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Број: 06-4/15-22-1
Скупштине града Лознице МИЛАНУ ВУДатум: 26. фебруар 2015. године
СКУПШТИНА
ГРАДА
ЛОЗНИЦЕ
ЧЕТИЋУ, дипл.
економисти,
рођ. 29.01.1960.
Лозница
год, из Лешнице, Б. Радовановића, изабраном
ПРЕДСЕДНИК на изборима
одржаним 06. маја 2012. године
Број: 06-4/15-22-2
СКУПШТИНА ГРАДА
ЛОЗНИЦЕ
СКУПШТИНЕ
ГРАДА
Датум:
26. фебруар
2015. године
са листе
Покренимо
Лозницу
– Томислав
Јован Тодоровић, с. р.
Л о з н(Српска
ица
Николић
напредна странка,
ПРЕДСЕДНИК
Покрет снага Србије – БК,
Покрет
СКУПШТИНЕ
ГРАДА
социјалиста и Ромска партија).
Број: 06-35/14-18-1/1
Јован Тодоровић, с. р.
Датум: 4. септембар 2014. године
II Одлука ступа на снагу даном
Лозница
доношења.
ПРЕДСЕДНИК
III Одлуку објавити у „Службеном
СКУПШТИНЕ ГРАДА
листу града Лознице“.
Јован Тодоровић, с.р.
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На основу чл. 40. и 84. Статута града Лознице („Службени лист града Лознице“, број 8/14
– пречишћен текст), Скупштина града Лознице,
на седници одржаној 26. фебруара 2015. године,
донела је

ДЕКЛАРАЦИЈУ
О УПОТРЕБИ ЋИРИЛИЦЕ
У Републици Србији све више се запоставља ћириличко писмо, како у званичној тако и
у свакодневној употреби. Уставом Републике
Србије и Законом о службеној употреби језика
и писма прописана је службена употреба ћириличког писма, а наведени су услови за коришћење латинице.
Некада су ћирилицом исписивани документи и споменици, најзначајнији историјски
списи, највреднија књижевна дела и све друго
што представља суштински елемент националног идентитета Срба.
Данас се ћириличко писмо све ређе користи. У званичној, а следствено томе и најширој
употреби, ћирилица се потискује латиничним
писмом. Разлог за то је недовољна брига надлежних органа власти, јавних служби, културних и медијских институција и свих средстава
јавних комуникација.
Одрицање од сопственог писма знак је одсуства свести о потреби неговања сопствених
културних вредности, чувања националног
идентитета и његових обележја.
Скупштина града Лознице овим позива државне органе, органе локалне самоуправе, предузећа и установе која врше јавна овлашћења,
просветне, културне и медијске установе да у
складу са законским прописима користе ћирилицу. Позивају се власници предузећа и предузетници да приликом оглашавања, рекламирања и исписивања фирми поштују Закон о
службеној употреби језика и писма.
Позивају се сви одговорни да у оквиру
свог делокруга врше надзор над спровођењем
законских прописа у овој области и да се не
оглушавају о своју законску обавезу.
Град Лозница, као родно место Вука
Стефановића Караџића, творца ћириличког
писма, треба својим примером и доследном употребом ћирилице да покаже поштовање лика и
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дела Вука Стефановића Караџића и спремност
за очување традиције и идентитета свога народа.
Ова декларација ће се објавити у „Службеном листу града Лознице“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-4/15-22-3
Датум: 26. фебруар 2015. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с. р.

4
На основу чланa 97. став 8. Закона о
планирању и изградњи („Службени гласник
Републике Србије“, бр. 72/09, 81/09 – испр. 64/10
– одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС,
50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и
145/14) и чл. 40. и 84. Статута Града Лознице
(„Службени лист града Лознице“, број 19/08 и
6/13), Скупштина града Лознице, на седници
од 26. фебруара 2015. године, донела је

ОДЛУКУ
о утврђивању доприноса за уређивање
грађевинског земљишта
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком прописује се поступак обрачуна и наплате доприноса за уређивање грађевинског земљишта, зоне и врсте намена објеката,
износи коефицијената зоне и намене, критеријуми, износ и поступак умањивања доприноса, посебна умањења за недостајућу инфраструктуру и
услови и начин обрачуна умањења за трошкове
инфраструктурног опремања средствима инвеститора као и друга питања од значаја за обрачун
и наплату доприноса за уређивање грађевинског
земљишта на подручју града Лознице, као јединице локалне самоуправе.
Члан 2.
Уређивање грађевинског земљишта обухвата његово припремање и опремање.
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Припремање земљишта обухвата истражне радове, израду геодетских, геолошких и других подлога, израду планске и техничке документације, програма за уређивање грађевинског земљишта, расељавање, уклањање објеката,
санирање терена и друге радове.
Опремање земљишта обухвата изградњу
објеката комуналне инфраструктуре и изградњу и уређење површина јавне намене.
Уређивање грађевинског земљишта врши
се према средњорочним и годишњим програмима уређивања.
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је изграђен приступни пут, јавна расвета, водоводна и канализациона мрежа.
Трошкови прикључења и изградње електро дистрибутивне мреже, објеката ТТ мреже
и објеката кабловских дистрибутивних система,
мреже и објеката топлификације и гасификације, инвеститор посебно уговара са имаоцима
јавних овлашћења.

1. ЗОНЕ
Члан 6.

Члан 3.
Допринос за уређивање грађевинског
земљишта плаћа инвеститор.
Новчана средства добијена од доприноса
за уређивање грађевинског земљишта користе
се за уређивање и прибављање грађевинског
земљишта у јавну својину, и за изградњу и одржавање објеката комуналне инфраструктуре из
члана 5. став 1. ове одлуке.

II ОБРАЧУН ДОПРИНОСА

За утврђивање износа доприноса за уређивање грађевинског земљишта одређују се следеће зоне:
A. У ЛОЗНИЦИ
ЕКСТРА ЗОНА обухвата следеће улице:
Јована Цвијића, Трг Вука Караџића, Светог
Саве, Пашићева, Трг Јована Цвијића, Војводе
Мишића од Трга Јована Цвијића до ул. Јована
Цвијића, Поп Лукина, Гимназијска, Војводе
Путника до Бакал Милосава и Доктора Марина,
Владе Зечевића од Јована Цвијића до Жикице
Јовановића.

Члан 4.
Износ, начин плаћања доприноса и средства обезбеђења плаћања у случају плаћања
доприноса на рате утврђују се Решењем о грађевинској дозволи а на основу обрачуна доприноса које врше Јавно предузеће „Град“ Лозница,
односно ЈП „Дирекција за управљање и развој
Бање Ковиљаче“ (у даљем тексту овлашћена
предузећа).
Износ доприноса за уређивање грађевинског земљишта за изградњу објекта обрачунава
се тако што се просечна цена квадратног метра
станова новоградње у граду Лозници објављена од стране Републичког завода за статистику
за територију града помножи са укупном нето
површином објекта који је предмет градње,
израженом у м2 и са коефицијентом зоне и коефицијентом намене објекта утврђеним овом
одлуком.
Члан 5.
Грађевинско земљиште потпуно комунално опремљено за грађење је земљиште до кога

ПРВА ЗОНА обухвата простор у следећим
границама, осим улица које припадају Екстра
зони:
Полазна тачка I зоне јесте крај улице Кнеза
Милоша, затим иде железничком пругом до
реке Штире, реком Штиром узводно до улице Слободана Пенезића, улицом Слободана
Пенезића до Бањске улице, Бањском улицом до Трга Анте Богићевића, Тргом Анте
Богићевића, Змај Јовином до Солунске са
Гагариновом, улицом Солунском до Мајор
Јаше Ђурђевића, Мајор Јаше Ђурђевића до
Трга Анта Богићевића, улицом Васе Чарапића и
Кнез Михаиловом до Карађорђеве и Учитељске,
Учитељском до Краља Петра I од улице Краља
Петра I до Партизанске, Партизанском до
Бакал Милосава, Бакал Милосављевом до
Николе Тесле и Болничког потока, до 27. марта и Бакал Милосава, затим улицом Бакал
Милосава до улице Војводе Путника, улицом
Војводе Путника до трга Вука Караџића, Тргом
Вука Караџића до улице Кнеза Милоша, Кнез
Милошевом до Булевара Доситеја Обрадовића,
Владислава Броњевског, улицом Др Марина до
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стадиона ФК „Лозница“ излази на железничку
пругу, железничком пругом до полазне тачке
односно краја улице Кнеза Милоша.
Улице којима је описана граница I зоне и
улице у границама тог обухвата, припадају I
зони.
Улице које представљају границу између
прве и друге зоне припадају првој зони.
ДРУГА ЗОНА обухвата простор у следећим границама:
Полазна тачка је место где се секу улице
Мајора Јаше Ђурђевића и Солунске, Солунском
до улице Марије Бурсаћ, улицом Марије Бурсаћ
до улице Карађорђеве, затим исту пресеца и иде
у ул. Здравка Јовановића до Кнез Михаилове,
Кнез Михаиловом до Нушићеве, па до ул. Вука
Караџића и извора Гушавац, затим ул. Краља
Петра I до Душанове, Душановом до Бакал
Милосава, Бакал Милосављевом до Николе
Тесле па до Станоја Главаша, улицом Станоја
Главаша до Војводе Путника, улицом Војводе
Путника до улице Марка Радуловића, даље железничком пругом и њоме све до границе прве
зоне, и даље границом I зоне до полазне тачке
II зоне.
Улице којима је описана граница II зоне
и улице у границама тог обухвата, припадају
II зони.
Улице које представљају границу између
друге и треће зоне припадају другој зони.

