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- СКУПШТИНА ГРАДА 1
На основу члана 46. ст. 1. тачка 8)
и ст. 6. Закона о локалним изборима („Сл.
гласник РС“, бр. 129/07 и 54/11) и члана 133.
Пословника Скупштине града Лознице („Сл.
лист града  Лознице“, бр. 16/08), Скупштина
града Лознице на седници одржаној 5. априла
2019. године, донела
ОДЛУКУ
о престанку мандата одборника
Скупштине града Лознице
I Утврђује се престанак мандата
одборника Скупштине града Лознице
Звонимира Ђурђевића, керамичара из
Корените, са изборне листе АЛЕКСАНДАР
ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ изабраном
на изборима за одборнике у Скупштину
града Лознице, одржаним  24. априла 2016.
године.
Именовани је преминуо дана 14.
марта 2019. године.

времена на које је изабран ако наступи смрт
одборника.
Одборник
Звонимир
Ђурђевић
преминуо је дана 14.3.2019. године.
У складу са чланом 46. ст. 6. Закона
о локалним изборима (,,Сл. гласник РС”, бр.
129/07 и 54/11) и чланом 133. Пословника
Скупштине града Лознице („Сл. лист града  
Лознице“, бр. 16/08), Скупштина града
Лознице на првој наредној седници утврђује
да је престао мандат одборника пре истека
времена на који је изабран, те је донета
Одлука као у диспозитиву.
Правна поука: Против ове одлуке
може се изјавити жалба надлежном Управном
суду у року од 48 часова од дана доношења
одлуке.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-11/19-30-1
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II Ова одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављена у  ,,Службеном
листу града Лознице”.
Образложење
Чланом 46. ст. 1. тачка 8) Закона о
локалним изборима (,,Сл. гласник РС”, бр.
129/07 и 54/11) и чланом 133. Пословника
Скупштине града Лознице („Сл. лист
града   Лознице“, бр. 16/08), прописано је
да одборнику престаје мандат пре истека
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На основу члана 104. став 3. Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 88/2017), члана
2. и 4. Уредбе о критеријумима за доношење
акта о мрежи јавних предшколских установ
и акта о мрежи јавних основних школа
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(„Службени гласник РС“, бр. 21/2018), члана
40. Статута града Лознице („Службени лист
града Лознице“, бр. 1/19 - пречишћен текст),
Скупштина града Лознице, на седници
одржаној 5. априла 2019. године, донела је
ОДЛУКУ
о мрежи јавних предшколских установа
на подручју града Лознице
Члан 1.
Одлуком о мрежи јавних предшколских установа на подручју града Лознице  утврђује се  број и просторни распоред
јавних предшколских установа, седиште и
издвојена одељења-објекти предшколске
установе или други простор, према врсти и
структури уважавајући циљеве и принципе
предшколског васпитања и образовања
и потребу оптималног коришћења расположивих ресурса у локалној заједници,
за обављање делатности васпитања и
образовања деце предшколског узраста од
шест месеци до поласка у основну школу.
Члан 2.
Јавна предшколска установа, на
основу могућности и утврђених потреба
и интереса деце и родитеља, остварује
делатности:
-

припремни предшколски програм,
програм предшколског васпитања и
образовања у целодневном трајању,

-

друге акредитоване програме предшколског васпитања и образовања
и друге облике рада предвиђене
законом.
Члан 3.

Делатности из члана 2. ове одлуке
остварује се у организацији Предшколске
Страна 2
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установе „Бамби“ Лозница која своју
делатност реализује на подручју   града
Лознице.
Члан 4.
У оквиру Предшколске установе
„Бамби“ Лозница (у даљем тексту:
Предшколска установа) делатност установе
реализује се у следећим објектима:
- објекат старо обданиште „Бамби“ у
Лозници, Генерала Јуришића бр. 3
-

објекат „Чаролија“ у Лозници, Веселина Мисите бр. 26

-

објекат „Лане“ у Лозници, Пролетерских бригада бр. 8

-

објекат „Лептирић“ у Лозници, Пролетрских бригада бр. 8

-

објекат „Пчелица“ - Штира II, у
Лозници, Краља Петра I бр. 3

-

објекат „Пинокио“ у Бањи Ковиљачи,
Владимира Назора бр. 3

-

објекат „Звончић“ у Лешници, Вере
Благојевић бр. 8

-

објекат „Јадранче“ у Јадранској Лешници,  и

-

објекат „Звончица“ у Козјаку, Војводе
Путника бр. 35.

Члан 5.
Делатност Предшколске установе
реализује се по правилу у објектима за
дневни боравак предшколске деце.
Предшколска установа може на
основу утврђених потреба деце и родитеља,
да организује делатност и у другим објектима
и просторијама које у складу са законом,
испуњавају услове за дневни боравак и рад
са децом предшколског узраста.
Делатности и активности из става
2. овог члана могу се реализовати у
прилагођеном простору објеката месних
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заједница и основних школа где се организује
минималан програм рада са децом, и то у
простору:
-

ОШ „Кадињача“ Лозница,

-

ОШ „Вук Караџић“ Лозница,

-

ОШ „Петар Тасић“ Лешница,

-

ОШ „Мика Митровић“ Брезјак,

-

ОШ „14. oктобар“ Драгинац,

-

ОШ „Вук Караџић“ Липница,

-

ОШ „Краљ Александар I Карађорђевић“ Јадранска Лешница,

-

ОШ „Свети Сава“ Липнички Шор,

-

ОШ „Јован Цвијић“ Лозница,

-

ОШ „Доситеј Обрадовић“ Клупци,

-

ОШ „Степа Степановић“ Текериш,

-

ОШ „Вера Благојевић“ Бања Ковиљача и

-

неискоришћеног простора месне
заједнице Јошева (првобитно планиран за пословницу ЈП „Пошта
Србије“).
Члан 6.

Васпитно-образовни рад са децом
организоваће се у васпитним групама које се
у зависности од узраста деце и облика рада
формирају у складу са законом и прописима
донетим на основу закона.
Обим делатности Предшколске установе у смислу претходног става изражен
у броју група по облицима рада са децом,
утврђује се годишњим програмом рада који
доноси Предшколска установа у складу са
законом.
Члан 7.
Средства за реализацију програма
Предшколске установе обезбеђују се у буџету
града Лознице и учешћем непосредних
корисника установе.
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Члан 8.
Предшколске установе за децу и
друге установе које нису обухваћене овом
одлуком, а испуњавају услове утврђене
Уредбом о критеријумима за доношење акта
о мрежи предшколских установа и акта о
мрежи основних школа и овом одлуком, могу
се укључити у мрежу Установе по поступку
предвиђеном за доношење ове одлуке.
Члан 9.
Саставни део ове одлуке је Елаборат
за припрему одлуке о мрежи јавних
предшколских установа на подручју града
Лозницe кога је сачинила радна група
именована решењем Градоначелника града
Лозницe.
Члан 10.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о мрежи   предшколских установа на подручју града
Лознице („Службени лист града Лознице“,
бр. 21/2016).
Члан 11.
Ова одлука   ће бити објављена у
„Службеном листу града Лознице“, а ступиће
на снагу 8. дана од дана објављивања.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-11/19-30-2
Датум: 5. април 2019. године			
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
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ЕЛАБОРАТ ЗА ПРИПРЕМУ ОДЛУКЕ
О МРЕЖИ ЈАВНИХ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА
НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ЛОЗНИЦА

Лозница, јануар 2019
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1.УВОД
1.1.Правни основ
Одлуком о мрежи јавних предшколских установа са седиштем на територији ЈЛС  
Лозница утврђује се број и просторни распоред јавних предшколских установа, њихова
делатност и структура, као и постојање издвојених одељења ван седишта Установе.
Правни основ за доношење Одлуке о мрежи јавних предшколских установа садржан
је следећим прописима:
- Закон о основама система образовања и васпитања(„Сл.гласник РС“ број
88/17,27/18);
- Закон о предшколском васпитању и образовању(„Сл.гласник РС“ број 18/10,101/17 и
113/17);
- Закон о финансијској подршци породици са децом(„Сл.гласникј РС“ број 113/2017 и
50/2018);
- Стратегија развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2020 године(„Сл.
гласник РС“ број 107/12);
- Закон о националним саветима националних мањина(„Сл.гласник ЕС“ број 72/09);
2.КРИТЕРИЈУМ И ПРИНЦИПИ АКТА О МРЕЖИ ЈАВНИХ ПУ
Акт о мрежи јавних ПУ доноси скупштина ЈЛС и он представља план којим се утврђује
број и просторни распоред јавних ПУ, који обављају делатност у оовом седишту, ван седишта
у другом објекту, организовањем издвојеног одељења установе, у складу са законом.
Овај акт треба да уважи принципе једнаког права, доступности, ефикасности, а све
у складу са геогрфским, демографским, културним, економским, еколошким, и другим
карактеристикама локалне средине.
Допступност као један од важних принципа у ПУ, пружа могућност редовног ППП
који је законом обавезан а чији је обухват 100%, као и укључивање деце из руралних средина
(која немају могућност укључивања у целодневни боравак) старости од 3 до 5,5 година у
предшколско васпитање и образовање у трајању од 4 сата.
Мрежа ПУ, у складу са Уредбом о критеријумима за доношење акта и мрежи
предшколских установа („Сл. гласник РС“ број 21/18), мора бити рационалана и планирана
по принципу најмање једна предшколска установа у свакој јединици локалне самоуправе.
Такође је неопходно да се уваже специфичности локалне традиције,национално мешовитих
подручја и подручја насељених националним мањинама, како би се испоштовала њихова
Уставом загарантована права на образовање и васпитање на језику и писму нациналне
мањине.
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3.   ПРОФИЛ ГРАДА ЛОЗНИЦА
2-1  Географски подаци
Град Лозница налази се на западу Србије, на
десној обали реке Дрине, између Цера и Поцерине,
Мачве и планина Гучева и Борање.
Заузима  површину од 612 км2 , што чини 0,7
% територије Републике Србије. Такође, обухвата
54 насељена  места. Од укупне површине, 59 % је
пољопривредно земљиште.

  Најсевернија тачка Града налази се код Новог Села на 43°32’ СГШ, док је најјужнија
тачка код села Горња Борина на 19°13’ СГШ. Град Лозница припада Мачванском округу
захватајући 19 %   његове територије. У рељефу града Лознице истичу се три маркантне
целине: на северу Цер са Иверком, у средини басен Јадра са алувијалном равни Дрине, и на
југу планински венац Гучева. Смештена између Цера и Иверка, на северу и североистоку,
Влашића, на истоку, Гучева, Костајника и огранака Борање, на југу, а отворена према западу
и северозападу, територија града Лознице топографијом подсећа на огроман амфитеатар –
џиновску потковицу. Заклоњена планинама и њиховим огранцима од хладних северних и
источних ветрова. Лозница са околином представља својеврсну оазу жупног климата, по
којем се приметно разликује од поднебља суседних предела. Климат Лознице и њене околине
је веома погодан.
По водним ресурсима град Лозница је свакако међу првим у Србији. Њено водно
богатство је значајно и разноврсно. Чине га површински водотоци – реке, подземне воде,
обични и термо – минерални извори. Најзначајнији су: Дрина, Јадар, Лешница, Штира и
Жеравија. Водно богатство и његову разноврсност на градском подручју употпуњују воде
термоминералних извора. Најзначајније су воде Бање Ковиљаче, које се јављају у виду више
извора, као и воде Бање Бадање.
Добар георгафски положај Лознице, омогућио је и добру саобраћајну комуникацију.
Кроз Лозницу пролази главна саобраћајница Београд-Шабац-Лозница-Зворник-ТузлаСарајево, односно Бијељина-Лозница-Мали Зворник-Љубовија-Бајина Башта-Ужице и даље
до Црногорског приморја. Путем Лозница-Осечина-Ваљево-Лајковац излази на Ибарску
магистралу. Кроз Лозницу пролази и железничка пруга Шабац-Зворник.
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Сл.1 Локација града Лозница
Лозница има добар географско-саобраћајни положај.
Кроз Лозницу пролази главна саобраћајница Београд-Шабац-Лозница-Зворник-ТузлаСарајево, односно Бијељина-Лозница-Мали Зворник-Љубовија-Бајина Башта-Ужице и даље
до Црногорског приморја.
Путем Лозница-Осечина-Ваљево-Лајковац излази на Ибарску магистралу.
Кроз Лозницу пролази и железничка пруга Шабац-Зворник.

Сл. 2 Мапа града Лозницe са свим МЗ
Страна 7
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Лозница је природни, привредни, саобраћајни и културни центар овог дела Подриња.
Имала је важну улогу у историји, као гранични град Кнежевине Србије, истурен према
Босанском пашалуку, када је била окружно место, а и касније, као седиште Среза Јадранског,
а потом Лозничког.

Значајни природни ресурси у граду Лозница су шумски фонд, обрадиво пољопривредно
земљиште, налазишта метала и неметала, две бање ( Бања Ковиљача и Бања Бадања ) са
потенцијалима за развој здравственог туризма. Бања Ковиљача и Бања Бадања имају
статус специјалне болнице за рехабилитацију и значајне су туристичке дестинације за град
Лозницу.
2-2  Демографски подаци
Према попису из 2011. године у Граду живи 84.925 становника од чега је на територији
града стално насељено 79.327, односно 1,1% укупног становништва Србије. Према процени
Републичког завода за статистику, средином 2014. године у Лозници је живело 77.543
становника, од тога 39.444 жена и 38.099 мушкараца.
Стопа природног прирашатаја у 2014. години је била 4.
Просечна старост становништва је 42 године.
Структура становништва према старости у 2013. и 2014. години
Узраст
0-6 година
7-14 година
15-18 година
Радно способно
становништво (15-64
године)
Укупан број
становништва

Жене
2.505
3.183
1.761

Мушкарци
2.578
3.337
1.783

Жене
2.497
3.157
1.656

Мушкарци
2.550
3.309
1.703

26.700

26.970

6.610

7.069

39.697

38.439

26.302

26.584

Структура становништва према типу насеља - Попис становништва 2011. године

Градско становништво
Сеоско становништво
Укупно становништво
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Према подацима из децембра 2018. године, број незаполених на територији Града је
био 9114.
2-3 СТАЊЕ ПРИВРЕДЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ EКОНОМСКОГ РАЗВОЈА
Привреду града Лознице данас представљају 947 привредних друштава (март 2016.
АПР) и 2.695 (март 2016.АПР) предузетничких радњи. Некада, у периоду од 1960. - 1990. године
Лозница је била значајан привредни центар тадашње Југославије са великим привредним
гигантима који су запошљавали велики број радника. Индустријска традиција Града заснива
се на искуству које потиче из овог периода. Некадашњи значајни привредни субјекти, као
нпр. фабрика Вискоза која је запошљавала 12 000 радника још увек су у стечајном поступку.
Терминолошки речено brownfield представља сада један велики проблем не само Лозници
него и у Србији, али се може посматрати и као ресурс за будући развој привреде. У оквиру
представљања привреде града Лознице значајно је споменути инфраструктурно опремљену
индустријску зону која представља једну од најповољнијих локација у Србији захаваљујући
бројним олакшицама на локалном и државном нивоу које су усклађене са важећим законима
и другим прописима.

Локална привреда
Број предузећа
Величина предузећа
Доминантне гране
привреде
Највеће домаће компаније

Најважнији страни
инвеститори

(привредна друштва и предузетници, односно и правна и
физичка лица која обаваљају неку делатност  на територији
града) 3.642- 2016.АПР
96,52% малих, 3,02% средњих, 0,46% великих
Индустрија текстила, Прехрамбена индустрија, Прерада
папира и амбалаже, Дрвопрерађивачка индустрија и др.
NATURA TRADE -производња папирне амбалаже,ЕНИКОН
-металска индустрија,EP BELT-текстилна индустрија, МН грађевинарство ,STOBEX-грађевинарство, Radaljac companyпрехрамбена индустрија, Nelly - прехрамбена индустрија,
KIKA -текстилна индустрија и др.
Golden Lady-Vаly - текстилна индустрија; АДИЕНТ –
производња делова за аутомобилску индустрија , DIV Chabros
- дрвопрерађивач; S-biom-производња пелета, RIO SAVA
Eksploration д.о.о- рударство; IDEA-трговина,
МИНТ – производња компоненти за ауто индустрију
(компанија која започиње своје пословање на територији
града Лозница .
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Привредна структура
Према подацима из 2011. године било је регистровано 860 предузећа, а према подацима
из јуна 2016. године на територији града Лозницe је   регистровано 947 предузећа. Мала
предузећа имају доминатно учешће (96,03%), велика и средња учествују са 3,97 %.
У структури регистрованих предузећа доминирају трговинска предузећа, која чине
готово 40% укупног броја. Овако високо учешће одговара значају који трговина има у Лозници,
узимајући у обзир њено учешће у запослености и креирању народног дохотка у граду Лозница.
Када је реч о индустрији, у овој делатности је регистрована четвртина предузећа у Лозници.
У 2016. години на територији града Лозница регистровано је 2.695 приватних
предузетника, који се највећим делом, у готово половини случајева, баве занатством.
Сектор малих предузећа и приватно предузетништво су се током кризних година
показали као највиталнији део лозничке привреде, обезбеђујући запошљавање и приходе
становништва.
Оно што се може навести као главни проблем са којим се суочавају предузећа и
предузетници у Лозници јесте недостатак финансијских средстава, јер су кредити скупи, а
услове обезбеђења је тешко задовољити.
Економија
Број регистрованих запослених*

15595

(2015)

Регистровани запослени* у односу на број становника (у %)

19,1

(2014)

Просечне зараде без пореза и доприноса (РСД)

32663

(2015)

Број регистрованих незапослених

11936

(2015)

Регистровани незапослени на 1 000 становника

153

(2014)

Становништво према економској активности 2011.
Жене

Мушкарци

Обављају занимање

7918

12178

Незапослени

4382

5617

Деца млађа од 15 година

5740

6044

Пензионери

9027

7250

Лица са приходима од имовине

93

486

Ученици/студенти (15 и више година)

3044

2850

Лица која обављају само кућне послове у свом домаћинству

8048

1582

Остала неактивна лица
Укупно

1984
40236

3084
39091

Економски активни

Економски неактивни
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Индустрија
Данас град Лозница представља регионални центар динамичких привредних
активности у којем се развија конкурентно пословање. Последње деценије на територији
града забележен је развој малог и средњег предузетништва. У индустријској зони присутно
је  5 инвестиција од којих је једна страна директна инвестиција текстилне компаније Golden
Lady која данас запошљава око 1 000 радника .Остала 4 инвеститора су домаћа привредна
друштва: Радаљац компани, Натура-трејд, Вема -ин и Ледена лозица .
Главне индустријске гране су:
* Текстилна индустрија,
* Прехрамбена и кондиторска индустрија,
* Прерада дрвета,
* Прерада метала,
* Грађевинска индустрија,
* Хотелијерство и угоститељство.
Туризам
Природа овог дела Подриња, коју чини територије града Лозница богата је и
разноврсна. Равничарски, долински, брежуљкасти и ниско планински рељеф на територији
микрообласти Јадра, међусобно се спајају и прожимају на специфичан начин, чинећи простор
препознатљивим и туристички интересантним. Разноврсна природа, складних рељефних
облика, плодно земљиште, природне и антропогене вредности, специфичан микроклимат,  
бурна историјска прошлост, препознатљива по људима и догађајима и њима посвећеним
споменицима и манифестацијама, доприноси препознатљивости града Лозница на домаћем
туристичком тржишту.
Више од осталих туристичких вредности у граду Лозници истичу се:
РЕКА - Дрина,
БАЊЕ - Бања Ковиљача и Бања Бадања,
ПЛАНИНЕ - Гучево и Цер,
ЗНАМЕНИТО МЕСТО - Тршић,
МАНАСТИРИ – Троноша и Чокешина,
АРХЕОЛОШКА НАЛАЗИШТА - Пауље, код Брезјака, у Руњанима и др.
ОСТАЦИ СТАРИХ ГРАДОВА И УТВРЂЕЊА - Видојевица, Косанин град, Тројанов
град, Ковиљкин град (Градац), Јеринин град и др.
СПОМЕНИЦИ КУЛТУРЕ - Споменик из Првог српског устанка у Чокешини,
Споменик палим жртвама у Драгинцу, Спомен костурница на Церу, Спомен костурница на
Гучеву и др.
МУЗЕЈИ - завичајни Музеј Јадра у Лозници, музејске поставке у Тршићу: Музеј
језика и писма, Музеј Вукових сабора и Вукова спомен кућа са окућницом, знаменито место
Текериш: Историјска поставка Церске битке
ГАЛЕРИЈЕ: Стална поставка слика Миће Поповића и Вере Божичковић Поповић у
Лозници, Галерија Мине Караџић - Лозница.
КУЛТУРНО - ТУРИСТИЧКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ: Вуков сабор, Ђачки Вуков сабор,
Мићини дани, Цвијићеви дани, Краљевски карневал, Моточашће, Дани меда, Регата на
Дрини, Октобарски дани, обележавање Церске и Гучевске битке,
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СТАРЕ ЗГРАДЕ - Основна школа „Анта Богићевић”, стара гимназија „Вук Караџић”,
кућа Катића - галерија Миће Поповића, Музеј Јадра, Вуков дом културе и др; старе виле у
Бањи Ковиљачи: Босна, Ковиљача, Далмација, Херцеговина, Подриње, Гучево, Стражилово
и др, сумпорно купатило „Краља Петра Првог”, бањска дворана „Кур - салон” и др.
СПОМЕНИЦИ ЗНАМЕНИТИХ ЛИЧНОСТИ: Вук Караџић, Јован Цвијић, Филип
Вишњић, Степа Степановић, Влада Зечевић
Као носиоци развоја туризма издвајају се Бања Ковиљача и Бања Бадања. Богато
културно историјско наслеђе такође чини територију града Лознице веома значајном
дестинацијом за посету туриста.
4.  ИСТОРИЈСКИ ОСВРТ ПУ
  Почетком шездесетих година прошлог века у Лозници је основано прво дечије забавиште које је радило до краја новембра 1966. године када почиње да ради први вртић
(обданиште „Бамби“) у наменски изграђеном објекту у близини ОШ “Кадињача“, капацитета
од три васпитне групе.
Интезивни развој привреде у Лозници условио је пораст броја запослених.Фабрика  
хемијских производа“Вискоза“као носилац привредног развоја општине развијао се у гиганта
са преко 10 000 запослених.Развојем привреде ове средине  увећавао се број и расла је потреба
за збрињавањем предшколске деце.Број деце у вртићу је растао и убрзо је вртић постао тесан.
Због тога се  приступило изградњи још једног објекта који је започет 1970.г. а усељен 1973.
године. Нови вртић изграђен је у близини ОШ“Јован Цвијић“,са простором за три васпитне
групе и јасленим делом од три јаслене групе.Нови објекат добио је назив „Бамби II“.
Пораст броја деце у вртићима континуирано расте па надлежне институције у граду и
даље раде на проширењу капацитета.Израђен је пројекат доградње вртића „Бамби I“ чија је
реализација извршена у две фазе:1977.године када су дограђене две собе за васпитни узраст
са пратећим просторима и салом за заједничке активности као и две собе за јаслени узраст и  
1981. године дограђене су још три собе за васпитни узраст са пратећим простором и простор
за рад дечје кухиње.
Током 1980.године извршена је и адаптација старе школске зграде у Варош Лешници а
рад вртића у овом насељу почео је почетком наредне године,са две мешовите васпитне групе.
Исте године почеле су да раде предшколске групе ван седишта Установе.Биле су то групе у
Бањи Ковиљачи,Липничком Шору и Липници.
Већ 1983.године отворен је вртић у Бањи Ковиљачи са простором за две мешовите
васпитне групе. Број предшколских група по селима при основним школама се увећава
па школске 1984/85.године установа има 22 групе(616 деце)целодневног боравка и 12
предшколских група(4 групе у седишту Установе и 8 при основним школама).
Током 1985/86.године уведене су и неке новине у дневном распореду рада у Установи.
Почела је са радом друга смена у времену од 11,30 до 22,30.Од стране СИЗ-а дечје заштите
и ПП завода вршено је вредновање резултата рада Установе.По својим резултатима ова
Установа је сврстана међу прве у Србији,па јој се додељује златна плакета. Такви резултати
условили су да Установа добије значајна средства,како за проширење капацитета тако и за  
уређење постојећих.Одмах се приступило адаптацији простора за вртић у насељу „Штира II“
и опремању постојећих вртића и дворишта неопходним реквизитима.Нови објекат је усељен
1989.године у коме су смештене 3 васпитне групе.
Изменом Статута 1990.године Установа добија назив(Установа за предшколско
васпитање и образовање „Бамби“Лозница) у чијем саставу  је имала 6 наменски изграђених
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објеката: вртић „Бамби“,вртић“Лане“, вртић „Пчелица“ и јасле „Лептирић“- у Лозници
,вртић“Пинокио“-у Бањи Ковиљачи и вртић „Звончић“-у Варош Лешници.
Током 1995.године вртић у Лешници је порушен ради изградње спортске хале у том
месту.
Почетком деведесетих година привредни развој у земљи па и у нашој средини
доживљава крах. Време санкција тај тренд све више подстиче.То је условило да број деце
у вртићима  почиње да опада. Тако Установа у периоду од 1991. до 1994.године има више
капацитета за целодневни боравак  у односу на исказане потребе родитеља.
Ипак од 1994.године,без обзира на целокупну друштвену ситуацију,број деце у  
Установи се повећава  а листе чекања ,из године у годину, постају све дуже.Простори  намењени
за рекреативне и друге заједничке активности стављају се у функцију смештаја деце али је
то само ублажавало проблем недостатка капацитета.Иницијативе за проширење капацитета
почињу да се реализују од 2008. године када се реализују  конкретне активности на изградњи
нових   капацитета. Већ 2012.године завршен је и стављен у функцију вртић“Чаролија“ на
Лагатору,капацитета 270 места, са функционалном кухињом и осталим пратећим просторима.
Исте године, за потребе вртића , адаптирана је зграда месне заједнице у Лешници па  тиме
Установа у   радној 2012/2013.години постаје богатија за 2 нова објекта укупног капацитета
300 места.Почетком 2013.године за потребе реализације посебних програма адаптиран је
простор у Јадранској Лешнициа 2016. Године и простор у ОШ“Свети Сава“ у Козјаку.
Установа тренутно има 1518 деце. U целодневном боравку 773, у  четворочасовном
припремном предшколском програму  507  и 232 деце у додатним програмима.Због недостатка   
капацитета и радова надоградње на објекту „Бамби“  300 деце чека на упис у целодневни
боравак па је акценат и у наредном развојном периоду усмерен на  активности на проширењу
капацитета и повећању доступности тих капацитета деци из сеоског подручја и деци из
осетљивих група.
Укупно је запослено 174 радника од чега   су   111   васпитачи,10 медицимских
сестара-васпитача, 3 стручна сарадника(педагог,психолог и логопед), 1 сарадника, 2 сестре
на превентиви, 1 педагошки асистент, 6 радника у администарцији, 4 на одржавању,13 на
припремии дистрибуцији хране,21 радник на одржавању хигијене и 2 радника на пословима
руковођења.
   Установа смо са добром традицијом,дугом 52 године.Имамо дугогодишњу добру
сарадњу са привредним  субјектима  и институцијама  у свом окружењу. Стекли смо  поверење
родитеља и наклоност локалне самоуправе што је основ за даљи развој и напредовање.

Вртић „Чаролија“ Нова 1, Лагатор               Вртић „Пинокио“ Владимира Назора 3,
      КАПАЦИТЕТ:- вртић 9 група                                     Бања Ковиљача
                                - јасле  2 групе                          КАПАЦИТЕТ:-вртић 2 групе
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Вртић „Бамби“ Г.Јуришића бр.3 Лозница         Вртић „Лане “( Пролетерских бригада бр. 8. ЛО)
          КАПАЦИТЕТ:-јаслице 2 групе                               КАПАЦИТЕТ:-вртић 4 групе
                        -вртић   11 група                                                                                                       
                (У току је надоградња)
5. ТРЕНУТНА МРЕЖА И ПРОСТОРНИ КАПАЦИТЕТИ
На подручју града Лознице делатност предшколског васпитања и образовања се
остварује у једној предшколској установи са седам наменски грађених објеката (целодневни
ботавак) и припремним предшколском групама у објектима предшколске установе и основним
школама; посебни и специјализовани програми за децу старости од 3-5,5 година у граду
Лозници и сеоским подручјима(играонице).

5.1.Наменски грађени и прилагођени објекти
Назив објекта

Год.
изгр.

Вртић“Бамби“

Површ.
дворишта

Просторије у
објекту

Адреса

1966.
1 436 м2
1977.
1980.
2018/19. +560m2

6433m2

Г. Јуришића
бр. 3
Лозница

Вртић“Лане“

1973.

679,31 м2

   2283   м2

Јасле“Лептирић“

1973.

  291,41  м2 2283   м2

Вртић“Пчелица“

1989.

   331,21 м2   660  м2

-13 радних соба
-централна кухиња
-3 канцеларије
-2 собе за васпитаче
-санит, и гардер. прост.
-4 радне собе
-дистрибутивна кухиња
-вешерај
-васпитачка соба
-2 канцеларије
-санит, и гардер. прост.
-4 радне собе
-дистрибутивна кухиња
-васпитачка соба
-санит, и гардер. прост.
-3 радне собе
-дистрибутивна кухиња
-1 канцеларија
-санит, и гардер. прост.
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Вртић“Чаролија“

2012

2.370,02 м2 4.440 м2

Вртић“Пинокио“

1983.

Вртић“Звончић“

2012

   407,02 м2 користи
двориште
заједно са
домом
106,17 м2 1.397 м2

Вртић“Јадранче“

2013

  80 м2

300 м2

-11 радних соба
-сала за заједничке акт.
-васпитачка соба
-5 канцеларија
-централна кухиња
-магацински простори
-вешерај
-санит, и гардер. прост.
-2 радне собе
-васпитачку собу
-дистр.кухињу
-санит, и гардер. прост.
-2 радне собе
-приручна кухиња
-санитарни и гардер.
прост
-2 радне собе
-родитељски кутак
-санитарни простор

Број 4

Веселина
Мисите 26
Лозница

Владимира
Назора бр. 3
Бања
Ковиљача
Лешница
В.Благојевић 8
Ј.Лешница

ИО

ИО

ИО
ИО

5.2.Прилагођени простори при школама и МЗ
Место објекта за полудневни Број соба
боравак

Број
група

Површина
радног
простора
  25  м2

ОШ    Брадић

1

1

   “      Брезјак

1

1

32  м2

   “      Велико Село

1

1

20 м2

   “      Воћњак
   “    “В.Караџић”Лозница

1
1

1
2

25  м2
56  м2

   „      Г.Бадања

1

     12  м2

   „       Г.Ковиљача

Заједн. простор
са школском
децом
1

1

15,6  м2

   „       Д.Бадања
   “      Доњи Добрић

1
1

1
1

     22   м2
22  м2

   “      Драгинац

1

1

48  м2

   „       Зајача

1

1

41,25  м2

   “      Јадр. Лешница

1

2

40  м2

   “       Јелав
  МЗ    Јошева

1
1

1
1

16 м2
49 м2

  ОШ   Клупци

1

2

54 м2

Адреса    
Брадић, Горана
Станића 76
Брезјак, Стевана
Синђелића 1
В. Село, Бранка
Радичевића бб
Воћњак, Зајачки пут бб
Лозница, Филипа
Кљајића бб
Г. Бадања,
Светосавска бб
Г. Ковиљача,
Доситејева 11        
Д.Бадања, Церничка бб
Д. Добрић, Кнеза Иве
од Семберије бб        
Драгинац,
14. октобра бб
Зајача,
В.Караџића 29
Ј. Лешница,
Карађорђева 2        
Јелав, В. Караџића бб
Јошева,
Церских јунака бб
Клупци, Ратарска бб

Седиште
установе
/ИО
ИО
ИО
ИО
ИО
ИО
ИО
ИО
ИО
ИО
ИО
ИО
ИО
ИО
ИО
ИО
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   “       Козјак
   “       Коренита

1
1

3
1

72,10  м2
18  м2

   “       Лешница(ОШ)

1

2

55  м2

   “       Липница

1

1

40  м2

   “       Липнички Шор
   “       Лозничко Поље
   “        Ново Село

1
1
1

2
1
1

52  м2
42  м2
24  м2

   “        Руњани

1

1

19,5 м2

   “        Стража
   “        Ступница
    „       Трбосиље

1
1
Зај. простор са
школ. д.
1

0,5
0,5

20 м2
64 м2
48  м2

1

25 м2

1
1
Зај.простор са
шк. децом

1
1
1

25 м2
54  м2
44 м2

   “        Трбушница
   “        Тршић
   „        Цикоте
   “        Чокешина

10. 04. 2019.

Козјак бб
Коренита, Краља
Вукашина бб
Лешница, Браће
Малетића 1
Липница,
Карађорђева 49
Л.Шор, М. Тита 1
Л. Поље, Крфска бр. 1
Н. Село,
Вука Караџића 2
Руњани, Живојина
Мишића бб
Стража. В. Караџића бб
Ступница бб
Трбосиље бб
Трбушница,
Вере Бајан бб
Тршић,Тршићки пут бб
Цикоте бб
Чокешина, М. Тита бб

ИО
ИО
ИО
ИО
ИО
ИО
ИО
ИО
ИО
ИО
ИО
ИО
ИО
ИО
ИО

6.КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА
Приказ запослених по проценту упослености,школској спреми и радном искуству
Број запосл.
100%                    Норм                      О/Н

Школска спрема
Радно искуство у годинама
Свега
всс                             вшс                          ссс                      нкв                1-10             11-20          21-30         31-40          

Директор
Помоћник
директ.
Стручни
сарадник

  1
  1

1
-

1

-

-

-

   1

  3

  „

2-О

3

-

-

-

   2

-

Васпитач

111

  „

1-Н
32-О

37

74

-

-

  40

  „

79-Н
5-О

-

-

10

-

  7

Назив радног
места

Мед.сестравасп.

10

100% Н
  „ Н

5-Н
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-

  1
-

   1
   1

-

  1

   3

49

13

  9

111

  3

-

-

  10
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Педагошки
асист.
Сарадник за ЗЗ
Сестра на
превент.
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Број 4

   1

  „

О

-

-

1

-

   1

-

-

-

   1

   1
   2

  „
  „

Н
1-О

-

1
-

2

-

1

   1
   1

-

-

   1
   2

1
1

-

-

-

-

   1

1
-

-

   1
   1

Секретар
Шеф
рачуноводс.
Благајник
Ликвидатор
Админ.раднк
Магационер
Кувар
Сервирка

   1
   1

  „
   „

1-Н
Н
Н

   1
   1
   1
   1
  4
   9

   „
   „
  „
  „
   „
   „

Н
Н
Н
Н
Н
3-О

-

1
1
1
-

1
1
3
-

9

   1
   1
   3
   5

   1
   1
   2

2

   1
-

   1
   1
   1
   1
   4
  9

Вешерка
Домар
Спремачица

   2
   4
  19

   „
  „
  „

6-Н
Н
Н
7-0

-

-

4
-

  2
19

   1
  13

   2
   4

1  
1

   1
    1
   1

   2
   4
  19

УКУПНО

  174

174

12-Н
О-51

43

79

22

30

75

66

18

15

174

Н-123

Број запослених у установи регулисан је Правилником о ближим условима за почетак
рада и обављања делатности Установе за децу, Годишњим планом рада Установе,као и
Правилником о организацији и систематизацији послова у Установи.У радној 2018/2019
години број запослених радника на неодређено време је 123 а запослених на одређено време
је 51.
7.1.БРОЈ УПИСАНЕ ДЕЦЕ У СВИМ ОБЛИЦИМА РАДА У РАДНОЈ 2018/2019.
ГОДИНИ
Облик рада
Целодневни боравак-чисте групе
Целоднев. бор.-мешовите групе
ППП-четворочасовно трајање
Полудневни боравак (4 сата)
Посебни двочасовни програми
Млађа деца у предшк. Групама
УКУПНО

број деце по години рођења
2012
2013
2014 2015
177
172
175 119
8
29
   21 21
428+1 78
52
  55 44
32
  28 19
15
1
613+1 378
280 203

пол
2016 2017 м
49
356
2
44
257
64
31
7
51
759

ж
336
38
250
89
48
9
545

укупно
деце
692
   81
507
153
79
  16
1518

група
28
4
39
7
7
85
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7.2.БРОЈ УПИСАНЕ ДЕЦЕ У ПУ У ПОСЛЕДЊИХ 10 ГОДИНА
Радна година

2008/09.
2009/10.
2010/11.
2011/12.
2012/13.
2013/14.
2014/15.
2015/16.
2016/17.
2017/18.
2018/19.

Деца  у
целодневном
боравку

деца  ППП у двочасовним
програмома

број
866
869
682
707
1006
978
935
948
971
962
773

Број
482
661
643
623
596
501
562
513
511
444
507

група
27
26
26
25
38
39
39
38
39
39
32

група
38
46
46
45
46
41
42
40
38
35
39

Деца  узраста
од 3-5,5 година
у полудневним
програмима
Број група
50
2
50
2
50
2
25
1
64
3
112
5
123
5
136
6
145
7
142
7
153
7

Деца  од 3-5,5
година у кратким
програмима
број
70
88
99
79

група
4
6
7
7

8.ОБЈЕКТИ ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ХРАНЕ
Организациона јединица исхране врши припрему и дистрибуцију хране за децу
уписану у целодневни боравак.У објекту „Чаролија“налази се централна кухиња у којој се
припрема храна за целу Установу.Остали објекти имају дистрибутивне кухиње где се прима
храна,дистрибуира и одржава посуђе.
У оквиру свих објеката постоје кухињски простори без трпезарија и деца се хране у
радним собама. У објекту „Чаролија“је централна кухиња где се припрема око 1000 оброка за
потребе целе Установе
9.ОБЈЕКТИ ЗА РЕКРЕАЦИЈУ ДЕЦЕ
Предшколска установа на поседује објекте за одмор и рекреацију предшколске деце,како
на територији општине тако и ван ње.За организовање одмора и рекреације Установа користи
објекте других установа намењених за извођење одмора и рекреације.
10.РАЗВОЈ МРЕЖЕ ПУ ЗА НАРЕДНИХ 5 ГОДИНА
ОПШТИНА
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НАЗИВ
УСТАНОВЕ

МАТИЧНА
УСТАНОВА
И
ОБЈЕКТИ
Вртић”Бамби”
“
“Чаролија”
“
Лане”
“ “Лептирић”
“ “Пчелица”
“ “Пинокио”
“ “Звончић”
“ “Јадранче”
ОШ”С.Сава”
Козјак
вртић у изградњи
ОШ”Кадињача”
ОШ”Ј.Цвијић”
ОШ”В.Караџић”
ОШ”А.Богићевић”
ОШ Брадић
ОШ Брезјак
ОШ В.Село
ОШ Воћњак
Ш Г.Бадања
ОШ Г.Добрић

БРОЈ ДЕЦЕ
У РАДНОЈ
2018/2019.Г.

ОЧЕКИВАНИ БРОЈ ДЕЦЕ ПО РАДНИМ ГОДИНАМА
2019/2020.

2020/2021. 2021/22.

2022/23.

2023/24.

