број: Сл./2014-V ; датум: 05.06.2014. године 
 

21. Потврда о почетку извођења радова, ГРАД ЛОЗНИЦА, ГРАДСКА УПРАВА, Одељење за 
урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и комунално-стамбене послове, број: 
351-595/2008- V, датум:17.12.2008. године 
 

22. Решење о одобрењу за изградњу, ОПШТИНА ЛОЗНИЦА, ОПШТИНСКА УПРАВА, 
Одељење за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и комунално-стамбене 
послове, број:351-190/2008- V, датум: 13.06.2008. године 
 

23. Решење о издавању грађевинске дозволе-легализације, ГРАД ЛОЗНИЦА, ГРАДСКА 
УПРАВА, Одељење за планирање и изградњу, број: 351-1331/2010-V ; датум: 
27.12.2010. године 



42 
 

 

24. Решење о изградњи, СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОЗНИЦА, Одељење за урбанизам, 
грађевинарство, имовинско-правне и комунално-стамбене послове, број:70/95-V-02, 
датум: 14.04.1995. године  
 

25. Прилог за начелника Одељења инспекцијског надзора, ГРАД ЛОЗНИЦА, ГРАДСКА 
УПРАВА, Одељење за планирање и изградњу, број: 351-592/2008-V ; датум: 31.01.2013. 
године 
 

26. Решење о одбијању, ГРАД ЛОЗНИЦА, ГРАДСКА УПРАВА, Одељење за урбанизам, 
грађевинарство, имовинско-правне и комунално-стамбене послове, број: 351-592/2008- 
V, датум:16.12.2008. године 
 

27. Решење о одбијању, Министарство Грађевинарства и Урбанизма, Колубарски управни 
округ, бр: 361-356-00027/2013-06; датум: 05.08.2013. године у Ваљеву 
 

28. Решење о уклањању објекта, ГРАД ЛОЗНИЦА, ГРАДСКА УПРАВА, Одељење за 
инспекцијске послове, Грађевинска инспекција, бр: 356-116/2008-08, датум: 07.02.2013. 
године 
 

29. Закључак о одбацивању жалбе, ГРАД ЛОЗНИЦА, ГРАДСКА УПРАВА, Одељење за 
инспекцијске послове, Грађевинска инспекција, бр: 356-116/2008-08, датум: 08.05.2013. 
године 
 

30. Обавештење о току израде Плана детаљне регулације блока између улица Пашићева, 
Вере Благојевић и реке Штире у Лозници; ЈП Дирекција за развој и урбанистичко 
планирање „Урбо План“ Лозница, бр: 388, датум: 26.04.2013. године 
 

31. Записник са 11. седнице Комисије за планове града Лознице, бр. 6/2014 од 
11.09.2014.год.  
 

32. Решење на Извештај о Стратешкој процени утицаја на животну средину детаљне 
регулације блока између улица Пашићева, Вере Благојевић и реке Штире у Лозници, 
бр.: 501-23-С/1/2015, датум: 20.03.2015. године 
 

33. Записник са 15. седнице Комисије за планове града Лознице, бр. 1/2015 од 
12.01.2015.год.  
 

34. Извештај о извршенос стручној контроли нацрта Плана детаљне регулације блока 
између улица Пашићева, Вере Благојевић и реке Штире у Лозници са 11. седнице 
Комисије одржане 11.09.2014. године 
 

35. Извештај о обављеном јавном увиду у нацрт Плана детаљне регулације блока између 
улица Пашићева, Вере Благојевић и реке Штире у Лозници са извештајем о СПУ са 
седнице Комисије одржане 19.11.2014. године 

36. Одлука о доношењу Плана детаљне регулације блока између улица Пашићева, Вере 
Благојевић и реке Штире у Лозници, бр.: 06-13/15-23-33, датум: 30. април 2015. године 
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