27.02.2015.

поред гробља до раскрснице са ул. Гаврила
Принципа, иде њоме обухватајући и Девину
улицу до ул. Мајор Јаше, па њоме до границе
са другом зоном, границом друге зоне све до
улице Вилзонове, њоме до улице која је повезује са Зајачким путем, па истом до Зајачког
пута њом до извора Гушавац прелази реку
Штиру па улицом Пролетерских бригада до ул.
Бакал Милосава, њоме до раскрснице Алексе
Стојнића и наставља до ул. Дринске дивизије,
где је тачка треће зоне (полазна).
Улице којима је описана граница III зоне
и улице у границама тог обухвата припадају III
зони.
Улице које представљају границу између
треће и четврте зоне припадају трећој зони.
Улице које представљају границу између
треће зоне са другим зонама припадају вишој
зони.
ЧЕТВРТА ЗОНА обухвата све остале улице које нису обухваћене екстра, првом, другом,
трећом и индустријском зоном Шепак, а налазе
се у границама ГУП-а.
ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА – ШЕПАК
Индустријска зона обухвата простор у границама утврђеним Планом детаљне регулације
индустријске зоне Шепак.
Б. У БАЊИ КОВИЉАЧИ

ТРЕЋА ЗОНА обухвата простор у следећим границама:
Полазна тачка III зоне је раскрсница
ул. Дринских дивизија и ул. Ратарске, иде
Ратарском улицом до железничке пруге, прелази исту па наставља ул. Марка Краљевића до
раскрснице са путем Лозница–Шабац, одакле
лево до раскрснице са ул. Петра Комарчевића
па истом до ул. Братства и Јединства, њом
до ул. 25. маја истом до ул. 26. септембра до
Пролетерске, па њоме до Арчибалда Рајса,
све до ул. Владимира Радовановића, њоме
до Дринске, где наставља све до ул. Мила
Борисављевића обухватајући и улице са десне
стране, затим ул. Мила Борисављевића до заобилазног пута, све до реке Трбушнице, затим
реком узводно од ул. Вере Бајан до моста на
реци Трбушници, ул. Вере Бајан (са ул. Ново
насеље и Ватрогасном) и иде до ул. Косовске,
њоме до ул. Гучевске, наставља Гучевском
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ПРВА ЗОНА обухвата следеће улице:
Улица М. Тита од ул. Ж. Јовановића до ул.
Вука Караџића, ул. Народног фронта од пруге
до Уједињених нација, ул. Војвођанских бригада, 28. Славонске дивизије, Проте Матеје, Карла
Маркса, Лазе Лазаревића, Јанка Веселиновића,
Војводе Степе, Вере Благојевић, Војводе
Мишића, Жике Поповића, Владимира Назора,
М. Глишића, Карађорђева од ул. Маршала
Тита до ул. Првог маја, Партизанска, Бориса
Кидрича, Његошева, Моше Пијаде, Драгољуба
Поповића, Поп Лукина, Девина, Железничка,
Лоле Рибара од Маршала Тита до 24. септембра,
Церска, Здравка Машановића и Васе Пелагића
ДРУГА ЗОНА обухвата следеће улице:
Улица М. Тита од ул. Жикице Јовановића
до ул. ЈНА, Маршала Тита од улице Вука
Караџића до ул. Владе Зечевића од ул. Маршала
Тита до гробља (ул. Георгија Димитрова 1),
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ул. ЈНА, Гоце Делчева, Владе Зечевића, Ж.
Јовановића, Романијска, Јована Цвијића од
ул. Владе Зечевића до ул. Мачванске, Вука
Караџића, Првог маја, ул. Карађорђева од
ул. Првог маја до ул. Хајдук Станка, ул. Иве
Лоле Рибара од ул 24. септембра до куће
Станка Гладовића (укључујући и кућу Станка
Гладовића), Златиборска, Слободана Пенезића,
Саве Ковачевића, Азбуковачка, Николе Тесле,
Устаничка, Стевана Синђелића, Гаврила Принципа, Филипа Кљајића од ул. Маршала Тита
до ул. Гучевске, 24. септембра од ул. Иве Лоле
Рибара до ул. Војводе Путника, Милентија
Поповића и Луке Стевића.
ТРЕЋА ЗОНА обухвата следеће улице:
Улица М. Тита од ул. Владе Зечевића до
табле Бања Ковиљача из правца Лознице,
Маршала Тита од ул. ЈНА до Навоза укључујући
и навоз (викенд насеље), Старине Новака,
Рађевска, трг Анте Богићевића, Иве Андрића,
Јована Цвијића од ул. Владе Зечевића према
Лозници, Карађорђева од ул. Хајдук Станка,
Римска, Хајдук Станка, Гучевска, Филипа
Кљајића од ул. Гучевске до Санаторијума (укључујући и Санаторијум), Дринска, Јадранска,
24. септембра од ул. Војводе Путника, Георгија
Димитрова (све три улице), Војводе Путника,
Хајдук Вељка, 7. јула, Жикице Јовановића од
гробља (ул. Георгија Димитрова 1), и појас између заобилазног пута и пруге од Навоза до
потока Белих вода.
ЧЕТВРТА ЗОНА обухвата све остале
улице које нису обухваћене првом, другом и
трећом зоном а налазе се у границама ГУП-а
Бање Ковиљаче.
В. У ЛЕШНИЦИ
ПРВА ЗОНА обухвата следеће улице: Трг
ослобођења, Краља Петра I до улице Миливоја
Драгојловића, ул. Партизанска од ул. Краља
Петра I до куће Петровић Гордане укључујући
и њу, ул. Кнеза Милоша од Трга ослобођења
до Железничке улице, ул. Вере Благојевић од
Трга ослобођења до краја школског игралишта,
укључујући и улице у саставу Вере Благојевић
са леве стране позади и до краја школског игралишта, ул. Браће Малетића од Трга ослобођења
до куће Дробац Милеве, укључујући и њу, ул.
Иве Лоле Рибара од Трга ослобођења до краја
старог фудбалског игралишта укључујући и
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улицу која спаја ул. Иве Лоле Рибара са ул. 26.
септембра, ул. 26. септембра од Трга ослобођења
до ул. Младена Тадића, ул. Војводе Мишића од
ул. 26. септембра до куће Стајић Милке укључујући и њу, ул. 7. јула од ул. Трга ослобођења
од куће Милићевић Родољуба укључујући и
њу, ул. Станка Ореља од Трга ослобођења па
до куће Милићевић Родољуба укључујући и
њу, ул. Станка Ореља до Трга ослобођења па
до куће Тришић Тихомира, укључујући и њу, ул.
Боже Перића од ул. Станка Ореља па до куће
Петровић Селимира укључујући и њу.
Улице којима је описана граница I зоне
и улице у границама тог обухвата припадају I
зони.
Улице које представљају границу између
прве и друге зоне припадају првој зони.
ДРУГА ЗОНА обухвата следеће улице: Краља Петра I од краја границе I зоне до
скретања на железничку станицу, ул. Кнеза
Милоша од границе прве зоне до ул. Краља
Петра I, ул. Железничка целом дужином, ул.
Браће Недића од улице Краља Петра I до границе ГУП-а, ул. Вере Благојевић од границе I
зоне до пружног прелаза за Доњи Добрић, ул.
Видојевачка од ул. Вере Благојевић до куће
Костадиновић Љубомира укључујући и њу, ул.
Браће Малетића од границе I зоне до ул. Вере
Благојевић, ул. Гробљанска од границе I зоне
до моста на реци Лешници и ул. Светозара
Марковића од Гробљанске до ул. Драгутина
Марковића, у ову зону спада и стари крак од
гробља, ул. Драгутина Марковића целом дужином, ул. Иве Лоле Рибара од границе I зоне до
ул. 26. септембра, ул. 26. септембра од границе
I зоне до састава са ул. Светозара Марковића,
ул. Младена Родића од ул. 26. септембра до
куће Павловић Горана укључујући и њу и неименовани крак који иде десно до ове куће са
обе стране, ул. Јањанска до куће Кукрић Петра,
укључујући и њу, ул. Николе Бељца целом дужином, ул. Војводе Мишића од краја I зоне до
фудбалског игралишта и излази на ул. 7. јула,
7. јула од краја I зоне до ул. Станка Ореља
припадајућим крацима и целом ул. Живана
Петровића, ул. Станка Ореља од границе I зоне
па до границе ГУП-а са припадајућим краком
код Вуковића, цела ул. Младена Симића, ул.
Јанка Лаушевића, Јована Јовановића и Петра
Граовца целом дужином, ул. Боже Перића од
краја границе I зоне па до плаца Глигорића
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укључујући и њих са припадајућим крацима са
десне стране (кућа Бурмазовић Драгице и других) и свим другим именованим и неименованим улицама које су везане за ул. Боже Перића,
од ул. Боре Радовановића целом дужином. У
другу зону спада и ул. Браће Недића од почетка
па до границе ГУП-а.
Улице којима је описана граница II зоне
и улице у границама тог обухвата припадају II
зони.
Улице које представљају границу између
друге и треће зоне припадају другој зони.
ТРЕЋА ЗОНА обухвата све остале улице
које нису обухваћене првом и другом зоном а
налазе се у границама ГУП-а и улице којима је
описана III зона припадају тој зони.
Улице којима је описана граница III зоне
и улице у границама тог обухвата, припадају
III зони.
Улице које представљају границу између
треће и четврте зоне припадају трећој зони.