0/
274/58
99 / 75
91 /
58/ 73
39 / 27
79 /
37 /

382/98
274/58
99 / 75
68 /
58/ 73
39 / 27
79 /
37 /

372/108
240 /60
76/ 62
68 /
52 / 28
34 / 28
76 /
35 /

350/100
196 / 84
83 / 57
68 /
74 / 26
56/ 26
76 /
35 /

348/92
224 /56
83 / 52
65 /
54 / 46
62 / 28
72 /
30 /

333/102
200 / 76
85 / 50
65 /
54 / 46
68 / 22
70 /
30 /

49/ 8

49/ 8

45/10

43 / 7

42 / 8

39 / 11

0/
27 / 0
/ 28
/ 64
/ 30
/8
14 / 13
/5
5/5
/5
/2

0/
27 / 0
/ 28
/ 64
/ 30
/8
14 / 13
/5
5/5
/5
/2

0/
0/
/0
/ 36
/0
/7
12/ 15
/5
6/8
/3
/3

0/0
0/
/0
/ 36
/0
/7
14 / 12
/3
8/8
/1
/2

204/ 46
0/
/0
/ 26
/0
/8
10 / 13
/5
6/7
/3
/4

198 / 52
0/
/0
/ 26
/0
/6
14 / 12
/4
5/7
/3
/1

ЛОЗНИЦА

ПУ”БАМБИ”

ЛОЗНИЦА
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“ “Јадранче”
37 /
37 /
ОШ”С.Сава”
49/ 8
49/ 8
Козјак
вртић у изградњи 0 /
0/
ОШ”Кадињача”
27 / 0
/0
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ27ГРАДА
ОШ”Ј.Цвијић”
/ 28
/ 28
ОШ”В.Караџић”
/ 64
/ 64
ОШ”А.Богићевић” / 30
/ 30
ОШ Брадић
/8
/8
ОШ Брезјак
14 / 13
14 / 13
ОШ В.Село
/5
/5
ОШ Воћњак
5/5
5/5
Ш Г.Бадања
/5
/5
ОШ Г.Добрић
/2
/2
ОШ Г.Ковиљача
/5
/5
ОШ Д.Бадања
/7
/7
ОШ Д.Добрић
8 /13
8 /13
ОШ Драгинац
13 / 16
13 / 16
ОШ Зајача
/5
/5
ОШ Ј.Лешница
/ 31
/ 31
ОШ Јелав
/8
/8
МЗ Јошева
/ 14
/ 14
ОШ Клупци
/ 46
/ 46
ОШ Коренита
/ 14
/ 14
ОШ Лешница
/ 27
/ 27
ОШ Липница
/ 12
/ 12
ОШ Л.Шор
/ 29
/ 29
ОШ Лоз.Поље
/ 25
/ 25
ОШ Н.Село
9 /9
9 /9
ОШ Руњани
2/6
2/6
ОШ Стража
/2
/2
ОШ Ступница
/2
/2
ОШ Текериш
/1
/1
ОШ Трбосиље
/3
/3
ОШ Трбушница
/ 16
/ 16
ОШ Тршић
2 / 10
2 / 10
ОШ Цикоте
1/5
1/5
ОШ Чокешина
2/7
2/7

35 /

35 /

30 /

30 /

45/10

43 / 7

42 / 8

39 / 11

0/
0/0
0/
0/
ЛОЗНИЦЕ
/0
/0
/ 36
/ 36
/0
/0
/7
/7
12/ 15
14 / 12
/5
/3
6/8
8/8
/3
/1
/3
/2
/5
/6
/3
/2
8 / 13
10 / 12
12 / 15
12 / 14
/4
/4
/ 28
/ 27
/6
/6
/ 15
/ 15
/ 44
/ 42
/ 15
/ 15
/ 34
/ 29
/ 12
/9
/ 27
/ 26
/ 22
/ 19
8/8
6/7
1/ 6
2/6
/5
/6
/3
/4
/3
/3
/5
/3
/ 14
/ 13
/8
/9
/5
/4
1/6
2/8

204/ 46
0/
/0
/ 26
/0
/8
10 / 13
/5
6/7
/3
/4
/4
/1
7 / 11
10 / 12
/2
/ 30
/5
/ 14
/ 43
/ 14
/ 27
/8
/ 24
/0
6/6
/6
/3
/2
/3
/3
/ 12
/6
/5
3/5

198 / 52
0/
Број
/0
/ 26
/0
/6
14 / 12
/4
5/7
/3
/1
/3
1
8 / 10
10 / 13
/5
/ 28
/5
/ 12
/41
/ 12
/ 28
/9
/25
/0
6/6
2/4
/3
/1
/1
/2
/ 11
/7
/3
/6

СВЕГА

809 / 714

1056/684

1057/666

1231/694

1202/709

1180/699

УКУПНО СА
ППП

1523

1740

1723

1925

1911

1897

4

Легенда:
Број деце од 1-5,5 година/ број деце у припремном предшколском програму
Током предходних година Предшколска установа „Бамби“ стално има непопуларну
листу чекања јер њени капацитети не могу да одговоре на интересовање и потребе родитеља
за смештајем деце.Отварањем новог објекта „Чаролија“ 2012. године,извршено је примање
са капацитетом од 260 места, свих заинтересованих , тако да исте године није било листе
чекања. Међутим већ наредне године поново се јавља већи број заинтересованих у односу на  
капацитете објеката.Током ових година Град Лозница се развија и шири тако да су све веће
потребе за смештајем деце у Предшколску установу. Инвестициони развој града који је у
току, налаже отварање нових капацитета за смештај деце.У наредној години(2020.) припрема
се изградња и отварање новог објекта са капацитетом од 270 места. Овим проширењем
избрисала би се листа чекања и растеретили остали објекти у којима је уписано и 20% више
деце по групи од предвиђених норматива.  
Председник радне групе за израду Елабората за
припрему одлуке о мрежи јавних предшколских установа
на подручју града Лозница
Љубинко Ђокић, помоћник градоначелника града Лозницe, с.р.
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Члан 3.

На основу члана 35. став 7. Закона о
планирању и изградњи („Сл. гласник РС”,
бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - одлука
УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлукаУС, 50/13
– одлука УС, 98/13 -одлукаУС, 132/14,
145/14 и 83/18), члана 67. и 68. Правилника
о садржини, начину и поступку израде
докумената просторног и урбанистичког
планирања („Службени гласник РС“, број
64/15) и члана 40. став 1. тачка 6. и члана 84.
став 2. Статута града Лознице („Службени
лист града Лознице“, број 1/19 - пречишћен
текст), Скупштина града Лознице на седници
одржаној 5. априла 2019. године, донела је
ОДЛУКУ
о доношењу Измена и допуна Плана
генералне регулације
за насељено место Бања Ковиљача
Члан 1.
             Доносе се Измене и допуне Плана
генералне регулације за насељено место
Бања Ковиљача,  у даљем тексту: Измене и
допуне Плана.
Члан 2.
Границу обухвата Измена и допуна
Плана чине следеће катастарске парцеле
односно делови катастарских  парцела број:
550/1, 550/8, 550/9, 163/1, 144/3, 3600, 559/3,
559/2, 426, део 144/7, део 144/6, део 546/12,
део  155/4, 163/3, 162, део 546/2, 155/1, 156/2,
део 157/2, део 161/1, део 161/8, део 164/2,
део 164/8, део 164/6, део 550/6, 3126, 3599,
153/5, део 152/1, део 152/2, део 152/3, део
549/10, део 545/215, део 545/214, део 545/74,
део 545/73, део 545/72, део 545/213, део
549/1, део 153/3, део 153/1 и део 153/4 КО
Бања Ковиљача, укупне површине 3 ха 64
ара и 33м².
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           Изменама и допунама Плана су
предвиђене интервенције у Плану генералне
регулације за насељено место Бања
Ковиљача којима ће се омогућити изградња
репрезентативних туристичких објеката у
сврху туристичког развоја Бање Ковиљаче
те је самим тим извршено прилагођавање
урбанистичких параметара на парцелама у
обухвату Измена и допуна Плана на којима
су планирани објекти у функцији услуга,
угоститељства и туризма.
           Приликом израде Измена и допуна
Плана преиспитан је План детаљне
регулације Бања центар II - Бања Ковиљача
(„Службени лист града Лознице”, број 3/07)
и стављен ван снаге због неусклађености са
Планом генералне регулације за насељено
место Бања Ковиљача као вишим планским
документом.  
          Изменама и допунама Плана је обухваћена
Улица Планирана I у Бањи Ковиљачи и
извршено усклађивање са издатим техничким
условима „Инфраструктура железнице
Србије” ад. Београд бр. 2/2018-98 од 1.2.2018.
године којима је предвиђена могућност
решења укрштања пруге и планиране
саобраћајнице која ће се реализовати у две
фазе и то тако да се у првој фази на месту
укрштаја отвори путни прелаз у нивоу, док
ће се у другој фази када се повећа интензитет
друмског саобраћаја, место укрштаја пруге
и пута решити као укрштај ван нивоа тј.
изградњом подвожњака којим ће се друмски
саобраћај усмерити испод пруге.
            План садржи: границу плана и обухват
грађевинског подручја; границе плана и
обухват грађевинског подручја; претежну
намену
земљишта;
регулационе
и
грађевинске линије; потребне нивелационе
коте раскрсница улица и површина јавне
намене; попис парцела и опис локација за
јавне површине, садржаје и објекте; коридоре
и капацитете за саобраћајну, енергетску,
комуналну и другу инфраструктуру; мере
заштите културно-историјских споменика
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и заштићених природних целина; правила
уређења и правила грађења; графички део.
Члан 4.
          Саставни део ове Одлуке су Измене
и допуне Плана генералне регулације за
насељено место Бања Ковиљача, састављене
из текстуалног дела, графичког дела и
документације,   урађен од стране   ЈП за
управљање, планирање и пројектовање  
„Лозница развој” из Лознице, број 021.19/Г,
март 2019. године.
Члан 5.
          Текстуални део Измена и допуна Плана
се објављује у „Службеном листу града
Лознице”.

Број 4

Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу наредног
дана од дана објављивања у „Службеном
листу града Лознице”.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-11/19-30-3
Датум: 5. април 2019. године			
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
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На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, бр.
72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлукаУС, 50/13-одлукаУС,
98/13-одлукаУС, 132/14, 145/14 и 83/18), члана 67. и 68. Правилника о садржини, начину и
поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник
РС”, број 64/15) и члана 40. став 1. тачка 6. и члана 84. став 2. Статута града Лознице
(„Службени лист града Лознице”, број 1/19 - пречишћен текст), Скупштина града Лознице на
седници одржаној 5. априлa 2019. године, донела је

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО БАЊА КОВИЉАЧА
-текстуални деоА. ОПШТИ ДЕО
1.0. Правни и плански основ за израду плана
Правни основ за израду овог плана садржан је у одредбама:
-

Закона о планирању и изградњи (Сл. гласник Републике Србије бр. 72/2009; 81/2009испр; 64/2010-одлука УС и 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013--одлука
УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014);
Правилника о садржини, начину и поступку израде   докумената просторног и
урбанистичког планирања ( „Сл.гласник РС“, бр.64/2015);
Одлуке о изради Измена и допуна Плана генералне регулације за насељено место
Бања Ковиљача, бр. 06-41/18-26-4/2 од 27.12.2018.;
Одлуке о неприступању изради Стратешке процене утицаја на животну срединуИзмена
и допуна Плана генералне регулације за насељено место Бања Ковиљача, Сл./2018 од
27.12.2018.

Плански основ за израду овог плана је План генералне регулације за насељено место
Бања Ковиљача („Службени лист града Лозница“, бр. 4/11 и 14/17), којим је утврђена намена
површина и правила уређења и грађења, као и Просторни план града Лозница („Службени
лист града Лозница“, бр. 12/2011).
1.2. Основни циљеви израде плана
Циљ израде Измена и допуна Плана генералне регулације за насељено место Бања
Ковиљача је стварање законског и планског основа за просторно уређење површина које су
обухваћене Планом, са утврђивањем правила уређења и грађења за карактеристичне насељске
целине.
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1.3. Обухват плана
Предметним планом обухваћене су следеће катастарске парцеле: 550/1, 550/8, 550/9,
163/1, 144/3, 3600, 559/3, 559/2, 426, део 144/7, део 144/6, део 546/12, део  155/4, 163/3, 162,
део 546/2, 155/1, 156/2, део 157/2, део 161/1, део 161/8, део 164/2, део 164/8, део 164/6, део
550/6, 3126, 3599, 153/5, део 152/1, део 152/2, део 152/3, део 549/10, део 545/215, део 545/214,
део 545/74, део 545/73, део 545/72, део 545/213, део 549/1, део 153/3, део 153/1 и део 153/4 КО
Бања Ковиљача, укупне површине 3 ха 64 ара и 33м².
Простор који је обухваћен Изменама и допунама ПГР припада ТНЦ2 (типичне
насељске целине) – ужој зони главног центра насеља, на самом улазу у бањско лечилиште.
Такође, овај простор је раније био предмет разматрања ПДР Бања центар 2 – Бања Ковиљача
(„Сл.лист града Лозница“ бр. 03/07) и ПДР „комплекс спорта, туризма и рекреације“ у Бањи
Ковиљачи („Сл.лист града Лозница“ бр. 08/15).
2.0. Обавезе, услови и смернице из планских докумената вишег реда
2.1. Извод из Просторног плана града Лозница
Општи циљевипросторног развоја града Лозница значајни за развој КО Бања Ковиљача су:
-

-

развој туризма, базиран на бањском (здравственом) туризму Бање Ковиљаче и Бање
Бадање, транзитном туризму у граду Лозница, као и излетничком и рекреативном
туризму у оквиру природних и непокретних културних добара (Тршић, манастир
Троноша и др.);
успостављање система заокружене туристичке понуде;
валоризовање туристичких потенцијала у складу са трендовима тражње на регионалном
и националном нивоу;
афирмисање културних потенцијала као тачака регионалне изузетности и
препознатљивости, али и једног од битних економских покретача (посебно у
формирању атрактивне туристичке понуде);
коришћење приобаља Дрине за спортско-рекреативне активности;
увођење савремених стандарда квалитета услуга у туристичкој привреди;
функционално повезивање туризма са комплементарним делатностима (традиционално
занатство, екопољопривреда и сл.).

Туризам
Основ будућег развоја туризма односи се на:
-

развој Бање Ковиљаче као туристичког центра за одмор, релаксацију и здравствену
негу који треба да понуди виши квалитет урбаних функција регионалног значаја.
Развој Бање Ковиљаче, осим као бањског лечилишта, ће се преусмерити и ка развоју
специјализоване понуде у домену рекреације, риболова, забаве и одмора у природним
и створеним амбијентима, а посебно пословно - услужних делатности.

Планска решења подразумевају формирање туристичке зоне првог ранга, што
подразумева Бању Ковиљачу као примарни туристички центар са диверзификованом
туристичком понудом:
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- проширење постојећих смештајних капацитета;
- развој пратећих садржаја туризма;
- уређење и опремање простора намењених спорту и рекреацији (еко кампови,
рекреативне стазе, пунктови за лов и риболов, простори за школе, радионице);
- обезбеђење културних, едукативних и забавних туристичко-рекреативних програма и
садржаја;
- уређење плажа;
- адекватна туристичка опремљеност за здравствено/лечилишни туризам,  и
- развој екскурзионе туристичке понуде.
Јавне службе
Развој система јавних служби се односи на побољшање квалитета живота грађана
кроз подизање квалитета услуга и лакшу доступност објеката. У складу с тим, пропозиције и
принципи су представљени у смислу:
- подизања нивоа квалитета у свим насељима, адаптацијом и реконструкцијом
постојећих објеката или изградњом нових;
- обезбеђивања ефикасније доступности корисника организовањем нових, прилагођених
форми услуга (формирање мобилних здравствених служби, оснивање интернатског
или приватног смештаја за основце, адекватан смештај и брига о старим лицима
итд.);
- стимулисања приватног сектора (пореским олакшицама), и
- равнотежа у пружању услуга становништву општинског центра и осталих насеља,
нарочито кад су у питању основне шкoлe и примарна здравствена заштита, као
обавезне установе јавних служби.
2.2. Извод из ПГР за насељено место Бања Ковиљача
На простору обухваћеном катастарском општином Бање Ковиљаче, на основу
одабраних карактеристика, може се издвојити17 типичних насељских целина, односно
просторних система (затворених и отворених), површине 1 917ха.
     Подручје обухвата Измена и допуна ПГР-а припада типичној насељској целини
2 (ТНЦ2), у оквиру које се налази комплекс бањског парка са бањским лечилиштем као
доминантном амбијенталном целином. Према ПГР Бања Ковиљача, претежне намене за овај
простор чине угоститељски и туристички садржаји и услуге, а предвиђена је имогућност
решавања укрштања пруге и планиране саобраћајнице улица Планирана 1 у Бањи
Ковиљачи(технички услови „Инфраструктура железница Србије“, ад Београд - бр. 2/2018
од 1.2.2018.). На к.п. 550/1 налази се Дом културе. Део обухвата дуж улице Маршала Тита
припада ужој бањско-лечилишној зони заштите.

18.3.2. TIPI^NA NASEQSKA CELINA 2 (TNC2)
U@A ZONA GLAVNOG CENTRA NASEQA
PRAVILA URE\EWA
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NAMENA POVR[INA
U u`oj zoni glavnog centra naseqa su planirani slede}i sadr`aji:
I OBJEKATA
-jednoporodi~no (individualno) stanovawe u u`oj zoni glavnog centra naseqa, vile,
pansioni, ku}e za izdavawe sa dopunskim komercijalnim sadr`ajima i sa prate}
im sadr`ajima u funkciji turizma, ugostiteqstva i komercijalnim delatnostima
(apartmani i sobe za izdavawe, klinike, apoteke, ordinacije, fitnes, spa centri i
sl.);
-vi{eporodi~no stanovawe velikih gustina u u`oj zoni glavnog centra naseqa,
poslovno stanovawe, rentalno stanovawe, apartmansko stanovawe, sa dopunskim
komercijalnim sadr`ajima i sa prate}im sadr`ajima u funkciji turizma, ugostiteqstva
i komercijalnim delatnostima;
-tercijalne delatnosti u u`oj zoni glavnog centra naseqa: uslu`no-trgovinske
delatnosti (robne ku}e, tr`ni centri, zanatski centri, megamarketi, supermarketi),
poslovno-komercijalne delatnosti (banke, administrtivni centri lokalne uprave,
poslovni objekti dr`avnih organa, osiguravaju}i zavodi, poslovni objekti za
rentirawe), turisti~ke aktivnosti (hoteli, moteli, sportsko-rekreativni centri i
kompleksi, restorani i drugi ugostiteqski objekti).
Tako|e, na prostoru TNC2 su planirani hotelsko-turisti~ki sme{tajni kompleksi koji
su predvi|eni i Planom detaqne regulacije „Centar2” Bawa Koviqa~a. Hotelskoturisti~ki sme{tajni kompleksi su planirani u okviru u`e zone za{tite bawskole~ili{ne zone uz bawski park, a u okviru koje nisu mogu}i sadr`aji karakteristi~ni
za klasi~an vid stanovawa ve} su iskqu~ivo planirani takvi sadr`aji koji su uskla|eni
sa osnovnim bawskim sadr`ajima.
U TNC2 zastupqene su i ostale namene koje su obra|ene posebno u pravilima gra|ewa.
To su:
-dru{tveni standard;
-komunalne delatnosti i objekti infrastrukture;
-namene u funkciji saobra}aja (autobuska stanica, benzinska pumpa, `elezni~ka
stanica, parking prostor);
-trg;
-sport i rekreacija
-zelenilo.
USLOVI ZA[TITE
Prema uslovima za{tite bawsko-le~ili{nih kapaciteta u TNC2 postoji pojas u`e i
{ire bawsko-le~ili{ne zone.
U pojasu u`e za{tite bawsko-le~ili{ne zone mogu se locirati turisti~kougostiteqski, sportski, zdravstveni i drugi uslu`ni objekti koji su prate}i uz osnovne
bawske, sa kojima se dopuwuju, bez me|usobnog ometawa funkcije i za{tite.
U pojasu {ire za{tite bawsko-le~ili{ne zone mogu se locirati stanovawe i prate}
e namene, ali se vr{i kontrola uskla|enosti sa bawsko le~ili{nim i za{titnim
potrebama.
POSEBNI USLOVI
Za izgradwu objekata ve}ih gabarita, spratnosti kao i kompleksa (pogotovo sportskorekreativnih i hotelsko-turisti~kih kompleksa) u ovoj zoni obavezna je izrada
urbanisti~kih projekata, dok je obavezna primena Plana detaqne regulacije „Centar2”
Bawa Koviqa~a (donet odlukom SO Loznica, br.06-10/07-23-3 od 16.5.2007.god). U slu~aju
da je va`e}i plan detaqne regulacije neophodno prilagoditi planiranoj nameni i
urbanisti~kim parametrima iz Plana generalne regulacije na prostoru TNC2, treba
pristupiti izmenama i dopunama plana detaqne regulacije.
Kako se u TNC2 nalaze neke od zona za{tite (delovi 2 i 3 zone) odre|ene od strane
Zavoda za za{titu spomenika kulture iz Vaqeva, u kojima su predvi|ene odre|ene mere
za{tite, objekti za koje se utvrdi da se nalaze u tim zonama, pored mera za{tite iz
plana, moraju pribaviti uslove za izgradwu od nadle`nog zavoda za za{titu.
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DELATNOSTI,

POSLOVNO-KOMERCIJALNE DELATNOSTI, TURISTI^KE AKTIVNOSTI
I HOTELSKO-TURISTI^KI SME[TAJNI I SPORTSKO-REKREATIVNI
KOMPLEKSI) U U@OJ ZONI GLAVNOG CENTRA NASEQA
PRAVILA
PARCELACIJE
PRISTUPI
PARCELAMA

USLOVI ZA
IZGRADWU
OBJEKATA

Minimalna povr{ina parcele.........600m2
Minimalna {irina parcele..............12m
Sve gra|evinske parcele moraju imati direktan pristup na javnu povr{inu.
Pristupni put treba da je minimalne {irine 3,5m.
[irinu pristupnog puta dodatno odrediti u zavisnosti od na~ina parkirawa (broja
parking mesta, tipa i veli~ine gara`e i sl.) kao i od uslova i tehni~kih zahteva
protivpo`arne za{tite (za{tita visokih objekata od po`ara, za{tita gara`a za
putni~ke automobile od po`ara i eksplozija).
Indeks/stepen izgra|enosti:
-maksimalan indeks/stepen izgra|enosti za nivo bloka ili celine.........2,5
-maksimalan indeks/stepen izgra|enosti na parceli.......3,0
Indeks/stepen iskori{}enosti:
-maksimalan indeks/stepen iskori{}enosti na nivou bloka ili celine 50%
-maksimalan indeks/stepen iskori{}enosti na parceli..........60%
Visinska regulacija:
-maksimalna spratnost objekta P+4+Pk (prizemqe, 4 sprata, potkrovqe)
-maksimalna visina objekta:
do kote slemena.........21
do kote venca............18m
Kod objekata namewenih hotelsko-turisti~kim sme{tajnim kapacitetima ve}i deo
gabarita objekta (minimum 60% gabarita) mora imati spratnost P+2+Pk (prizemqe,
2 sprata, potkrovqe) dok se za preostali deo objekta omogu}ava spratnost P+4+Pk
(prizemqe, 4 sprata, potkrovqe).
Sportsko-rekreativni kompleksi i centri, ukoliko su jednofunkcionalni, mogu imati
maksimalnu spratnost P+2+Pk (prizemqe, 2 sprata, potkrovqe). Visina pojedinih
objekata ili delova jednog objekta u okviru sportsko-rekreativnog kompleksa je
uslovqena i sportsko-rekreativnim sadr`ajima koji su planirani da se odvijaju u
wemu.
-spratnost pomo}nog objekta P (prizemqe)
-maksimalna visina pomo}nog objekta
do kote slemena......5,0m
do kote venca........4,0m
Horizontalna regulacija:
Gra|evinska linija za svaku katastarsku parcelu je prikazana na grafi~kom prilogu
br.5 ,,Plan saobra}aja, regulacije i nivelacije...
Najmawe dozvoqeno rastojawe osnovnog gabarita (bez ispada) objekta od bo~ne granice
susedne gra|evinske parcele.....6,0m
-za izgra|ene objekte va`i postoje}e rastojawe
Najmawe dozvoqeno rastojawe osnovnog gabarita objekta od bo~nih susednih
objekata........12,0m
-za izgra|ene objekte va`i postoje}e rastojawe
Minimalno rastojawe dva objekta na parceli......8,0m
Minimalno rastojawe objekta od zadwe granice parcele......12,0m
Minimalno rastojawe objekta od naspramnog objekta.....1h, a ne mawe od 10,0m
Krovovi i potkrovqa:
Kod objekata mawih gabarita i ve}e spratnosti (poslovni objekti-kule, administrativne
zgrade i sl.) preporu~uju se kosi krovovi, nagiba krovnih ravni do najvi{e 40˚. Ukoliko
su objekti velikih gabarita i male spratnosti (megamarketi, supermarketi, tr`ni
centri i sl.), preporu~uju se ravni ili kosi krovovi koji su minimalnog nagiba 6˚.
Potkrovqa mogu imati nadzidak visok najvi{e 1,6m (ra~unaju}i od kote poda potkrovne
eta`e do ta~ke preloma krovne kosine). Izgradwa mansardnih krovova i vi{e
potkrovnih eta`a nije dozvoqena.
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ODVODWAVAWE

Odvodwavawe atmosferskih voda sa objekta nije dozvoqeno preko susednih parcela.

URE\EWE
SLOBODNIH
POVR[INA

Minimalni procenat zelenih povr{ina na parceli......20%

18.4.10. ZA[TITNO ZELENILO

18.4.10.1. Pravila ure|ewa
Zeleni koridori
Zelene koridore je mogu}e postaviti du` obale reke Drine, du` saobra}ajnica, ako je to
mogu}e du` nekih mawih vodotoka i kanala.
Budu}a mre`a pe{a~kih i biciklisti~kih staza treba da koristi postoje}e kao i
planirane zelene koridore.
Kod rekonstrukcije postoje}ih koridora va`e slede}i uslovi: sa~uvati zelene koridore
u postoje}im granicama, uva`avati pravce pe{a~kog i biciklisti~kog kretawa. Za{titni putni
pojas ozeleniti.
18.4.10.2. Pravila gra|ewa
Zeleni koridori
- Kod podizawa novih koridora va`e slede}i uslovi: kod vi{enamenskog kori{}ewa
zelenih koridora izbor vrsta i na~in sadwe prilagoditi primarnoj nameni (za{titni pojasevi,
za{titne {ume i sl.) u zavisnosti od veli~ine prostora dozvoqena je izgradwa sadr`aja za
rekreaciju.
- Kod novih zelenih koridora dozvoqeno je: sadwa, provla~ewe biciklisti~kih i
pe{a~kih staza, podizawe mesta za odmor, ugostiteqskih objekata, nadstre{nica na povr{ini do
5% povr{ine koridora, izgradwa sportskih objekata, podizawe parkova.
- Potrebno opremawe zelenih koridora: zelene koridore treba opremiti standardnom
infrastrukturom i sistemom za zalivawe. U putnom pojasu je dozvoqeno postavqawe putnih
objekata, infrastrukturnih vodova i objekata i reklamnih panova. Postavqawe ovih objekata se
ure|uje op{tinskom odlukom.
2.3. Измене и допуне ПГР-а Бање Ковиљаче
На предметном подручју не предвиђа се промена намена земљишта према важећем
ПГР Бања Ковиљача. На целим и деловима парцела у обухвату Плана претежна намена је из
домена туризма, угоститељства и услуга. У источном делу обухвата Измена и допуна ПГР,
налази се саобраћајница која је дата као планскорешење у важећем ПГР Бање Ковиљаче.
У поглављу 3.0. Општа правила грађења објеката прописана су правила која ће се
примењивати у границама обухвата Измена и допуна ПГР.
Ван обухвата Измена и допуна ПГР примењује се постојећи ПГР за Бању Ковиљачу.
3.0. Постојеће стање
Предметни простор налази се између главне бањске улице Маршала Тита, железничког
коридора Шабац-Мали Зворник и државног пута IБреда М26, који повезује Београд са
Подрињем.
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Терен је на свим парцелама раван. Карактеришу га велике слободне, неизграђене
површине, осим у југозападном делу обухвата, где се налазе стамбено – пословни објекат,
спратности П+3 (станови и апартмани са поштом и рестораном у приземном делу) и Дом
културе.
     Постојећим ПГР-е одређене површине унутар предметног простора, предвиђене
су за изградњу туристичких, угоститељских и осталих услужних објеката, које још нису
приведене намени и које су предмет ових измена.  

Сл.1 и 2 – Површине предвиђене за туристичко-угоститељске делатности (хотел)

Сл. 3 – Улица Планирана 1
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3.1. Инфраструктура
3.1.1. Саобраћај
Предметни простор пружа се у правцу север-југ са десне стране Дрине и добро је
саобраћајно повезан.Природне карактеристике корита реке Дрине, посталесу предуслов, а
у исто време и ограничавајући фактор, како за развој насеља тако и за формирање уличне
мреже у насељу.
Налази се између главне улице у Бањи Ковиљачи Маршала Тита и државног пута
IБреда М26.
Поред друмских саобраћајница, Бања Ковиљача је повезана са Лозницом и ширим
подручјем и преко железничке пруге (неелектрифицирана једноколосечна железничка
пруга Рума-Шабац-Распутница Доња Борина-државна граница, која повезује Мачвански
округ са коридором X). У садашњој организацији саобраћаја, овај вид повезивања је ипак
добио другоразредни значај, будући да се највећи део путничког саобаћаја обавља друмским
саобраћајницама.
3.2. Комунална инфраструктура
3.2.1. Водопривредна инфраструктура
Водовод
Основна карактеристика овог простора је делимично изграђено земљиште. На подручју
Измена и допуна овг плана постоји следећа водоводна инфраструктура:
- дистрибутивни цевовод питке воде Ø 250 ливено-гвоздени, који служи напајању свих
корисника у систему водоснабдевања Бање Ковиљаче;
- магистрални цевовод питке воде Ø 600, који служи напајању свих корисника у систему
водоснабдевања града Лознице
Канализација
Фекална канализација постоји у улици Маршала Тита (колектор јајстог профила
1600/1200мм, по општем систему), који је релативно плитко укопан, па део насеља нема
адекватно решено питање евакуације отпадних вода, јер су топографски у нивоу колектора.
Колектор је зидан и треба посебно обратити пажњу приликом планирања изградње,
као и кретања тешке механизације.
Кишна канализациона мрежа не постоји засебно, већ се атмосферске воде воде по
терену, а главни колектор у улици Маршала Тита је по општем систему, па се одводњавање
улице врши преко њега.
3.2.2. Електроенергетска инфрастуктура
Бања Ковиљача се снабдева електричном енергијом на напону 35 kVиз ТС 110/35 kV
„Лозница 1“ преко два правца, и то:
- кабловски са РП 35 kV, ТС 110/35 kV „Лозница 1“;
- надземно са РП 35 kV, ТС 110/35 kV „Лозница 1“ преко РП ТС 35/10 kV
„Трбушница“.
На подручју обухвата плана, налази се ЕЕ кабал 10 кV подземно.
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3.2.3. Телекомуникациона инфрастуктура
-

На предметном подручју постоји следећа ТТ инфраструктура:
међумесни коаксијални кабл (спољни пут Лозница-Мали Зворник), типа Th16-PS;
међумесни оптички кабл (спољни пут Лозница-Мали Зворник), типа TOSM 03(6x4)
xIIxo.4x3.5SMAN;
подземна месна приступна ТТ мрежа која припада кабловском подручју бр. 4 крајње
централе (КЦ) „Бања Ковиљача“, уз чију трасу је положена ПЕ цев Ø 50мм (резервна)
за потребе КДС-а;
ТТ кабловска канализација која се састоји од 4 односно 8 цеви Ø 110мм.

3.2.4. Топловодна мрежа
Предметне парцеле се налазе у зони у којој постоји изграђена дистрибутивна мрежа
даљинског грејања, па сходно томе, поред постојећих ограничења за пројектовање и израду
истог, постоји могућност прикључења на даљински систем грејања.
3.2.5. Гасоводна мрежа
У оквиру границе обухвата Измена и допуна ПГР-е није изграђена дистрибутивна
гасоводна мрежа.
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Б. ПЛАНСКИ ДЕО
1. Правила уређења
1.1. Концепција уређења простора
Основна концепција просторног уређења проистекла је из намена површина и услова
утврђених Планом генералне регулације за насељено место Бања Ковиљача, а условљена је
постојећим стањем, као и садржајима у непосредном окружењу.
У односу на основни ПГР Бање Ковиљаче, у обухвату Измена и допуна ПГР нису
планиране нове намене и поделе на нове целине и зоне.
1.2. Намена површина са билансима
Биланс у
обухвату плана
површине36433 м²
Површине јавне
намене

Остале површине

Заступљеност у
обухвату плана
(%)

Укупно

9880,02
98,6
2675,2

27,12%
0,27%
7,34%

12653,74м²

12561,13

34,47%

Површина ( м² )
саобраћајне површине
комуналне површине
зелене површине –
заштитно зеленило
туризам,угоститељство и
услуге
зелене површине - парк

11218,13

30,79%

37,74%
23779,26m²
62,26%

1.3. Саобраћајна инфраструктура
а) Развојне могућности
Непланско ширење насеља и велика густина објеката од пресудног су утицаја на то
да најзначајније промене у централној зони буду повољнијих техничко експлоатационих
карактеристика постојеће мреже и изградња једног броја нових саобраћајница на неизграђеном
делу насеља. Изградњом нових саобраћајница на подручју између улица М. Тита (коридора
државног пута IIБ реда бр.331) и коридора државног пута IБ реда бр.26 ће створити услове
за функционисање постојећих објеката који су сада у зони дозвољене градње и створити
предуслове за одрживост стамбених и услужних делатности.
Паркирање се решава у оквиру грађевинских прцела.
Све планиране саобраћајнице су сврстане по категоријама:
- насељске саобраћајнице I реда
  - насељске саобраћајнице II реда
  - насељске саобраћајнице III реда
  - остале насељске саобраћајнице(приступне,услужне, итд.).
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б) Урбанистичко-технички услови за изградњу саобраћајница
Изградњом нове саобраћајнице (ул. Планирана 1) на подручју између улице Маршала
Тита и коридора магистралног пута М26, стварају се услови за уређење запуштеног земљишта
и ширење туристичких и рекреационих садржаја и услужних делатности. Проширење
саобраћајне мреже дато је у важећем ПГР Бање Ковиљаче. Такође, задржавају се све
регулационе линије(графички прилог бр. 4).
Почетак саобраћајнице са тротоарима у улици Планирана 1 је са северне стране
обухвата, од државног пута IБ 26, и протеже сепрема југу, где се на 261.75 метара укршта са
железничком пругом Зворник – Шабац, а завршава се на 428.29 метара где ће се прикључити на
државни пут IIБ331. Ширина коловоза је 7.0 метара, коловоз је оивичен усправнимивичњацима
18/24 ц, осим на местима пешачких прелаза где су предвиђени оборениивичњаци 12/18 цм,
издигнути за 2 цм у односу на коловоз. Са обе стране коловозапредвиђен је тротоар ширине 1.5
метара. Дужина улице Планирана I је 428,29 метара,површине коловоза 3425 м2 и површине
тротоара 1.228 м2. Завршна коловозна конструкција је флексибилна-асфлат.
На месту укрштања саобраћајнице и тротоара са једноколосечном железничком
пругому овој, првој фази, пројектован је пружни прелаз у нивоу на железничке пруге
предметне саобраћајнице, ван станичне дужине.
Приликом планирања и пројектовања интерних саобраћајница (колске и пешачке
површине) ради приступа планираним објектима, водити рачуна о следећем:
- колске и пешачке површине и интерне саобраћајнице уредити у складу са стандардима
и прописима у зависности од врсте објекта и одвојити их ивичњацима од осталих
површина;
- потребан број паркинг места обезбедити у оквиру парцела. Потребно је обезбедити
једно паркинг или гаражно место по једној стамбеној јединици. За хотелијерске и
угоститељске објекте неопходно је обезбедити једно паркинг место на користан
простор за 10 кревета односно једно паркинг место на користан простор за 8
столица;
- обезбедити несметан приступ противпожарним возилима (Правилником отехничким
нормативима за приступне путеве и окретнице и уређене платое за ватрогасна возила
у близини објеката повећаног ризика од пожара („Службени лист СРЈ“, бр. 8/95) и у
складу са Законом о заштити од пожара (Сл.гласник РС 111/9 и 20/2015);
- обезбедити пешачке тротоаре за приступ пешака планираним објектима који морају
имати одговарајућу подлогу (бетонске плоче, асфалт);
- сви прилази у објекте морају се прилагодити стандардима и прописима који дефинишу
услове за несметан приступ хендикепираним особама и лицима са посебним потребама.
Планиране објекте урадити у свему ускладу са Правилником о техничким стандардима
планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање
и приступ особама са инвалидитетом, деци и старијим особама  (Сл. гласник РС, бр.
22/2015).
Уколико се евентуално буде планирала изградња саобраћајних прикључака на трасу
државног пута IIБ реда бр. 331, потребно је испоштовати следеће услове:
- предвидети реконструкцију, односно проширења државног пута у складу са важећом
планском документацијом и Законом о путевима („Сл. гласник РС, бр. 41/18);
- планирани број возила који ће користити саобраћајне прикључке;
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полупречнике лепеза у зони раскрснице утврдити на основу криве трагова меродавних
возила који ће користити предметне саобраћајне преикључке;
рачунску брзину на путу;
просторне карактеристике терена;
зоне потребне прегледности;
обезбедити приоритет саобраћаја на државном путном правцу;
адекватно решење прихватања и одводњавања површинских вода, уз усклађивање са
системом одводњавања предметног пута;
саобраћајном анализом размотрити потребу увођења додатних саобраћајних трака за
улив/излив и траке за лева скретања са државног пута, као и дужину истих у односу
на рачунску брзину пута и број возила.

Елементи пута и раскрснице (полупречник кривине, радијуси окретања, и др.) морају
бити у складу са Законом о путевима („Сл. гласник РС“, бр. 41/18) и Правилником о
условима које са аспекта безбедности у саобраћају морају да испуњавају путни објекти
и други елементи јавног пута („Сл. гласник РС“, бр. 50/2011).
Просторним односно урабнистичким планом, на основу члана 84. Закона о путевима
(„Сл. гласник РС“, бр. 41/18), одређују се деонице јавног пута, односно објекта са додатним
елементима (шири коловоз, тротоар, раскрснице, простори за паркирање, јавна расвета,
бициклистичке и пешачке стазе, и сл.) и објекти и опрема која одговара потребама насеља:
- приликом изградње напред наведених додатних елемената не сме се нарушити
континуитет трасе предметног државног;
- да ширина саобраћајних трака буде дефинисана у складу са важећим прописима и
законима из ове области.
Трошкове изградње додатних елемената јавног пута сноси општина, односно град
који је захтевао изградњу тих елемената.
Планом предвидети и обезбедити заштитни појас и појас контролисане градње на
основу чл.34. и 36. Закона о јавним путевима („Сл.гласникРС 41/18) тако да први садржај
објекта високоградње мора бити удаљен минимално 20,00м од крајње тачке попречног
профила државног пута I реда односно минимално 10,00м од крајње тачке попречног профила
државног пута II реда, уз обезбеђење приоритета безбедног одвијања саобраћаја на
предметном државном путном правцу. Ширина заштитног појаса примењује се и у насељима,
осим ако је другачије одређено важећим просторним односно урбанистичким планом.
У заштитном појасу и појасу контролисане градње забрањено је отварање рудника,
каменолома, депонија отпада и смећа.
Планском документацијом мора бити адекватно решено прихватање и одводњавање
површинских вода, уз усклађивање са системом одводњавања предметног државног пута.
Сходно члану 37.Закона о јавним путевима („Сл.гласник РС“, бр. 41/18) ограде и дрвеће
поред јавних путева подижу се тако да не ометају прегледност јавног пута и не угрожавају
безбедност саобраћаја.
-

Општи услови за постављање инсталација:
предвидети двострано проширење пута на пројектовану ширину и изградњу додатних
саобраћајних трака у потезу евентуалне реконструкције постојећих и изградње
додатних раскрсница;
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траса предметних инсталација мора се пројектно усагласити са постојећим
инсталацијама поред и испод предметних путева.
Услови за укрштање инсталације са путем:
да се укрштање са путем предвиди искључиво механичким подбушивањем испод
трупа пута, управно на пут, у прописаној заштитној цеви;
заштитна цев мора бити пројектована на целој дужини између крајњих тачака
попречног профила пута (изузетно спољна ивица реконструисаног коловоза) увећана
са по 3,00 м са сваке стране;
минимална дубина инсталација и заштитних цеви од најниже коте коловоза до горње
коте заштитне цеви износи 1,50 м;
минимална дубина инсталација и заштитних цеви испод путног канала за одводњавање
(постојећег или планираног) од коте дна канала до горње коте заштитне цеви износи
1,20 м;
приликом постављања надземних инсталација водити рачуна о томе да се стубови
поставе на растојању које не може бити мање од висине стуба, мерено од спољне ивице  
земљишног појаса пута, као и да се обезбеди сигурносна висина од 7,00м од највише
коте коловоза до ланчанице, при најнеповољнијим температурним условима.
Услови за паралелно вођење инсталација са путем:
предметне инсталације морају бити постављене минимално 3,00 м од крајње тачке
попречног профила пута (ножице насипа трупа пута или спољне ивице путног канала
за одводњавање) изузетно ивице реконструисаног коловоза уколико се тиме не ремети
режим одводњавања коловоза;
на местима где није могуће задовољити услове из претходног става мора се
испројектовати и извести адекватна заштита трупа предметног пута;
не дозвољава се вођење предметних инсталација по банкини,по косинама усека или
насипа, кроз јаркове и кроз локације које могу бити иницијале за отварање клизишта.