Члан 8.
Допринос за уређивање грађевинског
земљишта не обрачунава се за објекте јавне намене у јавној својини, објекте комуналне и друге инфраструктуре, производне и складишне
објекте, подземне етаже објеката високоградње
(простор намењен за гаражирање возила, подстанице, трафостанице, оставе, вешернице и
сл.), осим за делове подземне етаже које се користе за комерцијалне делатности, отворена
дечија игралишта, отворене спортске терене и
атлетске стазе.

3. КОЕФИЦИЈЕНТИ
Члан 9.
За обрачунавање доприноса за уређивање
грађевинског земљишта одређују се следећи коефицијенти:
Коефицијент за зону (Куз):

2. НАМЕНА ОБЈЕКАТА
Члан 7.
Намене објеката за које се плаћа допринос
јесу:
− стамбена: индивидуални и колективни
стамбени објекти,
− комерцијална: трговински објекти, пословни објекти и канцеларије, пословностамбени апартмани, мењачнице, кладионице, коцкарнице, видео клубови, гараже као засебни комерцијални објекти,
хотели, угоститељски објекти, бензинске
пумпе, као и други објекти комерцијалног и услужног карактера,
− остала: стоваришта, гараже, пољопривредни објекти, економски објекти, помоћни објекти.
Објекти који нису наведени уподобљавају
се најсличнијој наведеној намени.
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Урбанистичка зона

Коефицијент

Екстра зона

0,100

Прва зона

0,075

Друга зона

0,065

Трећа зона

0,050

Четврта зона

0,035

Зона Шепак

0,015

Коефицијент за намену (Кн):
Намена објекта

Коефицијент

Стамбена

0,40

Комерцијална

1,20

Остала

0,20
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Допринос за уређивање грађевинског земљишта обрачунава се на основу зона утврђених
овом одлуком, при чему се у оквиру сваке зоне утврђује висина накнаде за различите намене, на
следећи начин:
У Лозници
Р. бр.
1

Јединична цена
Намена објекта
(у динарима)
2

1

71.613,00

2

71.613,00

5

71.613,00

Коефицијенат за
урбанистичку зону

3

4
Екстра зона
Прва зона
Друга зона
Стамбена
Трећа зона
Четврта зона
Екстра зона
Прва зона
Друга зона
Комерцијална
Трећа зона
Четврта зона
Зона Шепак
Екстра зона
Прва зона
Друга зона
Остала
Трећа зона
Четврта зона
Зона Шепак

0,100
0,075
0,065
0,050
0,035
0,100
0,075
0,065
0,050
0,035
0,015
0,100
0,075
0,065
0,050
0,035
0,015

Коефицијент
намене

Цена доприноса
по 1м2

5

6
2.864,52
2.148,39
1.861,94
1.432,26
1.002,58
8.593,56
6.445,17
5.585,81
4.296,78
3.007,75
1.289,03
1.432,26
1.074,20
930,97
716,13
501,29
214,84

0,40

1,20

0,20

У Бањи Ковиљачи
Р. бр.
1

Јединична цена
Намена објекта
(у динарима)
2

1

71.613,00

2

71.613,00

3

71.613,00

3

Коефицијенат за
урбанистичку зону

Коефицијент
намене

Цена доприноса
по 1м2

4

5

6
2.148,39
1.861,94
1.432,26
1.002,58
6.445,17
5.585,81
4.296,78
3.007,75
1.074,20
930,97
716,13
501,29

Прва зона
Друга зона
Стамбена
Трећа зона
Четврта зона
Прва зона
Друга зона
Комерцијална
Трећа зона
Четврта зона
Прва зона
Друга зона
Остала
Трећа зона
Четврта зона

0,075
0,065
0,050
0,035
0,075
0,065
0,050
0,035
0,075
0,065
0,050
0,035

0,40

1,20

0,20
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У Лешници
Р. бр.
1

Јединична цена
Намена објекта
(у динарима)
2
3

1

71.613,00

2

71.613,00

3

71.613,00

Коефицијенат за
урбанистичку зону
4
Прва зона
0,075
Стамбена
Друга зона
0,065
Трећа зона
0,050
Прва зона
0,075
Комерцијална Друга зона
0,065
Трећа зона
0,050
Прва зона
0,075
Остала
Друга зона
0,065
Трећа зона
0,050

Коефицијент
намене
5
0,40

1,20

0,20

Цена доприноса
по 1м2
6
2.148,39
1.861,94
1.432,26
6.445,17
5.585,81
4.296,78
1.074,20
930,97
716,13

Члан 10.

Члан 11.

Утврђени новчани износ доприноса,
умањује се за недостајућу комуналну инфраструктуру тако што се укупна цена након обрачуна умањује за одређени проценат у складу
са следећом табелом:

Обрачун доприноса за уређивање грађевинског земљишта врши се на захтев инвеститора из члана 3. ове одлуке, а на основу достављене урбанистичко-техничке документације,
односно правоснажних локацијских услова,
извода из пројекта за грађевинску дозволу, сепарата пројекта за грађевинску дозволу која се
мења, пројекта изведеног стања и др. документације прописане важећим Законом о планирању и изградњи и подзаконским актима.
Овлашћена предузећа као имаоци јавних
овлашћења, дужна су да поступају у складу са
одредбама Закона о планирању и изградњи у
делу обједињене процедуре у поступцима за издавање аката у остваривању права на изградњу
и коришћење објеката.

Недостајућа комунална
инфраструктура
1. Недостајући приступни пут
1.1. земљани пут
1.2. ризла или шљунак

Проценат
умањења
15 %
10 %

2. Недостајућа канализациона
мрежа

10 %

3. Недостајућа водоводна мрежа

10 %

Недостајућа инфраструктура може се финансирати средствима инвеститора.
Радови на изградњи комуналних објеката,
у делу који служи само појединим стамбеним
зградама или објектима друге намене, у циљу
повезивања тих објеката са одговарајућим системима комуналне инфраструктуре, сматрају се
саставним деловима објеката којима служе, не
исказују се у оквиру радова на уређивању грађевинског земљишта и нису садржани у доприносу за уређивање грађевинског земљишта.
Извођење и финансирање ових радова сносе
инвеститори.
Ако се због изградње, доградње или надзиђивања објекта укаже потреба за повећањем
капацитета објеката комуналне инфраструктуре, трошкове сноси инвеститор у целости без
обзира на удаљеност од места прикључења.

Страна 8

Члан 12.
Уколико инвеститор приликом доградње,
надзиђивања или реконструкције објекта није
у могућности да на парцели на којој се изводе
радови а у складу са одговарајућом урбанистичком и планском документацијом обезбеди
потребан број паркинг места, дужан је да за
свако паркинг место у целости уплати износ
од 115.000,00 динара. Висина овог износа ће се
месечно усклађивати са повећањем стопе раста
потрошачких цена према званичним подацима
Републичког завода за статистику са применом
од дана објављивања.
Oдредбе из става 1. овог члана примењиваће се и у поступку легализације бесправно
изграђених објеката.
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Обрачун износа из става 1. овог члана вршиће овлашћена предузећа на основу пројектне
документације инвеститора.
Прикупљена средства по овом основу користиће се за изградњу нових паркинг места
у оквиру блока или непосредној близини а на
основу усвојених планова и програма овлашћених предузећа.
Члан 13.
За изградњу објеката за обављање делатности која је од посебног значаја за развој града, допринос се може умањити по појединачној
одлуци Градског већа за додатних 20 % или у
случају плаћања на рате укупно до шездесет
једнаких месечних рата уз усклађивање рата
на месечном нивоу са индексом потрошачких
цена према подацима Републичког завода за
статистику.
Не могу се предвидети умањења износа
доприноса за објекте станоградње осим по основу прописаном у члану 97. став 5. Закона о
планирању и изградњи и за објекте социјалног
становања код којих је инвеститор Република
Србија или град Лозница.
Члан 14.
Уколико се мења намена објекта, односно
дела објекта у другу намену објекта за коју је
прописан већи новчани износ доприноса, инвеститор је у обавези да плати разлику новчаног износа доприноса за другу (нову) намену
објекта за коју је прописан већи новчани износ
доприноса.
Члан 15.
Уколико у току изградње настану измене
у односу на грађевинску дозволу и инвеститор
изгради већу површину обавезан је да достави
нови пројекат за грађевинску дозволу, односно
сепарат за грађевинску дозволу на основу којих
ће се сачинити обрачун доприноса за разлику у
површини, који ће бити саставни део измењеног решења о грађевинској дозволи.
Члан 16.
Инвеститор који уклања постојећи објекат
који је изграђен у складу са законом, у циљу
изградње новог објекта на истој локацији плаћа

Број 1

допринос за уређивање грађевинског земљишта
само за разлику у броју квадрата нето површине између објекта који планира да изгради и
објекта који се уклања.
Легалност и површина објекта из става 1
овог члана доказује се: изводом из земљишних
књига, односно изводом из Листа непокретности; грађевинском и употребном дозволом или
актом надлежне службе/одељења да је објекат
грађен у периоду када за његову изградњу није
било потребно издавање грађевинске дозволе.
Уколико наведене исправе не садрже податке о
површини објекта, иста се утврђује на основу
акта надлежног органа или техничке документације која је саставни део грађевинске дозволе, копије плана или увиђаја на лицу места од
стране овлашћеног лица надлежног органа за
издавање грађевинске дозволе.

III НАЧИН ПЛАЋАЊА ДОПРИНОСА
И СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 17.
Износ доприноса за уређивање грађевинског земљишта као и накнаду за недостајуће
паркинг место из члана 12. Одлуке може се
платити једнократно у целости или на рате.
Инвеститор износ доприноса за уређивање
грађевинског земљишта и накнаде из става 1.
овог члана, може платити на следећи начин:
– једнократно у целости са умањењем у
износу од 30%, или
– у 36 једнаких месечних рата, уз усклађивање рата на месечном нивоу, са индексом потрошачких цена према подацима Републичког завода за статистику,
с тим што прву рату од обрачунатог
доприноса мора да уплати пре пријаве
радова по грађевинској дозволи.
У случају плаћања доприноса за уређивање
грађевинског земљишта на рате, инвеститор
је дужан да као средство обезбеђења плаћања
достави:
1. неопозиву банкарску гаранцију, наплативу на први позив, без приговора која
гласи на укупан износ недоспелих рата
и која је издата на рок који мора бити
дужи три месеца од дана доспећа последње рате, или
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2. успостави хипотеку на објекту који вреди најмање 30% више од укупног износа
недоспелих рата у корист јединице локалне самоуправе
У случају плаћања доприноса за уређивање грађевинског земљишта на рате за изградњу објеката чија укупна бруто развијена
грађевинска површина не прелази 200 м2 и који
не садржи више од две стамбене јединице и за
накнаду из члана 12. ове одлуке, не достављају
се средства обезбеђења.
Право на умањење од 30% има и инвеститор који плаћање врши у ратама у случају једнократног плаћања преосталих недоспелих рата.
Члан 18.
Инвеститор је дужан да изврши уплату доприноса за уређивање грађевинског
земљишта у целости, односно ако плаћа на
рате да уплати прву рату и достави средства
обезбеђења, најкасније до подношења пријаве
радова по грађевинској дозволи.
Уколико инвеститор не измири доспели
износ доприноса у прописаном року, наплата
ће се извршити принудним путем у поступку
прописаном важећим законима о пореском
поступку и пореској администрацији или другом закону.
Трошкови принудне наплате падају на терет инвеститора.
IV УГОВОР О РЕГУЛИСАЊУ
МЕЂУСОБНИХ ОДНОСА У ВЕЗИ
СА КОМУНАЛНИМ ОПРЕМАЊЕМ
НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА СРЕДСТВИМА ФИЗИЧКИХ
И ПРАВНИХ ЛИЦА
Члан 19.
Грађевинско земљиште које није уређено у
смислу ове одлуке, а налази се у обухвату планског документа на основу кога се могу издати
локацијски услови, односно грађевинска дозвола, може се припремити, односно опремити и
средствима физичких или правних лица.
Заинтересовано лице, односно инвеститор
објекта који се гради на неуређеном грађевинском земљишту подноси овлашћеним предузећима предлог о финансирању припремања,
односно опремања грађевинског земљишта.

Страна 10

27.02.2015.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Уз предлог о финансирању лице из става
2. овог члана прилаже/доставља:
– правоснажне локацијске услове
– доказ о решеним имовинско – правним
односима за парцелу на којој намерава
да гради објекат
– копија плана за парцелу
– предлог динамике и рокова изградње
Члан 20.
Овлашћена предузећа након разматрања
предлога лица из става 2. члана 18. ове одлуке и достављене документације, припремају
Елаборат о заједничком припремању, односно
опремању грађевинског земљишта и предлог
уговора о заједничком припремању, односно
опремању грађевинског земљишта
Елаборат из става 1. овог члана садржи:
− податке о локацији односно зони,
− податке из урбанистичког плана и
техничке услове за изградњу недостајуће
инфраструктуре,
− податке из програма уређивања грађевинског земљишта,
− границе локације која се опрема са пописом катастарских парцела,
− динамику и рок изградње комуналне инфраструктуре,
− обавезу овлашћеног предузећа да обезбеди стручни надзор у току извођења
радова,
− одређивање учешћа сваке уговорне стране у обезбеђивању, односно финансирању израде техничке документације и
стручне контроле техничке документације, извођењу радова и избору извођача радова, као и других трошкова у вези
са опремањем грађевинског земљишта,
укључујући висину и рокове обезбеђивања финансијских и других средстава,
− одређивање објеката који се граде и који
ће прећи у својину јединице локалне самоуправе,
− одређивање износа учешћа лица из става 1. овог члана у финансирању припремања, односно опремања грађевинског
земљишта који ће бити умањен за износ
доприноса за уређивање грађевинског
земљишта,
− средства обезбеђења испуњења обавеза
уговорних страна.
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Члан 21.

На основу елабората из члана 20. ове одлуке закључује се Уговор о заједничком припремању, односно опремању грађевинског
земљишта између лица из става 2. члана 20. ове
одлуке и овлашћеног предузећа.
Уговор из става 1. овог члана садржи следеће:
− податке о локацији, односно зони у
којој се планира опремања грађевинског
земљишта;
− податке из планског док умента и
техничке услове за изградњу;
− податке из програма уређивања грађевинског земљишта;
− границе локације која се припрема, односно опрема са пописом катастарских
парцела;
− динамику и рок изградње;
− обавезу овлашћеног предузећа да обезбеди стручни надзор у току извођења
радова;
− одређивање учешћа сваке уговорне стране у обезбеђивању, односно финансирању израде техничке документације и
стручне контроле техничке документације, извођењу радова и избору извођача радова, као и других трошкова у вези
са опремањем грађевинског земљишта,
укључујући висину и рокове обезбеђивања финансијских и других средстава;
− одређивање објеката који се граде и који
ће прећи у својину јединице локалне самоуправе;
− одређивање износа учешћа лица из става 1. овог члана у финансирању припремања, односно опремања грађевинског
земљишта за који ће бити умањен износ
доприноса за уређивање грађевинског
земљишта;
− вредност земљишта које инвеститор
уступа јединици локалне самоуправе за
изградњу инфраструктурних објеката
по процени овлашћеног стручног лица;

− средства обезбеђења за испуњење обавеза уговорних страна.

V НАКНАДА
ЗА ПРАВО СЛУЖБЕНОСТИ
Члан 22.
Инвеститори плаћају накнаду за коришћење права службености за постављање подземних инсталација на грађевинском земљишту
у својини града Лознице у складу са чланом 23.
ове одлуке.
Члан 23.
Износ накнаде за коришћење права службености се утврђује у износу од три (3) динара
по дужном метру месечно за сваку уграђену
инсталацију – кабловицу. Износ ове накнаде
не плаћају имаоци јавних овлашћења чији је
оснивач град Лозница.
Обрачун накнаде врше овлашћена предузећа на основу достављене пројектне документације о чему се са инвеститором закључује
уговор.

VI ВИСИНА ЗАКУПНИНЕ ЗА
КОРИШЋЕЊЕ ЗЕМЉИШТА ЗА
МОНТАЖНЕ ОБЈЕКТЕ
Члан 24.
Инвеститори који добију на коришћење
грађевинско земљиште до привођења истог
намени по Урбанистичком плану ради постављања монтажних објеката за обављање занатске и друге делатности као и за ауто гараже,
плаћају закупнину за коришћење земљишта
која се обрачунава по м2 бруто површине изграђеног објекта и износи у Лозници, Бањи
Ковиљачи и Лешници:
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A) У Лозници површина објекта

износ у дин/м2

месечно

до 30 м2

105,00 дин/м2

од 31–100 м2

3.144,00 дин. + 48,00 дин.

за сваки сл. м2 преко 30 м2

од101–500 м2

6.474,00 дин. + 32,00 дин.

за сваки сл. м2 преко 100 м2

oд 501–1000 м2

19.459,00 дин. + 24,00 дин.

за сваки сл. м2 преко 500 м2

преко 1000 м2
У II ЗОНИ

31.569,00 дин. + 16,00 дин.
до 30 м2

за сваки сл. м2 преко 1000 м2
82,00 дин/м2

од 31–100 м2

2.425,00 дин. + 41,00 дин.

за сваки сл. м2 преко 30 м2

од 101–500 м2

5.248,00 дин. + 24,00 дин.

за сваки сл. м2 преко 100 м2

од 501–1000 м2

14.941,00 дин. + 16,00 дин.

за сваки сл. м2 преко 500 м2

преко 1000 м2
У III ЗОНИ

23.019,00 дин. + 8,00 дин.
до 30 м2

за сваки сл. м2 преко 1000 м2
57,00 дин/м2

од 31–100 м2

1.700,00 дин. + 32,00 дин.

За сваки сл. м2 преко 30 м2

од 101–500 м2

3.955,00 дин. + 16,00 дин.

За сваки сл. м2 преко 100 м2

од 501–1000 м2

10.415,00 дин. + 12,00 дин.

За сваки сл. м2 преко 500 м2

преко 1000 м2

16.480,00 дин. + 8,00 дин.

За сваки сл. м2 преко 1000 м2

У I ЗОНИ

Б) У Бањи Ковиљачи површина објекта износ у дин/м2
У I ЗОНИ

до 30 м2

месечно
105,00 дин/м2

од 31–100 м2 А

3.144,00 дин. + 48,00 дин.

за сваки сл. м2 преко 30 м2

од 31–100 м2 Б
од 31–100 м2 Ц

2.487,00 дин. + 39,00 дин.
1.890,00 дин. + 29,00 дин.

за сваки сл. м2 преко 30 м2
за сваки сл. м2 преко 30 м2

од 101–500 м2 А

6.585,00 дин. + 32,00 дин.

за сваки сл. м2 преко 100 м2

од 101–500 м2 Б

5.226,00 дин. + 26,00 дин.

за сваки сл. м2 преко 100 м2

од 101–500 м2 Ц

3.920,00 дин. + 19,00 дин.

за сваки сл. м2 преко 100 м2

од 501–1000 м2 А

19.459,00 дин. + 24,00 дин.