За све предвиђене интервенције и инсталације које се воде кроз земљишни појас
(парцелу пута) путева у надлежности ЈП Путеви Србије потребно је обратити се ЈП Путеви
Србије за прибављање услова и сагласности за израду пројектне документације, изградњу и
постављање истих.
Железнички саобраћај
На основу развојних планова „Инфраструктура железнице Србије“АД као и према
Просторном плану Републике Србије (Службени гласник РС бр. 88/2010), планира се
ревитализација и модернизација постојеће железничке пруге.
Изградња објеката се планира са леве стране пруге на растојању већем од 25м,
рачунајући управно на осу колосека постојеће железничке пруге. Планирани објекти не
смеју својом изградњом нити експлоатацијом угрозити безбедност одвијања железничког
саобраћаја.
У заштитном пружном појасу могуће је планирати уређење зелених површина,
причему треба водити рачуна да високо растиње мора бити на растојењу већем од 10м у
односу на спољну ивицу пружног појаса.
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Укрштање пруге и улице Планирана 1 реализоваће се у две фазе и то тако да се у првој
фази на месту укрштаја отвори путни прелаз у нивоу, док ће се у другој фази, када се повећа
интензитет друмског саобраћаја, место укрштаја пруге и пута решити као укрштај ван нивоа,
односно, да се изгради подвожњак којим ће се друмски саобраћај усмерити испод пруге.
Како је планирано да се улица Планирана 1 у км 56+521 укршта са регионалном
пругом Рума-Шабац-Распутница Доња Борина-државна граница, формирана је Комисија
која је дана 31.01.2018. извршила увиђај на лицу места и на основу тога и увида у техничку
документацију утврдила да се могу издати Технички услови за отварање и изградњу новог
путног прелаза према следећем:
1. Могуће је пројектовати и изградити саобраћајницу са тротоарима и јавном
расветом у улици Планирана 1 која се гради на к.п. 144/3, 163/3, 144/6, 547, 162,
546/2, 15571, 155/4, 3126 (место укрштаја са ђелезничком пругом), 153/4, 153/,
152/2, 153/3, 152/3, 549/1, 545/213, 545/72, 545/73 и 545/74 К.О. Бања Ковиљача,
деоница од км 0+025,00 до км 0+453,29 као веза државних путева и прикључује се
државни пут IБ 26 на км 128+547 и на државни пут IIБ 331 на км 2+522;
2. У оквиру пројектовања и изградње саобраћајнице могуће је отворити и изградити
нови путни прелаз у нивоу у км 56+521 (стационажа на путу 286,75) на месту
укрштаја улице Планирана 1 и регионалне једноколосечне железничке пруге
Рума-Шабац-Распутница Доња Борина-државна граница, на к.п. 3126 К.О. бања
Ковиљача;
3. Угао укрштања железничке пруге и улице износиће приближно 90°, како је то
планирано ПДР-е Бања центар 2-Бања Ковиљача;
4. Друмски саобраћај на новом путном прелазу у км 56+521 непоходно је обезбедити
аутоматским полубраницима са светлосним саобраћајним знацима на путу, на
основу члана 10. Правилника о начину укрштања железничке пруге и пута, пешачке
и бициклистичке стазе, месту на којем се може извести укрштање и мерама за
осигурање безбедног саобраћаја („Сл. гласник РС“, бр. 89/2016);
5. С обзиром да станица Ковиљача није поседнута у периоду од 00,00-24,00 часа на
основу материјала реда вожње за 2017/2018. годину, путни прелаз се може третирати
као прелаз на отвореној прузи и на основу тога је неопходно предвидети уградњу
аутоматског уређаја са контролним сигналима на основу члана 30. Правилника
о техничким условима за сигнално-сигурносне уређаје („Сл. гласник РС“, бр.
89/2016);
6. Комплетан уређај за обезбеђење саобраћаја на путном прелазу треба да поседује
дозволу за експлоатацију на пругама „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д.;
7. Предметни путни прелаз мора да буде изведен у електрорелејној или електронској
технологији. У случају да путни прелаз буде изведен у електронској технологији,
неопходно је да има могућност бар седмодневног протоколисања свих догађаја
и команди везаних за рад путног прелаза, као и даљинско очитавање поменутих
регистровања. Уређај мора и да омогућава слање кодираних СМС порука (са кодом
SM/KV) на мобилни телефон надлежног лица из припадајуће SS деонице);
8. Напајање урећаја за осигурање путног прелаза неопходно је извести са постојеће
дистрибутивне мреже у склопу осветљења нове улице Планирана 1;
9. Сам уређај за осигурање прелаза треба да поседује батерију за аутономни рад од 8
сати по нестанку мрежног напона. Батерија мора бити смештена у истој просторији
са уређајем;
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10. Уређај путног прелаза треба да буде смештен у посебној типској кућици са леве
стране пруге;
11. На индикационој плочи смештеној у самој кућици путног прелаза морају се налазити
минимално следеће индикације: стање редовно (SR), сметња (SM) и квар(KV). У
зависности од испоручиоца опреме могу се налазити и друге индикације;
12. Укључну тачку за аутоматско укључење потребно је одредити у меродавну
Vmax=10km/h. На бази ових брзина, ширине укрштаја и важећих прописа,
извршити прорачун укључне тачке за укључење путног прелаза. Поред укључних
уређаја потребно је уградити и сигнални знак 57: „Укључна тачка очекуј контолни
сигнал“;
13. Ради обавењтења корисника о забрани преласка преко путног прелаза, исти
се опрема са два путна сигнала од којих сваки има по две светиљке и јакочујно
звоно;
14. Повезивање спољашњих елемената уређаја извести са стандардним кабловима
стандардног типа (SPZ, PNK иTK 39P или TK 59P);
15. Неопходно је обезбедити телефонско споразумавање између путног прелаза и
станице Лозница. За остваривање ове везе у телефонском ормару путног прелаза
биће смештен телефон;
16. Потребно је омогућити руковање уређајем путног прелаза и на лицу места путем
локалног постављача, који је потребно уградити на спољни зид кућице или на
посебан стуб поред путног прелаза. Кључеви LOB кључа ће се чувати код
отправника возова станице Лозница;
17. Уколико путни прелаз буде урађен у електронској технологији неопходно је да
испоручилац опреме уз испоруку уређаја путног прелаза обезбеди и један лап топ
за потребе очитавања дијагностике;
18. Ширина коловоза на новом путном прелазу ће износити 7м, док ће се са обе стране
коловоза у склопу коловозне конструкције налазити пешачка стаза ширине 1,5м;
19. Коловозну конструкцију грађевински уредити са   коловозном конструкцијом од
гумених панела за тешко друмско оптерећење;
20. Предвидети уградњу комплетне коловозне решетке са бетонским праговима;
21. Предметни путни прелаз неопходно је пројектовати у складу са тачком 7 Правилника
о начину укрштања железничке пруге и пута, пешачке или бициклистичке стазе,
месту на којем се може извести укрштање и мерама за осигурање безбедног
саобраћаја;
22. Потребно је предвидети одводњавање путног прелаза. Пројектовање одводњавања
у зони путног прелаза извршити тако да се предвиди уградња довољног броја
дренажних цеви које ће прихватати сву површинску и подземну воду, како би се
решио проблем задржавања воде на путном прелазу;
23. Путни прелаз неопходно је грађевински уредити у складу са Правилником
о техничким условима и одржавању горњег строја железничких пруга („Сл.
гласник РС“, бр. 39/2016), Правилником о изменама и допунама Правилника о
техничким условима и одржавању горњег строја железничких пруга пруга („Сл.
гласник РС“, бр. 74/16), Правилником о техничким условима и одржавању доњег
строја железничких пруга („Сл. гласник РС“, бр. 39/16), Правилником о изменама
и допунама Правилника о   техничким условима и одржавању доњег строја
железничких пруга пруга („Сл. гласник РС“, бр. 74/16) и Правилником о начину
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укрштања железничке пруге и пута, пешачке или бициклистичке стазе, на месту
на којем се може извести укрштање и мерама за осигурање безбедног саобраћаја;
24. Потребно је поставити железничку и друмску сигнализацију у складу са
новопројектованим путним прелазом и важећим Правилницима;
25. С обзиром да је планирано осветљење улице Планирана 1, у склопу изградње
путног прелаза могуће је поставити две ПВЦ цеви у правцу пружања трасе расвете
(уз тротоар са леве или десне стране);
26. Стубове јавне расвете уз нову друмску саобраћајницу поставити на минималној
удаљености од пруге 15м од осе колосека. Осветљење јавне расвете треба да буде
такво да не заслепљује машиновођу, односно да не омета уочавање сигнализације
на прузи;
27. Заштитне цеви поставити на минималној дубини 1,8м мерено од коте горње ивице
прага до горње ивице заштитне цеви. Заштитне цеви поставити у минималној
дужини 16м тако да се крајеви заштитнох цеви завршавају на 8м мерено од осе
колосека;
28. Код радова у зони новог путног прелаза, посебна пажња се мора обратити на
стање и положај евентуалних железничких и осталих подземних, површинских и
ватдушних инсталација како не би дошло до оштећења истих. Податке о положају
каблова узети од Секције за ЕТП Београд (Пионирска 6, Београд, тел. 011/3618
239), „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. и уцртати их у ситуацију;
29. На основу ових техничких услова не може се приступити извођењу радова, већ је
подносилац захтева обавезан да за предметно отварање и изградњу путног прелаза у
км 56+521 регионалне неелектрифициране једноколосечне железничке пруге РумаШабац-Распутница Доња Борина-државна граница изради одговарајућу техничку
документацију и један примерак исте достави Сектору за развој „Инфраструктура
железнице Србије“ а.д., (Немањина 6, Београд, тел. 011/361-82-72), ради добијања
Решења о верификацији (Сагласности) на техничку документацију. У примерак
техничке документације укоричити препис ових техничких услова. Техничком
документацијом предвидети динамику и технологију извођења радова, тако да се
не захтева затвор колосека;
30. Техничке документација треба бити урађена у складу са одредбама Закона о
железници („Сл. гласник РС“, бр. 45/2013, 91/2015 и 113/2015), Закона о безбедности
и интероперабилностижелезнице („Сл. гласник РС“, бр. 104/2013, 66/2015 и
92/2015), Правилника о начину укрштања железничке пруге и пута, пешачке
или бициклистичке стазе, месту на којем се може извести укрштање и мерама за
осигурање безбедног саобраћаја („Сл. гласник РС“, бр. 89/2016) и других прописа
који регулишу предмет пројектовања;
31. Дати такво пројектно решење изградње путног прелаза, како би се у току извођења
радова несметано одвијао железнички саобраћај, а све радове на изградњи путног
прелаза који захтевају затвор колосека, планирати у режиму дневних затвора,
у временским интервалима које ће одредити Сектор за саобраћајне послове
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д., (Немањина 6, Београд, тел. 011/361-8214);
32. Пројектант је дужан да се придржава одредби техничких услова и прописа важећих
Закона и Правилника за ову врсту објеката при пројектовању, као и ових Техничких
услова;
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33. За време извођења радова је неопходан надзор стручних служби „Инфраструктура
железнице Србије“ а.д. у циљу очувања безбедности железничког саобраћаја и
заштите железничке инфраструктуре. У том смислу, пре почетка извођења радова,
инвеститор је обавезан да извести Секцију за инфраструктуру Београд, како би
технички органи Секције проверили исправност градње везану за услове из ових
техничких услова и вршили надзор са аспекта безбедности железничког саобраћаја
и заштите железничке инфраструктуре у току извођења радова у пружном појасу.
Надзорни органи ће на лицу места решити све случајеве који нису обухваћени
издатим техничким условима у складу са важећим прописима и интерним
железничким правилницима;
34. За време извођења строго водити рачуна да се материјалом из ископа не запрља
колосек или туцаничка призма, а сав придобијени материјал из ископа депоновати
и распланирати на супротну страну од колосека. По завршеном извођењу радова
околни терен и железнички одводни каналсе мора уредити тако да се атмосферске
воде не задржавају у зони трупа пруге;
35. По завршетку извођења радова, железнички надзорни орган је дужан да са
извођачем радова сачини записник о извршеним радовима и исти достави Сектору
за некретнине и попис и Сектору за развој „Инфраструктура железнице Србије“
а.д., да су при извођењу радова испоштовани ови технички услови;
36. Након завршених радова на отварању и изградњи новог путног прелаза, мора се
извршити технички преглед објекта у складу са чланом 155 Закона о планирању
и изградњи ((Сл. гласник Републике Србије бр. 72/2009; 81/2009-испр; 64/2010одлука УС и 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и од стране Комисије за функционално испитивање
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.;
37. Неопходно је да подносилац захтева за изградњу новог путног прелаза по
завршетку извођења радова покрене поступак код надлежног Министарства за
укидање путног прелаза у км 58+801 регионалне железничке пруге Рума-ШабацРаспутница Доња Борина-државна граница. Отварањем новог путног прелаза ће
се стећи услови за укидање наведеног путног прелаза, који је под углом мањим
од законски прописаног ( 50, а законски минимум је 60°), за који не постоје
запослени који би поседали механички браник и за чијим постојењем ће престати
потреба отварањем нове саобраћајнице Планирана 1;
38. Све штете које могу настати по „Инфраструктуру железнице Србије“ а.д. у току
извођења радова и надаље у току експлоатације друмске саобраћајнице Планирана
1 и новоотвореног путног прелаза, инвеститор је дужан да надокнади овом
предузећу;
39. Свим променама које могу настати на овом делу пруге за потребе железнице,
инвеститор је дужан да се прилагоди са својом инфраструктуром у одређеном року
и о свом трошку;
40. „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. неће сносити никакву одговорност у
случају настанка било какве штете на друмској саобраћајници Планирана 1 због
близине пруге, нити је обавезно да било какву штету надокнади кориснику исте;
41. Уколико се са радовима не започне у року од 2 (две) године, технички услови се
морају поново тражити.
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1.4. Водоводна мрежа
Због потенцијалног ширења насеља биће потребно повезати дистрибутивни цевовод, на
минималну величину цевовода од Ø 125мм, што треба проверити кроз хидраулични прорачун
у главном пројекту. Трасу цевовода провући паралелно са трасом пута. Трасе постојећих
цевовода повезати са планираним у прстенасту водоводну мрежу. Такође предвидети потребан
број уличних хидраната.
Пре почетка изградње, инвеститор мора имати одговарајући извођачки пројекат. У
пројекту ће се дефинисати који ће се потрошачи прикључити. Уколико топографски услови
одговарају, шахт се може продубити да би се накнадно могли прикључити и потенцијални
други корисници.
-

цевовод планирати од ПВЦ или ПЕ-ХД материјала за одговарајућу темену носивост;
пресек цевовода у складу са прорачуном, минимум 150мм;
шахт извести од бетона, диспозиције према условима на терену.

Главним пројектом дефинисати да ли кишне воде водити цевоводом или каналом који
ће бити надкривен. Осталу мрежу водити цевоводима према прорачуну у Дубоки поток. Сам
улив у корито заштитити од ерозије.   
Заштитна зона (појас) око главних цевовода износи са сваке стране по 2,5м. Ширина
појаса заштите ван насеља са сваке стране цевовода одређује се у односу на пречник цевовода:
Ø80мм – Ø200мм=1,5м; Ø300мм-Ø500мм=3,0м; Ø50-Ø1000мм и преко = 1,5м.
Укрштања са инфраструктуром обавити по важећим прописима и нормативима, уз
обострану заштиту и под углом од 90°.
За израду техничке документације за пројектовање трасе цевовода који се укршта
са трасом железничке пруге, потребно је прибавити Техничке услове од „Инфраструктуре
железнице Србије“а.д. Београд.
1.5. Електроенергетска мрежа
Приликом изградње објеката водити рачуна о следећем:
1. Заштитни појас за подземне електроенергетске водове, са обе стране вода од
крајњег фазног проводника, има следеће ширине:
- за подземне енергетске водове (каблове) зноси, од ивице армирано-бетонског
канала, напонски ниво 1кV до 35 кV, укључујући и 35 кV-1 метар;
2. Приближавање и укрштање енергетских и телекомуникационих водова: при
паралелном вођењу енергетског и телекомуникационог кабла дозвољен је најмањи
хоризонтални размак од 0,5м за каблове 1кV (ЈУСН.ЦО.101). Укрштање енергетског
и телекомуникационог кабла врши се на размаку од 0,5м. Угао укрштања треба
да буде што ближи 900, али не мањи од 300 у насељеним местима, односно не
мањи од 450 ван насељених места. Енергетски кабл се по правилу, поставља испод
телекомуникационог кабла. Уколико се размаци не могу постићи, енергетске
каблове на тим местима треба провести кроз цеви, али и тада размаци не смеју да
буду мањи од 0,3м. Телекомуникациони каблови који служе искључиво за потребе
електродистрибуције, могу се полагати у исти ров са енергетским кабловима, на
најмањем размаку који се покаже задовољавајући прорачуном, али не мањи од
0,2м;
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3. Приближавање и укрштање енергетских каблова са цевима водовода и
канализације: није дозвољено паралелно вођење енергетских каблова испод или
изнад водоводних или канализационих цеви, осим при укрштању. Хоризонтални
размак енергетског кабла од водоводне или канализационе цеви треба да износи
најмање 0,4м. Енергетски кабл при укрштању може бити положен изнад или
испод водоводне или канализационе цеви, на растојању од најмање 0,3м. Ако се
размаци немогу постићи, тада енергетски кабл треба провући кроз заштитну цев.
На местима паралеленог вођења или укрштања енергетског кабла са водоводном
или канализационом цеви ров се копа ручно (без употребе механизације);
4. Укрштање енергетског кабла са водотоком: укрштање енергетског кабла
са водотоком (река, канал и сл.) изводи се полагањем преко мостова. Изузетно,
укрштање са мањим рекама, потоцима и сл. може да се изводе полагањем кабла на
дно или испод дна водотока. Полагање кабла на дно водотока изводи се на месту где
је брзина воде најмања и где не постоји могућност већег одрона земље или насипања
муља. Каблови употребљени за ово полагање морају бити појачани арматуром од
челичних жица. Полагање кабла испод дна водотока изводи се провлачењем кроз
цев на дубини од најмање 1,5м испод дна водотока;
5. Полагање енергетских каблова преко моста: за полагање преко мостова
препоручује се коришћење каблова са полимерном изолацијом и полимерним
плаштом (PP00-АS и сл.). Каблови са оловним плаштом могу да се полажу преко
мостова само ако се не очекују велике и учестале вибрације. У супротном, треба
користити каблове са алуминијумским плаштом. Није дозвољено полагање
енергетских каблова са оловним плаштом преко челично-решеткастих мостова.
Препоручује се полагање енергетских каблова испод пешачких стаза у каналима
или цементно-азбестним цевима. Ови канали (цеви) не смеју да служе за одвод
атмосферске воде, а мора да буде омогућено природно хлађење каблова. Код већег
моста је уобичајено да се у његовој унутрашњости предвиди посебан тунел са
конзолама или испустима за ношење каблова. Дозвољено је и слободно полагање
по конструкцији моста ако су енергетски каблови неприступачни нестручним
лицима и ако су заштићени од директног зрачења Сунца. Свуда где је то могуће,
енергетске каблове треба полагати без спојница на мосту. У супротном, спојницу
треба монтирати на стабилном месту моста (носећи стуб и сл.). Препоручује се да
кабловске спојнице буду удаљене најмање 10м од крајева моста. На местима прелаза
енергетског кабла са челичне конструкције моста на обалне ослонце моста, као и
на прелазима преко дилатационих делова моста, треба предвидети одговарајућу
резерву кабла;
6. Најкасније осам (8) дана пре почетка било каквих радова у близини
електроенергетских објеката, инвеститор је у обавези да се писменим путем обрати
Служби за припрему и надзор одржавања ОДС “ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд,
Огранак Електродистрибуција Лозница у Лозници, у коме ће навести датум и време
почетка радова, одговорно лице за извођење радова и контакт телефон;
7. Грађевинске радове у близини електроенергетских објеката вршити ручно, без
употребе механизације и уз предузимањесвих потребних мера заштите;
8. Да се на местима на којима се налазе енергетски каблови изврши механичка
заштита на прописани начин;
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9. У случају потребе за измештањем електроенергетских објеката, морају се обезбедити
алтернативне трасе и инфраструктурни коридори уз претходну сагласност ОДС
“ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Лозница у
Лозници. Трошкове постављања електроенергетског објекта на другу локацију,
као и трошкове градње, у складу са чланом 217 Закона о енергетици („Службени
гласник РС“ бр. 145/14), сноси инвеститор објекта због чије се градње измешта
постојећи објекат;
10. Да подносилац захтева сноси све треошкове евентуалног оштећења наших
подземних кабловских водова и постојећих енергетских објеката, насталих
непажљом извођача радова или непоштовањем ових услова;
11. Заштиту и обезбеђење свих постојећих објеката ОДС “ЕПС Дистрибуција“ д.о.о.
Београд треба извршити пре почетка било каквих радова и предузети све поребне
и одговарајуће мере предострожности, како не би на било који начин дошло до
угрожавања механичке стабилности, техничке исправности предметних објеката.
1.6. ТТ мрежа
Подземна месна приступна ТТ мрежа и ТТ кабловска канализација изграђене су 2004.
год., па стога не постоји потреба за реконструктивним радовима.
Планирати настављање кабловске канализације у новопланираној улици, од постојећег
окна у регулационом појасу улице у дужини од 90м уз изградњу два нова ТТ окна чији ће
тачан тип и димензије одредити пројектант ТТ канализације , како је приказанона графичком
прилогу ТТ инфраструктуре. На овај начин обезбеђује се несметано провлачење каблова
потребних за напајање будућих објеката без нарушавања изгледа и конструкције планиране
улице.
Потребан број ТТ прикључака и тачне локације  изводних ормара за будуће објекте
одредиће пројектант.
Уз каблове будуће приступне ТТ мреже положити резервну ПЕ цев Ø50мм за потребе
информационих технологија.
Правила грађења ТТ инфраструктуре
-

-

за прикључење нових објекатана ТТ мрежу обратити се ,,Телеком Србија,, АД, РЦ
Лозница;
пре било каквих радова писмено се обратити „Телеком Србија“ АД,  РЦ Лозница ради
тачног обележавања ТТ каблова и уколико се укаже потреба извршења потребних
измештања делова ТТ инфраструктуре, према условима„Телеком Србија“ АД;
целокупна ТТ мрежа мора бити каблирана, до телефонских извода;
дубина полагања каблова мора бити најмање 0,8м;
растојање планираних каблова од остале постојеће инфраструктуре мора бити према
прибављеним условима, а од планиране инфраструктуре према важећим прописима;
ТТ мрежу полагати у зеленим повшринама поред тророара и коловоза, или испод
тротоара на растојању најмање 0,5м од регулационе линије;
при укрштању са саобраћајницом кабл мора бити постављен у заштитну цев, а угао
укрштања треба да буде 90˚;
Страна 41

Број 4

-

-

-

-

-

-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

10. 04. 2019.

при паралелном вођењу са електроенергетским кабловима, најмање растојање мора бити
0,5м за каблове напона 1 кВ, 10 кВ и 20 кВ, односно 1м за каблове напона 35 кВ;
при укрштању са енергетским кабловима најмање растојање мора бити веће од 0,5м,
а угао укрштања треба да буде у насељеним местима најмање 30˚, по могућству
што ближе 90˚. По правилу телекомуникациони кабл се полаже изнад енергетских
каблова;
уколико не могу да се постигну растојања из претходно наведене две тачке на тим
местима се енергетски кабл провлачи кроз заштитну цев, али и тада растојање не сме
да буде мање од 0,3м;
при паралелном вожењу са цевима водовода, канализације, гасовода и топловода
најмање растојање мора бити 1м. При укрштању, најмање растојање мора бити 0,5м.
Угао укрштања треба да буде 90˚;
телекомуникациони каблови који служе искључиво за потребе електродистрибуције
могу да се полажу у исти ров са енергетским кабловима, на најмањем размаку који се
прорачуном покаже задовољавајући, али не мањем од 0,2м;
телекомуникациону мрежу градити на основу пројеката за извођење у складу са
важећим законским прописима;
у   насељима са већом густином становања   кабловска канализација се изграђује у
тротоарима улица са жутим ПВЦ цевима  Ф 110 мм у рову ширине према броју цеви у
једном реду и дубине мин 0,6 м од ивице задње цеви. Дуж трасе се планирају стандардна
кабловска окна на растојању које се одређује према потреби за гранањем мреже а
посебно на раскрсницама и на прелазима испод коловоза, али увек у прописаном
максималном растојању између два кабловска окна;
кроз исту кабловску канализацију се мог упровлачити каблови свих врста
информационих система.
Постављање антенских стубова РБС мобилне телефоније

-

-

на подручју обухваћеном Планом, могуће је постављање антенских стубова и сличних
инфраструктурних уређаја и опреме, уз услов да њихова укупна висина не премашује
35 м. У случају када се антенски стубови и слични инфраструктурни уређаји и опрема
постављају на објекте високоградње њихова висина не сме прелазити 5м. Антенски
пријемници/предајници у преносним мрежама, радиорелејна, телевизијска, радијске
и остале станице могу поставити у подручју обухваћеном Планом на постојеће и
планиране објекте, под условом да величином и обликом не наруше евентуалне
изложене визуре, те да се одговарајућим елаборатом о утицају на животну средину
докаже да нарочито електромагнетно зрачење неће штетно утицати на здравље људи
и осталих живих бића, а према Правилнику о границама излагања нејонизујућим
зрачењима (,,Сл.гласник РС,, бр. 104/2009). За базне радиостанице са антенама
постављеним на слободностојећи антенски стуб (на тлу) дефинише се дозвољена
удаљеност од стамбених објеката и од зоне изградње стамбених објеката и то: вредност
висине стуба (без носача антетне и антене) за стубове висине до 30м и вредност од 30
м за стубове висине преко 30 м;
слободностојећи антенски стуб се може поставити и на растојањима мањим од горе
наведених, уз прибавеање сагласности власника суседних парцела;
антенски стубови са антенама не могу се поставити у зонама насељских центара,
школа, домова, предшколских установа, породилишта, болница, дечијих игралишта,
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туристичких објеката, верских објеката, у зонама заштите непокретних културних
добара; на површинама неизграђених парцела намењених, према урбанистичком
плану, за набројане (наведене) намене - у радијусу од минимално 100 м;
минимално растојање изме|у два слободностојећа антенска стуба је 1000м.

1.7. Топловодна мрежа
Објекти који су планирани могу се прикључити на систем даљинског грејања на
топловод ДН200, који пролази кроз бањски парк. Место прикључења дефинише се у складу са
захтевом за прикључење. Објекти се могу прикључивати на систем ЈКП „Топлана - Лозница“
у зависности од редоследа изградње и уз услове који ће се издавати уз добијање локацијске
дозволе, посебно за сваки планирани објекат. Због сигурности код извођења радова и
смањивања ризика од оштећења топловода, извођач радова се мора обавезати да на простору
око топловода не врши радове без присуства овлашћеног радника ЈКП „Топлана - Лозница“.
1.8. Гасоводна мрежа
мрежа.

На подручју обухвата Измена и допуна плана није изграђена дистрибутивна гасоводна

1.9. Зелене површине
Концепција озелењавања треба да се заснива на уклапању у новостворене услове
терена, изградњу објеката и уређење слободних површина. Унутрашње зеленило треба
да садржи заштитни појас ободом сваког комплекса, декоративно зеленило око хотелских
комплекса, улаза и прилаза објектима и високо зеленило у оквиру паркинг простора. При
озелењавању користити аутохтоне врсте дрвећа у комбинацији декоративног и партерног
растиња.
2.0. Правила и услови заштите
2.1. Заштита природе
У просторном обухвату Измена и допуна Плана генералне регулације за насељено
место Бања Ковиљача нема заштићених подручја за које је спроведен или покренут поступак
заштите, утврђених еколошких значајних подручја и еколошких коридора од међународног
значаја еколошке мреже Републике Србије, као ни евидентираних природних добара. Јужна
граница измене планског подручја налази се у непосредној близини заштићеног подручја
Споменик природе „Парк Бања Ковиљача“. Сходно томе, приликом израде Плана неопходно
је поштовати следеће услове заштите природе:
1. полазну основу за укупно планирање капацитета и параметара за изградњу,
прилагодити природним вредностима и реалним могућностима за инфраструктурну
опремљеност;
2. приликом утврђивања намена капацитета подручја, неопходно је узети у обзир
зонуплавног подручја реке Дрине;
3. предвидети регулацију површина које су угрожене високим водама и поплавама, а
кроз мере за реализацију Плана утврдити неопходне активности којима ће се ове
појаве ефикасно и у штокраћем року елиминисати;
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4. прецизирати смернице за све значајне урбанистичке параметре, а посебно
удаљеност објеката од граница парцеле, дозвољени степен изграђености на
парцели (дат кроз индекс изграђености), максималну и дозвољену висину објеката,
минималну величину катастарских парцела предвиђених за изградњу и општа
обележја архитектуре. Ликовно и обликовно решење грађевинских структура
треба да следи природне и амбијенталне карактеристике уз што мању употребу
рефлектујућих материјала (стакло, метализе,...);
5. дефинисати степен изграђености, односно заузетости на начин да се не оптерети
простор, односно очувати, унапредити и презентовати карактеристичан бањски
предео, као и његове културно-историјске вредности;
6. очувати „природну везу“ Бање Ковиљаче са реком Дрином кроз постојање веће
процентуалне заступљености зелених површина у планском обухвату, нарочито у
оквиру намене услуге, угоститељство и туризам (минимум 30%);
7. проценити и елиминисати сваку могућност угрожавања бањског комплекса
планираним капацитетима у функцији услуга, угоститељства и туризма;
8. посебну пажњу посветити уређењу заштитног појаса уз улицу Маршала Тита, пут
М4 и пругу Зворник – Лозница подизањем заштитног зеленила које ће умањити
негативни утицај саобраћаја;
9. предвидети максимално очување и уклапање постојећег виталног и функционалног
зеленила у нова пројектна решења;
10. утврдити обавезу очувања и формирања уређених зелених површина. На нивоу
плана обавезно утврдити категорије зеленила (јавно, зеленило бање, заштитно
зеленило, итд.). Уређеност и опремљеност бањског подручја према Закону о
бањама, члан 2. подразумева постојање јавног зеленила;
11. композиција пејзажно-архитектонског уређења планског подручја треба да је
у сагласности амбијанталним карактеристикама, у функцији намене и садржаја
планираних објеката и аутентичности простора. Зелене просторе дефинисати на
следећи начин:
· дефинисати и испоштовати урбанистичке и пејзажно-архитектонске
параметре процентуалне заузетости терена под зеленилом у односу
на изграђену површину (минимум 30%) у оквиру парцеле. Квалитет
бањског подручја зависи од квантитета зелених површина као једног од
лековитих фактора сваке бање, и одабира врста, како у бањи тако и на
ободу бање;
· уређење планирати у складу са предвиђеним функцијама бање. Водити
рачуна о димензијама врста, саобраћајним комуникацијама, естетској
функцији и усаглашавању са концептом јединственог система;
· избор биљних врста за озелењавање треба да буде заснован на еколошким
карактеристикама подручја и да укаже на висок ранг овог функционалног
и естетски веома значајног простора;
· комплексу треба дати живост током читаве године кроз преливањепериода
цветања, листања и плодоношења. У том смислу одабир врста базирати
на својствима дугог вегетационог периода, појачаних фитонцидних и
бактерицидних својстава, високо естетских вредности, врста отпорних
на прашину, издувне гасове и сл.
12. приликом дефинисања врста за озелењавање , предвидети примену оних које су по
својим карактеристикама прилагођене намени и задовољавају естетске вредности
(декоративне). Пожељно је користит првенствено аутохтоне врсте у смислу
формирања стабилне еколошке основе система зеленила. За реконструкцију и
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подизање нових зелених површина препоручују се углавном аутохтоне врсте
које треба да буду заступљене минимум 50%. У складу са дефинисаном наменом
целина, предвидети тип и спратност засада;
13. утврдити обавезу редовног одржавања зеленила и сузбијање и контролисање
алергених и инвазивних врста. Инвазивне (алохтоне) врсте у Србији су: Acer
negundo(јасенолисни јавор или негундовац), Amorpha fruticosa(багремац),
Robinia pseudoacacia(багрем), Alianthus altissima (кисело дрво), Fraxinus
americana (амерички јасен), Fraxinus pennsylvanica(пенсилвански јасен), Celtis
occidentalis(амерички копривић), Ulmus pumila( ситнолисни или сибирски брест),
Prunus padus(сремза), Prunus serotina(касна сремза);
14. утврдити обавезу хидрогеолошких истраживања термалних и маломинералних
вода и оверу резерви за сваког крупног потошача;
15. утврдити смернице за контролисано коришћење подземних вода и забрану
индивидуалног каптирања извора;
16. изградњу нових објеката условити обезбеђивањем довољног броја паркинг
места, како би се избегло паркирање на тротоарима, зеленим површинама или на
коловозу;
17. планом дефинисати да уколико се због изградње уништи постојеће јавно зеленило,
оно се мора надокнадити под посебним условима и на начин који одређује локална
самоуправа;
18. врста радова обавезује Инвеститора на поштовање услова заштите природе, као
и свих обавеза дефинисаних Законом о процени утицаја на животну средину (Сл.
гласник РС, бр. 135/2004 и 36/2009), а у складу са Правилником о садржини студије
о процени утицаја на животну средину (Сл. гласник РС, бр. 69/05);
19. планом дефинисати да уколико се током радова наиђе на геолошко-палеонтолошка
документа или минералошко-петролошке објекте, за које се претпоставља да имају
својство природног добра, извођач радова је дужан да у року од 8 дана обавести
Министарство заштите животне средине, као и да предузме све мере заштите од
уништења, оштећења или крађе до доласка овлашћеног лица.
2.2. Заштита непокретних културних добара
Простор Бање Ковиљаче је третиран са неколико аспеката заштите од стране Владе
Републике Србије и од Скупштине града Лознице.
Влада Републике Србије донела је Уредбу о утврђивању подручја бање у насељу Бања
Ковиљача на територији града Лознице, објављеном у Службеном гласнику РС бр. 13 од
19.02.2003.г.
Проглашењем подручја Бање Ковиљаче за бањско подручје, сагласно Закону о бањама,
унапређењем и проширењем капацитета, савременом и ефикасном организацијом управљања
природним реасурима, стварају се услови да Бања Ковиљача оправда своју традицију
Краљевске бање.
Предмет обухвата овог плана припада II и III зони заштите градитељског наслеђа:
-

II зона припада групацији здања расутих у простору прстена око парка са западне
и источне стране са посебним историјско-уметничким, стилским, архитектонским
и амбијенталним вредностима, које подлежу третману примене детаљних
конзерваторских мера заштите;
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III зона је зона линеарног урбаног карактера. Обухвата део главне, магистралне
улице и њену непосредну околину у оквиру које су поједине грађевине са посебним
историјско-уметничким, стилским, архитектонским и амбијенталним вредностима,
које подлежу третману примене детаљних конзерваторских мера заштите.

2.3. Заштита животне средине
Одељење за планирање и изгадњу, за потребе израде измена и допуна Плана генералне
регулације за насељено место Бања Ковиљача, утврдило је следеће мере и услове:
1. у инфраструктурном појасу не планирати формирање депонија отпадних материјала,
као ни трасе инсталација и канала за одвођење површинских и отпадних вода тако да
воде ка трупу железничке пруге;
2. уколико генерисани отпад садржи материје непознатог порекла и састава, извршити
његову карактеризацију и у складу са утврђеним пореклом, карактером и категоријом
отпада, спровести одговарајући начин даљег поступања;
3. планиране објекте намењене спорту и рекреацији пројектовати и изградити у складу
са нормама и стандардима за ту врсту објеката; посебно испоштовати све опште и
посебне санитарне мере и услове прописане Законом о санитарном надзору; не
дозвољава се изградња објеката друге намене која није у функцији спорта;
4. планиране објекте прикључити на постојећу комуналну инфраструктуру; обезбедити
централизован начин загревања објеката;
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 боравка у предметном објекту и његовој околини;
6. планирати пречишћавање отпадних вода које настају одржавањем и чишћењем
простора у коме се врши припрема намирница (кухиња ресторана и сл.) на таложницамасепараторима и сепаратору масти и уља, а одвожење талога из сепаратора организовати
искључиво преко овлашћеног лица на даљи третман у складу са прописима којима се
уређује поступање са отпацима који имају својства опасних материја;
7. отпадно јестиво уље сакупљати одвојено од осталих врста отпада и привремено чувати
у непропусним, затвореним и обележеним посудама, на начин утврђен прописима
кокјима се уређује управљање отпадом до предаје лицу које је овлашћено или има
дозволу за управљање том врстом отпада (сакупљање, третман);
8. органски отпад из угоститељских објеката одлагати у зату сврху намењеним посудама
и посебним климатизованим просторима до предаје лицу које је овлашћено за његово
сакупљање, односно третман у складу са прописима;
9. планирати начине прикупљања и поступања са отпадом, односно материјалима и
амбалажом (комунални отпад, рециклабилни отпад-папир, стакло, лименке, ПВЦ
боце и сл.) у току експлоатације планираног објекта, у складу са приписима којима се
уређује управљање отпадом;
10. обезбедити посебне просторе и довољан број контејнера за сакупљање комуналног и
другог отпада;
11. ако при извођењу радова дође до удеса на грађевинским машинама или транспортним
средствима, односно изливања уља и горива у земљиште, извођач је у обавези да
одмах прекине радове и изврши санацију, односно ремедијацију загађене површине.
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2.4. Мере заштите у смислу сеизмичности
-

Превентивне мере подразумевају:
поштовање степена сеизмичности од VIII° МКС приликом пројектовања, извођења или
реконструкције објеката и свих других услова дефинисаних геолошким условима;
поштовање регулације саобраћајница и међусобне удаљености објеката;
обезбеђење оних објеката чија је функција нарочито важна у преиоду после евентуалне
катастрофе.

2.5. Инжењерско-геолошки услови изградње
У инжењерско-геолошком погледу, на простору Бање Ковиљаче могу се издвојити две
категорије трена:
- терени изграђени од алувијалних седимената, на ужем простору бање, и;
- терени брдског залеђа Бање, изграђени од флишних седимената горњокредне
старости.
Приобаље Дрине изграђено је од алувијалних седимената. То су стене са мање-више
ограниченим својствима у погледу носивости, нарочито при високим водостајима. Због тога
се погодност за грађевинску делатност може постићи евентуалним мерама мелиорације,
прилагођавањем дубине темељења природном тлу, контролисаним насипањем.
За објекте високих спратности обавезна је претходна израда геомеханичких
елаборатакојима се доказује да се планираном интервенцијом не угрожава стабилност падине
и објеката.
2.6. Мере енергетске ефикасности изградње
Законом о планирању и изградњи прецизно су дефинисани најважнији појмови и
енергетска својства објеката.
Ради повећања енергетске ефикасности приликом пројектовања, изградње и касније
експлоатације објеката као и приликом опремања енергетске инфраструктуре потребно је
ићи на смањење потрошње, односно уштеду свих врста енергије.
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
објекта;
- 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 оријентисани
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 зимског периоду и топлотно
оптерећењеу летњем периоду буде што мање;
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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 могућностуградње аутоматског система
за регулисањепотрошње свих енергетских уређаја у објекту.