за сваки сл. м2 преко 500 м2

od 501–1000 м2 Б
od 501–1000 м2 Ц

15.567,00 дин. + 19,00 дин.
11.676,00 дин. + 15,00 дин.

за сваки сл. м2 преко 500 м2
за сваки сл. м2 преко 500 м2

преко 1000 м2 А

31.569,00 дин. + 16,00 дин.

за сваки сл. м2 преко 1000 м2

преко 1000 м2 Б

25.255,00 дин. + 13,00 дин.

за сваки сл. м2 преко 1000 м2

преко 1000 м2 Ц

18.941,00 дин. + 9,00дин.

за сваки сл. м2 преко 1000 м2

У II ЗОНИ

до 30 м2

82,00 дин/м2

од 31–100 м2 А
од 31–100 м2 Б

2.426,00 дин. + 41,00 дин.
1.941,00 дин. + 33,00 дин.

за сваки сл. м2 преко 30 м2
за сваки сл. м2 преко 30 м2

од 31–100 м2 Ц

1.455,00 дин. + 25,00 дин.

за сваки сл. м2 преко 30 м2

од 101–500 м2 А

5.248,00 дин. + 25,00 дин.

за сваки сл. м2 преко 100 м2

од 101–500 м2 Б

4.198,00 дин. + 19,00 дин.

за сваки сл. м2 преко 100 м2

од 101–500 м2 Ц

3.149,00 дин. + 15,00 дин.

за сваки сл. м2 преко 100 м2

од 501–1000 м2 А
од 501–1000 м2 Б

14.941,00 дин. + 16,00 дин.
11.953,00 дин. + 13,00 дин.

за сваки сл. м2 преко 500 м2
за сваки сл. м2 преко 500 м2

од 501–1000 м2 Ц

8.965,00 дин. +10,00 дин.

за сваки сл. м2 преко 500 м2
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преко 1000 м2 А

23.019,00 дин. + 8,00 дин.

за сваки сл. м2 преко 1000 м2

преко 1000 м2 Б

18.415,00 дин. + 6,00 дин.

за сваки сл. м2 преко 1000 м2

преко 1000 м2 Ц

13.811,00 дин. + 5,00 дин.

за сваки сл. м2 преко 1000 м2

до 30 м2

У III ЗОНИ

57,00 дин/м2

од 31–100 м2 А

1.701,00 дин. + 32,00 дин.

за сваки сл. м2 преко 30 м2

од 31–100 м2 Б
од 31–100 м2 Ц

1.361,00 дин. + 25,00 дин.
1.021,00 дин. + 19,00 дин.

за сваки сл. м2 преко 30 м2
за сваки сл. м2 преко 30 м2

од 101–500 м2 А

3.955,00 дин. + 16,00 дин.

за сваки сл. м2 преко 100 м2

од 101–500 м2 Б

3.164,00 дин. + 13,00 дин.

за сваки сл. м2 преко 100 м2

од 101–500 м2 Ц

2.373,00 дин. + 9,00 дин.

за сваки сл. м2 преко 100 м2

од 501–1000 м2 А

10.415,00 дин. + 12,00 дин.

за сваки сл. м2 преко 500 м2

од 501–1000 м2 Б
од 501–1000 м2 Ц

8.332,00 дин. + 9,00 дин.
6.248,00 дин. + 7,00 дин.

за сваки сл. м2 преко 500 м2
за сваки сл. м2 преко 500 м2

преко 1000 м2 А

16.480,00 дин. + 8,00 дин.

за сваки сл. м2 преко 1000 м2

преко 1000 м2 Б

13.184,00 дин. + 6,00 дин.

за сваки сл. м2 преко 1000 м2

преко 1000 м2 Ц

9.888,00 дин. + 5,00 дин.

за сваки сл. м2 преко 1000 м2

износ у дин/м2

В) У Лешници површина објекта

месечно

У I ЗОНИ
од 31–100 м2

до 30 м2
2.513,00 дин. + 43,00 дин.

84,00 дин/м2
за сваки сл. м2 преко 30 м2

од101–500 м2

5.527,00 дин. + 32,00 дин.

за сваки сл. м2 преко 100 м2

oд 501–1000 м2

18.448,00 дин. + 24,00 дин.

за сваки сл. м2 преко 500 м2

преко 1000 м2

30.563,00 дин. + 15,00 дин.

за сваки сл. м2 преко 1000 м2

У II ЗОНИ
од 31–100 м2

до 30 м2
1.930,00 дин. + 40,00 дин.

66,00 дин/м2
за сваки сл. м2 преко 30 м2

од 101–500 м2

4.757,00 дин. + 25,00 дин.

за сваки сл. м2 преко 100 м2

од 501–1000 м2

14.448,00 дин. + 16,00 дин.

за сваки сл. м2 преко 500 м2

преко 1000 м2

22.524,00 дин. + 8,00 дин.

за сваки сл. м2 преко 1000 м2

до 30 м2

У III ЗОНИ
од 31–100 м2
од101–500 м2

45,00 дин/м2

1.416,00 дин. + 32,00 дин.
3.619,00 дин. + 16,00 дин.

за сваки сл. м2 преко 30 м2
за сваки сл. м2 преко 100 м2

oд 501–1000 м2

10.076,00 дин. + 12,00 дин.

за сваки сл. м2 преко 500 м2

преко 1000 м2

16.136,00 дин. + 8,00 дин.

за сваки сл. м2 преко 1000 м2

Закупнина за земљиште за постављање ауто гараже износи 20,00 дин/м2.
VII ПРЕЛАЗНЕ
И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 25.
Инвеститор који је уговорио накнаду за
уређивање грађевинског земљишта по раније
важећим прописима има право на раскид уго-

вора и повраћај уплаћених средстава у номиналном износу, уколико од надлежне управе
достави доказ да није издата потврда о пријему
документације, односно грађевинска дозвола,
односно да инвеститор не може остварити право изградње објекта на основу издате документације као и да није започета изградња објекта.
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Члан 26.

Инвеститори који су закључили уговоре
са овлашћеним предузећима о регулисању накнаде за уређивање грађевинског земљишта или
исте закључе до 1. 3. 2015. године у обавези су
да плаћају накнаду за уређивање грађевинског
земљишта у складу са закљученим уговором.
Члан 27.
Даном ступања на снагу ове oдлуке, престаје да важи Одлука о утврђивању накнаде за
уређивање грађевинског земљишта („Службени
лист града Лознице“, бр. 6/10, 8/10 – испр. 11/10,
4/11, 16/12 и 1/14) осим чл. 11, 12, 14, 15, 35, 35а,
35б, 36, 37, 38 и 39 а који регулишу обрачун и
плаћање накнаде за уређивање грађевинског
земљишта за објекте који су предмет легализације и који остају на снази, с тим што је основица за обрачун нето површина објекта који
се легализује.
Члан 28.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана
од дана објављивања у „Службеном листу града
Лознице“, а примењиваће се од 1. 3. 2015. године.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-4/15-22-4
Датум: 26. фебруар 2015. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с. р.

5
На основу члана 29. став 4. и члана 27. став
10. Закона о јавној својини („Службени гласник
РС“, број 72/11), члана 3. став 1. тачка 1. и став
3. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давањем у
закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“, број 24/12) и чл. 29.
и 40. Статута града Лознице („Службени лист
града Лознице“, број 19/08 и 6/13), Скупштина
града Лознице, на седници одржаној дана 26.
фебруара 2015. године, донела је
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ОДЛУКУ
о приступању прибављања
непокретности непосредном погодбом
у јавну својину града Лознице
I ПРИСТУПА СЕ прибављању непокретности непосредном погодбом у јавну својину
града Лознице, и то земљишта означеног као:
катастарска парцела 655/4, по култури
њива 1. класе, земљиште у грађевинском подручју, површине 0.07.01ha, у својини Ранковић
Живадина из Руњана, Шабачки пут 57, а према
подацима из Листа непокретности број 5171 КО
Лозница, ради привођења земљишта сврси према Изменама и допунама Плана генералне регулације за насељено место Лозница, објављеном у
„Службеном листу града Лознице“ број 12/14, а
за потребе проширивања муслиманског гробља.
II Формира се комисија за спровођење
поступка прибављања непокретности непосредном погодбом у јавну својину града
Лознице, у следећем саставу:
1. Милојка Смиљанић, дипл. правник, начелник Градске управе, председник,
2. Дејан Марковић, дипл. правник, заменик начелника Градске управе, заменик
председника,
3. Љубинка Горданић, дипл. правник, секретар Скупштине града, члан,
4. Милица Павловић, дипл. правник, начелник Одељења за планирање и изградњу, члан,
5. Слађана Томићевић, дипл. економиста,
члан.
III Задатак Комисије из тачке II ове одлуке
је да у поступку прибављања непокретности
из тачке I ове oдлуке у свему поступити према
одредбама Закона о јавној својини и Уредби о
условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давањем у закуп
ствари у јавној својини и поступцима јавног
надметања и прикупљања писмених понуда и
да по окончаном поступку непосредне погодбе
сачини и достави Скупштини града Лознице
записник са одговарајућим предлогом одлуке
о прибављању непокретности.
IV Непокретности из тачке I ове oдлуке прибавиће се по тржишној вредности коју
утврди овлашћени порески орган у складу са
Законом о јавној својини.
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V Одлуку о предлогу Комисије из тачке II
ове oдлуке, донеће Скупштина града Лознице.
VI Одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у „Службеном листу града
Лознице“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-4/15-22-5
Датум: 26. фебруар 2015. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с. р.

Број 1

− кат. парцела број 4857/16, по култури
њива 1. класе, површине 0.03.38ha,
− кат. парцела број 4857/17, по култури
њива 1. класе, површине 0.04.02ha,
из Листа непокретности број 13221 КО
Лозница, у јавну својину Републике Србије.
Члан 2.
Пренос права јавне својине на земљишту
означеном у члану 1. ове одлуке врши се без
накнаде, у сврху решавања стамбених потреба лица угрожених поплавама и активираним
клизиштима које су наступиле у мају 2014. године на територији града Лознице.
Члан 3.

6
На основу члана 31. став 4. Закона о отклањању последица поплава у Републици
Србији („Службени гласник РС“, број 75/14),
у вези са чланом 143. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09,
81/09 – исправка, 64/10 – УС, 121/12, 42/13-УС,
50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14 и 145/14) и члана 40. Статута града Лознице („Службени лист
града Лознице“, бр. 19/08 и 6/13) Скупштина
града Лознице, на седници одржаној дана 26.
фебруара 2015. године, донела је

На основу ове одлуке биће закључен уговор о преносу права јавне својине између града
Лознице и Републике Србије, којим ће се регулисати међусобна права и обавезе.
Члан 4.
Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу града
Лознице“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

ОДЛУКУ
о преносу права јавне својине
Члан 1.
ПРЕНОСИ СЕ право јавне својине града
Лознице на земљишту у грађевинском подручју
означеном као:
− кат. парцела број 4857/7, по култури
њива 1. класе, површине 0.03.67ha,
− кат. парцела број 4857/9, по култури
њива 1. класе, површине 0.03.50ha,
− кат. парцела број 4857/11, по култури
њива 1. класе, површине 0.03.27ha,
− кат. парцела број 4857/13, по култури
њива 1. класе, површине 0.03.05ha,
− кат. парцела број 4857/14, по култури
њива 1. класе, површине 0.03.03ha,
− кат. парцела број 4857/15, по култури
њива 1. класе, површине 0.03.01ha,

Број: 06-4/15-22-6
Датум: 26. фебруар 2015. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с. р.

7
На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“,
бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС,
24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14)
и члана 40. став 1. тачка 6. и члана 84. став 2.
Статута града Лознице („Службени лист града
Лознице“, бр. 19/08 и 6/13), Скупштина града
Лознице, на седници одржаној 26. фебруара
2015. године, донела је
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ОДЛУКУ
о доношењу Плана детаљне регулације
„Нова улица“ у Бањи Ковиљачи
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ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „НОВА
УЛИЦА“ У БАЊИ КОВИЉАЧИ

Члан 1.
Доноси се План детаљне регулације „Нова
улица“ у Бањи Ковиљачи (у даљем тексту: План).
Члан 2.
Обухват Плана чине катастарске парцеле
број: 226/2, 227, 228, 229, 230/4, 230/5, део 244, део
259/2, део 1243, 1244/1, 1244/2, 1245,1252/1, 1255/2
(део), 1254, 3110/2 (део) све у КО Бањи Ковиљачи
у укупној површини од око 01.01.52 ха.
Члан 3.
План представља плански основ за утврђивање јавних површина (саобраћајница) и
унапређење инфраструктурне опремљености
на предметном простору.
Члан 4.
Саставни део ове одлуке је План детаљне
регулације „Нова улица“ у Бањи Ковиљачи,
урађен од стране ЈП Дирекција за развој и урбанистичко планирање „Урбоплан“ из Лознице,
под бројем 002.14/Г.
Члан 5.
Текстуални део Плана објављује се у
„Службеном листу града Лознице“ и у електронском облику путем интернета, а по ступању на снагу биће достављен Централном
регистру планских докумената.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у службеном гласилу
„Службени лист града Лознице“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-4/15-22-7
Датум: 26. фебруар 2015. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с. р.
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1.0. УВОД
Простор обухваћен Планом детаљне регулације налази се у средишњем делу насеља Бања
Ковиљача, западно од Бањског парка, односно
идући од центра према Малом Зворнику, са
леве стране улице Маршала Тита.
Предметни план је у оквиру Типичних насељских целина бр. 13 (ТНЦ 13) и бр. 9 (ТНЦ 9)
где је простор намењен породичном становању .
2.0. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА
ИЗРАДУ ПЛАНА
Правни и плански основ за израду Плана
детаљне регулације садржан је у одредбама:
– Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр. 72/09; 81/09 – испр.;
64/10 – одлука УС и 24/11, 121/12 и 42/13
– одлука УС)
– Правилник о садржини, начину и
поступку израде планских докумената
(„Службени гласник РС,“ бр. 31/10, 69/10
и 16/11)
– Одлука о изради Плана детаљне регулације Нова улица у Бањи Ковиљачи
(„Службени лист града Лознице“ бр. 0646/13-12-16 од 25. 11. 2013)
– Одлука о неприступању изради Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину (6-С/2013 од 29. 10. 2013)
– План генералне регулације за насељено
место Бања Ковиљача („Службени лист
града Лознице“ бр. 4/11 и 5/11)

ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ПЛАНА
– ИЗВОД ИЗ КОНЦЕПТА ПЛАНА –
1.0. ИЗВОД ИЗ УСВОЈЕНОГ КОНЦЕПТА
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „НОВА
УЛИЦА“ У БАЊИ КОВИЉАЧИ
Одлука о приступању изради Плана детаљне регулације „Нова улица“ у Бањи Ковиљачи
(„Службени лист града Лознице“ бр. 06-46/1312-16 од 25. 11. 2013)

27.02.2015.
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Обухват Плана је простор у КО Бања
Ковиљача површине 01.02.00 ха. Подручје обухваћено Планом налази се у средишњем делу
насеља Бања Ковиљача, западно од Бањског
парка, односно идући од центра према Малом
Зворнику, са леве стране улица Маршала Тита.
Према Плану генералне регулације за насељено место Бања Ковиљача, простор је дефинисан као зона једнопородичног становања
ниских густина изван главног центра насеља
(ТНЦ 13) и зона становања средњих густина
у широј зони главног центра насеља (ТНЦ 9).
Концепт уређивања простора у оквиру
границе Плана базира се на:
– дефинисању простора од јавног интереса.
– унапређењу нивоа инфраструктурне опремљености на предметном подручју.
У оквиру Плана задржава се намена предвиђена Планом генералне регулације за насељено место Бања Ковиљача. Намена је превасходно породично становање, с тим што
ће целе парцеле или делови парцела које су у
непосредној близини потока бити уређене за
условну градњу. Планом се издваја простор намењен за нову улицу чија ширина је одређена
рангом по Плану генералне регулације, као и
близина стамбених објеката (у улици Иве Лоле
Рибара).
У обухвату Плана нема објеката који су од
стране Завода за заштиту споменика „Ваљево“
из Ваљева евидентирани или заштићени.
Предме тна улица ће предс т ављати
најкраћу везу северног дела Бање Ковиљаче са
насељским гробљем које се налази у улици Иве
Лоле Рибара.
Планирана је просторна саобраћајница
ширине од 6 м до 7 м.
У области саобраћајне инфраструктуре, у Новој улици постоји цевовод (водовод)
који није у функцији и не планира се његова
реконструкција, као ни изградња фекалног
цевовода. Планом ће бити предвиђена кишна
канализациона мрежа као и цевасти пропуст
или мост одређеног распона преко потока у
обухвату плана. Планирана је јавна расвета са
светиљкама.
У извештају о извршеној стручној контроли Концепта плана детаљне регулације од
22. 7. 2014 године, Комисија за планове града

Лознице дала је позитивно мишљење, прихватила концепт и констатовала:
– да је потребно проверити могућност изградње на неизграђеним парцелама (због
стрмог терена) и ограничити изградњу
објеката у том делу због великог нагиба
терена, близине водотока, мале ширине
и површине парцела које не испуњавају
услове за изградњу, па је могуће планирати зелене површине,
– дати елементе регулације водотока и дефинисати зону регулације, као и приказати трасу планираног фекалног колектора поред Циганског потока,
– унети нови Правилник о техничким
стандардима приступачности („Службени гласник РС“ број 43/13).
Пре приступања изради Концепта плана
прибављени су услови од следећих надлежних
институција и служби:
1. ЈП „Електродистрибуција“ Лозница
2. ЈП „Водовод и канализација“ Лозница
3. „Телеком Србија“ АД Београд
4. „Лозница гас“ АД Лозница
5. ЈКП „Топлана“ Лозница
6. ЈП „Дирекција за развој и управљање
Бање Ковиљаче“ Бања Ковиљача
7. ЈВП „Србијаводе“
8. ВПЦ „Сава–Дунав“ Београд
9. Одељење за планирање и изградњу –
Група за послове заштите и унапређења
животне средине
2.0. ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ
УСВОЈЕНОГ КОНЦЕПТА ПЛАНА
1. Извод из Плана генералне регулације за
насељено место Бања Ковиљача
2. Граница обухвата
3. Намена површина – постојеће стање
4. План намене површина
5. План површина јавне намене
6. План саобраћаја, нивелације и регулације
7. План хидротехничке инфраструктуре
8. План електроенергетске и ТТ инфраструктуре
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3. ГРАНИЦА ПЛАНА И ОБУХВАТ
ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА

ПЛАНСКИ ДЕО
1. УВОД
План детаљне регулације доноси се на
простор у средишњем делу насеља Бања
Ковиљача, западно од Бањског парка и са леве
стране улица Маршала Тита, идући од центра
према Малом Зворнику. Овај простор обухвата
површину од 01.01.52 ха.
2. ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА
План је израђен на основу Одлуке о изради
Плана детаљне регулације Нова улица у Бањи
Ковиљачи („Службени лист града Лознице“ бр.
06-46/13-12-16 од 25. 11. 2013).
Плански основ за израду је План генералне
регулације за насељено место Бања Ковиљача
(„Службени лист града Лознице“ бр. 4/11 и
5/11)

Грађевинско подручје обухваћено планом
налази се у катастарској општини (у даљем
тексту КО) Бања Ковиљача, унутар описане
границе.
Граница плана креће од најсеверније међне
тачке к. п. 226/2 до улице Жикице Јовановића,
иде том међом ка југоистоку обухватајући и к.
п. 227, прелази парцелу потока к. п. 244, њеном
међом се спушта ка југу до к. п. 230/5, па обухватајући ову и к. п. 230/4 прелази улицу Иве Лоле
Рибара, обухвата део ове улице до почетка к. п.
257/11, где прелази поменуту улицу и обухватајући к. п. 1252/1 и 1254 стиже до парцеле потока, пресеца га и наставља јужном међом к. п.
1244/1 и 1245 до улице Жикице Јовановића прелази исту, па њеном северном међом до правца
северне међе к. п. 226/2, тј. до полазне тачке.