Мере постигнуте ефикасности сертификује се атестом на основу прописаних и
остварених вредности термичке заштите објекта и утрошене енергије за грејање и остале
потребе зависно од намене.
2.7. Мере заштите од пожара
Заштиту од пожара треба обезбедити коришћењем незапаљивих материјалаза
градњу, одговарајућом противпожарном хидрантском мрежом, проходношћутерена, односно
обезбеђењем приступа свим објектима у случају потребе, ускладу са Законом о заштити
од пожара (Службени гласник РС бр. 111/09) иПравилником о техничким нормативима за
хидрантску мрежу за гашењепожара (Службени лист СФРЈ бр. 30/91) где год је то могуће с
обзиром наспецифичност простора.
2.8. Услови за несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом
Приликом уређивања саобраћајних површина и пешачких стаза, применом одговарајућих техничких решења, неопходно је олакшати кретање и орјентацију хендикепираним
лицима, као и особама које нису самосталне у кретању ( деца, старе особе, болесне особе, и
сл.).
У складу са важећим прописима из ове области - Правилником о техничким стандардима
планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и
приступ особама са инвалидитетом, деци и старијим особама  (Сл. гласник РС, бр. 22/2015) обезбедити услове за несметано кретање особа са посебним потребама у простору.
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3.0. ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ОБЈЕКАТА
UVODNO
RAZMATRAWE

NAMENA

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.
Pravila organizacije prostora definisana su kroz zastupqenost i
intenzitet kori{}ewa prostora u okviru odre|ene funkcije. Tako se
mogu razlikovati prete`na namena, dopunska namena i prate}a 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.
Tabela kompatibilnih namena
Prete`na namena
Zelene rekreativne povr{ine

Tercijalne delatnosti
(poslovno-komerc.,
trgovinsko-uslu`ni sadr`aji
i turist. delatnosti)

Kompatibilne namene
Tercijalne delatnosti (poslovnokomerc.,trgovinsko-uslu`ni
sadr`aji i turist. delatnosti)
Zelene rekreativne povr{ine

Овим Изменама и допунама плана уређују се површине претежне
намене,односно изградња објеката дозвољене претежне намене
као и објекти компатибилних намена. Објекти компатибилних
намена својом функцијом не смеју да ремете преовлађујућу намену
земљишта на ком се налази.
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.
Gra|evinska parcela je prostor na kojem je mogu}a izgradwa objekta
ukoliko ispuwava uslove:
-da se nalazi na prostoru na kojem je planirana izgradwa;
-da ima pristup na javnu povr{inu (ulica, trg, skver).
Pristupna povr{ina se ne mo`e koristiti za parkirawe vozila.
Gra|evinska parcela definisana je regulacionom linijom prema javnom
prostoru, me|nim linijama prema susednim parcelama i analiti~kogeodetskim elementima prelomnih ta~aka.
Svaka katastarska parcela mo`e se transformisati u skladu sa Zakonom
i urbanisti~kim planom.
Postoje}a jedna ili vi{e parcela mogu se deliti na dve ili vi{e
Страна 49
gra|evinskih parcela (preparcelacija) pod slede}im uslovima:
-podela se mo`e vr{iti u okviru granica jedne ili vi{e postoje}ih
parcela;
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Svaka katastarska parcela mo`e se transformisati u skladu sa Zakonom
i urbanisti~kim planom.
Postoje}a jedna ili vi{e parcela mogu se deliti na dve ili vi{e
gra|evinskih parcela (preparcelacija) pod slede}im uslovima:
-podela se mo`e vr{iti u okviru granica jedne ili vi{e postoje}ih
parcela;
-sve novoformirane parcele moraju imati pristup na javni prostor;
-novoplanirane parcele se formiraju na osnovu urbanisti~kih
parametara definisanih za odre|eni tip izgradwe i namenu;
-podelom se ne mogu formirati parcele ispod dozvoqenih minimalnih
urbanisti~kih parametara.
Mogu}e je preparcelacijom formirati kolsko-pe{a~ku povr{inu kao
vezu sa javnom povr{inom, a radi pristupa parceli.
Dve ili vi{e postoje}ih parcela mogu se spajati u jednu gra|evinsku
parcelu (parcelacija) pod slede}im uslovima:
-spajawe se mo`e vr{iti u okviru granica celih parcela, s tim da
granica novoformirane parcele obuhvata sve parcele koje se spajaju;
-za novoformiranu gra|evinsku parcelu va`e urbanisti~ki pokazateqi
definisani za odre|eni tip izgradwe i namenu.
Parcele sa {irinom fronta ispod dozvoqenog i nepravilne forme
ne mogu biti gra|evinske parcele. U posebnim slu~ajevima, kao npr.
za postavqawe elektroenergetskih i telekomunikacionih objekata
i ure|aja, veli~ina parcele mo`e biti mawa od povr{ine propisane
planom, pod uslovom da postoji pristup objektu odnosno ure|aju radi
odr`avawa. Tako|e, izuzetak od ovog pravila su ve} formirane parcele
ranijim planovima i izvr{enom (pre)parcelacijom, odnosno povr{ina
parcele mo`e biti mawa od predvi|ene samo ukoliko je ranijim
postupcima zemqi{te (pre)parcelisano koriste}i druge parametre za
veli~inu parcele.
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.
Sve gra|evinske linije koje odre|uju polo`aj planiranog objekta na
parceli defini{u se tako da ne predstavqaju smetwu funkcionisawu
objekta na parceli, da omogu}e nesmetano postavqawe nnfrastrukturne
mre`e i da ne ugroze funkcionisawe i stati~ku stabilnost objekata
na susednim parcelama. Sve gra|evinske linije defini{u maksimalne
granice gradwe koje odre|uju odnos planiranog objekta prema objektima
na susednim parcelama i u okviru kojih se locira gabarit objekta.
Gabarit objekta mo`e biti mawi u odnosu na maksimalne granice
gradwe (zonu izgradwe definisanu gra|evinskim linijama). Polo`aj
gra|evinske linije u odnosu na planiranu regulacionu liniju prikazan
Страна 50
je na grafi~kom prilogu Plan saobra}aja, regulacije i nivelacije. Na
grafi~kom prilogu Plan saobra}aja, regulacije i nivelacije prikazane
su minimalne {irine regulacije saobra}ajnica, a ukoliko ima mogu}
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PRAVILA GRA\EWA ZA OBJEKTE gradwe (zonu izgradwe definisanu gra|evinskim linijama). Polo`aj
gra|evinske linije u odnosu na planiranu regulacionu liniju prikazan
je na grafi~kom prilogu Plan saobra}aja, regulacije i nivelacije. Na
grafi~kom prilogu Plan saobra}aja, regulacije i nivelacije prikazane
su minimalne {irine regulacije saobra}ajnica, a ukoliko ima mogu}
nosti one mogu biti i {ire.
Gra|evinska linija podzemnih eta`a je linija kojom se utvr|uje linija
gra|ewa podzemnih delova objekata. 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.
Gra|evinska linija objekta prema regulacionoj liniji je definisana na
grafi~kom prilogu Plan saobra}aja, regulacije i nivelacije.
U odnosu na gra|evinske linije objekta prema granicama susednih
bo~nim parcela objekti mogu biti postavqeni: u neprekinutom nizu, u
prekinutom nizu, kao slobodnostoje}i objekti.
Posebnim pravilima definisani su elementi i rastojawa za svaki tip
izgradwe i namenu parcele.
Objekti postavqeni u neprekinutom nizu dodiruju se svojim bo~nim
stranama, {to zna~i da rastojawe izme|u objekata iznosi 0,0 m.
Slobodnostoje}i objekti su objekti ~ije gra|evinske linije ne dodiruju
granice bilo koje od susednih parcela. Minimalno rastojawe od susednih
bo~nih parcela i od objekata na susednim parcelama je definisano
posebnim pravilima gra|ewa u zavisnosti od polo`aja u nasequ i
namene.
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 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.
U gra|evinskom podru~ju, pored stambenih, mogu se graditi i svi drugi
kompatibilni objekti, namene i sadr`aji, predvi|eni planom. U okviru
svake gra|evinske parcele, a u okviru dozvoqenog procenta izgra|enosti
parcele, dopu{tena je izgradwa drugih objekata, kao i prate}ih i pomo}nih objekata koji su u funkciji kori{}ewa glavnog objekta, ~ija namena
ne ugro`ava glavni objekat i objekte na susednim parcelama. Objekti
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kompatibilne namene su: stanovawe, delatnosti, poslovawe, trgovina,
ugostiteqstvo, zanatstvo i usluge, komunalni i saobra}ajni objekti u
funkciji stanovawa, zdravstvo, de~ija za{tita, obrazovawe, kultura,
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PRAVILA GRA\EWA ZA OBJEKTE nih objekata koji su u funkciji kori{}ewa glavnog objekta, ~ija namena
ne ugro`ava glavni objekat i objekte na susednim parcelama. Objekti
kompatibilne namene su: stanovawe, delatnosti, poslovawe, trgovina,
ugostiteqstvo, zanatstvo i usluge, komunalni i saobra}ajni objekti u
funkciji stanovawa, zdravstvo, de~ija za{tita, obrazovawe, kultura,
verski objekti.
Visina objekta ~ija se izgradwa planira 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.
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.
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);
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.
Dozvoqena je fazna izgradwa.
PRISTUP
Parcela na kojoj se nalazi objekat mora imati pristup na postoje}u ili
OBJEKTU
planiranu javnu povr{inu. Pristupna povr{ina se ne mo`e koristiti
za parkirawe vozila. Mogu}e je preparcelacijom formirati kolskope{a~ku povr{inu kao vezu sa javnom povr{inom, a radi pristupa
parceli.
Najmawa {irina pristupnog prolaza-puta je 2,5m, ako isti nije
definisan Planom saobra}aja, regulacije i nivelacije.
Kod velikih objekata nije dozvoqen pristup objektu spoqnim, otvorenim
stepenicama (ukoliko nisu predvi|ene protivpo`arnim elaboratom i
slu`e za evakuaciju).
Страна 52
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Пarkirawe 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 trgovinу.....1parking mesto na 50m²prodajnog prostora
za admин.-poslovne objekte...1parking mesto na 60m² povr{ine
za ugostiteqske objektе......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 vozilа
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.
U projektnoj dokumentaciji mora biti definisana boja fasade objekta
koja ne mo`e biti fluorescentna, {arena i sl.
Parcele ~ija je kota nivelete vi{a od 0,90m od susedne, mogu se
ogra|ivati transparentnom ogradom do visine od 1,40m koja se mo`e
postavqati na podzid ~iju visinu odre|uje nadle`ni gradski organ.
Susedne gra|evinske parcele mogu se ogra|ivati `ivom zelenom ogradom
koja se sadi u osovini granice gra|evinske parcele ili transparentnom
ogradom do visine od 1,40m, koja se postavqa prema katastarskom planu
i operatu, tako da stubovi ograde budu na zemqi{tu vlasnika ograde.
Vrata i kapije na uli~noj ogradi ne mogu se otvarati van regulacione
linije.
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
Pristupi objektima u kojima se pru`aju i druge vrste usluga (trgovine,
HENDIKEPIRANIH
servisi i sl.) moraju biti obezbe|eni u skladu sa va`e}im propisima za
I DRUGIH LICA SA
POSEBNIM POTREBAMA kretawe hendikepiranih i lica sa posebnim potrebama.
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3.1. Посебна правила грађења
3.1.1. TIPI^NA NASEQSKA CELINA 2 (TNC2)
U@A ZONA GLAVNOG CENTRA NASEQA
PRAVILA UREPo`eqno je da prizemqa objekata budu namewena za javni, komercijalni
\EWA
ili uslu`ni sadr`aj. Prilikom definisawa uslova za izgradwu
планираних objekata voditi posebno ra~una o tome da dopunski i prate}
i sadr`aji ne ometaju osnovne funkcije.
NAMENA
U u`oj zoni glavnog centra naseqa su planirani slede}i sadr`aji:
POVR[INA I
-vi{eporodi~no stanovawe velikih gustina u u`oj zoni glavnog
OBJEKATA
centra naseqa, poslovno stanovawe, rentalno stanovawe, apartmansko
stanovawe, sa dopunskim komercijalnim sadr`ajima i sa prate}
im sadr`ajima u funkciji turizma, ugostiteqstva i komercijalnim
delatnostima;
-tercijalne delatnosti u u`oj zoni glavnog centra naseqa: uslu`notrgovinske delatnosti (robne ku}e, tr`ni centri, zanatski centri,
megamarketi, supermarketi), poslovno-komercijalne delatnosti (banke,
administrtivni centri lokalne uprave, poslovni objekti dr`avnih
organa, osiguravaju}i zavodi, poslovni objekti za rentirawe), turisti~ke
aktivnosti (hoteli, moteli, sportsko-rekreativni centri i kompleksi,
restorani i drugi ugostiteqski objekti).
Tako|e, na prostoru TNC2 su planirani hotelsko-turisti~ki sme{tajni
kompleksi u okviru u`e zone za{tite bawsko-le~ili{ne zone uz bawski
park, a u okviru koje nisu mogu}i sadr`aji karakteristi~ni za klasi~an
vid stanovawa ve} su iskqu~ivo planirani takvi sadr`aji koji su
uskla|eni sa osnovnim bawskim sadr`ajima.
USLOVI
Prema uslovima za{tite bawsko-le~ili{nih kapaciteta u TNC2
ZA[TITE
postoji pojas u`e i {ire bawsko-le~ili{ne zone.
U pojasu u`e za{tite bawsko-le~ili{ne zone mogu se locirati
turisti~ko-ugostiteqski, sportski, zdravstveni i drugi uslu`ni objekti
koji su prate}i uz osnovne bawske, sa kojima se dopuwuju, bez me|usobnog
ometawa funkcije i za{tite.
U pojasu {ire za{tite bawsko-le~ili{ne zone mogu se locirati
stanovawe i prate}e namene, ali se vr{i kontrola uskla|enosti sa
bawsko le~ili{nim i za{titnim potrebama.
Предметни обухват налази се на граници између ужег и ширег појаса
заштите бањско-лечилишне зоне, односно делом припада ужем а
делом широј зони заштите, према граф. прилогу бр. 5 – План намене
површина.
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3.1.2.

TERCIJALNE DELATNOSTI (USLU@NO-TRGOVINSKE DELATNOSTI,
POSLOVNO-KOMERCIJALNE DELATNOSTI, TURISTI^KE AKTIVNOSTI
I HOTELSKO-TURISTI^KI SME[TAJNI I SPORTSKO-REKREATIVNI
KOMPLEKSI) U U@OJ ZONI GLAVNOG CENTRA NASEQA
PRAVILA
Minimalna povr{ina parcele.....600m2
PARCELACIJE
Minimalna {irina parcele….12m
PRISTUPI
Sve gra|evinske parcele moraju imati direktan pristup na javnu
PARCELAMA
povr{inu.
Pristupni put treba da je minimalne {irine 3,5m.
[irinu pristupnog puta dodatno odrediti u zavisnosti od na~ina
parkirawa (broja parking mesta, tipa i veli~ine gara`e i sl.) kao i od
uslova i tehni~kih zahteva protivpo`arne za{tite (za{tita visokih
objekata od po`ara, za{tita gara`a za putni~ke automobile od po`ara
i eksplozija).
USLOVI ZA
Indeks/stepen iskori{}enosti:
IZGRADWU
-maksimalan indeks/stepen iskori{}enosti na nivou bloka ili celine
OBJEKATA
50%
-maksimalan indeks/stepen iskori{}enosti na parceli…..60%
Visinska regulacija:
-maksimalna spratnost objekta P+8
-maksimalna visina objekta:
do kote venca……28m
Horizontalna regulacija:
Gra|evinska linijaje prikazana na grafi~kom prilogu br. 4 ,,Plan
saobra}aja, regulacije i nivelacije”.
Najmawe dozvoqeno rastojawe osnovnog gabarita (bez ispada) objekta od
bo~ne granice susedne gra|evinske parcele….6,0m
-za izgra|ene objekte va`i postoje}e rastojawe
Najmawe dozvoqeno rastojawe osnovnog gabarita objekta od bo~nih
susednih objekata……12,0m
-za izgra|ene objekte va`i postoje}e rastojawe
Minimalno rastojawe dva objekta na parceli…..8,0m
Minimalno rastojawe objekta od zadwe granice parcele…..8,0m
Minimalno rastojawe objekta od naspramnog objekta….1h, a ne mawe od
10,0m
Одступање од грађевинске линије (према графичком прилогу бр.4
– План саобраћаја, регулације и нивелације) дозвољено је у случају
изградње спортско-рекреативних површина (спортски терени на
отвореном, и сл.) и то максимално на половину дефинисаног удаљења
грађевинске од регулационе линије.
Krovovi i potkrovqa:
Kod objekata mawih gabarita i ve}e spratnosti (poslovni objektikule, administrativne zgrade i sl.) preporu~uju se kosi krovovi, nagiba
krovnih ravni do najvi{e 40˚. Ukoliko su objekti velikih gabarita
i male spratnosti (megamarketi, supermarketi, tr`ni centri i sl.),
preporu~uju se ravni ili kosi krovovi koji su minimalnog nagiba
6˚. 55
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10,0m
Одступање од грађевинске линије (према графичком прилогу бр.4
– План саобраћаја, регулације и нивелације) дозвољено је у случају
изградње
спортско-рекреативних
површина (спортски 10.
терени
на
СЛУЖБЕНИ
ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
04. 2019.
отвореном, и сл.) и то максимално на половину дефинисаног удаљења
грађевинске од регулационе линије.
Krovovi i potkrovqa:
Kod objekata mawih gabarita i ve}e spratnosti (poslovni objektikule, administrativne zgrade i sl.) preporu~uju se kosi krovovi, nagiba
krovnih ravni do najvi{e 40˚. Ukoliko su objekti velikih gabarita
i male spratnosti (megamarketi, supermarketi, tr`ni centri i sl.),
preporu~uju se ravni ili kosi krovovi koji su minimalnog nagiba 6˚.
На последњој етажи објекта оставља се могућност планирања
забавних, рекреативних, рехабилитационих и велнес садржаја (базен),
ресторан и сл.

АРХИТЕКТОНСКО
ОБЛИКОВАЊЕ

ODVODWAVAWE
URE\EWE
SLOBODNIH
POVR[INA

Архитектонскарешења урадити да се естетски и функционално објекат
уклапа у окружење, односно да се не нарушава изглед амбијенталне
целине.У циљу енергетски ефикасније градње потребно је максимално
користити нова техничка и технолошка решења.

Odvodwavawe atmosferskih voda sa objekta nije dozvoqeno preko
susednih parcela.
Minimalni procenat zelenih povr{ina na parceli…..20%

3.2. Правила грађења за парковски комплекс
На деловима блокова где су планиране парковске површине са допунским садржајима,
предвиђена је изградња објеката тј. допунских садржаја парка. Допунски садржаји подразумевају:
објекте јавних функција,објекте здравственог туризма, управе, објекте здравственеи социјалне
заштите (дечије установе, установе за старе,установе за специјализоване потребе и сл),
образовања инауке (школе, специјализовани центри, истраживачкеустанове и сл.), културе и
уметности (музеји, библиотекегалерије, и сл.), ботаничке баште и сл.
ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ОБЈЕКТЕ ДОПУНСКИХ САДРЖАЈА У ПАРКОВСКОМ
КОМПЛЕКСУ (НАПЛАНИРАНОЈ ПАРКОВСКОЈ ПОВРШИНИ)
PRAVILA
PARCELACIJE

Минимална површина парцеле......600м²
Минимална ширина парцеле.....25м
Препорука је да се не врши парцелација овог простора, ради
јединственог уређења парковске површине, осим уколико намена
планираног објекта то не захтева (услов контролисаног приступа
– ограђивања парцеле). У случају да се простор приказан као
парковска површина са допунским садржајима не парцелише,
потребно је задржати 50% парковске површине.
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Sve gra|evinske parcele moraju imati direktan pristup na javnu
povr{inu.
Pristupni put treba da je minimalne {irine 3,5m.
[irinu pristupnog puta dodatno odrediti u zavisnosti od na~ina
parkirawa (broja parking mesta, tipa i veli~ine gara`e i sl.) kao i od
uslova i tehni~kih zahteva protivpo`arne za{tite (za{tita visokih
objekata od po`ara, za{tita gara`a za putni~ke automobile od po`ara
i eksplozija).
Indeks/stepen iskori{}enosti:
-maksimalan indeks/stepen iskori{}enosti na parceliили површини
парка са допунским садржајима.... 50%
Visinska regulacija:
-maksimalna spratnost objekta P+2+Пк (приземље, 2 спрата,
поткровље)
-maksimalna visina objekta:
- до коте слемена....15м
- do kote venca……12м
   Спратност помоћног објекта П (приземље):
- максимална висина помоћног објекта
- до коте слемена...5,0м
- do kote venca……4,0м
Horizontalna regulacija:
Gra|evinska linijaje prikazana na grafi~kom prilogu br. 4 ,,Plan
saobra}aja, regulacije i nivelacije”.
Najmawe dozvoqeno rastojawe osnovnog gabarita (bez ispada) objekta od
bo~ne granice susedne gra|evinske parcele….6,0m
-za izgra|ene objekte va`i postoje}e rastojawe
Najmawe dozvoqeno rastojawe osnovnog gabarita objekta od bo~nih
susednih objekata……12,0m
-za izgra|ene objekte va`i postoje}e rastojawe
Minimalno rastojawe dva objekta na parceli…..8,0m
Одступање од грађевинске линије (према графичком прилогу бр. 4
– План саобраћаја, регулације и нивелације) дозвољено је у случају
изградње спортско-рекреативних површина (спортски терени на
отвореном, и сл.) и то максимално на половину дефинисаног удаљења
грађевинске од регулационе линије.
Krovovi i potkrovqa:
Пreporu~uju se kosi krovovi, nagiba krovnih ravni do najvi{e 40˚.
Поткровља могу имати надзидак висок највише 1,6м (рачунајући од
коте пода поткровне етаже до тачке прелома кровне косине). Изградња
мансардних кровова и више поткровних етажа није дозвољена.
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Odvodwavawe atmosferskih voda sa objekta nije dozvoqeno preko
susednih parcela.
Minimalni procenat zelenih povr{ina na parceli…..20%
Препоручује се да се парцеле и предметни простор не ограђују,
осим уколико постоји услов контролисаног приступа објекту.
Обезбедити паркинг места у оквиру парцеле (уколико се врши
парцелација).

3.3. Правила грађења за објекте друштвеног стандарда
Решења која су прописана плановима вишег редапрепоручују санацију и модернизацију
постојећих објеката културе, као и унапређење туристичких и културних манифестација.
Реконструкција и доградња постојећег дома културе вршиће се по нормативу 21м2/ст. У циљу
подизања нивоа у области културе и равномерне расподеле дешавања и објеката, планирати
изградњу специјализованих институција културе, према следећим нормативима:
а) за библиотеке: 30-35 m2/1000 ст;
б) за позоришта: 5 седишта/1000 ст;
в) за биоскопе: 20-25 седишта/1000 ст.
Потребна површина објекта, одређује се према нормативу:за позоришта 8 m2 а за
биоскопе 4 m2 по седишту.
Дозвољена је доградња и реконструкција објекта Дома културе до максималних
капацитета за планирани тип изградње, спратности П+2. Доградњу је могуће вршити
хоризонтално, са степеном заузетости 50% на парцели, тако да се остави могућност спајања
са планираним хотелским комплексом.
Архитектонско решење урадити да се естетски и функционално објекат уклапа у
окружење. У циљу енергетски ефикасније градње потребно је максимално користити нова
техничка и технолошка решења.
3.4. Правила грађења за постојеће објекте
На к.п. 550/1 налазе се објекти Дома културе и стамбено – пословни објекат, спратности
П+3 (станови и апартмани – рентално становање- са поштом и рестораном у приземљу).
-

На постојећим објектима могуће је извршити следеће интервенције:
дозвољена је њихова доградња и реконструкција до максималних капацитета за
планирани тип изградње;
реконструкција фасаде објекта у циљу побољшања термо и звучне изолације;
доградња вертикалних комуникација (степениште, лифт);
претварање помоћног простора (таван, вешернице, оставе и сл.) у стамбени простор;
претварање помоћног простора (таван, вешернице, оставе и сл.) у пословни простор;
санацију дотрајалих конструктивних делова објекта;
санацију и реконструкцију инсталација;
претварање помоћног простора (таван, вешернице, оставе и сл.) у стамбени простор
под условом да  се за исти обезбеди паркирање у оквиру парцеле;
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поделу функционалних делова објекта;
спајање функционалних делова објекта.

     За новоформирани корисни простор обезбедити паркинг простор према правилима
из овог плана и у случају адаптације и при реконструкцији или доградњи крова.
4.0. Имплементација плана
Наведене измене и допуне плана генералне регулације за насељено место Бања
Ковиљача односе се само на подручје које је предмет Измена и допуна плана генералне
регулације за насељено место Бања Ковиљача, као и Правила уређења и грађења дефинисана
овим планом. Изван обухвата ових Измена и допуна примењује се важећи ПГР за насељено
место Бања Ковиљача.
Правила уређења и правила грађења у овом Плану представљају оквир за утврђивање
услова изградње нових и реконструкцију постојећих објеката, односно представљају оквир
за издавање докумената (Локацијских услова и Грађевинске дозволе) за захтеве у простору
који су дефинисани овим Планом.  
Овим изменама и допунама ПГР-е за насељено место Бања Ковиљача ставља се ван
снаге План детаљне регулације Бања центар 2 – Бања Ковиљача („Сл.лист града Лозница“
бр. 03/07), као и ПДР „комплекс спорта, туризма и рекреације“ у Бањи Ковиљачи („Сл.лист
града Лозница“ бр. 08/15) у делу од пружног прелаза до обилазнице (северни део улице
Планирана 1).
4.1. Локације за које је обавезна израда урбанистичког пројекта
Израда урбанистичког пројекта је обавезна за простор на ком је овим Планом
предвиђена парковска површина са допунским терцијалним делатностима а којим ће се
утврдити површине јавне намене.
5.0. Прелазне и завршне одредбе
Овај План измена и допуна важи само за простор у предметном обухвату, док изван
њега важи постојећи ПГР за насењено место Бања Ковиљача.
Измене и допуне Плана генералне регулације за насељено место Бања Ковиљача биће
израђене у аналогном и дигиталном облику, где ће се после потписивања и овере чувати у
Скупштини града, Одељењу за планирање и изградњу и у ЈП „Лозница развој“ у Лозници.
Овај План ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града
Лознице”.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-11/19-30-3
			
			
Датум: 5. април 2019. године					
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
Страна 59

Број 4

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

10. 04. 2019.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-11/19-30-3
			
			
Датум: 5. април 2019. године					
Л о з н и ц а 				
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
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На основу члана 35. став 7. Закона о
планирању и изградњи („Сл. гласник РС”,
бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 - одлука
УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлукаУС, 50/13
– одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14,
145/14 и 83/18), члана 67. и 68. Правилника
о садржини, начину и поступку израде
докумената просторног и урбанистичког
планирања („Службени гласник РС“, број
64/15) и члана 40. став 1. тачка 6. и члана 84.
став 2. Статута града Лознице („Службени
лист града Лознице“, број 1/19 - пречишћен
текст), Скупштина града Лознице на седници
одржаној 5. априла 2019. године, донела је
ОДЛУКУ
о доношењу Измена и допуна Плана
детаљне регулације
индустријске зоне „Шепак“ у Лозници
Члан 1.
             Доносе се Измене и допуне Плана
детаљне регулације индустријске зоне
„Шепак” у Лозници,  у даљем тексту: Измене
и допуне Плана.
Члан 2.
Граница обухвата Измена и допуна
ПДР-е представља цео обухват Плана
детаљне регулације индустријске зоне
„Шепак“ у Лозници у површини од  83 ха.
Члан 3.
             Доношењем Измена и допуна Плана
створиће се услови за отварање слободне
зоне у индустријској зони „Шепак”.
             Циљ израде Измена и допуна Плана је
промена намене саобраћајних површина из
површина јавне намене у остало земљиште
и интерне саобраћајнице у функцији
индустријских објеката, у комплексу будуће
слободне зоне која ће обухватати делове
индустријске зоне и све важније извозно
орјентисане привреднике.

Број 4

            План садржи: границу плана и обухват
грађевинског подручја; детаљну намену
земљишта; регулационе линије улица и
јавних површина и грађевинске линије са
елементима за обележавање на геодетској
подлози; нивелационе коте улица и јавних
површина (нивелациони план); попис
парцела и опис локација за јавне површине,
садржаје и објекте; коридоре и капацитете за
саобраћајну, енергетску, комуналну  и другу
инфраструктуру; правила уређења и правила
грађења; графички део.
Члан 4.
          Саставни део ове Одлуке су Измене
и допуне Плана детаљне регулације
индустријске зоне „Шепак” у Лозници,
састављене из текстуалног дела, графичког
дела и документације,  урађен од стране  ЈП
за управљање, планирање и пројектовање  
„Лозница развој” из Лознице, број 019.19/Г,
март 2019. године.
Члан 5.
          Текстуални део Измена и допуна Плана
се објављује у „Службеном листу града
Лознице”.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу наредног
дана од дана објављивања у “Службеном
листу града Лознице”.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-11/19-30-4
Датум: 5. април 2019. године
Л о з н и ц а 					
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
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            На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, бр.
72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлукаУС, 50/13-одлукаУС,
98/13-одлукаУС, 132/14, 145/14 и 83/18), члана 67. и 68. Правилника о садржини, начину и
поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник
РС”, број 64/15) и члана 40. став 1. тачка 6. и члана 84. став 2. Статута града Лознице
(„Службени лист града Лознице”, број 1/19 - пречишћен текст), Скупштина града Лознице на
седници одржаној 5. априлa 2019. године, донела је

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ „ШЕПАК”
У ЛОЗНИЦИ
-текстуални део-

А. ОПШТИ ДЕО
1.1. УВОД
Предметно подручје је у обухвату Плана генералне регулације за насељено место
Лозница (Сл.лист града Лознице бр. 3/2014 и 13/2018). Овај простор је већ био предмет
детаљне разраде односно рађен је
- План детаљне регулације Индустријска зона „Шепак“
- Измене и допуне Плана детаљне регулације Индустријске зоне „Шепак“( 2007 и 2017
године)
Индустријска зона је битна окосница развоја привреде града Лознице. Има повољaн
географски положај јер је у непосредној близини граничног прелаза између Републике Србије
и Републике Босне и Херцеговине, а у плану је и изградња ауто-пут Нови Сад-Шабац-Лозница
који би се завршио на међународном граничном прелазу „Трбушница“.
1.2. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ
Плански и правни основ за израду Измена и допуна Плана детаљне регулације
Индустријске зоне „Шепак“ садржан је у одредбама:
- Закона о планирању и изградњи (Сл. гласник Републике Србије бр. 72/2009; 81/2009испр; 64/2010-одлука УС и 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС
и 98/2013-одлука УС ,132/14 и 145/14 и 83/2018)
- Правилника о садржини, начину и поступку израде   докумената просторног и
урбанистичког планирања (Сл.гласник РС,, бр.64/2015 )
-   Одлуке о изради Измена и допуна Плана детаљне регулације индустријске зоне Шепак
у Лозници бр. 06-31/18-22-2 од 09.11.2018.године
- Одлуком о неприступању изради Стратешке процене утицаја на животну средину
Измена и допуна Плана детаљне регулације индустријске зоне Шепак у Лозници бр.  
Сл/2018 од 09.11.2018.год.
- Плана генералне регулације за насељено место Лозница (Сл. лист града Лознице бр.
3/2014 и 13/2018)    
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1.3. ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ВИШЕГ РЕДА
Планом вишег реда дефинисана је претежна намена простора, и дата су усмеравајућа
правила за реализацију планираних садржаја.
Планом генералне регулације за насељено место Лозница је наглашен развој
производног пункта уз царински прелаз, где се сем фабрике „Вали“ појављују и други
мањи погони индустријске производње. По Плану генералне регулације за насељено место
Лозница претежна намена предметних катастарских парцела је секундарна делатност а
пратећа намена – комерцијални садржаји. Развој пословно-производних центара са пратећим
комерцијалним функцијама је изразито тржишни захтев а омогућава  и лакше управљање и
контролу негативних ефеката на квалитет животне средине.
За предметно подручје су рађене:
- Измене и допуне Плана детаљне регулације индустријске зоне „Шепак“ у Лозници
(Сл.лист СО Лозница 7/07 и 17/17)
Намена површина и објеката у оквиру обухвата усклађена је са концепцијом и
доминантним наменом по Плану генералне регулације за насељено место Лозница.Потенцијал
подручја су велике слободне површине у оквиру обухвата плана.
Измене и допуне су рађене 2011/2012 године на захтев фабрике „Вали“ на део
индустријске зоне у оквиру зоне бр4 парцеле 4.1., 4.2. и 4.3. где је промењена намена
површина из производног занатства,услуга и сервиса у индустрију, складишта, при чему
су правила грађења задржана из Плана детаљне регулације индустријске зоне „Шепак“.(Сл
лист СО Лозница 7/07).Другим изменама из 2017 године превазиђено је знатно ограничење
у коришћењу предметног простора.Магистрални гасовод је у делу обухвата укинут а траса
далековода 10 КВ 106 А3Б3 М.Зворник - Ваљево је измештена на обод индустријске зоне.
Основ свих правила грађења и у Плану детаљне регулације Индустријске зоне „Шепак“
и у Изменама и допунама Плана детаљне регулације Индустријске зоне „Шепак“ су правила
грађења из Плана генералне регулације за насељено место Лозница(Сл.лист града Лознице
3/2014 и 13/2018)
- Урбанистички параметри за изградњу објеката на комплексима индустрије,
грађевинарства, занатске производње, мануфактурне производње и складишта
- Намена:
- индустријска производња
- грађевинарство
- занатска производња
- манифактурна производња
- складишта  
- Парцела:
- минимална површина парцеле за веће индустријске комплексе......3.000 м2,
- минимална површина парцеле за мање производне комплексе
   и складишта...............................................................................................800 м2
- минимална ширина парцеле....................................................................... 20 м
- Индекс или степен заузетости “З”
- до 0,5 ............................................................................................................. 70%
- од 0,5 ха до 1 ха . .......................................................................................... 60%
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- од 1 ха до 3 ха................................................................................................ 50%
- преко 3 ха . .................................................................................................... 40%  
- Висинска регулација:
- максимална спратност објеката . .......................................................   По+П+1
- максимална висина објекта . ................................................................    15,0 м  
- изузетно максимална висина објекта може бити већа од 15 м искључиво у случају да
је условљена технолошким процесом
- спратност помоћних објеката .....................................................................     П
- максимална висина помоћног објеката ................................................... 5,0 м
- Хоризонтална регулација:
- растојање грађевинске линије објекта од регулационе линије парцеле дефинисано
у графичком прилогу План саобраћаја, регулације и нивелације, а ако није одређено на
графичком прилогу минимално растојање грађевинске линије објекта од регулационе линије
парцеле износи.........................................................................................................15,0 м
- минимално  растојање објекта од бочних граница парцеле ...................5,0 м
- минимално растојање објекта од бочних  суседних објеката . .............10,0 м
- минимално растојање два објекта  на парцели ....................................... 8,0 м
- минимално растојање објекта од задње границе парцеле ....................15,0 м
- минимални проценат зелене површине на парцели .................................20%  
- минимална ширина заштитног зеленог појаса
  према приступној саобраћајници ............................................................10,0 м
.
Предметни план се ради првенствено због нових планских решења усаглашених са
новим моментима у опремању инфраструктуром простора у обухвату,због промене намене
дела саобраћајних површина из површина јавне намене у остало земљиште и због утврђивања
граница будуће слободне зоне.
Планирана намена у предметним изменама остаје индустрија и индустрија са
комерцијалним садржајима при чему су могући садржаји у оквиру грађевинарства,занатства
,услуга,сервиса,складишта и др.Нема поделе на карактеристичне зоне и целине.
Предметни план садржи нове прилоге планиране намене,саобраћаја,ЕЕ,ТТ и Хидро
инфраструктуре као и прилог парцелације јавних површина и свакако прилог постојећег
стања на терену које се разликује од истог у претходном плану
1.4. ОБУХВАТ ПЛАНА СА ВЛАСНИЧКИМ СТАТУСОМ
Граница урбанистичког плана обухвата површину од 83,45 ха односно представља
обухват Плана детаљне регулације индустријске зоне „Шепак“ у Лозници.
Почетна тачка обухвата плана налази се на северу и то на међи к.п. 11919 (река Штира),
11934 (Државни пут I Б реда бр.26, Нови Сад-Рума-Шабац-Лозница) и к.п. 4533/24, одакле се
спушта на југ, границом овог пута не обухватајући га, све до укрштања са улицом Републике
Српске – к.п. 11942/1 (Траса државног пута I Б реда бр.27).
Граница прати јужну међу поменутог пута, до тромеђе истог к.п. 4704/1 и 4707/2,
прелази пут и наставља ка северу обухватајући к.п. 4532/1, 4533/1, до к.п. 4528/1, иде јужном
међом све парцеле на западу, све до реке Штире чија је к.п. 11919, па све до полазне тачке.
У обухвату овог плана налазе се катастарске парцеле приказане у следећој табели.
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Табела 1: Парцеле у К.О.Лозница

Редни

бр.парцеле

бр
1

4533/1

Списак парцела у слободној зони
Власник-корисник
Површина
m2
79486

Град Лозница,

намена
Њива 2

2
3

4533/2
4533/3 део

43921
5114

,,Електромрежа Србије” АД,
Република Србија
Град Лозница
Град Лозница

4
5
6
7

4533/5
4533/7
4533/8
4533/12

12719
12744
2129
5680

Град Лозница
Град Лозница
Град Лозница
Град Лозница

8
9

део
4533/35
4533/39

14085
20123

Град Лозница
,,Натура траде”

Њива 2
Њива 2

10

4533/40

74078

Град Лозница,

Њива 2

90662

,,Електромрежа Србије” АД,
Република Србија
Град Лозница,

Њива 2

,,Електромрежа Србије” АД,
Република Србија
Град Лозница

Њива 2

11

4533/48

12

15630
укупно

22513
383254
Списак парцела ван слободне зоне
10269
Град Лозница
192
Град Лозница

13
14

4532/1
4532/2

15

4532/3

189

Град Лозница

16

4532/4

128

Град Лозница

17

4532/5

127

Град Лозница

18

4532/6

129

Град Лозница

19

4532/7

126

Град Лозница

20

4533/3 део

8025

Град Лозница

21

4533/4

1395

Град Лозница

Њива 2
Вестачки створено
неплодно
Њива 2
Њива 2
Њива 2
Вестачки створено
неплодно

Њива 2
Земљиште под
зградом и другим
објектима
Земљиште под
зградом и другим
објектима
Земљиште под
зградом и другим
објектима
Земљиште под
зградом и другим
објектима
Земљиште под
зградом и другим
објектима
Земљиште под
зградом и другим
објектима
Вештачки
створено неплодно
Вештачки
створено неплодно
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22
23

4533/6
4533/12

5726
1597

Град Лозница
Град Лозница

24
25
26

део
4533/16
4533/17
4533/18

Њива 2
Вештачки
створено неплодно

13310
1106
51998

Град Лозница
Град Лозница
Град Лозница,

Њива 2
Њива 2
Њива 2

27
28
29
30
31
32

4533/19
4533/20
4533/21
4533/22
4533/23
4533/24

2997
97
12064
7597
30
1646

33
34

4533/25
4533/28

3124
6064

35
36
37
38
39
40

4533/29
4533/30
4533/34
4533/36
4533/37
4533/38

141
3113
1873
2560
5673
89

,,Електромрежа Србије” АД,
Република Србија
Град Лозница
Град Лозница
Град Лозница
Град Лозница
Град Лозница
држалац Комунално јавно
предузеће ,,Наш дом”
РС,закуп ,,Инград” доо
RS закуп ,,Радаљац Компани”
доо
Град Лозница
Весић Илија
Град Лозница
Град Лозница
,,Ледена Лозница,,доо
Град Лозница,

9854

,,Електромрежа Србије” АД,
Република Србија
Град Лозница,

Њива 2

5766

,,Електромрежа Србије” АД,
Република Србија
Град Лозница,

Њива 2

1394

,,Електромрежа Србије” АД,
Република Србија
Град Лозница,

Њива 2

6416

,,Електромрежа Србије” АД,
Република Србија
Град Лозница,

Њива 2

18737

,,Електромрежа Србије” АД,
Република Србија
Град Лозница,

Њива 2

1211

,,Електромрежа Србије” АД,
Република Србија
Град Лозница,

Њива 2

36

,,Електромрежа Србије” АД,
Република Србија
Град Лозница,

Њива 2

4602

,,Електромрежа Србије” АД,
Република Србија
Град Лозница

Њива 3

41

42

43

44

45

46

47

48
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4533/41

4533/42

4533/43

4533/44

4533/45

4533/46

4533/47

4608

Њива 2
Њива 2
Њива 2
Њива 2
Њива 2
Њива 2
Њива 2
Њива 2 и зграда
Њива 2
Њива 2
Њива 2
Њива 2
Њива 2 и зграда
Њива 2
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49
50
51

4609/1
4609/2
4609/3

11093
933
1118

Сладаковић Војислав
Перуновић Предраг
Симић Весна

52

4610

5073

53

4613

6949

54

4614/1

5726

55
56
57
58

4614/2
4614/3
4615/1
4615/2

654
208
4654
976

59
60

4615/3
4664/1

741
1606

Рогановић Славко и Рогановић
Милан
Друштво за
грађевинарство,промет и услуге
,,Инвеститор коп” доо
Трајковић Милутин,
Михаиловић Милан,Трајковић
Аница, Ранковић Михаиловић
Јасмина
Трајковић Милутин
Трајковић Милутин
Аврамовић Миладин
Аврамовић Радојка,Аврамовић
Славка и Милић Зорица
Симић Небојша
,,Вали” доо

61
62

4664/2
4665

2400
182855

63

4666

11969

64
65

4533/15
11942/1део

8367
16619

укупно
Површина обухвата

,,Вали” доо
,,Вали” доо Vaљево,град
Лозница
Електросрбија доо, Краљево
Град Лозница
РС држалац Град Лозница,
Сладаковић Војислав, РС
др`алац ЈП ,,Путеви Србије”
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Њива 2
Њива 2
Земљиште под
зградом
Земљиште под
зградом
Земљиште под
зградом
Земљиште под
зградом
Њива 2
Њива 2
Њива 2
Њива 2
Њива 2
Земљиште под
зградом
Њива 3
Земљиште под
зградом
Земљиште под
зградом
Њива 2
пут

451261
834515m2

1.5. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА
Земљиште у оквиру обухвата је већим делом неизграђено (до недавно су то биле
пољопривредне површине) нарочито у делу према северној и западној страни обухвата.
Изграђене односно заузете површине су уз улицу Републике Српске.
На основу Плана детаљне регулације индустријске зоне „Шепак“ унутрашња
саобраћајна мрежа је делимично спроведена на терену тј.изграђена је једна од важнијих
саобраћајница (правац север-југ) а дуж ње су изграђене или резервисане појединачне
парцеле,углавном за индустрију и комерцијалне делатности. Заузете су површине у
непосредној близини обилазног пута где је намена објеката-комерцијални садржаји, јужни
део обухвата где је постојећи комплекс фабрике ,,ВАЛИ,, трафостаница и парцеле на којима
су објекти вишепородичног становања а ту су још и ,,Натура траде”,,,Ледена Лозница” и
др..
Основно ограничење су биле потребе за великим површинама а које није било
могуће испоштовати обзиром да је кроз предметни простор пролазио транспортни гасовод
максималног радног притиска до 50 бара који се третирао као стечена обавеза и за који је
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било обавезно   испоштовати сва прописана растојања од гасних инсталација, као и траса
далековода 110 KV 106 А3Б3 М.Зворник – Ваљево који се пружао правцем југоисток северозапад такође са појасом ограничене градње.
За потребе могућих,будућих инвеститора за великим парцелама а у договору са
АД,,Електромреже Србије,, као и ЈП,,Србија гас,, постојећи водови су измештени на обод
индустријске зоне или укинути,што је додатно допринело већој и бољој искоришћености
предметног простора.
Постојеће планско решење се временом показало као неадекватно. Било је потребно  
преиспитати га и ускладити са могућношћу реализације и са потребама и захтевима
потенцијалних инвеститора - корисника простора а то се првенствено односи на саобраћајну
мрежу унутар зоне као и на капацитете и трасе инфраструктурних водова.Крајњи циљ је да
простор постане атрактиван за привредно-економски развој.