Табела 1. Парцеле у КО Бања Ковиљача
Р. б.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Број парцеле
226/2
227
228
229
230/4
230/5
Део 244
Део 259/2
Део 1243
1244/1
1244/2

Површина
670
2715
256
286
603
133
187
136
185
1852
546

12

1245

13

1252/1

727

14
15

Део 1255/2
1254

194
305

16

Део 3110/2

128

1229

Власник
РС Крстић Зоран
РС Крстић Зоран
РС Град Лозница
РС Град Лозница
РС Којић Бранко
РС Којић Бранко
РС ЈВП ,,Србијаводе“
РС Град Лозница
РС Град Лозница
РС Максимовић Катарина
РС Ковачевић Ружица, Максимовић
Србобран и Максимовић Катарина
РС Ковачевић Ружица, Максимовић
Србобран и Максимовић Катарина
РС Аметовић Душан, Илија, Слободан,
Слободанка и Вукица
РС ЈВП ,,Србијаводе“
РС Ковачевић Ружица, Максимовић
Србобран и Максимовић Катарина
РС Град Лозница

Укупна површина обухвата је 10152 м2.

Страна 18

Намена
породично становање
пољопривредно
неплодно
неплодно
породично становање
пољопривредно
поток
улица
улица
пољопривредно
пољопривредно
породично становање
породично становање
поток
пољопривредно
улица
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4. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

4.1. КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА
СА НАМЕНОМ ЗЕМЉИШТА
Концепт просторног уређења базира се на
циљу повезивања улица велике дужине Жикице
Јовановића и улице Иве Лоле Рибара, а зарад боље
комуникације локалног становништва са месним
гробљем, као и на анализи потенцијала постојећег
простора и постојеће планске документације.
У оквиру предметног простора постојећи
објекти породичног становања се задржавају.
Планирана изградња је наставак успостављања уличне мреже која обезбеђује оптималне услове за одвијање саобраћаја и рационално
коришћење грађевинског земљишта.
4.1.1. Планирана намена земљишта
У оквиру плана задржава се намена предвиђена Планом генералне регулације за насељено место Бања Ковиљача.
Просторно је доминантно учешће породичног становања мада су парцеле и делови
парцела који гравитирају према потоку условно повољне за породичну и градњу помоћних
објеката.
Осим доминантне намене унутар границе
Плана – за саобраћајне површине и за породично становање заступљене су водене и зелене
површине.
Издваја се простор намењен за нову улицу
чија ширина се одређује на основу ситуације на
терену (близина стамбених објеката у улици
Иве Лоле Рибара)
У оквиру условно-повољних терена за
градњу издвојена је површина намењена зеленилу (граница на коти 134 односно 135), која
се непосредно граничи са воденом површином
као и к. п. бр. 230/5 и 1254 јер су неусловне за
градњу (велики нагиб, близина водотока, недовољна површина).
Табела 1. Планирано стање
Намена
Породично
становање
Условно повољни
терени за
становање
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Површина Заступљеност у
(м2)
обухвату Плана
34 19

33,5 %

30 90

30,3 %

Саобраћајне
површине
Зелене површине
Водене површине
Укупно:

16 23

15,9 %

16 85
3 35
1 01 52

17,0 %
3,3 %
100 %

4.1.2. Карактеристичне зоне и целине
У обухвату Плана планирана намена и
изградња су уједначени, односно према правилима грађења за породично становање дефинисаним у Плану, као и према правилима
за условно-повољне терене за градњу, тако да у
суштини нема типолошки различитих целина.
4.2. ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ ПОВР[ИНА ЈАВНЕ
НАМЕНЕ СА НИВЕЛАЦИЈОМ
4.2.1. План регулације површина јавне
намене
Планом су утврђене површине јавне намене. Површине јавне намене су:
– постојеће и новоформиране саобраћајнице
– водене површине
– зелене површине
Планиране регулационе линије дате су у
односу на осовине саобраћајница.
Осовине саобраћајница дефинисане су координатама осовинских тачака које су дате на
графичком приказу.
Планом је дефинисана изградња саобраћајнице ширине коловоза 4 м са обостраним банкинама или риголама.
4.2.2. Правила препарцелације, парцелације и
исправке граница
На графичком прилогу бр. 6 (План разграничења јавних површина) налази се приказ
парцела јавног земљишта и начин њиховог формирања. Парцеле су дефинисане фронтовима,
координатама детаљних тачака (табела бр. 2)
и површинама.
Део улице Жикице Јовановића у обухвату
плана, чији је к. п. 1243, има површину од 149 м2.
Део улице Иве Лоле Рибара у обухвату
плана, чији је к. п. 259/2, има површину 168 м2
и обухвата и део к. п. 229 и 230/4. Површина
ове парцеле износи 168 м2.
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Део улице Иве Лоле Рибара у обухвату
плана, чији је к. п. 3110/2, има површину 162
м2 и обухвата и део к. п. 229 и 1252/1.
Део улице Нова чији је к. п. 228, проширује
се обухватајући и делове к. п. 1243, 1245, 1244/2,
1244/1, 227 и 226/2. Површина ове парцеле износи 623 м2.
Део улице Нова чији је к. п. 229, проширује се обухватајући и делове к. п. 1252/1, 1254,
1255/2, 1244/1, 228,244, 230/5 и 230/4. Површина
ове парцеле износи 456 м2.
Део потока чији је к. п. 1255/2, проширује
се обухватајући и делове к. п. 1244/1, 228 и 227.
Површина ове парцеле износи 200 м2.
Део потока чији је к. п. 244, проширује се
обухватајући и део 227. Површина дела ове парцеле у обухвату плана износи 153 м2.
Парцела зеленила формира се од делова
к. п. 244 и 227. Површина ове парцеле износи
157 м2.
Укупна површина парцела за јавне намене
износи 2068 м2.
Координате тачака новоформираних међа
потребних за формирање јавних површина
ТАЧКА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
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Y
6591558.94
6591562.80
6591566.62
6591569.87
6591572.86
6591574.91
6591579.03
6591583.69
6591573.83
6591573.77
6591574.74
6591564.61
6591566.13
6591592.81
6591595.40
6591597.63
6591598.46
6591597.88
6591601.30
6591603.88
6591605.37
6591605.72
6591605.70
6591606.01

X
4930538.44
4930538.50
4930539.28
4930540.57
4930542.39
4930544.07
4930548.15
4930553.36
4930542.39
4930540.14
4930538.39
4930538.28
4930537.28
4930509.25
4930505.94
4930501.26
4930497.87
4930514.08
4930509.70
4930504.54
4930499.02
4930493.43
4930492.72
4930488.23

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

6591607.55
6591598.72
6591598.90
6591600.07
6591601.79
6591604.14
6591606.79
6591611.12
6591610.62
6591610.54
6591609.80
6591616.85
6591618.32
6591634.95
6591641.34
6591648.76
6591662.91
6591664.65
6591665.97
6591667.41
6591671.13
6591621.41
6591627.36
6591634.31
6591642.40
6591660.53
6591661.30
6591660.96
6591657.31
6591653.11
6591647.20
6591614.10
6591616.34
6591617.56
6591613.07
6591613.09
6591621.08
6591624.30
6591628.13
6591629.31
6591622.62
6591627.30
6591632.92
6591640.73
6591634.80
6591642.44
6591655.66
6591660.93
6591656.85

27.02.2015.