II ПЛАНСКИ ДЕО
2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
2.1. КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА
Основна концепција уређења предметног простора проистекла је из намене површина
предвиђене ПГР-ом као и из потребе заинтересованих потенцијалних инвеститора и жеље
да се побољша привредни амбијент на подручју града Лознице тако што ће се подићи ниво
конкурентности индустријске зоне односно стварањем услова за унапређење коришћења
предметних локација.
      Управо са том намером у оквиру индустријске зоне планирана је реализација
,,Слободне зоне” а на основу Одлуке о оснивању слободне зоне која је иначе део слободне
зоне Шабац.
Слободна зона је инфраструктурно опремљен простор у оквиру којег је могуће
обављати производњу и услужне делатности под одређеним условима.Слободна зона  је и  
ефикасно средство међународне сарадње и унапређења спољно -трговинске размене.
Оснивање слободне зоне предвиђа низ погодности као што су:
  - фискалне погодности (ослобађање од плаћања више врста ПДВ-а,пореза,царина                    
и других увозних дажбина
  - финансијске погодности (слободан проток капитала и профита)
  - ефикасна администрација
  - једноставна и брза царинска процедура
  - ослобађање од плаћања одређених локалних накнада и такси
  - пружање услуга по повлашћеним ценама (транспорт,претовар,шпедитерске
услуге,банкарски послови)
Површина слободне зоне је приближно 39 ха.
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2.2. НАМЕНA ПОВРШИНА СА БИЛАНСИМА
Концепцијом просторног уређења планиране се површине за пословање (индустрија,
складиштење, производно занатство, сервиси, комерцијални садржаји) саобраћајну мрежу и
зелене површине.
Неизграђеност потеза уз обилазницу као и у унутрашњости зоне, оставља бројне
могућности за привођење земљишта новим наменама а величине парцела ће дозволити
односно омогућити организацију сложенијих производних процеса обзиром да и природна
конфигурација терена има добре локационе предуслове.
Измештен је  далековод напонског нивоа 35kV и каблиран новом трасом, као и  далековод
напонског нивоа 110 kV М.Зворник – Ваљево који је  измештен на обод североисточног  дела
индустријске зоне.Постојећи транспортни гасовод за ГМРС Вискоза Лозница се укида (нова
траса ће бити дата Изменама ПГР-а Лозница ван предметног обухвата)  
Формирање предметне пословно-радне зоне са различитим облицима раднопроизводних и пословно-услужних делатности је у складу са тенденцијом развоја града да
се таква врста садржаја концентрише што даље од центра града, а да при томе има повољан
саобраћајни положај.
На локацијама су могуће следеће намене:
- металопрерађивачка делатност (производња пољопривредних и других машина,
саобраћајних средстава, електро-машина и др.)
- производња финалних производа од дрвета
- прерада папира (папирна амбалажа, канцеларијски материјал)
- производња готових текстилних производа
- производња кожне обуће и галантерије
- производња робе од гуме и синтетичких материјала (обућа од гуме, гумена галантерија,
чамци, душеци...)
- производња прехрамбених производа
- производња пића
- производња сточне хране
- графичка делатност
- складиштење
као и неке друге делатности које нису поменуте а све у складу са прописима о заштити
животне средине односно са доказом да процес производње неће угрозити животну средину
у ближем и ширем окружењу.
Површина која се разрађује овим планом по карактеру се дели на површине за јавну
намену и површине планиране за остале намене.
Површине јавне намене су:
- саобраћајне површине
- јавне зелене површине
- земљиште намењено постојећој и планираној изградњи објеката комуналне
инфраструктуре
Сви остали садржаји припадају површинама које су намењене коришћењу и изградњи
осталих објеката у складу са предвиђеном наменом.
Укупна заузетост предметног простора је око 30% а од тога под објектима је око 34%
од укупно заузете површине.
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Биланс површина (планирано стање)
                                                                                                                Табела бр.3
Намена
Површине за јавне намене Саобраћајне површине
Јавне зелене површине
Земљиште за комуналну инфраструктуру
Површине за остале
Индустрија
намене
Eнергетски комерцијалних
садржаји
Комерцијалне делатности
Индустрија,комерц.садржаји
Постојећа фабрика „Вали“
Интерне саобраћајнице
                                                                            Укупно:

Површина
(м2)
63622
31815
20878
357472
18739

Заступљеност у
обухвату Плана
7,6
3,8
2,5
42
2,2

50711
99409
185532

6,0
12,0
22,2

12923

1,5

834514

100

Површина обухвата............................................................   834514 м
Површина блокова без улица...............................................772068 м
Планирана изградња.........................................................    463240 м
Максимална спратност......................................................... По+П+2

2.3. КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЗОНЕ И ЦЕЛИНЕ
У оквиру подручја обухваћеног планом се не издвајају карактеристичне урбанистичке
зоне и целине обзиром да је намена идентична -  индустрија и компатибилне намене .
Бруто површина грађевинског подручја које је обухваћено планом износи 834514 ха;
нето површина грађевинског подручја је 741647ха (89%) а површина намењена саобраћајницама је  7,5 ха (9%)
2.4. ОПШТИ УСЛОВИ РЕГУЛАЦИЈЕ И НИВЕЛАЦИЈЕ
План регулације
Регулациона линија раздваја одређене површине јавне намене од површина планираних
за друге јавне и остале намене.
Површине јавне намене чине:
- саобраћајне површине
- јавне зелене површине
- површине намењене постојећој и планираној изградњи објеката комуналне
инфраструктуре
На осталом грађевинском земљишту дефинисана је намена:
- индустрија, складишта
- производно занатство, услуге, сервиси
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- комерцијални садржаји
- вишепородично становање
Планиране регулационе линије су дате 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 прилогу бр.2.1.б. „План саобраћаја, регулације и нивелације“
- Хоризонтална регулација
Грађевинска линија се утврђује у односу на регулациону линију.
Грађевински објекат се поставља предњом фасадом на грађевинску линију.
Постојећа грађевинска линија је дефинисана за објекте који се задржавају у оквиру
постојећих габарита.
На свим грађевинским парцелама су дате максималне зоне изградње надземних
етажа.  
Грађевинске линије су дефинисане на графичком прилогу бр.2.1.б. „План саобраћаја,
регулације и нивелације“
- Вертикална регулација
Максимална висина је дефинисана спратношћу и котом венца.
Постојећи објекти се задржавају у постојећем волумену и габариту.
План нивелације
Нивелација дата овим Планом је усклађена са постојећом нивелацијом .
Висинске коте на раскрсницама улица су базни елементи за дефинисање нивелације
осталих тачака.
Нивелација свих површина је усмеравајућа а при изради Техничке документације она
ће се прецизније и тачније дефинисати у складу са захтевима и техничким решењима.

2.5. ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ
2.5.1. Попис парцела и опис локација за јавне површине
На графичком прилогу бр. 4 ( План препарцелације јавних површина) дат је приказ
парцела јавног земљишта и начин њиховог формирања. Парцеле су дефинисане фронтовима,
координатама детаљних тачака  и површинама .
Парцелација и препарцелација осталог земљишта спроводи се према правилима
наведеним у тачки 3.2.1. и уз поштовање правила грађења, дефинисана овим планом.
Било која грешка уочена у списку парцела или наведеној површини, може се
проверити на графичком прилогу и исправити кроз пројекте парцелације,  препарцелације,
експропријације, и др.
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Координате детаљних тачака за потребе
обележавања регулације јавних површина
TAЧKA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Y
6594913.73
6594928.13
6594947.61
6594960.19
6594956.39
6594960.62
6594948.62
6594947.05
6594948.20
6595629.98
6595637.00
6595640.75
6595650.86
6595642.12
6594435.34
6594478.04
6594489.92
6594502.44
6594515.53
6594529.11
6594694.63
6594717.51
6594938.32
6594949.83
6595055.18
6595083.35
6595090.15
6595097.20
6595129.46
6595186.04
6595211.36
6595220.26
6595229.88
6595235.47
6595251.42
6595363.23
6595486.24
6595519.33

X
4933400.10
4933393.09
4933194.91
4933190.61
4933881.91
4933870.85
4933854.71
4933850.31
4933845.77
4933356.64
4933356.07
4933358.09
4933349.00
4933335.43
4933085.98
4933051.54
4933042.7
4933034.79
4933027.87
4933021.98
4932957.62
4932948.73
4932862.87
4932858.31
4932815.85
4932804.49
4932802.32
4932801.17
4932798.31
4932775.50
4932756.03
4932750.10
4932745.43
4932743.18
4932736.91
4932694.07
4932646.74
4932633.31

Парцеле земљишта  за јавне намене,предвиђене овим планом дате су у следећој табели.
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Парцела

Начин формирања

Површина (м2)

П1

Део кп4533/3

8025

Део кп4533/12

1597

4533/4

1395

4533/34

1873

4533/22,делови 4533/16 и
4533/24
Делови 4533/16 и 4533/15

8047
12680

4533/41

9854

Део 11942/1, 4532/1, 4664/2,
4533/29, 4615/2,4615/3,
4615/1, 4610, 4609/3, 4609/2,
4609/1, 4608 и 4533/47
4533/21 и делови
4533/16,4533/24
4533/17 и Део 4533/24

20151

дело 4533/15

8301

4533/42,делови 4533/16 и
4533/15
4533/43

6128

4533/46

1211

4533/19

2997

4533/20

97

4533/38

89

4533/6

5726

4666

11969

улица
П2
улица
4533/4
улица
4533/34
улица
П3
улица
П4
улица
4533/41
улица
Део 11942/1
улица

П5

зеленило
П6
зеленило
П7
зеленило
П8
зеленило
4533/43
зеленило
4533/46
зеленило
4533/19
Трафо станица
4533/20
Трафо станица
4533/38
Трафо станица
4533/6
Комунална површина
4666
Трафо станица

12659
2122

1394

         Укупна површина земљишта за јавне намене износи 116315м2.
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Површина за остале намене износи 718200м2. Парцеле остале намене које су
предвиђене за измену међе до регулационе линије су: 4608, 4609/1, 4609/2, 4609/3, 4610,
4613, 4614/1, 4614/2, 4614/3, 4615/1, 4615/2, 4615/3, 4533/29, 4665 и 4532/1. За парцеле остале
намене, потребно је испоштовати правила за парцеле,дате овим планом.

2.6 УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ
Саобраћајнице морају бити уређене са стабилном коловозном конструкцијом.
Улична мрежа
Траса саобраћаја је дефинисана у простору геодетских координата осовинских
и темених тачака а нивелациони положај је дефинисан котама нивелете на осовинским
тачкама.
На посматраном подручју измене Плана детаљне регулације налази се улица Нова 1 и
Нова 2,Нова3 и Нова4 као део секундарне саобраћајне мреже. Измене се односе на то да се  
укида улицаНова 3а,  Нова 3б, Нова5, Нова 9,  Нова10 и  Нова 11.
О16.
О7а.

За улицу Нова 7- мења се траса и њен положај је сада дефинисан теменима од О11 до
За улицу Нова 8-  мења се траса и њен положај је сада дефинисан теменима од О6 до

За улицу Нова 6 предвиђена је измена на делу улице од ул.Републике Српске до канала
тако да се стари део трасе укида (између компанијњ Вали и трафо станице)и одређена је нова
деоница те улице до канала  која је дефинисане са теменом А -О14до О16.
Колско пешачке површине и интерне саобраћајне површине уредити у складу са
стандардима и прописима за ту врсту објеката и одвојити их ивичњацима од осталих
површина, уз поштовање услова за кретање противпожарних возила.
Паркирање
   Паркирање се решава у оквиру парцела отвореним паркингом на парцели, изградњом
гараже као посебног објекта или у оквиру сутерена или приземља пословног објекта чији
капацитет у складу са потребама и просторним могућностима
Пешачке површине
Пешачке површине су предвиђене као тротоари у овиру регулација.
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2.7. УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ И
СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА
У оквиру граница плана, зелене и слободне површине допуњују основне намене.
Зелене површине су заступљене као јавне, али и као зеленило између и око пословног
простора, на паркинзима као и зелене површине на осталом земљишту.
Зеленило оваквих зона је специфично по свом саставу и треба да буде заступљено на
минимално 20% површина (у оквиру Слободне зоне миним. 15 %) и то у виду заштитних
појасева и декоративне вегетације уз управне објекте.
Препоручује се формирање појаса високог зеленила или дугог вегетацијског периода
по могућству по ободу комплекса, а све у циљу умањења директних и индиректних негативних
ефеката буке, загађења ваздуха и сл. насталих производном делатношћу. Појас формирати
од обликованих форми стабала (пирамидалних, ваљкастих и сл., високог листопадног и
четинарског дрвећа).
Раздвајање садржаја унутар комплекса постиже се нижом декоративном вегетацијом
и травнатим површинама. Паркинг просторе за путничке аутомобиле је потребно покрити
крошњама високог листопадног дрвећа, док код оних за теретна возила треба водити рачуна
о висини крошње због високе каросерије и манервисања.
Простори везани за трговину, занатство и угоститељство садржаће углавном
декоративну вегетацију са потребним партерним уређењем.
Јавне зелене површине такође уредити декоративним биљним врстама. У оквиру
зелених површина а у складу са просторним могућностима дозвољено је и постављање
урбаног мобилијара. У оквиру појаса заштитног зеленила могуће је предвидети изградњу
унутрашњих саобраћајница, паркинг простора, портирнице.
-

Код садње дендроматеријала водити рачуна о следећем:
уносити старије саднице дрвећа и жбуња од 3 године на више
садњу обављати у јесен, пре почетка вегетационог периода
саднице треба да су расаднички однеговане и развијене и да се транспорује непосредно
пре садње
приликом садње водити рачуна да саднице буду окренуте према истој страни света у
којој су биле у расаднику и да буду посађене до исте дубине кореновог дрвета
саднице се обавезно морају анкерисати да би се спречило кривљење или ломљење
услед утицаја ветра
саднице жбунастих врста садити са просечном густином 1ком/1м (учвршћивање није
потребно)
за садњу дрвећа у дрвореде потребно је бирати саднице једнаке старости, висине
саднице треба да буду удаљене најмање 2,0 м од подземних уређаја и инсталација
код садње дендроматеријала дуж саобраћајница водити рачуна да се не омета
видљивост у саобраћају
подизање травњака и садња цветних елемената ће се одвијати према пројекту, на
припремљеном терену
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2.8. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА
2.8.1. Заштита градитељског наслеђа
На предметном простору нема евидентираних објеката градитељског наслеђа, вредних
објеката градитељског наслеђа као ни археолошких локалитета.
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.  
Такође уколико се током земљаних радова наиђе на геолошко-палеонтолошке или
минеролошко-петролошке објекте за које се претпоставља да имају својство природног добра
сходно чл. 99 Закона о заштити природе (Сл. Гласник РС бр. 36/2009; 88/2010 и 91/2010)
извођач радова је дужан да обавести надлежно Министарство за послове заштите животне
средине.
2.8.2. Заштита животне средине
У оквиру планираних активности на простору плана обезбедити спречавање свих
облика загађивања и очување квалитета   средине према одговарајућим стандардима и
прописаним нормама. Потребно је пратити показатеље утицаја на стање средине и обезбедити
контролу свих активности.
При изградњи планиране инфраструктуре Планом ће се обезбедити очување
еколошког капацитета простора и побољшања квалитета животне средине уз максимално
могуће смањење свих активности које имају негативне ефекте на природни систем (ваздух,
земљиште, површинске и подземне воде).
Могући утицаји на животну средину на предметној локацији који могу настати као
последица планираних активности су:
- Загађивање, ваздуха, тла, подземних вода радом производних и других објеката
који нису у складу са важећим технолошким нормативима за изградњу за примену
технологија и процеса који   не стварају прописане стандарде заштите животне
средине
- Загађење ваздуха, земљишта и подземних вода услед неадекватног и неодговарајућег
складиштења сировина, полупроизвода и производа и неадекватног начина прикупљања
и поступања са отпадним материјалима
- Уништавање хумусног слоја земљишта који се тренутно налази на предметној
локацији
- Повећање нивоа буке радом возила на манипулативним интерним саобраћајним
површинама и радом производних постројења
Заштита животне средине логично подразумева поштовање наведених општих мера
заштите животне средине и природе као и свих техничко-технолошких мера и прописа
утврђених важећом законском регулативом.
Мере заштите имају за циљ спречавање угрожавања животне средине и здравља људи
тако што ће негативне утицаје на животну средину у оквиру планског подручја свести у
границе прихватљивости.
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Опште мере заштите животне средине
-

Поштовати Закон о заштити животне средине и другу законску регулативу из ове
области
Вршити редовно квашење запрашених површина и спречити расипање грађевинског
материјала током транспорта
Утврдити обавезу санације земљишта у случају изливања уља и горива током рада
грађевинских машина и механизације
Отпадни материјал који нестане у процесу изградње (комунални отпад, грађевински
материјал, пластика, папир, старе гуме) прописно сакупити, разврстати и одложити на
предвиђену локацију
Материјал из ископа одвести на унапред дефинисану локацију за коју је прибављена
сагласност надлежног органа а транспорт ископаног материјала вршити возилима која
поседују прописане кошеве
Предвидети потпуно инфраструктурно опремање Планског подручја по највишим
еколошким стандардима који ће гарантовати висок ниво квалитета животне средине
У складу са Уредбом о категоризацији државних путева (Сл.гласник РС 105/2013 и
119/2013) испоштовати услове ЈП ‘’Путеви Србије’’ за предметни план

2.8.3. Заштита природе
Предметно подручје се не налази унутар заштићеног подручја за које је спровођен или
покренут поступак заштите, на њему нема заштићених добара и није у просторном обухвату
еколошке мреже.
-

Планом ће се обезбедити:
организацијa, коришћење, уређење и очување простора
максимално очување постојеће вегетације. Евидентирати и сачувати зелене површине,
вредније примере дендофлоре уколико постоје, како би се просторно и функционално
уградили у планирану концепцију система зеленила и уређења простора

Посебну пажњу посветити формирању и уређењу новог зеленила у складу са
површином и наменом простора, а у циљу повећања постојећег зеленила и унапређења
животне средине
- зеленило одабрати према еколошким, функционалним и декоративним својствима.
Препоручују се аутохтоне врсте најбоље прилагођене локалним педолошким и
климатским условима. Приликом избора зеленила избегавати врсте које су инвазивне
и алергене
- у озелењавању комбиновати листопадне и четинарске врсте дрвећа и жбуња,како би
зелени појас био у функцији током целе године
- Унутар сваког радног комплекса нмеопходно је формирати зелене површине чија је
главна функција стварање повољног микроклимата,заштита од прашине и гасова и
стварање слободних простора за краћи одмор радника.Избор биљних врста одређује
се према карактеристикама делатности,карактеруи концентрацији штетних материја.
Зеленило треба да омогући изолацију главних административних објекаста и главних
пешачких праваца и да сѕтвори одређену просторну композицију у комплексу.
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При пројектовању зелених површина водити рачуна о удаљености трасе гасовода од
дрвореда,као и о самој дубини како би се избегла зона кореновог система
Очувати и заштитити реку Штиру дуж чијег тока је деоПланског подручја,као и канал
са којим   се граничи подручје Плана на северо-источној страни,од деградације и
загађивања.У том смислу предвидети дрворед и шири зелени простор у делу Плана
који се граничи са Штиром а вегетацију дуж канала са којим се граничи северо-источни
део подручја Плана сачувати од било каквог оштећења
Није дозвољено испуштање отпадних вода у корито реке Штире и канал,као и слободно
депоновање било каквог отпада
Сви производни погони у чијој производњи се појављују отпадне воде морају имати
уређаје за њихово пречишћавање,пре испуштања у реципијент
где год је могуће, дуж саобраћајница ће се поставити линијско зеленило које би поред
заштитне улоге допринело и повећању естетског квалитета
саобраћајнице су пројектоване у складу са законском регулативом да би се омогућило
несметано одвијање саобраћаја
обавезно је предвидети довољан број паркинга како би се избегло паркирање на
зеленој површини, тротоару, саобраћајници и најбоље у оквиру парцела. При изградњи
паркинг простора избећи формирање великих компактних, асфалтних или бетонских
површина садњом појединачних стабала или прекривањем површина затрављеним
растер елементима
сва инфраструктура би требала бити подземна (каблирана и спроведена углавном кроз
путне правце и стазе)
планом предвидети и применити сва важећа правила и услове парцелације, регулације
и изградње у складу са конфигурацијом терена
обезбедити највиши ниво хигијене, дефинисати начин прикупљања отпада и ако
је могуће планирати примарну рециклажу (раздвојено сакупљање папира, стакла,
пластике и комуналног отпада)у оквиру сваког комплекса
при пројектовању предвидети решења којима се обезбеђују неопходни услови за брзу
и ефикасну ПП заштиту а у складу са законском регулативом
планом предвидети неопходну организацију градилишта за изградњу објеката при
чему треба дефинисати привремену локацију за депоновање грађевинског материјала
и опреме неопходне за изградњу, и обавезу да се по изведеним радовима уклони сав
вишак материјала
Успоставити јединствен функционални систем праћења и контроле нивоа загађености
ваздуха

2.8.4. Заштита земљишта и управљање отпадом
Са циљем заштите земљишта и подземних вода од загађења, у складу са посебним
законима, обезбедити одговарајуће складиштење сировина, полупроизвода и производа и
начин прикупљања и поступања са отпадним материјалом.
Обезбедити највиши ниво комуналне хигијене кроз дефинисање параметара за
постављање специјалних судова за привремено сакупљање отпада на одговарајућим
бетонским површинама. Простори треба да су обележени, приступачни за возила јавне
хигијене са подлогом од тврдог материјала и могућношћу чишћења и пражњења. За
постављање посуда  1,1м2  потребно је обезбедити глатку подлогу у нивоу прилазног пута са
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одвођењем атмосферских  и оцедних вода. Сакупљање отпада организовати у оквиру сваке
целине односно производног или комерцијалног комплекса.
Испоштовати Закон о управљању отпадом (Сл. гласник РС бр. 36/09, 88/2010 и
14/2016), као и подзаконска акта.
2.8.5. Заштита од пожара, елементарних непогода и буке
У циљу заштите грађевинских објеката и осталих садржаја на простору обухваћеним
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).
Заштита од пожара се обезбеђује најпре погодним распоредом појединачних објеката
и њиховом међусобном удаљеношћу, одговарајућом противпожарном хидрантском мрежом,
проходношћу терена, односно обезбеђењем приступа свим објектима у случају потребе а у
складу са Законом о заштити од пожара (Сл.гласник Републике Србије бр.111/9,20/2015,87/2018
и 87/2018 и др.закони) и Правилником о техничким нормативима за хидрантску мрежу за
гашење пожара (Сл.лист СФРЈ бр.30/91) као и Правилником и техничким нормативима за
приступне путеве, окретнице и уређење платое за ватрогасна возила у близини објеката
повећаног ризика од пожара (Сл.гласник СРЈбр. 8/95).
Обезбедити одговарајући капацитет и проток воде за спољашњу хидрантску мрежу
цевног развода са надземним хидрантима а уколико   исти ометају саобраћај дозвољава се
постављање подземних хидраната на основу Правилника о техничким нормама за хидрантску
мрежу за гашење пожара.
Заштиту од удара грома треба обезбедити постављањем громобранске инсталације
која ће бити правилно уземљена.
-

-

-

Поштовати Закон о заштити од буке у животној средини (Сл. гласник РС бр. 36/09 и
88/2010) као и подзаконска акта донета на основу овог Закона
Пројектовати и изводити одговарајућу звучну заштиту, којом се обезбеђује да бука
која се емитује из техничких и других делова објеката при прописаним условима
коришћења и одржавања уређаја и опреме, односно током обављања планираних
активности, не прекорачују прописане граничне вредности
Уколико се ради о компресору обавезно поставити исти у затворен простор уз
спровођење акустичних мера заштите и на удаљености од најмање 20 м од најближе
затвореног простора у коме бораве људи
Основна мера заштите од земљотреса је примена принципа сеизмичког пројектовања
објеката, односно примена садржаја и техничких прописа о градњи у сеизмичким
подручјима (Правилник о техничким нормативима за изградњу у сеизмичким
подручјима-Сл.лист СФРЈ бр. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 52/90 и Закон о ванредним
ситуацијама-Сл.гласник РС бр.11/09, 92/11 и 93/12)
Пре издавања локацијских услова потребно је од стране органа надлежног за заштиту
од пожара прибавити посебне услове у погледу мера заштите од пожара и експлозија
за безбедно постављање објеката са запаљивим и горивим течностима и запаљивим
гасовима у складу са одредбама чл.6 Закона о запаљивим и горивим течностима и
запаљивим гасовима (Сл,гласник РС бр.54/15) и одредбама чл.16 став 1 Уредбе о
локацијским условима (Сл.гласник РС бр.35/15,114/15 и 117/17)
Страна 79

Број 4

-

-

-

-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

10. 04. 2019.

У поступку прибављања локацијских услова потребно је од стране органа надлежног
за заштиту од пожара прибавити посебне услове у погледу мера  заштите од пожара
и експлозија сходно члану 16 став 2 Уредбе о локацијским условима (Сл.гласник
РС бр.35/15,114/15 и 117/17)узимајући у обзир да због специфичности објекта ПДР
не може садржати све неопходне могућностио,ограничења и услове за изградњу
објекта,односно све услове заштите од пожара и експлозија.
У погледу обезбеђења испуњености основних захтева заштите од пожара приликом
пројрктовања и изградње објеката и то на начин утврђен посебним прописима и
стандардима којима је уређена област заштите од пожара и експлозија и проценом
ризика од пожара којом су исказане мере заштите од пожара за конструкцију
,материјале,инсталације и опремање заштитним системима и уређајима,објекти
морају бити изведени у складу са Законом о заштити од пожара (Сл.гласник РС
бр.111/09.20/15 и 87/2018)
Фазну градњу,уколико ће градња трајати дуже,предвидети на начин да свака фаза
представља техничко-технолошку целину,која може самостално да се користи
Објектима обезбедити приступни пут за ватрогасна возила у складу са одредбама
Правилника о техничким нормативима за приступне путеве,окретнице и уређене
платое за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од пожара (Сл.лист
СРЈ бр.8/95)
Обезбедити одговарајућу хидрантску мрежу,која се пројектује у складу са Правилником
о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара  (Сл.
лист СРЈ бр.3/18)
Придржавати се одредби  Правилника о техничким нормативим за заштиту складишта
од пожара и експлозија (Сл.лист СФРЈ бр.24/87)
Придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за заштиту
нисконапонске мреже и припадајућих трансформаторских станица (Сл лист СФРЈ
бр.13/78 и 37/95)
Придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за електричне
инсталације ниског напона (Сл.лист СФРЈ бр.53 и 54/88 и 28/95)
Придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за заштиту објеката
од атмосферског пражњења (Сл. лист СРЈ бр.11/96)
Реализацију објеката извршити у складу са одредбама   Правилника о техничким
мерама за погон и одржавање електроенергетских постројења и водова (Сл.лист СФРЈ
бр.41/93)
Придржавати се одредби  Правилника о техничким нормативима за електроенергетска
постројења називног напона изнад 1000 В (Сл.лист СФРЈ бр.4/74,13/78 и Сл лист СРЈ
бр.61/95)
Придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за заштиту
електроенергетских постројења и уређаја од пожара (Сл.лист СФРЈ бр.74/90)

Сагласно са одредбама чл.123 Закона о планирању и изградњи ;чл.38 Правилника
о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (Сл гласник РС бр.
113/15,96/16 и 120/17) и чл.33 и 34 Закона о заштити од пожара,потребно је доставити
на сагласност пројекте за извођење објеката,а пре отпочињања поступка за утврђивање
подобности објекта за употребу,ради провере примењености датих услова и усклађености са
осталим планским актима у поступку обједињенњ процедуре.
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2.8.6. Заштита воде и ваздуха
Забрањује се изградња објеката који у свом производном процесу или пружању услуга,
користе или продукују хемикалије које се сврставају у категорију опасних и штетних материја
за подземне и површинске воде као на пример нафта и њени деривати, киселине, базе, разни
отрови и слично (‘’Правилник о опасним материјама и водама’’ Сл.гласник Републике Србије
бр. 31/89).
Снабдевање водом за пиће планирано је прикључењем на градску водоводну мрежу.
Поштовати Закон о водама (Сл. Гласник Републике Србије 33/10,93/2012 и
101/2016,95/2018 и 95/2018 и др.закон) и подзаконска акта.
Планирати и извести систем интерне сепаратне канализације (за атмосферске и фекалне
отпадне воде). Санитарне фекалне отпадне воде упуштати у водонепропусну септичку јаму,
до опремања локације канализационом инфрастуктуром односно до тренутка повезивања
канализационе мреже са системом за пречишћавање отпадних вода.
Водоснабдевање предметног подручја планирати прикључењем на водоводну мрежу
јавног водовода према условима надлежног  комуналног предузећа.
Обезбедити програм заштите површинских вода који се састоји од прочишћавања
комуналних и отпадних вода насталих у производним погонима и њиховог одговарајућег
пречишћавања пре изливања у природни рецепијент.
Уградити уређај за мерење количине испуштених отпадних вода-мерач протока и
добијене резултате достављати надлежној инспекцији за заштиту животне средине.
Очувати и заштитити водене површине   од деградације и загађивања значајне са
аспекта очувања квалитета животне средине.
Атмосферске воде са уличних и кровних површина адекватно евакуисати. Потенцијално
зауљене отпадне воде са манипулативних површина пропуштати кроз сепараторе уља и масти
а технолошке отпадне воде се морају подвргнути хемијском предтретману пречишћавања.
Посебно обратити пажњу на евакуацију и пречишћавање отпадних вода као и на
спречавање емисије штетних гасова (уколико их буде било) уградњом неопходних филтера.
-

-

-

Предвидети одговарајућу опрему, техничка и технолошка решења, којима се обезбеђује
да емисија загађујућих материја у ваздух задовољава прописане граничне вредности
Уколико дође до квара уређаја којим се обезбеђује спровођење прописаних мера
заштите или од поремећаја технолошког процеса због чега долази до прекорачења
граничних вредности емисије, носилац пројекта је дужан да квар или поремећај
отклони или прилагоди рад новонасталој ситуацији или обустави технолошки процес
како би се емисија свела у дозвољене границе у најкраћем року
У случају прекорачења граничних вредности нивоа загађујућих материја у ваздуху, да
предузме техничко-технолошке мере или да обустави технолошки процес, како би се
концентрација загађујућих материја свеле у прописане вредности
Носилац пројекта стационарног извора загађења, код кога се у процесу обављања
делатности могу емитовати гасови непријатних мириса, дужан је да примењује мере
које ће довести до редукције мириса иако је концентрација емитованих материјала у
отпадном гасу испод граничне вредности емисије
Носилац пројекта новоизграђеног или реконструисаног стационарног извора
загађивања за који није прописана обавеза издавања интегрисане дозволе или израде
студије о процени утицаја на животну средину дужан је да пре пуштања у рад прибави
дозволу (уз захтев за издавање дозволе обавеза оператера је да приложи употребну
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дозволу или техничку документацију за тај извор загађења као и стручни налаз сą
резултатима емисије)
Носилац пројекта сваког извора загађивања дужан је да достави надлежном органу
податке о стационарном извору загађивања и свакој његовој промени
Обезбедити редован мониторнинг емисије и  о томе водити евиденцију
Обезбедити континуална мерења емисије ако за то постоји обавеза (када је масени
проток емисије за одређену загађујућу материју већи од прописаних вредности)
самостално, путем аутоматских уређаја за континуално мерење
Водити евиденцију о обављеним континуалним мерењима сą подацима о мерним
местима, резултатима и учесталости мерења и доставити податке једном у три месеца
у року од 15 дана од истека тромесечја, а и да се доставе мерења на годишњем нивоу
у виду годишњег извештаја најкасније до 31. јануара текуће године за претходну
календарску годину
Обезбедити контролна мерења емисије преко овлашћених организација, ако се мерења
емисије обавља самостално
Обезбедити прописана повремена мерења емисије, преко овлашћеног правног лица
два пута годишње, уколико се не врши континуални мониторинг, а податке доставити
у року од 30 дана од дана извршеног мерења
Водити евиденцију о раду уређаја за спречавање или смањење емисије загађујућих
материја као и мерних уређаја за мерење емисије
Предвидети одговарајуће мере за спречавање ширења непријатних мириса (нпр.
за упијање непријатног мириса амонијака користити рупичасте xакове напуњене
зеолитом и сл.)

2.8.7. Мере енергетске ефикасности
Законом о планирању и изградњи дефинисана је обавеза унапређења енергетске
ефикасности зграда. Прописана енергетска својства утврђују се издавањем сертификата о
енергетским својствима објеката.
На основу Правилника о енергетској ефикасности зграда (Службени гласник РС
бр.61/2011) 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
2
дозвољене максималне вредности по м . 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 и 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
објекта.
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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 оријентисани
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 зимског периоду и топлотно
оптерећење 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.

2.8.8. Услови за несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом,
деци и старим особама
Приликом пројектовања објеката, саобраћајних и пешачких површина треба применити
Правилник о техничким стандардима планирања,пројектовања и изградње објеката којима се
осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама
(„Сл. Гласник РС“ бр.22/2015).
У оквиру појединачних паркиралишта предвидети резервацију и обележавање паркинг
места за управно паркирање возила инвалида у складу са стандардом  СРПС У.А9.204 а који
се односи на просторне потребе инвалида у зградама и околини.
Приступачност се обезбеђује применом техничких стандарда у планирању,
пројектовању, грађењу, реконструкцији, доградњи и адаптацији објеката помоћу којих се
свим људима без обзира на њихове физичке и друге карактеристике или године старостии
осигурава несметан приступ, кретање, коришћење услуга, боравак и рад.
Обавезни елементи приступачности су:
- Елементи приступачности за савладавање висинских разлика
- Елементи приступачности за кретање и боравка у простору
У складу са стандардима приступачности обезбедити услове за несметано кретање и
приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама на следећи начин:
- на свим пешачким прелазима висинску разлику између тротоара и коловоза
неутралисати обарањем ивичњака
- пословним објектима обезбедити приступ лицима са посебним потребама на коту
приземља спољњим или унутрашњим рампама минималне ширине 90 цм и нагиба
1:20 (5%) до 1:12 (8%)
- у оквиру сваког појединачног паркиралишта обавезно предвидети резервацију и
обележавање паркинг места за управно паркирање возила инвалида у складу са
стандардом ЈУС.У.А9 204.
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2.8.9. Инжењерско геолошки услови
1. Обавезна је хидротехничка заштита подова приземља
3. За темеље већих грађевинских објеката у отвореној јами чија је дубина већа од 5м
ако нема подземних вода, пројекат треба да садржи и пројекат јаме и техничких услова за
сигурно извођење радова
4. Нивелација терена (уколико је потребна) се изводи од речног или дробљеног
агрегата крупнозрне фракције и у зонама сталног или привременог високог нивоа подземних
вода неопходне су подлоге од „иберлауфа“
5. Код дубоких ископа неопходно је разупирање и гравитационо одвођење или уроњење
подземних вода
На подручју плана рађена су инжењерско-геолошка истраживања на локацији
производног комплекса предузећа ,,ВАЛY,,.
Простор у обухвата плана изграђен је од речног наноса реке Дрине. Према изведеним
истраживањима утврђен је следећи састав тла:
- антропогени (насути) материјал
- песковита прашина, прашнасти песак и
- шљунак
Антропогени материјал је углавном насип састављен од шљунка помешаног са глином,
грађевинским шутом. Слој песковите прашине, прашнастог песка и ситнозрног песка је на
дубини од 2,00-3,30 м и доста је хетерогеног састава.
У хидрогеолошком погледу може се констатовати да је у слоју шљунка формирана
издан подземних вода јачег капацитета. Ова вода је у вези са водом из корита реке Дрине.
Ниво подземних вода је на дубини од око 2,00-2,50 м (приближна кота око 119 м).
Приликом већих плављења реке Дрине могу се очекивати виши нивои подземних вода (мах.
кота око 120 м). Ниво подземене воде има благ пад ка реци Дрини и низ ток реке Дрине.
Функционална ограничења терена:
-

Терен је равничарски, са падом до 5%
Водозасићење тла је константно, непосредно испод површине терена
Нестабилности терена нису присутне
Неопходни услови коришћења терена

-

Израда система фекалне канализације
Често неопходна нивелација-издизање терена насипањем шљунковито-песковитим
гранулатом
Дренирање терена код уређења и изградње објеката
Пројектовање објеката у сеизмичким условима за 7 и 80 МЦС скале сеизмичког
интензитета
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3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
3.1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ
3.1.1. Хидротехничка инфраструктура
Систем за снабдевање водом чине следећи водопривредни објекат:
- Извориште подземних вода „Зеленица“ и „Горње поље“ чија је издашност процењена,
у најкритичнијим хидролошким условима кад реком Дрином протиче око 50м³/сек, на око
400 лит/сек. Вода се захвата из 15 копаних бунара пречника Ø300 и 200 цм просечне дубине
9,0 м и потискује се до сабирног резервоара.
- Централна црпна станица, капацитета 400лит/сек и сабирни резервоар налазе се
на коти 123,50 м.н.м. на изворишту „Зеленица“. Након хлорисања у сабирном резервоару
вода се потискује у градски прстен за дистрибуцију воде а вишак у централни резервоар
„Трешњица“.
- Челични дуктилни цевовод пречника Ø600мм, који повезује централну пумпну
станицу са градским прстеном и резервоаром „Трешњица“;
- Градски престен за дистрибуцију воде изграђен је ЛГ цеви пречника Ø300,400 и
500мм;
- Магистрални цевоводи, прикључени на градски прстен, којима се вода потискује до
насеља на правцу према:
Шапцу АЦЦ цевовод пречника Ø400мм;
Ваљеву АЦЦ и ПВЦ цевовод пречника Ø300, 200 и 150мм, и
Централни резервоар „Трешњица“ запремине 4400 м³, на коти 187,00м.н.м у
Лозници.
У Улици Републике Српске налази се дистрибутивни   цевовод ПЕХД Д225 мм на
који је повезан изграђени  цевовод ПЕХД Д200 мм, у улици Нова И у Индустријској зони у
Лозници.
Од улице Републике Српске до краја улице 1 постоји и здржава се водоводна мрежа
Ø 200мм са уграђеним хидрантима.
У обухвату Нацрта   Измене и допуне плана детаљне регулације индустријске зоне
„Шепак“ предвиђа се изградња дистрибутивне водоводне мреже по планираним улицама у
складу са важећим законима, правилима, прописима и правилима струке.
Приликом пројектовања и извођења радова поштовати:
Заштитна зона (појас):појас заштите око главних цевовода износи са сваке стране по
2,5м. Ширина појаса заштите цевовода ван насеља са сваке стране цевовода одређује се у
односу на пречник цевовода:Ø 80мм-Ø 200мм=1,5м; Ø 300мм=2,3м; Ø 300мм-Ø 500мм=3,0мм;
Ø 500-Ø 1000мм и преко=5,0м.

1м);

- Не предвиђа се рушење постојећих објеката приликом изградње мреже;
- трасу прилагодити конкретним условима на терену;
- истражни радови се не предвиђају;
- измештање постојеће инфраструктуре се не предвиђа;
- извршити увођење у катастар подземних инсталација;
- објекат је сталан;
- није дозвољена градња у зони од по 0,5м са обе стране водовода (укупно коридор
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- при изградњи у зони цевовода, ископ вршити ручно;
- дубина цевовода је већа од 1,2м;
- при паралелном вођењу водовода, минимално растојање је 0,5м;
- мерење потрошње на 2м од регулационе линије
3.1.1.2. Канализациона мрежа
Тренутно се отпадне и атмосферске воде из дела градског подручја Лознице који
је повезан на канализациони систем преко главног градског колектора јајастог профила
120/160 цм доводе до главне канализационе пумпне станице на обали реке Штире. Главна
канализациона пумпна станица пројектована је и изведена педесетих година. Након
реконструкције хидромашинске и електроенергетске опреме у овој црпној станици која је
обављена осамдесетих година, њен укупан капацитет достигао је цца. 2.000 л/с, са три мање
пумпе капацитета по око 125 л/с које су активне у сушном периоду и служе за препумпавање
отпадних вода и три веће пумпе капацитета по око 500 л/с које се активирају у кишном
периоду. Све воде доведене главним градским колектором до црпне станице препумпавају
се и изливају у реку Штиру. Излив у реку Штиру лоциран је на око 1.400 м узводно од ушћа
реке Штире у Дрину.
Током 2005. године урађен је „Генерални пројекат са Претходном студијом оправданости сакупљања, одвођења и пречишћавања отпадних вода насеља општине Лозница”.
За град Лозницу са насељима: Бања Ковиљача, Лозничко поље, Клупци, Плоча,
Башчелуци, Крајишници, Трбушница, Воћњак и Горња Ковиљача, усвојено је заједничко
постројење за пречишћавање отпадних вода.
Локација постројења налази се на територији М.З. Лозничко Поље у зони под називом
“Локањ”, на десној обали реке Дрине, у непосредној близини западне путне обилазнице.
Реципијент за пријем пречишћених отпадних вода је река Дрина која је, према важећој
категоризацији водотока, сврстана у II категорију квалитета. Према техничкој документацији
ППОВ за пројектовање ППОВ коришћена су следећа меродавна оптерећења:
•

Хидрауличко оптерећење Qср=280 л/с, Qмаџ дан =450 л/с, Qмаџ х= 480 л/с

•

Органско оптерећење 80.000 ЕС

Пројектом ППОВ Лозница предвиђен је довод отпадних вода на ППОВ из два главна
правца:
•

Отпадне воде Лознице

•

Отпадне воде Бање Ковиљаче

Пројектном докумантацијом потисних цевовода ка постројењу обухваћен је потисни
цевовод од главне пумпне станице Лозница до локације будућег ППОВ Лозница. Будући да се
из истог правца планира и укључење отпадних вода пореклом из Бање Ковиљаче, на погодној
локацији предвиђа се спајање довода отпадних вода из Бање Ковиљаче и потисног цевовода
са главне пумпне станице, тако да би се ове отпадне воде на ППОВ довеле јединственим
цевоводом.
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Индустријска зона „Шепак“  која је предмет ПДР-а  има пројектом решено питање
одвођења отпадних вода само до изграђене црпне станице која се налази у склопу индустријске
зоне. Постоји фекални канализациони колектор Ø 400 од улице Републике Српске до постојеће
црпне станице и Ø 200 од црпне станице до краја улице 1.
Потисни цевовод који би препумпавао фекалну воду из црпне станице није изведен,
а пројектним решењем је предвиђено да  потисни цевовод  води  ка будућем  ППОВ Града
Лознице. ППОВ Града Лознице није изведено, тако да тренутно предвиђено пројектно
решењем није могуће одвођење фекалне воде из  индустријске зоне.
ПДР-ом је предвиђен потисни цевовод фекалне воде са којим   би се препумпавала
фекална вода из фекалне црпне станице у индустријској зони до централног шахта са грубом
решетком у оквиру централне црпне фекалне станице Града Лознице.
Овим решењем би се задржао концепт Генералног пројекта сакупљања, одвођења и
третмана фекалних вода Града Лознице, а фекална канализација у оквиру Индустријске зоне
и улице Република српска би се ставила у функцију.
ПДР-ом је предвиђена и изградња секундарне фекалне канализационе мреже у
оквиру обухвата Плана ПДР-а по планираним улицама.Планирани потисни цевовод
ће једним делом пролазити кроз парцеле које ће у догледно време бити отуђене,зато
је потребно установити право службености,изградње и одржавања потисног фекалног
цевовода фекалне канализације као и дистрибутивне водоводне мреже у корист ЈП
,,Водовод и канализација “ Лозница.
Обзиром да се ради о Индустријској зони у којој ће бити различити производни и/или
прерађивачки  процеси, потребно је предвидети за сваку катастарску  парцелу/технолошки  
процес  самостални уређај за пречишћавање отпадних вода како би се испоштовао услов о
квалитету испуштених отпадних вода у градску канализацију:
Квалитет отпадних вода које се упуштају у улични колектор градског канализационог
система мора да одговара Правилнику о техничким и санитарним условима за упуштање
отпадних вода у градску канализацију, при чему температура воде не сме бити већа од 40
°Ц.
У фекални канализациони систем није дозвољено укључење атмосферских вода.
Приликом пројектовања и извођења радова поштовати:
-

-

-

Фекална канализациона мрежа је по сепаратном систему;
ширина заштитног појаса дуж читаве трасе цевовода износи 5,00м (по 2,50м са једне
и друге стране цевовода у односу на осу). У овом појасу није дозвољено грађење
објеката било које врсте, сем путне привреде иинфраструктуре. Паралелно вођење
водова електроенергетике, телефоније, гаса и сл.;
Ширина појаса заштите цевовода ван насеља са сваке стране цевовода зависи од
пречника цевовода: Ø80-Ø200 је 1,5 м ; Ø300 је 2,3 м ; Ø300- Ø500 је 3,0 м ; Ø500Ø1000 и преко је 5,0 м.
код укрштања са другим инсталацијама обезбедити минимални висински размак од
0,55м и то под углом од 90° или тупим углом;
кућне прикључке решавати у складу са условима на терену, појединачно или групно;
као цевни материјал користити ПВЦ или ПЕХД цеви одговарајућих профила и за
одговарајуће услове уградње;
сама траса је подложна корекцији у мањем делу у зависности од услова на терену;
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минимална ширина рова у дну треба да буде једнака Д+2*0,30м, где је Д спољашњи
пречник цеви. Код дела трасе цевовода који се налази у оквиру регулације улице
(путно земљиште) приликом копања рова за 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 1,0м, чиме се постиже то да
ископана земља не оптерећује страну рова како не би изазвала обрушавање у ров;
минимална ширина градилишта је 6,0м. Код већих дубина ископа потребна је и већа
ширина радилишта;
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 ( Крингс-вербау 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;
интензитет падавина је усвојен 150 л/с.ха;
после завршене монтаже цевовода, обавезно урадити пробно испитивање на пробни
притисак. Испитивање може бити уз помоћ воде или уз помоћ ваздуха;
испирање цевовода 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;
могућа je етапна (фазна) изградња;
пожељно је да се фазна градња одвија узводно од прикључка на градски колектор;
саобраћајна сигнализација на градилишту у зони грађевинских радова мора се
поставити у свему према Закону о безбедности саобраћаја на путевима (Сл. Лист
СФРЈ 63/80), пратећим правилницима;
одобрење о постављању градилишне саобраћајне сигнализације издаје надлежни
орган Општине;
нивелацију терена извршити према стању постојеће улице или другог земљишта;
обавезно да се пре почетка радова инвеститор обрати посебним захтевом за одређивање
надзорног органа  који ће пратити извођење радова;
ископ и затрпавање у близини каблова изводи искључиво ручно;
на делу улице са асфалтним коловозним застором попречни прелаз цевовода поставити
обавезно подбушивањем без пресецања асфалта;
на делу улице где није асвалтни коловозни застор извршити прекопавање са заменом
материјала у профилу улице;
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опсецање асфалта извршити равним ивицама ширине по мин. 25цм са обе стране
шире од ширине ископа рова;
збијеност завршног слоја мора износити 80 МПа;
збијеност проверити испитивањем кружном плочом;
извештаје о испитивању збијености доставити на увид техничкој служби ЈП „Лозница
Развој“, која ће писмено одобрити враћање коловозног застора у првобитно стање;
на делу где се враћање завршног слоја своди на постављање асфалтног коловозног
застора исто тако испитати узорак асфалтне мешавине и такође доставити на увид
истог извештаја;
сва оштећења на постојећим објектима насталим приликом извођења радова инвеститор
мора урадити о свом трошку;
висина накнаде за употребу јавног пута члан 17 тачка 10 Закона о јавним путевима
(Сл.гласник РС бр.101/2005 ) биће регулисан посебним уговором;
пре почетка радова извршити снимања и обележавања траса постојећих подземних
комуналних инсталација, уколико их има и пријавити почетак радова надлежним
јавним предузећима;
обезбедити несметано кретање деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица на
деловима на којима се одвија пешачки саобраћај;
извршити техничку 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 споменика културе, односно
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.

3.1.1.3. Кишна канализација
Планира се контролисано одвођење атмосферске воде планираним цевоводима у
улицама и испуштање у реципијент (Штиру). Планирано је да се изгради цевовод у свим
улицама, нагиби цевовода би требало да буду од мин. 3%о до 5 %о или колико пружају
конкретни услови што ће се дефинисати у главном пројекту. Интензитет падавина је усвојен
150 л/с. ха.
3.1.2. Електроенергетска инфраструктура
3.1.2.1. Постојеће стање
У зoни oбухвaтa Плана oд eлeктрoeнeргeтских oбjeкaтa нaлaзи сe:
−
−
−
−

Tрaфoстaница  „Лозница 1“ 110/35 kV, капацитета  2х35,1 МVA.
Tрaфoстaница  МБТС „Шепак“ 10/0,4 kV, капацитета  2х630 kVA.
Tрaфoстaница  МБТС „Вали“ 10/0,4 kV, капацитета  1х630 kVA.
Tрaфoстaница  МБТС „Зона 1“ 10/0,4 kV, капацитета  2х630 kVA.
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− Tрaфoстaница  МБТС „Зона 2“ 10/0,4 kV, капацитета  2х630 kVA;
− Tрaфoстaница  БЛТС „Обилазни пут“ 10/0,4 kV, капацитета  2х630 kVA;
− Надземни двоструки далековод ДВ 110 kV, на челичним решеткастим стубовима,
представља  везу  ТС „Лозница 1“ 110/35 kV са далеководом ДВ 106 АБ;
− Надземни двоструки далековод ДВ 35 kV, на челичним решеткастим и армирано
бетонским стубовима;
− Подземни кабалови 35 kV у кабловској канализацији, који заједно за надземним
далеководом ДВ 35 kV представља везу ТС „Лозница 1“ 110/35 kV са РПТС „Мали
Зворник“ и РПТС „Брањево;
− Надземни далековод ДВ 10   kV, на дрвеним и армиранобетонским стубовима,
представља везу трафостаница МБТС „Вали“ 10/0,4 kV , МБТС „Зона 2“ 10/0,4 kV и
БЛТС „Обилазни пут“ 10/0,4 kV;
− Пoдзeмни 10 kV каблови, који су везе постојећих трафостаница  међусобно и везе са
трафостаницама изван обухвата плана, пoложени у зeмљaни рoв и провучени кроз
каблоску канализацију;
− Пoдзeмнa 0,4 kV мрeжa зa нaпajaњe пoстojeћих стaмбeних, пoслoвних и jaвних
oбjeкaтa, изведена слoбoдним пoлaгaњeм кабла у зeмљaни рoв;
− Надземна 0,4 kV мрежа за напајање постојећих стамбених, пословних и јавних објеката,
изведена са самоносивим кабловским снопом (СКС) и алуминијумсо-челичним (Al/Č)
ужадима на армирано бетонским (АБ) стубовима, дрвеним стубовима и челичнорешеткастим стубовима;
− Jaвнa рaсвeтa изведена на челичним округлим стубовима са лиром, снаге 250W.
На графичком прилогу ЕЕ инфраструктуре приказане су локације постојећих
трафостаница, трасе постојеће високонапонске, средњенапонске и нисконапонске
електроенергетске мреже и трасе постојеће јавне расвете. Постојеће трасе средњонапонске и
нисконапонске подземне мреже су орјенатционе.
3.1.2.2. Планирано стање
Високонапонска мрежа 110 kV
Кроз обухват план, поред заобилазног пута (Магистрални пут Шабац-Љубовија М-19),
планирана је траса за изградњу (измештање) далековода ДВ 110 kV 106 АБ Мали ЗворникВаљево, са заштитним појасом од 25м од осе далековода лево и десно. У заштитном појасу је
свака  градња условљена низом закона и  уз предходно урађен елаборат о утицају далековода
на објекат, на који сагласност даје корисник далековода Електромреже Србије (ЕМС).
Планом се предвиђа да се један део постојећег двоструког далековода ДВ 110 kV,
који представља везу ТС „Лозница 1“ 110/35 kV са далеководом ДВ 106 АБ, демонтира и
измести трасом поред планираних улица нова 6 и нова 7, са заштитним појасом од 25м од осе
далековода лево и десно.
У близини или испод будућег двоструког ДВ 110 kV далековода са заштитним појасом
могућа је изградња објеката уз сагласност ЈП „Електромрежа Србије“. Сагласност се дели
на Елаборат који инвеститор будућих објеката треба да обезбеди, у коме је дат тачан опис
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планираног далековода и објеката које се граде испод или у његовој близини, уз задовољење
прописаних закона и прописа.
Објекти за сталан боравак људи, по препоруци ЈП „Електромрежа Србије“,морају да
буду минимално удаљени 25м од осе 110 kV далековода јер је заштитни појас далековода 25 м
са обе стране далековода.. Растојање будућих објеката, пратеће инфраструктуре и инсталација
од било ког дела стуба далековода да буде 10m испод и у близини далековода не сме се
садити високо дрвеће које се својим растом може приближити на мање од 5m од проводника
далековода напонског нивоа 110 kV.
                 портал         
                 портал   
     1
     2
    2a
    2b
     3
     5
     6
     7
     9
    10
    11
    15

0       
0  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6595403,68     4932779,62
6595412,33 4932782,11
6595406,01 4932854,52
6595488,13 4933098,85
6595583,74 4933280,24
6595525,71 4933383,17
6595265,87 4933505,65
6595181,19 4933885,61
6595078,40 4933803,46
6594883,51 4933750,37
6594608,34 4933359,64
6594653,56 4933119,54
6594563,64 4932904,70
6594227,57 4931957,22

Трасе далековода представљене су на графичком прилогу ЕЕ инфраструктуре са
кординатама преломних тачака које су дате табеларно и графички.
Средњанапонска мрежа 35 kV
Кроз обухват плана пролази двоструки далековод ДВ 35 kV који је једним делом
надземни (на челичним решеткастим и армирано бетонскимстубовима), једним делом
подземни (провучен кроз кабловску канализацију), представља везу ТС „Лозница 1“ 110/35 kV
са РПТС „Мали Зворник“ и РПТС „Брањево“. Планом се планира демонтирање и прелазак у
кабловске водове, који би се провукли кроз,  кабловску канализацију у парцелама, постојећим
и планираним улицама у оквиру плана, а тачну трасу би одредила техноекономска анализа
урађена са становишта минималних губитака електричне енергије и минималних потребних
инвестиција за изградњу. Каблирање ових водова може се извести у  фазaма и то:
варијанта 1
I Фаза - наставак каблирања двоструког 35 kV вода   од фабрике „Вали“   до првог
затезног стуба на десној обали реке Дрине, чиме се остварује веза од РП 35 kV ТС 110/10  са
РПТС „Мали Зворник“ и РПТС „Брањево“.
II Фаза - свођење 35 kV кабловских водова  са затезног стуба на десној обали реке
Дрине у РП нове ТС 35/10 kV ,,Лозница 5,, након њене изградње и изградња нових извода за
РПТС „Мали Зворник“ и РПТС „Брањево“.до затезног стуба на десној обали реке Дрине.
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варијанта 2
I Фаза - каблирање двоструког 35 kV вода кроз кабловску канализацију од РП 35 kV
ТС 110/10 поред фабрике „Вали“ улицом Републике Српске и улицама Нова 1 и Нова 6 до
првог затезног стуба на десној обали реке Дрине, чиме се остварује веза од РП 35 kV ТС
110/10  са РПТС „Мали Зворник“ и РПТС „Брањево“.
II Фаза - уметање 35 kV кабловских водова из РП нове ТС 35/10 kV ,,Лозница 5, након
њене изградње и изградње нових извода за РПТС „Мали Зворник“ и РПТС „Брањево“ у трасу
двоструког кабловског вода у улицама Нова 1 и Нова 6.
Трасе далековода приказане су на графичком прилогу ЕЕ инфраструктуре
Средњанапонска мрежа 10 kV
Нa прoстoру oбухвaтa плaнa зaдржaвa сe пoстojeћa пoдзeмнa 10 kV мрeжa уз минималне
корекције траса и додатну механичку заштиту на местима изградње новог коловоза. Заджава
се 10 kV мрeжa зa међусобно повезивање постојећих трафостаница и за повезивање са
трафостаницама ван обухвата плана.
Постојећи надземни далековод 10 kV се планом демонтира и прелази у кабловски вод
који се полаже у планираним кабловским канализацијама планираних улица нова 1, нова 2,
нова 3, нова 4, нова 5, нова 6, и нова 7.
Плaнирaни су нoви 10 kV вoдoви за пoвeзивaњe планираних трафостаница и постојећих
у прстен.
Трасе далековода приказане су на графичком прилогу ЕЕ инфраструктуре.
Нискoнaпoнскa мрeжa 0,4 kV
Постојећа нисконапонска мрежа са самоносивим кабловским снопом (СКС) у улици
Републике Српске се задржава.
Постојећа надземна мрежу са алуминијумско-челичним (Al/Č) ужадима замењивати
према динамици планираних реконструкција подземном кабловском мрежом или надземном
мрежом са самоносивим кабловским сноповима у циљу погонске сигурности и ослобађења
простора за друге урбанистичке намене (дрвореди, зеленило,објекти и сл.)
Планирана нисконапонска мрежа у оквиру плана ће бити у кабловској канализацији у
трoтoaримa планираних улицa и на тај начин ће се извести рaзвoд НН мрeжe, a сaмa мрeжa
ћe бити дeфинисaнa прeмa пoтрeбaмa и прojeктнoм дoкумeнтaциjoм у склaду сa нaмeнoм
oбjeкaтa грaдњe. Нисконапонсак мрежа се изводи   кабловским водовима типа PP00-ASJ и
XP00-ASJ пресека 3x150+70мм2 преко кабловских прикључних кутија (КПК) по принципу
улаз-излаз и ти водови не представљају везу између суседних трафостаница.
Нoвa мрeжa кaблoвскe кaнaлизaциje je плaнирaнa сa најмање чeтири ПВЦ цeви Ф110
мм и кaблoвским oкнимa стaндaрдних димeнзиja нa рaстojaњу мaксимaлнo 40 м и нa тaj
нaчин сe oмoгућaвa нaпajaњe oбjeктa.
Трансформација 110/35 kV
Постојећа трафостаница  ТС „Лозница 1“ 110/35 kV, 2х31,5 МVA  се задржава.          
Тренутно је то једина трафостаница 110/35 kV на подручју града Лознице и њени
капацитети су релативно попуњени. Да би се ослободили капацитети у трансформацији
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110/35 kV намеће се потреба за изградњом нове трафостанице 110/X „Лозница 2“ која је
планирана Генералним Планом Лознице.
Трансформација 35/10 kV
Генералним Планом Лознице  а такође и предметним планом је планирана на овом
простору једна трафостаница 35/10 kV „Лозница 5“ чијом изградњом би се напајала 10
kV мрежа Индустријске Зоне и простор поред Државног пута IБ реда, односно приобаља
реке Дрине. Овај простор се задњих година интензивно попуњава индустријским и другим
објектима са значајном потрошњом електричне енергије са тенденцијом даље изградње што
оправдава изградњу ове трафостанице.
За изградњу трафостанице 35/10 kV „Лозница 5“ одвојена је парцела  северу западном
делу Индустријске Зоне као што је приказано на графичком прилогу ЕЕ инфраструктуре.
Објекат трафостанице је од типских предфабрикованих елемената малих димензија
сличних типу ЕББ са најмање 6 изводних и две трафо ћелије за максималну снагу
трансформације 2х8 МVA, стим да за Индустријску Зону задовољава 2х4 МVA.
Трансформација 10/0,4 kV
Нa предметном подручју постојеће трафoстaнице МБТС „Зона 1“,  МБТС „Зона 2“,  
МБТС „Шепак“ и   МБТС „Вали“   се задржавaју. трафoстaница БЛТС „Зобилазни пут“ се
дислоцира приликом изградње планиране саобраћајнице. Из постојећих трафостаница
напајају се постојећи потрошачи у оквиру плана, као и потрошачи из суседних насеља.
За будуће могуће потребе квалитетног напајања у оквиру плана, планирају се нове
трафостанице МБТС „Зона 3“ 10/0,4 kV, капацитета 2x630 kVA, МБТС „Зона 4“ 10/0,4 kV,
капацитета 2x1000 kVA, МБТС „Зона 5“ 10/0,4 kV, капацитета 2x1000 kVA и МБТС „Зона
6“ 10/0,4 kV, капацитета 2x1000 kVA. Tрaфoстaнице су пoчeтнoг кaпaцитeтa 630 kVA и 1000
kVA, a зaвршнoг кaпaцитeтa 2х630 kVA и капацитета 2x1000 kVA, штo зaвиси oд пoрaстa
oптeрeћeњa у oбухвaту плaнa.
Плaнирaне трaфoстaнице су мoнтaжнo бeтoнскe сa три вoднe и двe трaфoћeлиje у
блoку висoкoг нaпoнa тaкo дa je oмoгућeнa прстeнaстa мрeжa пo принципу улaз-излaз. Зa
плaнирaну трaфoстaницу издвaja сe jeдинствeнa пaрцeлa jaвнe нaмeнe минималне величине
50 м 2 са обезбеђеним камионским приступом на јавни пут.
Трафостанице су распоређене тако да се њихова трафоподручја преклапају на
удаљеностима мањим од 300 м, како је приказано на графичком прилогу у виду кругова са
радијусом 300 м. Величина трафоподручја (размештај трафостаница) је одабрана искуствено
обзиром да је НН мрежа кабловска где је оптимална дужина преноса електричне енергије до
300 м.
Лoкaциjе нoвих трaфoстaница прикaзaне су у грaфичкoм прилoгу EE
инфрaструктурe.
Jaвнa рaсвeтa
Постојећа јавна расвета на челичним округлим стубовима висине 8 м у улици Нова 1
се задржава уз реконструкцију светиљки, како би се поправио квалитет осветљења у погледу
равномерности и нивоа бљештања. У улици Републике Српске расвета се задржава до
тренутка планом предвиђене реконструкције улице када се измешта у десни тротоар.
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Планом се предвиђа изградња јавне расвете у планираним улицама на чеилично
округлим стубовима висине до 8 м са лиром, на размаку од око 30м, како би се остварила
минимална средња хоризонтална осветљеност од 15 lx.
Jaвнa рaсвeтa ћe сe нaпajaти прeкo пoсeбних oрмaрићa сa нeзaвисним мeрeњeм
пoтрoшњe, a прикључaк ћe сe oбeзбeдити сa пoсeбнoг извoдa у припaдajућoj трaфoстaници,
штo ћe сe дeфинисaти прojeктнoм дoкумeнтaциjoм jaвнe рaсвeтe.
У случajу рeкoнструкциje jeднoг дeлa улицe, jaвнa рaсвeтa сe рeкoнструишe у склaду
сa динaмикoм рeкoнструкциje дaтe улицe.
Трасе планиране јавне расвете приказане су на графичком прилогу ЕЕ
инфраструктуре
НАПОМЕНА: Пре почетка радова, обратити се ОДС „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о.
Београд, Регионални центар Електросрбија - Огранак Лозница, ради тачног обележавања
трасе постојећих каблова и у свему се придржавати издатих услова, који су саставни део овог
плана.
3.1.2.3.Правила грађења за електроенергетску инфраструктуру
Далеководи x kV
У заштитним зонама далековода или постројења забрањена је изградња стамбених,
угоститељских и производних објеката, a евентуална изградња испод и у близини далековода
условљена је Техничким прописима за изградњу надземних електроенергетских водова
називног напона од 1 kV до 400 kV (Сл. лист СФРЈ бр. 65/88 и сл.СРЈ бр.18/92). Обавезна
је израда елабората, у коме се даје тачан однос предметног далековода и објекта који ће се
градити, уз задовољење горе поменутих Техничких прописа. Приликом израде Елабората
прорачуне сигурносних висина и удањености урадити за температуру проводника од + 80
степени,за случај да постоје надземни делови,у складу са техничким упутством ТУ-ДВ-04.
За израду Елабората користити податке из пројектне документације далековода као и податке
добијене на терену геодетским снимањем.
У Елаборат обавезно уцртати положаје планиране инфраструктуре у односу на
далеководе и проверити њихов однос и усклађеност у складу са условбима и законско
техничком регулативом и дати закључак да ли је испоштовано захтевано са евентуалним
предлогом мера за усклађивање.
У зонама повећане осетљивости Елаборатом морају бити прорачунате и вредности нивоа
електромагнетног поља и извршена провера њихове усклађености са законском регулативом.
По изградњи објекта ( а пре издавања дозволе) потребно је да инвеститор објекта достави
А.Д.,,Електромрежа Србије” извештај о првим испитивањима јачине електричног поља и
магнетне индукције од стране овлашћене лабораторије за испитивање нејонизујућег зрачења
а која је овлашћена од надлежног Министарства,чиме би се проверило да ли је задовољен
члан 5 ,,Правилника о границама нејонизујућег зрачења (Сл.гласник РС бр.104/2009).
Потребно је анализирати индуктивни и галвански утицај на потенцијалне планиране објекте
од електропроводивог материјала као и утицај на планиране телекомуникационе водове.
Елаборатом мора бити обухваћена комплетна инфраструктура:
-

јавна расвета, саобраћајница, водовод и канализација, топловод, дистрибутивна мрежа,
озлењавање и др. Обавезно дефинисати безбедоносне мере приликом извођења радова
и експлоатације објеката.
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У близини далековода а ван заштитног појаса ,потребно је размотрити могућност
градње планираних објеката у зависности од индуктивног утицаја на:
- потенцијалне планиране објекте од електропроводивог материјалаи потенцијалне
планиране телекомуникационе водове.
- предвидети мере попут сопствених и колективних средстава заштите,галванских
уметака чији је изолациони ниво виши од граничних вредности утицаја,изоловање
надземних делова пластичним омотачима
- Уколико постоје метални цевоводи,у зависности од насељености подручја потребно
је анализирати индуктивни утицај на максималној удаљености до 1000 м од
осе далековода.Индуктивни утицај,у зависности од отпорности тла потребно је
анализирати на максималној удаљености до 3000 м од осе далековода,у случају градње
телекомуникационих водова.
У случају да се уз Елабората утврди колизија далековода и планираних објеката са
пратећом инфраструктуром и уколико се утврди јавни интерес планираног објекта и достави
налог мера за измештање,потребно је да се:
- Приступи склапању Уговора о пословно-техничкој сарадњи ради регулисања
међусобних права и обавеза између ,,Електромрежа Србије” и свих релевантних
правних субјеката у реализацији пројекта адаптације или реконструкције далековода
а у складу са Законом о енергетици (СЛ.гласник РС бр.145/2014) и са Законом о
планирању и изградњи.
- О трошку инвеститора планираних објеката а на бази пројектних задатака,урадити
техничку документацију за адаптацију или реконструкцију и доставити ,,Електромрежа
Србије”А.Д. на сагласност.
- О трошку инвеститора планираних објекара,евентуална даптација или реконструкција
далековода мора се извршити пре почетка било каквих радова на планираном објекту
у непосредној близини далековода
- Пре почетка било каквих радова у близини далековода о томе обавестити представнике
,,Електромрежа Србије” А.Д.
Елаборат доставити у минимално три примерка.За добијање сагласности за градњу
објеката испод и у близини далековода чији су власници “Електромрежа Србије” и
“Електродистрибуција”, потребна је сагласност поменутог власника.
Препорука ЕМС-а:
- било који објекат најбоље планирати ван заштитног појаса далековода како би се
избегла израда Елабората.
- мимимално растојање планираних објеката, пратеће инфраструктуре и инсталација, од
било ког дела стуба далековода буде 12 м,што не искључује потребу за Елаборатом.

Мрежа / објекат

Заштитна зона / појас

Далековод 10 kV
Минимум 5 m, обострано од
                                               хоризонталне пројекције далековода
Далековод 35 kV
Минимум 15 m, обострано од
                                               осе далековода.
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Далековод 110 kV
Минимум 25 m, обострано од
                                               осе далековода.
Далековод 220 kV
Увећава се у односу на водове
                                               110 кV за 0,75m.
Далековод 400 kV
Увећава се у односу на водове
                                               110 кV за 2 m.
Целокупну електроенергетску мрежу и трафостанице градити на основу главних  
пројеката у складу са важећим законским прописима.
Општи технички услови:
- Приликом извођења радова водити рачуна да се не наруши сигурносна удаљеност од
5 м у односу на проводнике далековода напонског нивоа 110 КВ
- Испод и у близини далековода не садити високо дрвеће које се својим растом може
приближити на мање од 5 м у односу на проводнике далековода,као и у случају пада
дрвета
- Забрањено је коришћење прскалица и воде у млазу за заливање уколико постоји
могућност да се млаз воде приближи на мање од 5 м од проводника далековода
напонског нивоа 110 КВ
- Забрањено је складиштење лако запаљивог материјала у заштитном појасу
далековода
- Нисконапонске,телефонске прикључке,и др.прикључке извести подземно у случају
укрштања са далеководом
- Приликом извођења било каквих грађевинских радова,нивелације тертена,земљаних
радова и ископа у близини далековода,ни на који начин се не сме угрозити статичка
стабилност стубова далековода
- Све металне инсталације (електро-инсталације,грејање и сл.)и други метални
делови морају да буду прописно уземљени а нарочито водити рачуна о изједначењу
потенцијала
- делови цевовода кроз које се испушта флуид морају бити удаљени најмање 30 м од
најистуренијих делова далековода под напоном
Трафостанице 10/0,4 kV
1. трафостаницу градити као МБТС, порталну од челичних профила, алуминијумско  
стубну бетнску ТС или зидану.
- ако се трафостаница смешта у просторију у склопу објекта, просторија мора
испуњавати услове грађења из важећих законских прописа пре свега «Правилника
о техничким нормативима за заштиту електроенергетских постројења и уређаја од
пожара» («Сл.лист СФРЈ» бр. 74/90);
- трафостанице градити за рад на 10 kV напонском нивоу;
- код избора локације ТС водити рачуна о следећем:
1. да буде постављена што је могуће ближе тежишту оптерећења;
2. да прикључни водови буду што краћи, а расплет водова што једноставнији;                              
3. о могућности лаког прилаза ради монтаже и замене опреме;
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4. о могућим опасностима од површинских и подземних вода и сл.;
5. о присуству подземних и надземних инсталација у окружењу ТС;
6. и утицају ТС на животну средину.
Извођење подземне електроенергетске мреже
-

Заштитни појас за подземне енергетске водове (каблове) износи,од ивице
армирано -бетонског канала за напонски ниво од 1 кв до 35 кв - 1 метар
- Заштитни појас за трансформаторске станице на отвореном износи
- за напонски ниво од 1 кв до 35 кв - 10 метара
- за напонски ниво од 110 кв и изнад 110 кв - 30 метара
-

-

-

35 kV и 10 kV мрежу градити подземно у кабловским канализацијама директно
полагањем у земљу и ваздушно на бетонском стубовима са голим проводницима, а на
периферији насеља ваздушно на бетонском стубовима са голим проводницима;
дубина укопавања каблова не сме бити мања од 0,7 m за каблове напона до 10 kV,
односно 1,1 m за каблове 35 kV;
електроенергетску мрежу полагати најмање 0,5 m од темеља објеката и 1m од коловоза,
где је могуће мрежу полагати у слободним зеленим површинама;
нисконапонска мрежа је кабловска и по правилу не повезује две суседне ТС;
нисконапонска мрежа се гради као «антенска” преко кабловских прикњучних кутија
(КПК) по принципу улаз излаз на објектима потрошача;
кабловски водови су типа PP00-ASJ са PVC изолацијом или типа XP00-ASJ са
изолацијом од умреженог полиетилена, пресека 3x150+70 mm2 за основну мрежу
(ТП3);
укрштање кабловског вода са путем изван насеља врши се тако што се кабл полаже
у бетонски канал, односно у бетонску или пластичну цев увучену у хоризонтално
избушен отвор, тако да је могућа замена кабла без раскопавања пута. Вертикални
размак између горње ивице кабловске канализације и површине пута треба да износи
најмање 0,8 m;
међусобни размак енергетских каблова (вишежилних, односно кабловског снопа три
једножилна кабла) у истом рову одређује се на основу струјног оптерећења, али не
сме да буде мањи од 0,07 m при паралелном вођењу, односно 0,2 m при укрштању. Да
се обезбеди да се у рову каблови међусобно не додирују, између каблова може целом
дужином трасе да се постави низ опека, које се монтирају насатице на међусобном
размаку од 1m;
при паралелном вођењу енергетских и телекомуникационих каблова најмање растојање
мора бити 0,5 m за каблове напона 1 kV, 10 kV и 20 kV, односно 1m за каблове напона
35 kV;
При укрштању са телекомуникационим кабловима: При паралелном вођењу енергетског
и телекомуникационог кабла дозвољен је најмањи хоризонтални размак од 0,5 м за
каблове 1 кв.Укрштање енергетског и телекомуникационог кабла врши се на  размаку
од 0,5 м.Укрштања треба да буде у насељеним местима најмање 300, по могућству
што ближе 900, а ван насељених места најмање 450. По правилу електроенергетски
кабл се полаже испод телекомуникационих каблова.Уколико се размаци не могу
постићи,енергетске каблове на тим местима треба провести кроз цеви,али тада размаци
не смеју да буду мањи од 0,3 м.Телекомуникациони каблови који служе искључиво за
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поребе електродистрибуције могу се полагати у исти ров са енергетским кабловима,на
најмањем размаку који се покаже задовољавајући прорачуном,али не мање од 0,2 м.
- није дозвољено паралелно полагање енергетских каблова изнад или испод цеви
водовода и канализације осим при укрштању.
- хоризонтални размак енергетског кабла од водоводне или канализационе цеви треба
да износи најмање 0,4 m.
- при укрштању, енергетски кабл може да буде положен испод или изнад водоводне или
канализационе цеви на растојању од најмање 0,3 m ;
- уколико не могу да се постигну размаци из претходне две тачке на тим местима
енергетски кабл се провлачи кроз заштитну цев;
- На местима паралелног вођења или укрштања енергетског кабла са водоводном или
канализационом цеви ров се копа ручно (без употребе канализације)
- размак између енергетског кабла и гасовода при укрштању и паралелном вођењу треба
да буде у насељеним местима 0,8 m, односно изван насељених места 1,2 m. Размаци
могу да се смање до 0,3 m ако се кабл положи у заштитну цев дужине најмање 2 m са
обе стране места укрштања или целом дужином паралелног вођења.
- Укрштање енергетског кабла са водотоком (река,канал): изводи се полагањем преко
мостова.изузетно,укрштање са мањим рекама,потоцима и сл. може да се изведе
полагањем кабла на дно и испод водотока.Полагање  кабла на дно водотока изводи се
на месту где је брзина воде најмања и где не постоји могућност већег одрона земље
или насипања муља.Каблови употребљени за ово полагање морају бити појачани
арматуром од челичних жица.Полагање кабла испод водотока изводи се  провлачењем
кроз цев на дубини од најмање 1,5 м испод дна водотока.
- Полагање енергетског кабла преко моста:
-   За полагање преко мостова препоручује се коришћење каблова са полимерном  
изолацијпом и полимерним плаштом.Каблови са оловним плаштом могу да се  полажу
преко мостова само ако се не очекују велике и учестале вибрације. У супротном,треба
користити каблове са алуминијумским плашђтом.Није дозвољено полагање
енергетских каблова са оловним плаштом преко челично-решеткастих мостова.
Препоручује  се полагање енергетских каблова испод пешачких стаза у каналима или
цементно-азбестним цевима.Ови канали(цеви) не смеју да служе за одвод атмосферске воде
а мора да буде омогућеноприродно хлађење каблова.
Код већег моста је уобичајено да се у његовој унутрашњости предвиди посебан
тунел са конзолама или испустима за ношење каблова.Дозвољено је и слободно полагање по
конструкцији моста ако су енергетски каблови неприступачни нестручним лицима и ако су
заштићени од директног зрачења сунца.
Свуда где је то могуће енергетске каблове треба полагати без спојнице на мосту.У
супротном,спојницу треба монтирати на стабилном месту моста(носећи стуб).
Препоручује се  да кабловске спојнице буду удаљене најмање 10 м од крајева моста.
На местима прелаза енергетског кабла са челичне конструкције моста на обалне ослонце
моста,као на прелазима преко дилатационих делова моста, треба предвидети одговарајућу
резерву кабла.
Извођење надземне електроенергетске мреже
-

нисконапонски самоносећи кабловски склоп (НН СКС) монтирати на бетонске стубове
са размаком до 40 m. Изузетно НН СКС може да се полаже и по фасади зграде;
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вођење водова преко зграда које служе за стални боравак људи треба ограничити на
изузетне случајеве, ако се друга решења не могу технички или економски оправдати
(сматра се да вод прелази преко зграде и кад је растојање хоризонталне пројекције
најближег проводника у неотклоњеном стању од зграде мање од 3м за водове до 20 kV,
односно мање од 5 m за водове напона већег од 20 kV);
у случају постављања водова изнад зграда потребна је електрично појачана изолација,
а за водове изнад стамбених зграда и зграда у којима се задржава већи број људи,
потребна је и механички појачана изолација;
није дозвољено вођење водова преко објеката у којима се налази лако запаљив
материјал (складишта бензина, уља, експлозива и сл.);
на пролазу поред објеката у којима се налази лако запаљив материјал хоризонтална
сигурносна удаљеност једнака је висини стуба увећаној за 3,0 m, а износи најмање
15,0 m;
одређивање осталих сигурних удаљености и висина од објеката, као и укрштање
електроенергетских водова међусобно као и са другим инсталацијама вршити у складу
са Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских
водова називног напона од 1 kV до 400 kV (Сл. лист СФРЈ бр. 65/88); и
заштиту од атмосферског пражњења извести класичним громобранским инсталацијама
у облику Фарадејевог кавеза према класи нивоа заштите објеката у складу са
«Правилником о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског
пражњења» (Сл. лист СРЈ бр. 11/96).
Најкасније 8 дана пре почетка било каквих радова у близини електроенергетских
објеката,инвеститор је у обавези да се писменим путем обрати Служби за
припрему,надзор и одржавање ОДС ,,ЕПС Дистрибуција»д.о.о. Београд,огранак
Лозница
Грађевинске радове у близини електроенергетских објеката вршити ручно,без употребе
механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите
На местима на којима се налазе енергетски каблови извршити механичку заштиту на
прописан начин
У случају потребе за измештањем електроенергетских објеката,морају се обезбедити
алтернативне трасе и инфраструктурни коридори уз претходну сагласност ОДС
,,ЕПС Дистрибуција” д.о.о. Београд, огранак Лозница. Све трошкове сноси инвеститор
објекта због чије градње се измешта постојећи објекат
Заштиту и обезбеђење постојећих објеката ОДС,,ЕПС Дистрибуција»д.о.о.Београд
треба извршити пре почетка било каквих радова и предузети све потребне мере
предострожности како не би ,на било који начин,дошло до угрожавања механичке
стабилности,техничке исправности предметних објеката.

Услови за прикључење објекта на електроенергетску мрежу
-

сваки објекат може да се напаја само преко једног прикључка. Изузетно, у случају
двојног власништва стамбеног објекта, електроенергетском сагласношћу могу да се
одобре два прикључка;
прикључење појединачних објеката на удаљености преко 15 m од основног правца
вода разводне мреже, као и прикључење објеката мање снаге, може да се изведе и
једноструким кабловским водом преко осигурача у КПК постављеној поред КПК на
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чеоној згради или у кабловском орману;
кабловски прикључци могу да се изведу различитим типом и мањих пресека у односу
на основни вод НН мреже;
потрошач са већим оптерећењем може да се прикључу кабловским водом одговарајућег
пресека директно у ТС;
за извођење прикључка користи се СКС;
прикључак се димензионише и изводи у зависности од очекиваног максималног
једновременог оптерећења на нивоу прикључка, начина извођења НН мреже,
конструкције и облика објекта, положаја објекта у односу на НН мрежу;
место прикључења надземног прикључка је стуб НН вода (изузетно зидна конзола или
кровни носач ако су ови елементи упоришта НН вода);
надземни прикључак се изводи преко носача на зиду објекта, односно преко крова
објекта ако због мале висине објекта или неких других разлога није прихватљиво
извођење прикључка преко зида објекта;
распон од места прикључења (стуб НН вода) до места прихватања на објекту прикључка
изведеног СКС-ом може да износи највише 30 m. За веће распоне обавезна је уградња
помоћног стуба.

3.1.3. Телекомуникације
3.1.3.1. Постојеће стање
У улици Републике Српске и Нова 1 постоји изграђена ТТ кабловка канализација. У
улици Републике Српске постоји ТТ оптички кабл као и изграђена подземна приступна и
разводна мрежа која задовољава тренутне потребе претплатника. У постојећој приступној
мрежи не постоји резерва која омогућава проширење капацитета за  будуће потребе подручја
индустријске зонe.
3.1.3.2. Планирано стање
         За подручје обухвата регулационог плана планирати изградњу дигиталне централе Мултисервисне Приступне Платформе (МСАН-а) ,,Индустријска зона,,  капацитета око 1400
портова (тел. бројева, АДСЛ-ова, ИСДН-ова и сл.) у улици Нова 1.
         МСАН   повезати на АТЦ  Лозница оптичким каблом типа ТО СМ 03(3x2)x II x0.4x3.5
ЦМАН до најближег наставка у коме постоји резерва одговарајућег капацитета  на постојећем
оптичком каблу, који се налази у левмом тротоару ул. Републике Српске.
            Кроз новопланиране улице на подручју обухвата плана изградити   ТТ кабловску
канализацију која се састоји од 4 односно 2 пвц цеви пресека 110 мм и припадајућих ТТ
окана, како је приказано на графичком прилогу 3.3. Тачан број цеви и димензије ТТ окана
одредиће пројектант.
Кабловска канализација представља мрежу подземних цеви, која служи за развод и
заштиту каблова. Она омогућава бржу и лакшу замену постојећих каблова, једноставније
проширење капацитета, а и поправку каблова у случају сметњи. У том случају не оштећује се
спољна површина улица и не омета се саобраћај.
         За нове, планиране објекте планирати подземну приступну ТТ мрежу са припадајућим
ТТ изводним ормарима за унутрашњу монтажу одговарајућег капацитета. На ТТ изводима
планирати 50% резерве.
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3.1.3.3.Правила грађења
Постојеће и будуће трасе ТТ каблова и приказани су на графичком прилогу 3.3.
Потребно је обезбедити   коридор у тророарима за полагање телекомуникационих
каблова. Уз новопланиране  трасе ТТ мреже,  полагати резервне полиетиленске / ПВЦ цеви
одговарајућег пресека у исти ров за потребе информационих технологија.
При слободном полагању, кабловски водови се нормално полажу у ров чија је дубина
0,8м а ширина зависи од броја кабловских водова који се полажу у ров.
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.
Удаљење телекомуникационих водова од водоводних цеви је минимално 0,6 м.
У исти  ров са полиетиленским цевима за гасовод се могу полагати и ПЕ цеви Ф 50 мм
за потребе  информационих система.
Удаљење телекомуникационих водова од цевовода одводне канализације је
минимално 0,5 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.
3.1.4. Топлификација и гасификација
Топлификација
У границама обухвата не постоје инсталације вреловода и топловоди ЈКП „ТопланаЛозница“.
Гасификација
У индустријској зони „Шепак“ постоји изграђена дистрибутивна гасоводна мрежа,
усклађена са предходним Планом детаљне регулације. Дистрибутивни гасовод је изграђен,
под притиском, на дубини мин.0,8 м и обележен траком изнад гасовода.Такође у обухвату је
планирана и  изградња нове дистрибутивне гасне мреже.
-

При пројектовању и грађењу поштовати следеће техничке услове:
У заштитном појасу гасовода забрањено је садити дрвеће и друго растиње чији корени
досежу до дубине веће од 1,0 м,односно за које је потребно да се земљиште обрађује
дубље од 0,5 м
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заштитни појас је по 1,0 м са обе стране од осе гасовода
минимално дозвољено растојање од спољње ивице цеви гасовода до спољње ивице
цеви водовода и канализације износи 0,2 м при укрштању цевовода а 0,4 м при
паралеленом вођењу
минимално дозвољено растојање од спољње ивице цеви гасовода до нисконапонских
и високонапонских електро-каблова износи 0,3 м при укрштању цевовода а 0,6 м при
паралеленом вођењу
минимално дозвољено растојање од спољње ивице цеви гасовода до телекомуникационих
каблова износи 0,3 м при укрштању цевовода а 0,5 м при паралеленом вођењу
минимално дозвољено растојање од спољње ивице цеви гасовода до водова хемијске
индустрије и технолошких флуида износи 0,2 м при укрштању цевовода а 0,6 м при
паралеленом вођењу
минимално дозвољено растојање од спољње ивице цеви гасовода до шахтова и
канализације износи 0,2 м при укрштању цевовода а 0,3 м при паралеленом вођењу
минимално хоризонтално растојање од спољње ивице цеви гасовода до   стубова
далековода надземне мреже за називни напон до 1 kV износи 1,0 м при укрштању
цевовода и мреже а 1,0 м при паралеленом вођењу гасовода и мреже
минимално хоризонтално растојање од спољње ивице цеви гасовода до   стубова
далековода надземне мреже за називни напон од 1 kV - 20kV износи 2,0 м    и при
укрштању и при паралеленом вођењу гасовода и мреже
минимално хоризонтално растојање од спољње ивице цеви гасовода до   стубова
далековода надземне мреже за називни напон од 20 kV – 35 kV износи 5,0 м при
укрштању и 10,0 м при паралеленом вођењу гасовода и мреже
минимално хоризонтално растојање од спољње ивице цеви гасовода до   стубова
далековода надземне мреже за називни напон од 35 kV – 100 kV износи 10,0 м при
укрштању и 20,0 м при паралеленом вођењу гасовода и мреже
минимално хоризонтално растојање од спољње ивице цеви гасовода до   стубова
далековода надземне мреже за називни напон већи од 35 kW износи 10,0 м при
укрштању цевовода и мреже и 15,0 м при паралеленом вођењу гасовода и мреже
Постављање канализације извршити ипод гасовода, а уколико се мора извести изнад,
морају се предузети мере заштите гасовода како гас не би доспео у канализацију
Ископ и затрпавање у близини гасовода извршити искључиво ручно
уколико се покаже потреба за измештањем дистрибутивног гасовода, она се може
изместити уз трошак инвеститора

На предметном подручју из надлежности ЈП „Србијагас“-а постоји   инсталацијагасовод високог притиска Батајница-Зворник пречника DN-400 као  ограничавајући фактор
развоја.Поменути гасовод се раније користио за напајање гасом Холдинг компаније Вискоза.
Имајући у виду да компанија Вискоза не ради односно да физички објекти више не постоје,овај
гасовод је ван функције и није под притиском.Претходних година је извршена гасификација
града Лозница а до подстанице са   које се напајала некадашња компанија Вискоза урађен
је нови дистрибутивни гасовод ДН 150,тако да је обезбеђен прикључак за гас у случају
евентуалне потребе за овим енергентом . На постојећој траси извршено је исецање гасовода
на улазу и излазу из зоне (тачке 1 и 2 на графичком прилогу).Између ова два места гасовод
је ван функције,али је остао у земљи.Нова могућа траса не може бити у оквиру индустријске
зоне,већ обавезно изван (постојање трасе са зоном заштите је велики,ограничавајући фактор.
Изменама и допунама ПГР-а  прописана је неопходна израда УП за дефинисање нове трасе.
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3.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА НОВУ ГРАДЊУ
3.2.1. Општа правила грађења
Сва правила су дата као максимална (спратност, индекс заузетости) и минимална
(растојања, проценат зелене површине, услови за паркирање).
Овим планом се дефинише основна намена али и могућност комбиновања
компатибилних намена са основном наменом. Објекат компатибилне намене може се градити
као монофункционалан на површинама планираним за друге доминантне намене или као
вишефункционалан под условом да својом компатибилном функцијом не ремети основну
функцију намене у којој се налази.
У оквиру обухвата дефинисане су намене које се могу обављати на појединачним
парцелама и објектима. Правила организације простора дефинисана су кроз заступљеност и
интензитет коришћења простора у оквиру одређене функције.
Планиране пословне комплексе формирати тако да се репрезентативнији објекти
лоцирају до улице а мање атрактивни, производни или помоћни објекти у дубини
комплекса.
Прилазе објектима и хоризонталне и вертикалне комуникације у објектима пројектовати
тако да се обезбеди несметано кретање хендикепираних и инвалидних особа, у свему према  
Правилнику о техничким стандардима приступачности.
За целу зону ће се дефинисати општи услови изградње објеката. Посебни услови,
уколико их има дефинисаће се урбанистичким пројектима у складу са појединачним захтевима
потенцијалних инвеститора и планираном изградњом.Потребу израде урбанистичких
пројеката условиће јединица локалне самоуправе или Одељење за планирање и изградњу.
Објекти се могу градити у класичној или монтажној конструкцији са акцентом на
њихово архитектонско обликовање и просторно уређење свих слободних површина. Приликом
изградње објеката препоручује се употреба ватротпорних и чврстих материјала.
Вишепородично становање у оквиру обухвата предвиђено је за дестимулацију односно
за измештање.Планом је дефинисано као затечено и док постоји на терену односно док се тај
исти простор не приведе планираној намени за те објекте важе Правила грађења за постојеће
објекте из тачке 3.2.5.
Грађевинска парцела
Грађевинска парцела је простор на којем је могућа изградња објекта уколико испуњава
услове:
- да се налази на простору на којем је планирана изградња;
- да има приступ на јавну површину (улица, трг, сквер), односно да има приступ на
колску површину са правом службености или сукорисничким правом.
Грађевинска парцела дефинисана је регулационом линијом према јавном простору,
међним линијама према суседним парцелама и аналитичко-геодетским елементима преломних
тачака.
Свака катастарска парцела може се трансформисати у складу са Законом и
урбанистичким планом.
Постојећа једна или више парцела могу се делити на две или више грађевинских
парцела (препарцелација) под следећим условима:
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подела се може вршити у оквиру граница једне или више постојећих парцела;
све новоформиране парцеле морају имати приступ на јавни простор или морају имати
сукорисничко право/право службености;
новопланиране парцеле се формирају на основу урбанистичких параметара
дефинисаних за одрђени тип 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 врешити у оквиру граница целих парцела, с тим да граница
новоформиране парцеле обухвата све парцеле које се спајају;
- за новоформирану гађевинску парцелу важе урбанистички показатељи дефинисани за
одрђени тип изградње и намену.
Парцеле са површином испод минималне дефинисане величине парцеле за одређени
тип изградње, са ширином фронта испод дозвољеног и неправилне форме не могу бити
грађевинске парцеле. Изузетак од овог правила су већ формиране парцеле ранијим плановима
и извршеном парцелацијом, односно површина парцеле може бити мања од предвиђене само
уколико је ранијим поступцима земљиште парцелисано коришћењем других параметара за
величину парцеле изузев ако није другачије наведено у посебним правилима грађења.
У посебним случајевима, као нпр. за постављање електроенергетских и
телекомуникационих објеката и уређаја, величина парцеле може бити мања од површине
прописане планом, под условом да постоји приступ објекту односно уређају ради
одржавања.
Планирани објекат може се градити искључиво у границама сопствене парцеле и није
дозвољена градња објекта и његових делова на више парцела. Изградња објекта на парцели
дефинисана је следећим елементима: грађевинским линијама, висином објекта, спратношћу
објекта, односом објекта према суседним парцелама, односом објекта према објектима на
суседним парцелама, индексом или коефицијентом изграђености, индексом или степеном
искоришћености.
Грађевинска линија
Све грађевинске линије које одређују положај планираног објекта на парцели дефинишу
се тако да не представљају сметњу функционисању објекта на парцели, да омогуће насметано
постављање инфраструктурне мреже и да не угрозе функционисање и статичку стабилност
објеката на суседним парцелама. Све грађевинске линије дефинишу максималне границе
градње које одређују однос планираног објекта према објектима на суседним парцелама
и у оквиру којих се лоцира габарит објекта. Габарит објекта може бити мањи у односу на
максималне границе градње.
Грађевинска линија подземних етажа је линија којом се утврђује линија грађења
подземних делова објеката. Градња подземних етажа је условљена нивоом подземних
вода(ниво је на 2.00-2.50 м) тј. могућа је уз услов решавања тог проблема.Коефицијент
изграђености не сме да пређе максималних 0,8.
Грађевинске линије постојећих објеката се задржавају. У случају да се постојећи
објекат или део објекта налази у простору између планиране грађевинске линије и регулационе
линије, објекат се задржава уз могућност инвестиционог одржавања објекта или дела објекта
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који прелази грађевинску линију. У случају замене објекта или реконструкције већег обима
објекат се мора градити према правилима за нове објекте и мора се поставити дефинисана
грађевинска линија. У простору између грађевинске и регулационе линије дозвољено је
постављање портирница, инфраструктурних објектата (трафостаница и сл.)
Постојећи објекти или делови објекта који не спадају у објекте јавне намене а који се
налазе у оквиру планираних површина јавне намене (улице, комунални објекти) морају се
уклонити.
У односу на грађевинске линије објекта према границама суседних бочних парцела
објекат може бити постављен:
- као слободностојећи, када објекат не додирује ниједну линију грађевинске парцеле
- у прекинутом низу, када објекат додирује само једну бочну линију грађевинске
парцеле
Минимално растојање од граница суседне парцеле и од објеката на суседним парцелама
дефинисано је посебним правилима грађења, у зависности од намене и положаја у радној
зони.
На парцели се могу градити и више објеката уколико објекти представљају јединствену
функционалну целину и заједнички користе парцелу. У случају изградње више објеката на
парцели не смеју се прекорачити урбанистички показатељи и морају се поштовати сви други
услови дефинисани посебним правилима за одређени тип изградње и намену парцеле.
Висина објекта чија се изградња планира или надзиђује зависи од: намене,
хоризонталне и вертикалне регулације на парцели, урбанистичких параметара на парцели,
заштите доминантних визура итд.
Паркирање
Паркирање путничких, теретних и других возила се обезбеђује на сопственој парцели,
према дефинисаним нормативима за прорачун потребног броја паркинг места или у оквиру
привредног комплекса.
Општи нормативи за прорачун потребног броја паркинг места:
- индустријски објекти................................................   1 п.м. на 20 запослених
- пословни објекти или простори.....................1 п.м. На 45-60 м пос.простора
- трговина............................................................... 1 п.м. на 50 м2 пос.простора
- занатске радње...............................................  1 п.м. На 60-80 м пос.простора
Зелене површине
Под зеленим површинама се подразумевају незастрте површине под засадима.
Површине за паркирање (паркинг места) могу бити озелењене али не улазе у минимални
проценат зелених површина на парцели.
Заштитно зеленило у привредним комплексима
Обавезно је формирање заштитног зеленила у оквиру сопственог комплекса
привредних делатности према јавним површинама и површинама (парцелама) друге намене
(јавне службе, вегетација речне обале, државног пута или друге саобраћајнице).
Страна 105

Број 4

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

10. 04. 2019.

Главна функција зелених површина је стварање повољне микроклиме и заштита од
прашине и гасова. Избор биљних врста се одређује према карактеристикама производње.
Засади треба да буду отпорни на гасове, дим, прашину. У зони производних објеката зеленило
треба да омогући изолацију главних административних и јавних објеката, главних пешачких
праваца, да одвоји платое за миран одмор. У оквиру заштитног зеленила могу се градити
инфраструктурни објекти и водови електроенергетике, гаса, водовода и канализације.
Технички нормативи за приступ ватрогасног возила
Објектима обезбедити приступ за ватрогасна возила у складу са Правилником о
техничким нормативима за приступне путеве, окретнице, и уређене платое за ватрогасна
возила у близини објеката повећаног ризика од пожара (Службени грасник СРЈ бр.8/95).
-

Приступни пут за ватрогасна возила има следеће карактеристике:
најмања ширина коловоза за једносмерно кретање возила је 3,50 м а за двосмерно 6,00
м
унутрашњи радијус кривине је 7,00 м , а спољашњи 10,50 м
успон нагиба мањи од 12% ако се коловоз не леди, а ако се леди мањи од 6%

Правила за постављање инсталација поред и испод државних путева
У заштитном појасу поред јавног пута на основу члана 28 став 2 Закона о јавним
путевима (Сл.гласник РС бр.101/05) може да се гради, односно поставља водовод,
канализација, топловод, телекомуникациони и електроводови, инсталације, постројења и
сл.по претходно прибављеној сагласности управљача јавног пута која садржи саобраћајно
техничке услове.
Инсталације се могу планирати на катастарским парцелама које се воде као јавно
добро, путеви-својина Републике Србије, и на којима се ЈП ‚‘Путеви Србије‘‘ Београд воде
као корисник или правни следбеник корисника.
Водити рачуна о двостраном проширењу државног пута на пројектовану ширину и
изградњи додатних саобраћајних трака у потезу евентуалне реконструкције раскрсница.
Траса инсталација мора се пројектно усагласити са постојећим инсталацијама поред
и испод јавног пута.
Минимална дубина инсталација и заштитних цеви од најниже коте коловоза до горње
коте заштитне цеви износи 1,50 м.
Минимална дубина инсталација и заштитних цеви испод путног канала за одводњавање
од коте дна канала до горње коте заштитне цеви износи 1,20 м.
Уколико се инсталације паралелно воде морају бити постављене минимално 3,00 м од
крајње тачке попречног профила пута (ножице насипа трупе пута или спољне ивице путног
канала за одводњавање) изузетно ивице реконструисаног коловоза уколико се тиме не ремети
режим одводњавања коловоза.
Не дозвољава се вођење предметних инсталација по банкини, по косинама усека или
насипа, кроз јаркове.
За све предвиђене интервенције и инсталације које се воде кроз земљишни појас
(парцелу пута) потребно је обратити се ЈП ‚‘Путеви Србије‘‘ за прибављање услова и
сагласности за израду пројектне документације, изградњу и постављање истих у складу са чл.
14 Закона о јавним путевима (Сл.гласник РС бр101/05) и чл.133 став 14 Закона о планирању
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и изградњи (Сл. гласник Републике Србије бр. 72/2009; 81/2009-испр; 64/2010-одлука УС и
24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС и 98/2013-одлука УС).
Приступ парцели
Парцела или привредни комплекс   који чини једна или више катастарских парцела
мора имати приступ на пут односно    јавну површину.
3.2.2. Правила грађења за секундарне делатности
-

У оквиру секундарних делатности могућа намена је:
Индустријска производња
Производња за потребе грађевинарства
Складишта
Сервиси
Услужне и комерцијалне делатности
и друге компатибилне намене

Становање није дозвољено сем у делу обухвата где већ постоји вишепородично
становање које се дестимулише.

-

-

Дозвољене су следеће делатности:
Индустрија (прерађивачка) обухвата низ индустријских грана које своју производњу
базирају на средствима за потрошњу. Ту спадају: прехрамбена индустрија, текстилна
индустрија, индустрија коже, гуме и обуће, индустрија дувана, лака хемијска
индустрија, индустрија намештаја као и фабрике за производњу целулозе и папира.
Грађевинарство
Сервиси за поправку возила и механизације
Магацински и складишни простор
Трговина на велико и мало
Пословне функције и услуге
Енергетски и комунални објекти
Саобраћајни терминали, паркинзи, гараже.

Правила грађења важе и за привредни комплекс који чини јединствену функционалну
целину заједно са свим пратећим и помоћним објектима а који функционишу или се планирају
на једној или више катастарских парцела које су у истом власништву (углавном се мисли
на затечено стање односно за постојеће парцеле које су узане и нусловне а суседне су и
припадају истом власнику).
Дефинисани параметри морају бити задовољени у оквиру максималних дозвољених
могућности при свакој новој изградњи, при чему се сви параметри могу применити на:
- на једној парцели, уколико се цео привредни комплекс планира на једној парцели
на више катастарских парцела, уколико се привредни комплекс планира на више  
катастарских парцела које су у истом власништву, у том случају се потребе за
паркирањем и  озелењавањем могу задовољити у оквиру комплекса
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На једној парцели могуће је изградити више објеката у границама дозвољених
коефицијената при чему се  административни и пословни објекти позиционирају према јавној
површини а производни (хале.магацини,складишта) у задњем делу парцеле.
3.2.3. Индустрија, грађевинарство, занатство и
мануфактурна производња, складишта
ПРАВИЛА
ПАРЦЕЛАЦИЈЕ

Минимална површина парцеле за индустрију................................….3000 м2
Минимална површина парцеле за мање производне комплексе.услуге,сервисе,склад
ишта..................................................1000 м2
Максимална површина није ограничена
Минимална ширина фронта парцеле….25м за индустрију и 20м за мање производне
комплексе,услуге,сервисе,складишта.

ПРИСТУПИ
ПАРЦЕЛАМА
(КОМПЛЕКСИМА)

Парцела или привредни комплекс  који чини једна или више катастарских парцела
мора имати приступ на пут (јавна површина ) .

УСЛОВИ ЗА
ИЗГРАДЊУ
ОБЈЕКАТА

Индекс/степен заузетости:
-максималан индекс/степен заузетости – максимално 70%
Уколико парцеле чине јединствен привредни комплекс истог власника, максимални
индекс заузетости се може применити на цео комплекс при чему свака парцела која
представља део комплекса може имати већи или мањи индекс заузетости од планом
прописаног.
Висинска регулација:
-максимална спратност објекта за управне зграде или део објекта до улице  По+П+2
(подрум, приземље, 2 спрата)
-максимална спратност за технолошко-производни део је П+0 а може се повећати у
зависности од технолошких потреба производних процеса
-максимална висина објекта се прилагођава делатностима и технолошким потребама
уз поштовање правила за удаљеност од међа
Хоризонтална регулација:
Грађевинска линија за сваку катастарску парцелу је приказана на графичком прилогу
бр.2.1.б.-План саобраћаја, регулације и нивелације.

Унутар једног производног комплекса који има своју јединствену парцелу саобраћај
се обавља интерним саобраћајницама.

- Удаљеност објеката (новоизграђених или доградње) од бочних и задње границе
грађевинске парцеле одређује се према висини објекта тако да износи најмање х/2  
висине вишег објекта,  али не мање од 6,0м
-Међусобна удаљеност објеката на суседним парцелама (комплексима) износи
најмање 10,0 м (дозвољено је одступање уколико је суседна грађевинска парцела
функционални део јединственог привредног комплекса и уколико је то условљено
технолошким процесима на суседним парцелама).
-Распоред и удаљеност објеката унутар комплекса (парцеле) зависи од технолошког
процеса .Уколико објекти нису део јединственог комплекса односно јединственог
технолошког процеса њихова међусобна удаљеност не може бити мања од 8,0 м.
-Између грађевинске и регулационе линије може бити организовано паркирање и
портирница
-Дозвољена је фазна изградња
Кровови:
Код објеката великих габарита препоручују се равни или коси кровови који су
минималног нагиба 6˚.  
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ОДВОДЊАВАЊЕ

Одводњавање атмосферских вода са објекта није дозвољено преко суседних
парцела.

УРЕЂЕЊЕ
СЛОБОДНИХ
ПОВРШИНА

Обавезно је формирање незастртих зелених површина на минимално 20% површине
парцеле односно комплекса.
Уколико више парцела чини јединствен привредни комплекс истог власника,
минималних 20% зеленила се може обезбедити на нивоу целог комплекса, при чему
свака парцела у комплексу може имати већи или мањи проценат зеленила од планом
прописаног, али се минимум на нивоу комплекса мора задовољити.
За већ изграђене комлексе-парцеле у оквиру којих није обезбеђено 20% зеленила,
не може се дозволити изградња нових и доградња и надзиђивања постојећих
објеката. Изузетно се може дозволити изградња, доградња и надзиђивање у циљу
побољшања услова заштите животне средине, уз обезбеђење минимално 10%
зелених површина.
Обавезно је формирање заштитне тампон зелене зоне у оквиру сопствених
привредних комплекса (парцела) према јавним површинама, речној обали, државном
путу и другим саобраћајницама у ширини од минимум 5,0 м. Уколико постоје објекти
изграђени са грађевинском дозволом у том појасу, зелени појас тад прекинути.

ПАРКИРАЊЕ

Паркирање путничких возила се регулише у оквиру појединачних комплекса и то:
1паркинг место на 20 запослених (или за производни, магацински и индустријски
објекат  1паркинг место на 200 м2 корисног простора)
Паркирање теретних возила се регулише у оквиру појединачних комплекса а
број паркинг места зависи од обима и врсте транспорта за потребе делатности
комплекса.
Могуће је формирање заједничког паркинга за више комплекса у оквиру кога је
неопходно обезбедити потребан број паркинг места.

ИНТЕРВЕНЦИЈЕ
НА ПОСТОЈЕЋИМ
ОБЈЕКТИМА
ИЗГРАДЊА ДРУГИХ
ОБЈЕКАТА НА
ПАРЦЕЛИ

Постојећи пословни објекти индустрије се задржавају.Свака интервенција (доградњ
а,адаптација,реконструкција) мора бити у складу са правилима грађења овог плана.

ОГРАЂИВАЊЕ
ПОСЕБНИ УСЛОВИ

На парцели се може градити више објеката основне и компатибилне намене. У
оквиру основне намене дозвољена је изградња објеката компатибилне намене као
што су -магацини, надстрешнице, изложбени простор, простор за постројења и
опрему, инфраструктурни објекти. Могућа је изградња интерних саобраћајница и
платоа.
Парцеле се могу ограђивати зиданом или транспарентном оградом максималне
висине 2,20 м. Ограде према јавним површинама су прозирне.
-Обзиром да се ради о Индустријској зони у којој ће бити различити производни
или прерађивачки процеси потребно је за сваку катастарску парцелу/технолошки
процес предвидети самостални уређај за пречишћавање отпадних вода како би се
испоштовао услов о квалитету испуштених отпадних вода у градску канализацију.

3.2.4. Слободна зона
         За парцеле у оквиру Слободне зоне важе Правила грађења као у тачки 3.2.3. Лака
индустрија, грађевинарство,занатство и мануфактурна производња, складиштаосим у делу
који се односи на паркирање, зеленило,ограђивање.
Паркирање:
Паркирање унутар слободне зоне ,предвидети у оквиру сопствене парцеле
Уколико мере царинске контроле изискују односно уколико Комисија за утврђивање
испуњености услова за почетак рада слободне зоне наложи могуће је паркирање предвидети
у оквиру слободне зоне али ван дела који подлеже царинској контроли.
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-Зеленило:
Обавезно је формирање незастртих зелених површина на минимално 15% површине
парцеле односно комплекса
-Ограђивање:
Обавезно ограђивање слободне зоне оградом  која је прописана и за индустријске,радне
и пословне објекте ,мах.висине 2.20 м.Зону видљиво обележити и означити улаз-излаз из
зоне.
-Постоји могућност изградње терминала ,за потребе Слободне зоне, на парцели која
је у власништву града Лознице (тако би терминал био у надлежности Града) или појединачно
односно за сваког привредника понаособ.
-У оквиру Слободне зоне могуће је предвидети и царинску контролу
3.2.5. Комерцијалне и услужне делатности,сервиси
Правила грађења се примењују за сваку грађевинску парцелу односно комплекс који
чини јединствену функционалну целину заједно са свим пратећим и помоћним објектима
а који функционишу као целина на једној или више катастарских парцела које су у истом
власништву и имају заједничке међе.
Намена објеката
У овим зонама је могућа изградња комплекса терцијалних (услужних делатности),
услужног занатства, производног занатства, мањих стоваришта грађевинског материјала.
Забрањено је становање, односно изградња стамбених објеката осим апартманских
јединица за привремени боравак.
ПРАВИЛА
ПАРЦЕЛАЦИЈЕ

Минимална површина парцеле….600м2
Минимална ширина парцеле….......15м

ПРИСТУПИ
ПАРЦЕЛАМА
УСЛОВИ ЗА
ИЗГРАДЊУ
ОБЈЕКАТА

Све грађевинске парцеле морају имати приступ на пут – јавну површину
Индекс/степен заузетости:
-максималан индекс/степен заузетости на парцели…..70%
Уколико парцеле чине јединствен привредни комплекс истог власника, максимални
индекс зауаетости се може применити на цео комплекс при чему свака парцела која
представља део комплекса може имати већи или мањи индекс заузетости од планом
прописаног
-максимална спратност објекта - По+П+2 (подрум, приземље, 2 спрата)
Хоризонтална регулација:
Грађевинска линија за сваку катастарску парцелу је приказана на графичком прилогу
бр2.1-План саобраћаја, регулације и нивелације.
- Удаљеност објеката (новоизграђених или доградње) од бочних и задње границе
грађевинске парцеле одређује се према висини објекта тако да износи   х/2 висине
вишег објекта,  али не мање од 3,5м
- Међусобна удаљеност објеката на суседним парцелама (комплексима) износи
најмање 7,0 м( дозвољено је одступање уколико је суседна грађевинска парцела
функционални део јединственог  комплекса ).
-Међусобна удаљеност објеката на истој парцели не може бити мања од 4,0 м
-Између грађевинске и регулационе линије може бити организовано паркирање
-Дозвољена је фазна изградња

Страна 110

Кровови и поткровља:
Код објеката мањих габарита и веће спратности (пословни објекти-, административне
зграде и сл.) препоручују се коси кровови, нагиба кровних равни до највише 20
степени.   Уколико су објекти великих габарита и мале спратности (мегамаркети,
супермаркети, тржни центри и сл.), препоручују се равни или коси кровови који су
минималног нагиба 6˚.  

10. 04. 2019.

вишег објекта,  али не мање од 3,5м
- Међусобна удаљеност објеката на суседним парцелама (комплексима) износи
најмање 7,0 м( дозвољено је одступање уколико је суседна грађевинска парцела
функционални део јединственог  комплекса ).
СЛУЖБЕНИ
ЛИСТ
ЛОЗНИЦЕ
-Међусобна
удаљеност објеката
наГРАДА
истој парцели
не може бити мања од 4,0 м Број 4
-Између грађевинске и регулационе линије може бити организовано паркирање
-Дозвољена је фазна изградња
Кровови и поткровља:
Код објеката мањих габарита и веће спратности (пословни објекти-, административне
зграде и сл.) препоручују се коси кровови, нагиба кровних равни до највише 20
степени.   Уколико су објекти великих габарита и мале спратности (мегамаркети,
супермаркети, тржни центри и сл.), препоручују се равни или коси кровови који су
минималног нагиба 6˚.  

ОДВОДЊАВАЊЕ
УРЕЂЕЊЕ
СЛОБОДНИХ
ПОВРШИНА

ПАРКИРАЊЕ

Одводњавање атмосферских вода са објекта није дозвољено преко суседних
парцела.
Обавезно је формирање незастртих зелених површина на минимално 15% површине
парцеле односно комплекса.
Уколико више парцела чини јединствен привредни комплекс истог власника,
минималних 15% зеленила се може обезбедити на нивоу целог комплекса, при чему
свака парцела у комплексу може имати већи или мањи проценат зеленила од планом
прописаног, али се минимум на нивоу комплекса мора задовољити.
За већ изграђене комлексе-парцеле у оквиру којих није обезбеђено 15% зеленила,
не може се дозволити изградња нових и доградња и надзиђивања постојећих
објеката. Изузетно се може дозволити изградња, доградња и надзиђивање у циљу
побољшања услова заштите животне средине, уз обезбеђење минимално 10%
зелених површина.
Обавезно је формирање заштитне тампон зелене зоне у оквиру сопствених
привредних комплекса (парцела) према јавним површинама, речној обали, државном
путу и другим саобраћајницама у ширини од минимум 5,0 м. Уколико постоје објекти
изграђени са грађевинском дозволом у том појасу, зелени појас тад прекинути.
Капацитет паркинг места за комерцијалне делатности за новоизграђене објекте је:
за трговину…..1паркинг место на 50м2 продајног простора
за администр.-пословне објекте….1паркинг место на 60м2 површине
за угоститељске објекте….1 паркинг место на 2 стола са 4 столице
за хотеле….1 паркинг место на 2-10 кревета зависно од категорије
за шопинг молове, хипермаркете….1 паркинг место на 50м2 продајног простора.

3.2.6. Правила грађења за постојеће објекте у обухвату плана
-

Постојећи објекти који се задржавају су:
објекти фабрике „Вали“
трафостаница на катастарској парцели
објекти комерцијалних садржаја до улице Републике Српске
објекти унутар Индустријске зоне (хладњача, објекат предузећа Радаљац-компани
д.о.о.,објекат  ,,Натура траде“)

Постојећи објекти се могу реконструисати или мењати до максималне заузетости за
намену предвиђену овим Планом.
Вишепородични објекти на к.п.бр. 4532/1 на крајњем југоисточном делу обухвата су
предвиђени за уклањање, јер је сам положај између индустријске зоне и депоније фабрике
Вискоза нехуман.
До тада, исти се могу одржавати, реконструисати у циљу побољшања термо и звучне
изолације, може се вршити санација дотрајалих конструктивних делова објеката, санација и
реконструкција инсталација, енергетска санација крова и фасаде (тотална изолација).
Уколико се врши изградња на парцели чија суседна парцела има већ изграђен објекат
постављен ближе међи него што је то планом дозвољено,могуће је градити објекат уз
поштовање услова минималног удаљења од бочних и задње међе без поштовања правила
међусобног растојања објеката на суседним парцелама.
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Изузетно, ако су на парцели испуњени дозвољени индекси, могућа је адаптација
таванског простора али уз услов да се за новоформирани корисни простор обезбеди паркинг
простор.
Уколико се врши доградња дограђени део не сме да представља сметњу у
функционисању постојећег дела објекта и не сме угрозити статичку стабилност објекта.
4. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПЛАНА
4.1. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
Измене и допуне Плана детаљне регулације Индустријске зоне „Шепак“ у Лозници је
дугорочни урбанистичко плански документ који у складу са постављеним циљевима утврђује:
основну организацију простора, границу слободне зоне, смернице за уређење јавних,  
привредних, и других подручја, начин и услове коришћења, уређења заштите простора на
подручју обухвата Плана, мрежа инфраструктурних коридора и објеката и њихово повезивање
са мрежама суседног, ширег подручја, мере заштите и унапређење животне средине и др..У
плану је дефинисано грађевинско земљиште јавне намене у циљу решавања имовинских
односа и ради доношења Одлуке о проглашењу грађевинског земљишта јавне намене.
План је израђен у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи (Сл. гласник
Републике Србије бр. 72/2009; 81/2009-испр; 64/2010-одлука УС и 24/2011, 121/2012, 42/2013одлука УС, 50/2013-одлука УС и 98/2013-одлука УС ,132/14 и 145/14 и 83/2018) и  важећим
подзаконским актима.
План се доноси за подручје обухвата приказано у графичком прилогу.
Правила уређења и грађења која су дефинисана у овом Плану представљају оквир
за утврђивање услова изградње нових и реконструкције постојећих објеката, односно
представљају основ за издавање следећих докумената-Информације о локацији, Локацијских
услова и Грађевинске дозволе од стране надлежног органа.
Доношењем предметног плана престају да важе   Измене и допуне Плана детаљне
регулације индустријске зоне ,,Шепак,, (Сл.лист СО Лозница бр.7/07 и 17  /17).
4.2. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ ОБАВЕЗНА ИЗРАДА
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
Локације за које је обавезна израда урбанистичког пројекта су оне за које Одељење
за планирање и изградњу донесе одлуку о изради урбанистичког пројекта, уз претходно
прибављено мишљење Комисије за планове, а односи се на случајеве када се   на основу
поднетог захтева за издавање локацијских услова закључи да за тражену изградњу или
конкретну локацију план не садржи довољно елемената за издавање локацијских услова
собзиром да се ради о радној зони у којој су заступљене намене из области индустрије,
производног занатства, услуга, сервиса и др..
4.3. ОБЈЕКТИ И МРЕЖА ИНФРАСТРУКТУРЕ
Планирана мрежа саобраћајница и инфраструктуре су предвиђена тако да побољшају
постојеће стање и задовоље делимично или поступно будуће потребе обухваћеног подручја
и на нивоу донетих стандарда.
Приликом израде техничке документације за израду саобраћајне, остале комуналне
и друге инфраструктурне мреже која је дефинисана Планом, могућа су мања одступања
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због усклађивања елемената техничких решења постојећих и планираних објеката и
инфраструктуре, терена, носивости тла и имовинско-правних односа.
4.4. СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
У складу са Законом дефинише се минимални степен комуналне опремљености
грађевинског земљишта потребан за издавање Локацијских услова и Грађевинске дозволе.
За реализацију планираних садржаја потребно је обезбедити приступ јавној
саобраћајној површини која је изграђена или ће се тек градити и одређен степен комуналне
опремљености односно да је парцела снабдевена   водом, одвођењем отпадних вода , да је  
снабдевена електричном енергијом ,ТТ инсталацијом (комунално опремање извршити на
постојећу комуналну мрежу, уколико већ постоји).
Постоји могућност да се поједини објекти испуњавајући највише стандарде у енергетској
ефикасности снабдевају енергијом независно од постојеће комуналне инфраструктуре.
4.5. СМЕРНИЦЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Приликом градње на предметном подручју а потом и приликом коришћења објекaта,
неопходно је уважавати све елементе животне средине и примењивати мере којима се неће
погоршати затечено стање
Предметним планом се дефинишу мере заштите животне средине у складу са важећим
законима.
Сходно важећим прописима из области заштите животне средине, за захвате у
простору дефинисане посебним прописима, потребно је поднети захтев надлежном органу
за утврђивање потребе процене утицаја на животну средину.
4.6. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Доношењем овог плана омогућава се издавање информације о локацији,  локацијских
услова и грађевинске дозволе.
Измене и допуне План детаљне регулације Индустријске зоне „Шепак“ у Лозници,
биће израђен у аналогном и дигиталном облику, где ће се после потписивања и овере, чувати
у Скупштини града, Одељењу за планирање и изградњу и у ЈП за управљање,планирање и
пројектовање,,Лозница развој“ у Лозници.  
План ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ‚‘Службеном листу Града
Лознице‘‘.
Б. ГРАФИЧКИ ДЕО
Постојеће стање
Лист 1а. Извод из плана вишег реда
Лист 2а. Обухват плана
Лист 3а. Постојеће намена површина                                              
Лист 4а. Власнички статус земљишта                                    
Планско решење
Лист 1.б.    План намене површина
Лист 2.1.б. План саобраћаја, регулације и нивелације  
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Лист 2.2.б. Попречни профили
Лист 3.1.б  План хидротехничке инфраструктуре са гасификацијом
Лист 3.2.б. План ЕЕ   инфраструктуре
Лист 3.3.б. План ТТ  инфраструктуре   
Лист 3.4.б. Попречни профили са инфраструктуром
Лист 3.5.б. План гасне инфраструктуре
Лист 4.б.    План  препарцелације јавних површина
ДОКУМЕНТАЦИЈА
1. Одлука о изради Измена и допуна Плана детаљне регулације индустријске зоне ,, Шепак“
у Лозници бр. 06-31/18-22-2 од 9.11.2018.год.
2. Одлука о неприступању изради Стратешке процене утицаја на животну средину Измена
идопуна ПДР индустријске зоне ,,Шепак“ у Лозници број Сл/2018 од 9.новембра 2018
године
3. Геодетска подлога
4. Копија плана
5.    Услови од „Лозница гас“ ДОО Лозница, бр. ЛГ-145 од 24.01.2019.год.
6. Услови од   „Телеком Србија“ а.д. Београд, ИЈ Шабац, Служба за планирање, развој и
инвестициону изградњу Шабац, бр. А332-31679/1 од 29.01.2019.год
7.   Услови од  КЈП „Наш дом“ Лозница, бр. 1753 од 28.01.2019.год
8.   Услови од ЈП „Путеви Србије“ Београд, бр. 953-1331/19-1 од 30.01.2019.год.
9.   Услови од ЈКП,,Топлана” Лозница бр.32-1 од 21.01.2019.год.
10. Услови ОДС ,,ЕПС Дистрибуција”д.о.о. Београд,Огранак Лозница бр.8Ј.1.0.0. Д.09.1420452/1 од 28.01.2019.год.
11. Услови ЕМС Србије бр.130-00-УТД-003-74/2019-002 од 02.02.2019 год.
12. Решење Завода за заштиту природе Србије бр.020-165/2 од 07.02.2019 год.
13. Извештај о обављеном раном јавном увиду
14. Услови ЈП ,,Водовод и канализација” Лозница бр.10/81 од 12.02.2019. год.
15. Услови ЈП ,,СРБИЈАГАС” Нови Сад бр.07-07-1523/1 од 25.02.2019.год.
16. Решење о утврђивању мера и услова заштите животне средине бр.501-18-/2019-6 од
05.03.2019. год.
17. Извештај о извршеној стручној контроли нацрта Измена и допуна ПДР-а индустријске
зоне ,,Шепак” у Лозници
18. Извештај о обављеном јавном увиду у нацрт Измена и допуна Плана детаљне регулације
индустријске зоне ,,Шепак” у Лозници
19. Услови МУП,Сектор за ванредне ситуације Шабац бр. 217-889/19-1 од 18.03.2019. год.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-11/19-30-4 			
			
Датум: 5. април 2019. године					
Л о з н и ц а 				
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
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СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-11/19-30-4 			
			
Датум: 5. април 2019. године					
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
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На основу чланова 59. и 60. Закона
о јавним предузећима („Службени гласник
Републике Србије“, бр. 15/16), чланова 20,
40. и 84. Статута града Лознице („Службени
лист града Лознице“, бр. 1/19 - пречишћен
текст), Скупштина града Лознице на седници
одржаној дана 5. априла 2019. године, донела
је

На основу члана 20. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16
– др. закон и 47/18), члана 5. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник Републике
Србије“, број 15/16), чланова 2, 3. и 9. Закона
о комуналним делатностима („Службени
гласник Републике Србије“, број 88/11, 104/16
и 95/18) и чланова 40. и 84. Статута града
Лознице („Службени лист града Лознице“,
број 1/19 – пречишћен текст), Скупштина
града Лознице, на седници одржаној дана 5.
априла 2019. године, донела је

ОДЛУКУ
о давању сагласности на Програм
о изменама и допунама Програма
пословања Јавног комуналног предузећа
„Паркинг сервис“ Лозница за 2019.
годину
Члан 1.
Даје се сагласност на Програм о
изменама и допунама Програма пословања  
Јавног комуналног предузећа „Паркинг
сервис“ Лозница за 2019. годину, кога је
донео Надзорни одбор Јавног комуналног
предузећа „Паркинг сервис“ Лозница,
одлуком број 163/19 од  27.3.2019. године.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављена у „Службеном
листу града Лознице“.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-11/19-30-5
Датум: 5. април 2019. године			
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
Страна 116

ОДЛУКУ
о изменама Одлуке о усклађивању
оснивачког акта Јавног комуналног
предузећа за производњу и дистрибуцију
топлотне енергије
„Топлана – Лозница“ Лозница
Члан 1.
У Одлуци о усклађивању оснивачког
акта Јавног комуналног предузећа за
производњу и дистрибуцију топлотне
енергије „Топлана – Лозница“ Лозница
(„Службени лист града Лознице“, број 19/16
и 21/16) члан 19. мења се и гласи:
„Јавно предузеће, у року од 30
дана од дана истека тромесечја,   доставља
Градском већу, преко Градске управе –
Одељења за привреду и локални економски
развој, тромесечни извештај о реализацији
годишњег, односно трогодишњег програма
пословања ради даљег извештавања у складу
са законом.“.
Члан 2.
У члану 24. став 3. речи: „Градско
веће“ замењују се речју: „Скупштина“.
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Члан 3.

Члан 1.

У члану 45. став 2. мења се и гласи:
„Одлуке из става 1. тачке 1), 2), 5), 6),
9), 14), 15), 19) и 20) овог члана Надзорни
одбор доноси уз сагласност Скупштине
града Лознице.“.

У Одлуци о усклађивању оснивачког
акта Комуналног jавног предузећа „Наш дом“
Лозница („Службени лист града Лознице“,
број 19/16, 2/17 и 3/18) члан 19. мења се и
гласи:
„Јавно предузеће, у року од 30
дана од дана истека тромесечја,   доставља
Градском већу, преко Градске управе –
Одељења за привреду и локални економски
развој, тромесечни извештај о реализацији
годишњег, односно трогодишњег програма
пословања ради даљег извештавања у складу
са законом.“.
Члан 2.

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
града Лознице“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-11/19-30-6/1
Датум: 5. април 2019. године			
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
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На основу члана 20. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16
– др. закон и 47/18), чланa 5. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник Републике
Србије“, број 15/16), чланова 2, 3. и 9. Закона
о комуналним делатностима („Службени
гласник Републике Србије“, број 88/11, 104/16
и 95/18) и чланова 40. и 84. Статута града
Лознице („Службени лист града Лознице“,
број 1/19 – пречишћен текст), Скупштина
града Лознице, на седници одржаној дана 5.
априла 2019. године, донела је
ОДЛУКУ
о изменама Одлуке о усклађивању
оснивачког акта Комуналног јавног
предузећа „Наш дом“ Лозница

У члану 24. став 3. речи: „Градско
веће“ замењују се речју: „Скупштина“.
Члан 3.
У члану 45. став 2. мења се и гласи:
„Одлуке из става 1. тачке 1), 2), 5), 6),
9), 14), 15), 19) и 20) овог члана Надзорни
одбор доноси уз сагласност Скупштине
града Лознице.“.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
града Лознице“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-11/19-30-6/2
Датум: 5. април 2019. године			
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
Страна 117

Број 4
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На основу члана 20. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16
– др. закон и 47/18), члана 5. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник Републике
Србије“, број 15/16), чланова 2, 3. и 9. Закона
о комуналним делатностима („Службени
гласник Републике Србије“, број 88/11, 104/16
и 95/18) и чланова 40. и 84. Статута града
Лознице („Службени лист града Лознице“,
број 1/19 – пречишћен текст), Скупштина
града Лознице, на седници одржаној дана 5.
априла 2019. године, донела је
ОДЛУКУ
о изменама Одлуке о усклађивању
оснивачког акта
Јавног предузећа „Водовод и
канализација“ Лозница

10. 04. 2019.

одбор доноси уз сагласност Скупштине
града Лознице.“.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
града Лознице“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-11/19-30-6/3
Датум: 5. април 2019. године			
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

Члан 1.

11

У Одлуци о усклађивању оснивачког
акта Јавног предузећа „Водовод и
канализација“ Лозница („Службени лист
града Лознице“, број 19/16 и 2/17) члан 19.
мења се и гласи:
„Јавно предузеће, у року од 30
дана од дана истека тромесечја,   доставља
Градском већу, преко Градске управе –
Одељења за привреду и локални економски
развој, тромесечни извештај о реализацији
годишњег, односно трогодишњег програма
пословања ради даљег извештавања у складу
са законом.“.

На основу члана 20. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16
– др. закон и 47/18), члана 5. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник Републике
Србије“, број 15/16), чланова 2, 3. и 9. Закона
о комуналним делатностима („Службени
гласник Републике Србије“, број 88/11, 104/16
и 95/18) и чланова 40. и 84. Статута града
Лознице („Службени лист града Лознице“,
број 1/19 – пречишћен текст), Скупштина
града Лознице, на седници одржаној дана 5.
априла 2019. године, донела је

Члан 2.

ОДЛУКУ
о измени Одлуке о усклађивању
оснивачког акта Jавног предузећа за
управљање, планирање и пројектовање
„Лозница развој“ Лозница

У члану 24. став 3. речи: „Градско
веће“ замењују се речју: „Скупштина“.
Члан 3.
У члану 45. став 2. мења се и гласи:
„Одлуке из става 1. тачке 1), 2), 5), 6),
9), 14), 15), 19) и 20) овог члана Надзорни
Страна 118

Члан 1.
акта

У Одлуци о усклађивању оснивачког
Јавног предузећа за управљање,

10. 04. 2019.
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планирање и пројектовање „Лозница развој“
Лозница („Службени лист града Лознице“,
број 19/16, 23/16 и 2/17) члан 19. мења се и
гласи:
„Јавно предузеће, у року од 30
дана од дана истека тромесечја,   доставља
Градском већу, преко Градске управе –
Одељења за привреду и локални економски
развој, тромесечни извештај о реализацији
годишњег, односно трогодишњег програма
пословања ради даљег извештавања у складу
са законом.“.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
града Лознице“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број 4

ОДЛУКУ
о изменама Одлуке о усклађивању
оснивачког акта Јавног комуналног
предузећа „Паркинг сервис“ Лозница
Члан 1.
У Одлуци о усклађивању оснивачког
акта Јавног комуналног предузећа „Паркинг
сервис“ Лозница („Службени лист града
Лознице“, број 19/16 и 8/17) члан 19. мења
се и гласи:
„Јавно предузеће, у року од 30
дана од дана истека тромесечја,   доставља
Градском већу, преко Градске управе –
Одељења за привреду и локални економски
развој, тромесечни извештај о реализацији
годишњег, односно трогодишњег програма
пословања ради даљег извештавања у складу
са законом.“.
Члан 2.

Број: 06-11/19-30-6/4
Датум: 5. април 2019. године			
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
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На основу члана 20. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16
– др. закон и 47/18), члана 5. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник Републике
Србије“, број 15/16), чланова 2, 3. и 9. Закона
о комуналним делатностима („Службени
гласник Републике Србије“, број 88/11, 104/16
и 95/18) и чланова 40. и 84. Статута града
Лознице („Службени лист града Лознице“,
број 1/19 – пречишћен текст), Скупштина
града Лознице, на седници одржаној дана 5.
априла 2019. године, донела је

У члану 45. став 2. мења се и гласи:
„Одлуке из става 1. тачке 1), 2), 5), 6),
9), 14), 15), 19) и 20) овог члана Надзорни
одбор доноси уз сагласност Скупштине
града Лознице.“
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
града Лознице“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-11/19-30-6/5
Датум: 5. април 2019. године			
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
Страна 119

Број 4
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На основу чл. 2, 3, 4. и 13. Закона
о комуналним делатностима („Службени
гласник Републике Србије“, бр. 88/11,
104/16 и 95/18), чл. 20. тачка 2. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, бр. 129/07, 83/14 - др.
закон, 101/16 - др. закон и 47/18) и чл. 40. и
84. Статута града Лознице („Службени лист
града Лознице“, бр. 1/19 - пречишћен текст),
Скупштина града Лознице, на седници
одржаној 5. априла 2019. године, донела је
ОДЛУКУ
о изменама Одлуке о градском водоводу
и канализацији
Члан 1.
У Одлуци о градском водоводу
и канализацији („Службени лист града
Лознице“, бр. 3/15 и 21/16) у члану 17. став
2. и члану 73. став 4. речи: „Градско веће“
замењују се речима: „Скупштина града
Лознице“ у одговарајућем падежу.
Члан 2.
У члану 17. став 3. речи: „Градском
већу“ замењују се речима: „Скупштини града
Лознице, преко Градске управе - Одељења за
привреду и локални економски развој,“.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
града Лознице“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-11/19-30-7
Датум: 5. април 2019. године			
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
Страна 120

10. 04. 2019.
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На основу чл. 361. Закона о енергетици
(„Службени гласник Републике Србије“, бр.
145/14 и 95/18 - др. закон), чл. 20. тачка 2.
Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије“, бр. 129/07, 83/14
- др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18), члана 2,
3, 4. и 13. Закона о комуналним делатностима
(„Службени гласник Републике Србије“, бр.
88/11, 104/16 и 95/18), чл. 40. и 84. Статута
града Лознице („Службени лист града
Лознице“, бр. 1/19 - пречишћен текст) и чл.
25. Одлуке о усклађивању оснивачког акта
Јавног комуналног предузећа за производњу
и дистрибуцију топлотне енергије „Топлана
– Лозница“ Лозница („Службени лист града
Лознице“, бр. 19/16 и 21/16), Скупштина
града Лознице, на седници одржаној 5.
априла 2019. године, донела је
ОДЛУКУ
о изменама и допунама Одлуке о
условима и начину
снабдевања топлотном енергијом
Члан 1.
У Одлуци о условима и начину
снабдевања топлотном енергијом („Службени лист града Лознице“, бр. 2/13 и 12/15)
у члану 57. речи: „извршни орган Града“
замењују се речима: „Скупштина града
Лознице“.
Члан 2.
После члана 58. додаје се нови члан
58а који гласи:
„Члан 58а
Скупштина града Лознице даје
сагласност на одлуку о промени цена из
члана 58. ове одлуке, у складу са законом.“.

10. 04. 2019.
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Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
града Лознице“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број 4

превоза путника на територији града
Лознице („Службени лист града Лознице“,
бр. 7/09, 1/11, 4/11, 16/12, 2/14 - др. одлука
и 2/17 - др. одлука), у члану 12а у ставу 2. и
3. речи: „Градско веће“ замењују се речима:
„Скупштина града Лознице“, у одговарајућем
падежу.
Члан 2.

Број: 06-11/19-30-8
Датум: 5. април 2019. године			
Лозница

Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
града Лознице“.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
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На основу чл. 57. и 64. став 5. Закона
о превозу путника у друмском саобраћају
(„Службени гласник Републике Србије“, бр.
68/15, 41/18, 44/18 - др. закон и 83/18), чл.
20. тачка 2. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“, бр.
129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон и
47/18), чл. 2, 3, 4. и 13. Закона о комуналним
делатностима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 88/11, 104/16 и 95/18), чл.
11. Закона о јавно-приватном партнерству и
концесијама („Службени гласник Републике
Србије“, бр. 88/11, 15/16 и 104/16) и чл. 40. и
84. Статута града Лознице („Службени лист
града Лознице“, бр. 1/19 - пречишћен текст),
Скупштина града Лознице на седници
одржаној 5. априла 2019. године, донела је
ОДЛУКУ
о изменама Одлуке о организацији и
начину обављања градског и
приградског линијског превоза путника
на територији града Лознице
Члан 1.
У Одлуци о организацији и начину
обављања градског и приградског линијског

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-11/19-30-9
Датум: 5. април 2019. године			
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
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На основу чл. 20. и 32. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, бр. 129/07, 83/14 - др.
закон, 101/16 - др. закон и 47/18), чл. 157,
158. и 160. Закона о безбедности саобраћаја
на путевима („Службени гласник Републике
Србије“, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 одлука УС, 55/14, 96/15 - др. закон, 9/16 одлука УС, 24/18, 41/18, 41/18 - др. закон,
87/18 и 23/19) и чл. 40. и 84. Статута града
Лознице („Службени лист града Лознице“,
бр. 1/19 - пречишћен текст), Скупштина  
града Лознице, на седници одржаној 5.
априла 2019. године, донела је
ОДЛУКУ
о изменама и допунама Одлуке о
функционисању режима саобраћаја
у пешачкој зони у улици Јована Цвијића
Страна 121

Број 4
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Члан 1.
У Одлуци о функционисању режима
саобраћаја у пешачкој зони у улици Јована
Цвијића („Службени лист града Лознице“,
бр. 1/15) у члану 4.  став 3,  члану 5. став 1.
и 3. и члану 9. речи: „Одељење за привреду“
замењују се речима: „Одељење за привреду и
локални економски развој“, у одговарајућем
падежу.
Члан 2.
У члану 5. у ставу 3. додаје се нов
подстав који гласи:
„• службена возила јавних предузећа,
установа, служби и организација чији је
оснивач Скупштина града Лознице, у сврху
обављања делатности.“.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
града Лозницe“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-11/19-30-10
Датум: 5. април 2019. године			
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
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На  основу члана 10. и 40. Статута града
Лознице („Службени лист града Лознице“,
бр. 1/19 – пречишћен текст), Скупштина
града Лознице на седници одржаној дана 5.
априла 2019. године, донела је
Страна 122

10. 04. 2019.

ОДЛУКУ
о изменама и допунама Одлуке о јавним
признањима града Лознице
Члан 1.
У Одлуци о јавним признањима града
Лознице („Сл. лист града Лознице“, бр. 3/09
и 4/13) члан 7а. мења се и гласи:
„Поред јавних признања која се
додељују поводом Дана града – 16. јуна
Комисија за доделу јавних признања може
истим или другим поводом доделити и друге
награде (захвалницу, диплому, новчану
награду и сл.) појединцима и правним
лицима, у складу са чланом 10. Одлуке.“
Члан 2.
Члан 8. мења се и гласи:
„О додељивању повеље, плакете и
других награда   града Лознице одлучује
Комисија за доделу јавних признања.
О додељивању звања „почасни
грађанин“ особи чији су рад и достигнућа од
посебног значаја за град одлучује Скупштина
града Лознице уз претходну сагласност
министарства надлежног за послове локалне
самоуправе.“
Члан 3.
Члан 15. мења се и гласи:
„Одлуку о додељивању повеље, плакете и других награда Комисија за доделу
јавних признања доноси већином гласова
чланова Комисије.
Предлог одлуке о додељивању звања
„почасни грађанин“ утврђује Комисија за
доделу јавних признања већином гласова
чланова Комисије и доставља га Скупштини
града на разматрање.
Уколико Комисија установи да нико
од предложених кандидата не испуњава
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услове за јавна признања и друге награде,
иста се неће додељивати.
Одлука о додељивању јавних признања објављује се у „Службеном листу града
Лознице“.“

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О ГРАДСКОМ ВЕЋУ

Члан 4.

У Одлуци о Градском већу („Сл. лист
града Лознице“, бр. 20/08) члан 1. мења се и
гласи:
„Одлуком о Градском већу (у даљем
тексту: Одлука) уређује   се надлежност
Градског већа, избор и престанак мандата
чланова у Градском већу, права и дужности
чланова Градског већа, начин рада и
одлучивања Градског већа, однос Градског
већа према органима града и другим
субјектима, акта Градског већа и његових
радних тела, као и друга питања од значаја
за рад Градског већа.“.

У члану 16. став 2. мења се и гласи:
„Друге награде града Лознице из
члана 7а. ове одлуке уручују се добитницима
на свечаности која се одржава поводом Дана
града или на свечаностима уприличеним
другим поводом.“
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
града Лознице“.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-11/19-30-11
Датум: 5. април 2019. године			
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
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На основу члана 32. тачка 6., а у
вези са чланом 66. став 5. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/07, 83/14 -   други закон,
101/16 – други закон, 47/18 – други закон) и
члана 40. Статута града Лознице („Службени
лист града Лознице“, број 1/19 – пречишћен
текст), Скупштина града Лознице,   на
седници одржаној дана 5. априла 2019.
године, донела је

Члан 1.

Члан 2.
У члану 2. у ставу 1. иза тачке 2)
додају се нове тачке 2а) и 2б) које гласе:
„2а) Одговара Скупштини града за
извршење буџета Града;
2б) Усваја извештаје о извршењу
буџета града и доставља их Скупштини
града;“.
Иза тачке 5) додају се нове тачке 5а)
и 5б) које гласе:
„5а) Прати   релизацију програма
пословања и врши координацију рада јавних
предузећа чији је Град оснивач;
5б) Подноси тромесечни извештај
о раду јавних предузећа Скупштини града,
ради даљег извештавања у складу са законом
којим се уређује правни положај јавних
предузећа;“.
Иза тачке 8) додаје се нова тачка 8а)
која гласи:
„8а) Доноси одлуку о проглашењу
дана жалости у Граду;“.
Иза тачке 10) додају се нове тачке
10а) – 10е) које гласе:
„10а) Одлучује о давању у закуп
односно на коришћење непокретности у  
јавној својини Града;
Страна 123

Број 4

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

10б) Одлучује о прибављању и
располагању покретних ствари (превозних
средстава, опреме и др.)  за потребе органа
и организација Града, у складу са посебним
Законом;
10в) Одлучује о залагању покретних
ствари;
10г) Одлучује о давању сагласности
јавним предузећима и друштвима капитала
чији је оснивач Град који су носиоци права
коришћења на непокретностима ради уписа
права својине на тим непокретностима;
10д) Даје претходну сагласност
месним заједницама, установама, јавним
агенцијама и другим организацијама које
су носиоци права коришћења на стварима
у јавној својини града ради давања истих у
закуп;
10ђ) Одређује висину закупнине за
закуп и накнаде за коришћење пословног
простора и гаража у јавној својини у складу
са посебним Законом;
10е) Предлаже акт о прибављању,
коришћењу, управљању и располагању
стварима у јавној својини о којима одлучује
Скупштина;“.
Тачка 20) мења се и гласи:
„Усваја акт о унутрашњем уређењу и
систематизацији Градске управе, служби и
организација, на предлог начелника Градске
управе;“.
Тачка 21) брише се.
Тачка 35) мења се и гласи:
„Доноси Пословник о раду Градског
већа на предлог Градоначелника;“.
Иза тачке 36) додаје се нова тачка
36а) која гласи:
„36а) Обуставља од извршења општи
акт месне заједнице за који сматра да није
сагласан Уставу или закону, решењем које
ступа на снагу објављивањем у „Службеном
листу града Лознице“;“.
Члан 3.
У члану 7. број: „10“ замењује се
бројем: „9“.
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У ставу 3. иза речи: „истовремено“
додају се речи: „и обједињено“.
Члан 4.
Члан 17. став 3. мења се и гласи:
„За секретара Градског већа може бити
распоређено лице које има стечено високо
образовање из научне области правне науке
на основним студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету
са положеним стручним испитом за рад у
органима управе и радним искуством од
најмање пет година у струци.“.
Члан 5.
Члан 23. став 2. мења се и гласи:
„Градско веће дужно је да редовно
извештава Скупштину града, по сопственој
иницијативи или на њен захтев, а најмање
једном годишње,   о извршавању одлука и
других аката Скупштине града.“.
Члан 6.
У члану 27. став 1. речи: „јавни оглас“
замењују се речима:  „јавни конкурс“.
Став 2. мења се и гласи:
„Јавни конкурс и става 1. овог члана
објављује се на интернет презентацији града
Лознице и у огласним новинама Националне
службе за запошљавање – „Послови’’.“
Иза  става 2. додају се ставови  3. и 4.
који гласе:
„Обавештење о јавном конкурсу из
става 1. овог члана које садржи и адресу
интернет презентације Града на којој је
објављен оглас, објављује се у једним
дневним новинама које се дистрибуирају за
територију Републике Србије.
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Градско веће за спровођење изборног
поступка за постављење начелника Градске
управе, односно заменика начелника Градске
управе, образује конкурсну комисију од три
члана.“.
Члан 7.
У члану 28. у ставу 1. у алинејама 1 5. реч: „оглас“ замењује се речју: „конкурс“.
У ставу 1. иза алинеје 4. додаје се
нова  алинеја 5. која гласи:
„- број телефона и име особе задужене
за давање додатних обавештења о јавном
конкурсу,“.
Досадашња алинеја 5. постаје алинеја
6.
Члан 8.
У члану 29. у ставу 1. број: „8“ замењује
се бројем: „15“,  а речи: „јавног оглашавања
у средствима јавног информисања“ замењују
речима: „од дана оглашавања обавештења из
члана 27. ове одлуке.“.
Став 2. мења се и гласи:
„Градско веће по спроведеном јавном
конкурсу, доноси решење о постављењу
начелника Градске управе, односно заменика
начелника Градске управе у року од 15. дана
од дана пријема листе кандидата коју је
доставила конкурсна  комисија из члана 27.
став 4. ове одлуке.“.
Став 3. мења се и гласи:
„У случају да ни један од пријављених
кандидата из става 1. овог члана не испуњава
услове утврђене јавним конкурсом или да
нема пријављених кандидата за начелника
Градске управе, односно заменика начелника
Градске управе или ако Градско веће не
постави кандидата којег је предложила
конкурсна комисије, Градско веће ће
донети Одлуку о спровођењу новог јавног
конкурса.“.
Члан 9.
Члан 30. мења се и гласи:
„Градска управа доставља извештај
о свом раду на извршењу послова из
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надлежности Града и поверених послова
Градоначелнику, Градском већу и Скупштини града, по потреби, а најмање једном
годишње.’’.
Члан 10.
Члан 32. мења се и гласи:
„По жалби против првостепеног
решења Градске управе у пословима локалне
самоуправе, решава Градско веће као
другостепени орган, у роковима прописаним
законом.“.
Члан 11.
Иза члана 36. додаје се нови члан 36а
који гласи:
„36а
Општи акти  из надлежности Градског
већа, објављују се у „Службеном листу града
Лознице“.
Акти из става 1. овог члана ступају
на снагу осмог дана од дана објављивања,
осим ако доносилац у поступку доношења
не утврди да постоје оправдани разлози да
исти ступи на снагу и раније.“.
Члан 12.
Члан 37. мења се и гласи:
„Стручне, нормативно – правне,
административно -   техничке и друге
послове за потребе Градског већа врши
организациона јединица Градске управе
надлежна за послове Градског већа.“.
Члан 13.
Одредба члана 3. став 1. Одлуке о
изменама и допунама Одлуке о Градском
већу, која  се односи на број чланова Градског
већа, примењиваће се након   спровођења
наредних избора за одборнике Скупштине
града одржаних после ступања на снагу ове
одлуке.
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Члан 13.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
града Лознице“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-11/19-30-12
Датум: 5. април 2019. године			
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
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             На основу члана 116. став 5. Закона о
основама система  образовања и васпитања   
(„Службени гласник РС”, број  88/17, 27/18
и 10/19 )   и члана 40. и 84. Статута града  
Лознице („Службени лист града Лознице”,
бр. 8/14 - пречишћен текст), на предлог
Комисије за кадровска и административна
питања, Скупштина града Лознице на  
седници одржаној дана   5. априла 2019.
године, донела је
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РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члана
Школског одбора
Средње школе „Свети Сава” Лозница
I Разрешава се   Зоран Милановић
дужности члана   Школског одбора Средње
школе „Свети Сава” Лозница, представник
запослених, због одласка у старосну
пензију.        
II Именује се Снежана Вукосављевић за члана Школског одбора Средње
школе „Свети Сава” Лозница, представник
запослених.
          .    
III   Решење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у „Службеном
листу града Лознице”.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-11/19-30-13
Датум: 5. април 2019. године			
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
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- ИНТЕРРЕСОРНА КОМИСИЈА 20

На основу   тачке   9.   Решења о
образовању Интерресорне комисије за
процену потреба за додатном образовном,
здравственом или социјалном подршком
детету, ученику и одраслом за територију града
Лознице, („Службени лист градаЛознице’’,
број 2/19), Интерресорна Комисија за
процену потреба за додатном образовном,
здравственом или социјалном подршком
детету, ученику и одраслом за територију
града Лознице, на конститутивној седници,
одржаној дана 12.03.2019.године, доноси
ПОСЛОВНИК
О РАДУ ИНТЕРРЕСОРНЕ
КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ ПОТРЕБА
ЗА ДОДАТНОМ ОБРАЗОВНОМ,
ЗДРАВСТВЕНОМ ИЛИ СОЦИЈАЛНОМ
ПОДРШКОМ ДЕТЕТУ, УЧЕНИКУ И
ОДРАСЛОМ ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА
ЛОЗНИЦЕ
Члан 1.
Овим пословником уређује се
конституисање Интерресорне комисије за
процену потреба за додатном образовном,
здравственом или социјалном подршком
детету, ученику и одраслом за територију града
Лознице (у даљем тексту: Комисија), права и
дужности чланова и Координатора Комисије,
начин рада Комисије, давање мишљења,
поступак по приговору, праћење остваривања предложених мера, извештавање о раду
Комисије и друга питања од значаја за рад
Комисије.
I КОНСТИТУИСАЊЕ КОМИСИЈЕ
Члан 2.
Први састанак Комисије заказује
Координатор Комисије у року од 45 дана

од дана доношења решења о њеном образовању.
Комисија је конституисана избором
председника и доношењем   Пословника о
раду Комисије.
II ПРАВА И ДУЖНОСТИ
ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА И
КООРДИНАТОРА КОМИСИЈЕ
Члан 3.
Председник, стални и повремени
чланови Комисије имају право и дужност
да:
1. присуствују састанцима и учествују
у раду Комисије;
2. расправљају и изјашњавају се о сваком
питању из надлежности Комисије;
3. непосредно врше опсервацију (у
природном животном окружењу) и
утврђују потребе детета, ученика
или одраслог за пружањем подршке
у оквиру свог домена рада, у складу
са правилима струке;
4. дају појединачно мишљење о потребама детета, ученика и одраслог
за додатном подршком и доставе
га Координатору Комисије на прописаном обрасцу у року од 15 дана
од дана покретања поступка,
5. учествују у изради заједничког,
образложеног мишљења Комисије
о потребама детета за додатном
подршком,
6. прикупљају и обрађују податке за
Збирку података о деци, ученицима
и одраслима, у оквиру своје области
рада и задатака Комисије,
7. прате
извршавање
предложене
подршке из области струке коју
представљају,
8. иницирају успостављање нових мера
и услуга из области образовања,
социјалне и здравствене заштите на
територији града Лознице,
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9. учествују у састављању извештаја о
раду Комисије,
10. сарађују са  институцијама и службама
које су   од значаја за образовање,
здравље и социјалну заштиту, као и
удружењима и другим организацијама
из своје области рада,
11. у сарадњи са Координатором Комисије информише ширу јавност
о свом раду и начину остваривања
додатне подршке,
12. детаљно упознају родитеља, односно
другог законског заступника и
одраслог о предложеним мерама,
начином и одговорним службама
за њихово спровођење као и роком
трајања тих мера.
Сваки члан Комисије је дужан
да родитељу, односно другом законском
заступнику и одраслом, на разумљив и
јасан начин, образложи своје мишљење,
а председник Комисије да образложи
заједничко мишљење Комисије.
Члан 4.
1.
2.

3.
4.

5.
6.

Координатор Комисије:
пружа стручну и административнотехничку помоћ Комисији,
прикупља документацију неопходну
за покретање и вођење поступка
процене, која доприноси утврђивању
и разумевању начина задовољења
потреба детета, ученика и одраслог,
доставља документацију члановима
Комисије,
организује и администрира поступак процене потреба за додатном
подршком детету, ученику или
одраслом,
сазива повремене чланове Комисије
на основу документације и информација од родитеља,
са члановима Комисије прикупља
и обрађује податке и води Збирку
података о деци, ученицима и
одраслима, на основу сагласности
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родитеља, односно другог законског
заступника и одраслог, у складу са
законом којим се уређује заштита
података о личности,
7. прикупља и обрађује податке и води
Збирку података о раду Комисије,
8. стара се о вођењу евиденције и
чувању документације настале током
рада Комисије,
9. ажурира базу података о раду
Комисије и корисницима,
10. припрема податке за извештај
Комисије и доставља извештај о раду
Комисије надлежним органима,
11. сарађује са институцијама и службама, односно удружењима и другим
организацијама које делују у области
образовања, социјалне и здравствене
заштите,
12. прати спровођење мера у сарадњи са
председником и члановима Комисије
и прикупља извештаје о реализацији
мера предложене додатне подршке и
13. обавља и друге послове за потребе
Комисије.
Kоординатор Комисије учествује у
раду Комисије, без права одлучивања.
III НАЧИН РАДА КОМИСИЈЕ
Члан 5.
Комисија се састаје по потреби, у
складу са пристиглим захтевима, односно
праћењем остваривања предложених мера
подршке.
Састанке Комисије сазива председник
Комисије у сарадњи са Координаторам
Комисије, а у случају његове одсутности
лице именовано за његовог заменика.
Састанци Комисије одржавају се ван
радног времена Градске управе, у простору
који је дефинисан решењем о њеном
образовању, а изузетно се могу одржати у
другом термину ако то околности конкретног
случаја захтевају.
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Члан 6.
Ради разматрања захтева, односно
иницијативе за покретање поступка процене
за додатном подршком, Координатор
Комисије упућује сталним и повременом
члану Комисије писани позив за састанак
Комисије, са предлогом дневног реда
и расположивом документацијом, уз
сагласност председника Комисије.
Састанак се може заказати и телефоном, односно електронском поштом.
Координатор Комисије је дужан да
обавести родитеља, односно другог законског
заступника и одраслог, о месту и времену
одржавања састанка, када се разматра његов
захтев, односно иницијатива која се односи
на његово дете, односно одраслог.
Састанак се мора одржати у року од
седам дана од дана добијања захтева.
Члан 7.
Састанак Комисије започиње председник Комисије кратким упознавањем чланова са садржином свих захтева, односно
иницијатива које ће бити разматране на том
састанку.
Након упознавања са садржином
захтева, односно иницијатива, приступа се
опсервацији детета, ученика или одраслог и
утврђивању потреба за додатном подршком.
Члан 8.
Чланови Комисије врше опсервацију
непосредно, у природном животном окружењу (породици, предшколској установи или
школи) и утврђују потребе детета, ученика
или одраслог за додатном подшком, сваки у
оквиру свог домена рада.
Изузетно од става 1. овог члана,
опсервација се може вршити у просторијама
одређеним за састанке Комисије, уколико
је то могуће, ефикасније и економичније,
уз пристанак родитеља, односно другог
законског заступника и одраслог.

Број 4

Координатор Комисије је дужан да
обавести родитеља, односно другог законског
заступника и одраслог, о планираном начину,
времену и месту вршења опсервације.
Координатор Комисије обезбеђује и
организује непосредну опсервацију чланова
Комисије у природном животном окружењу
детета, ученика и одраслог.
Члан 9.
Родитељ, односно други законски
заступник детета, односно ученика и одрасли,  
има право да присуствује раду Комисије
и дужан је да пружи све информације о
детету, ученику и одраслом од значаја за рад
Комисије.
На захтев родитеља, односно другог
законског заступника, у поступак процене
може да се укључи лице које добро познаје
дете и које својим учешћем може да
допринесе квалитетној процени потреба
за додатном подршком детету, ученику и
одраслом (особа од поверења).
Члан 10.
О раду на састанку Комисије води
се записник, који потписују председник
Комисије и записничар- Координатор Комисије.
Записник нарочито садржи: време
и место одржавања састанка, дневни
ред, имена присутних чланова Комисије
и других присутних, број разматраних
захтева, иницијале детета, односно ученика
или одраслог, приказ тока састанка, време
завршетка састанка.
IV ДАВАЊЕ МИШЉЕЊА
Члан 11.
У току поступка процене потреба за
пружањем додатне здравствене, образовне
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или социјалне подршке детету, ученику и
одраслом, сваки члан Комисије дужанје да
се придржава начела, стандарда и правила
струке.
Након опсервације, сваки члан
Комисије даје мишљење о потребама детета,
ученика и одраслог за додатном подршком у
области образовања, здравствене и социјалне
заштите, на прописаном обрасцу.
Сваки члан Комисије своје мишљење
доставља Координатору Комисије, у року
од 15 дана од дана покретања поступка
процене.
Комисија је дужна да, у року од 40
дана од дана подношења захтева за покретање
поступка процене, на прописаном обрасцу
сачини заједничко, образложено мишљење,
на основу појединачне процене сваког члана
Комисије и усаглашених ставова сталних и
повремених чланова.
Мишљење Комисије садржи елементе прописане Правилником о додатној
образовној, здравственој и социјалној
подршци детету, ученику и одраслом
(„Службени гласник РС“, број 80/2018).
V ПОСТУПАК ПО ПРИГОВОРУ
Члан 12.
Против мишљења Комисије родитељ,
односно други законски заступник и одрасли,  
може изјавити писани приговор Комисији,
у року од 15 дана од дана достављања
мишљења.
Комисија дужна је да по поднетом
приговору преиспита своје мишљење и да
донесе коначно мишљење, у року од 30 дана
од дана пријема приговора.
Коначно мишљење Комисије доставља се родитељу, односно другом законском заступнику, одраслом и надлежном
органу, односно служби која треба да
обезбеди додатну подршку детету, у складу
са законом.
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VI ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА
ПРЕДЛОЖЕНЕ ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ
Члан 13.
Сваки члан Комисије прати да ли је
предложена додатна подршка из система
чији је представник остварена.
Надлежни
орган
или
служба
наведена у индивидуалном плану подршке
као реализатор додатне подршке, у обавези
је да у року од шест месеци писаним путем
извести Комисију о реализацији предложене
подршке, као и да извести Комисију о
престанку подршке или престанку потребе
за подршком уз образложење.
У случају да не постоје услови за
спровођење предложене додатне подршке,
надлежни орган или служба је у обавези да
у року од 15 дана обавести писаним путем
Комисију уз образложење.
VII ИЗВЕШТАВАЊЕ О РАДУ
ИНТЕРРЕСОРНЕ КОМИСИЈЕ
Члан 14.
Комисија је обавезна да доставља
редовне извештаје о свом раду и о
предложеној и оствареној додатној подршци,
Градској управи града Лознице, два пута
годишње: за прву половину године до
1.августа текуће године, а Збирни извештај
за календарску годину до 1.марта наредне
године, на прописаном обрасцу.
Збирни извештај, након што га усвоји
Градско веће, Комисија доставља ресорним
министарствима.
Координатор Комисије одговоран је
за достављање извештаја о раду Комисије
надлежним органима из става 1.овог члана.
Члан 15.
Овај пословник објављује се на
интернет презентацији Града и на огласној
табли органа Града.
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Члан 16.
Овај пословник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном
листу града Лознице’’.
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Др Светлана Обадовић Поповић, с.р.
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