4930483.21
4930493.68
4930488.47
4930483.19
4930479.03
4930475.20
4930471.56
4930465.60
4930465.25
4930461.56
4930479.32
4930469.63
4930467.61
4930444.75
4930437.21
4930430.70
4930420.02
4930419.69
4930420.87
4930425.06
4930437.80
4930451.47
4930443.29
4930435.08
4930427.98
4930414.30
4930413.02
4930411.56
4930406.96
4930402.85
4930397.76
4930452.95
4930446.55
4930430.29
4930462.92
4930463.92
4930469.56
4930471.64
4930476.27
4930477.71
4930473.52
4930479.21
4930487.52
4930494.04
4930485.83
4930492.22
4930506.16
4930512.43
4930511.46
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4.2.3. План нивелације
Терен у обухвату има надморску висину од
130.73 м до 146.91 м. Нивелете коловоза усклађене су са постојећим тереном и постојећим улицама. Нивелете простора око објеката пројектоване су према нивелетама коловоза. Подужни
нагиби саобраћајница су од 0,5% до 2,5%, а
постојећи нагиби коловоза су 1%.
У плану нивелације дати су следећи елементи:
– коте прелома нивелете осовине саобраћајница,
– нагиб нивелете на деоници од Т0 до Т1
и на деоници од Т3 до Т4 .
За деоницу Т1–Т3 није дефинисан нагиб
нивелете због недостатка података о меродавним рачунским великим водама на основу којих
би се дефинисао нивелациони положај моста,
тј. прелаз преко водотока као и његов распон.
При изради техничке документације потребно
је од надлежне институције прибавити податке
о меродавним великим водама и на основу тога
дефинисати распон и нивелету прелаза преко
водотока, уз услов да доње ивице конструкције
овог објекта имају потребну сигурносну висину – зазор изнад нивоа меродавних рачунских
великих вода за прописно надвишење у складу
са важећим прописима.
4.3. ЗАШТИТА ГРАДИТЕЉСКОГ
НАСЛЕЂА
У грађевинском подручју обухваћеном
границом овог плана не налазе се објекти који
су од стране Завода за заштиту споменика културе „Ваљево“ из Ваљева евидентирани или
заштићени, нити су у поступку разматрања за
стављање под заштиту.
Уколико би се током земљаних радова наишло на археолошке предмете, извођач радова
је дужан да одмах и 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.
4.4. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Мере заштите животне средине утврђене
су на основу планираних садржаја и последица и промена које планиране активности могу

проузроковати. Ради заштите квалитета воде,
ваздуха и земљишта као и заштите од буке, решења планиране инфраструктуре, као и могућа
будућа изградња усагласиће се са свим актуелним техничким прописима и Законом о заштити животне средине („Службени гласник РС“
бр. 135/04, 36/09, 36/09 – др. закон, 72/09 – др.
закон и 43/11 – УС).
Потребно је пратити показатеље утицаја
на стање средине и обезбедити контролу свих
активности у оквиру планираних намена, са
тенденцијом да се не уводе садржаји који ће
штетно утицати на природне и створене вредности.
Ускладиће се сви облици коришћења простора у складу са потенцијалним могућностима
и укупним капацитетом простора и обезбедити
мере за спречавање и отклањање штетних последица активности које ће се реализовати на
простору плана.
У оквиру планиране намене земљишта
обезбедити зелене површине у складу са основном наменом, а планираним наменама
земљишта обезбедити уређење и одржавање
простора на начин који неће изазвати повећан
садржај аерозагађења и буке.
4.5. ЗАШТИТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ
НЕПОГОДА И ПОЖАРА
4.5.1. Заштита од елементарних непогода
Мере заштите од елементарних непогода
обухватају:
– превентивне мере за спречавање напада
или ублажавање њиховог дејства
– мере које се предузимају у случају непосредне опасности од елементарних непогода
– мере заштите када наступе непогоде
– мере ублажавања и отклањања непосредних последица насталих дејством напада
4.5.2. Заштита од пожара
Заштита од пожара обезбедиће се у складу
са Законом о заштити од пожара („Службени
гласник РС“, број 111/09) и Правилником о
техничким нормативима за хидрантску мрежу
за гашење пожара („Службени лист СФРЈ“, број
30/91), што подразумева употребу незапаљивих
материјала приликом градње објекта.
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4.6. УСЛОВИ ЗА НЕСМЕТАНО КРЕТАЊЕ
И ПРИСТУП ОСОБАМА СА
ИНВАЛИДИТЕТОМ И СТАРИМ
ОСОБАМА

и у оквиру ТНЦ 9:

Приликом пројектовања објеката, саобраћајних и пешачких површина треба применити Правилник о техничким стандардима
приступачности („Службени гласник РС“, број
46/13).

ТНЦ 9.

5. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
Према Плану генералне регулације за насељено место Бања Ковиљача, планско подручје
је у оквиру ТНЦ 13:
– зона породичног становања ниских густина изван главног центра насеља

27.02.2015.

– зона становања средњих густина у широј
зони главног центра насеља

Ово је зона изградње породичних и вишепородичних објеката (средње густине становања), као и хотелско-туристичких смештајних капацитета. Приликом издавања услова за
изградњу стамбених објеката, мора се вршити
усклађеност допунских и пратећих садржаја са
претежном наменом у смислу да исти не смеју
ометати основну стамбену функцију.
За изградњу објеката већих габарита као
и за изградњу нових саобраћајница обавезна је
израда плана детаљне регулације.

Породично становање у широј зони главног центра насеља
ПРАВИЛА
ПАРЦЕЛАЦИЈЕ

Минимална површина парцеле:
– за слободно стојеће објекте….300 м2
– за двојне објекте…… 400 м2 (2 х 200 м2)
– за објекте у низу…… 200 м2
Минимална ширина парцеле:
– за слободно стојеће објекте….12 м
– за двојне објекте……20 м
– за објекте у низу……6 м

ПРИСТУПИ
ПАРЦЕЛАМА

Све грађевинске парцеле морају имати приступ
на јавну површину.

УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ
ОБЈЕКАТА

Индекс/степен изграђености:
– максималан индекс/степен изграђености за ниво блока или
целине…1,2
– максималан индекс/степен изграђености на парцели….1,4
Индекс/степен искоришћености:
– максималан индекс/степен искоришћености на нивоу блока или
целине 40%
– максималан индекс/степен искоришћености на парцели 50%
Висинска регулација:
– максимална спратност објекта П + 2 (приземље, 2 спрата), према
условима надлежног завода за заштиту
– максимална висина објекта:
до коте слемена…..13,5 м
до коте венца……10,5 м
– спратност помоћног објекта П (приземље)
– максимална висина помоћног објекта
до коте слемена…..5 м
до коте венца……4 м
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Хоризонтална регулација:
Грађевинска линија за сваку катастарску парцелу је приказана
на графичком прилогу бр. 5 ,,План саобраћаја, регулације и
нивелације“.
Најмање дозвољено растојање основног габарита (без испада)
објекта од бочне границе суседне грађевинске парцеле:
– слободностојећи објекти
на делу бочног дворишта северне оријентације…..1,5 м
на делу бочног дворишта јужне оријентације…..2,5 м
– двојни објекти и објекти у прекинутом низу на бочном делу
дворишта….4 м
– први или последњи објекат у непрекинутом низу…..1,5 м
– за изграђене објекте важи постојеће растојање
Најмање дозвољено растојање основног габарита објекта од бочних
суседних објеката:
– слободностојећи објекти…..4 м
– двојни објекти……5 м
– у прекинутом низу…..4 м
– за изграђене објекте важи постојеће растојање
Минимално растојање два објекта на парцели…..4 м
Минимално растојање објекта од задње границе парцеле…..6 м
Минимално растојање објекта од наспрамног објекта….1х, а не
мање од 10 м
Кровови:
Препоручују се коси кровови, нагиба кровних равни до највише
40˚.
Поткровља могу имати надзидак висок највише 1,6 м (рачунајући
од коте пода поткровне етаже до тачке прелома кровне косине).
Изградња мансардних кровова и више поткровних етажа није
дозвољена. Уколико се због распона конструкције у таванском
делу формира одређени користан простор, он се може користити
искључиво као део дуплекс, а никако као посебна етажа.
Максималан број стамбених јединица је 4 (четири).
ОДВОДЊАВАЊЕ

Одводњавање атмосферских вода са објекта није дозвољено преко
суседних парцела.

УРЕЂЕЊЕ СЛОБОДНИХ
ПОВРШИНА

Минимални проценат зелених површина на парцели…..20%

ТНЦ 13
Ово је зона породичних објеката у подручју изван главног центра насеља, која делимично прелази у планинско побрђе карактеристично по пољопривредној производњи.
За изградњу нових саобраћајница и новог
гробља који се налазе у овој зони обавезна је
израда плана детаљне регулације.

Неки делови ТНЦ 13 су изузетно непогодни за изградњу, а терен је изузетно стрм. У
оваквим случајевима, морају се приликом издавања услова за изградњу прописати посебне
мере изградње које се тичу безбедности објеката, како оних који се граде тако и суседних
објеката у изграђеном окружењу.
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Породично становање ниских густина изван главног центра насеља
ПРАВИЛА
ПАРЦЕЛАЦИЈЕ

ПРИСТУПИ
ПАРЦЕЛАМА
УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ
ОБЈЕКАТА

Минимална површина парцеле
– за слободностојеће објекте….500 м2
– за двојне објекте……..600 м2 (2 х 300 м2)
Минимална ширина парцеле
– за слободностојеће објекте.....12 м
– за двојне објекте…..24 м
Препоручује се, у случају да се изградња врши на великој парцели,
да се изврши парцелација и одреди парцела минималне површине
за изградњу објекта намењеног једнопородичном (индивидуалном)
становању.
Све грађевинске парцеле морају имати приступ на јавну површину.
Индекс/степен изграђености:
– максималан индекс/степен изграђености на парцели….1,0
Индекс/степен искоришћености:
– максималан индекс/степен искоришћености на парцели……30%
Висинска регулација:
– максимална спратност објекта П + 1 + Пк (приземље, 1. спрат,
поткровље)
– максимална висина објекта:
до коте слемена…..12 м
до коте венца……9 м
– спратност помоћног објекта П (приземље)
– максимална висина помоћног објекта
до коте слемена…..5 м
до коте венца……4 м
Хоризонтална регулација:
Грађевинска линија за сваку катастарску парцелу је приказана
на графичком прилогу бр. 5 ,,План саобраћаја, регулације и
нивелације“.
Најмање дозвољено растојање основног габарита (без испада)
објекта од бочне границе суседне грађевинске парцеле:
– за слободностојеће објекте
на делу бочног дворишта северне оријентације…..1,5 м
на делу бочног дворишта јужне оријентације…..2,5 м
– за двојне објекте и објекти у прекинутом низу на бочном делу
дворишта…….4 м
– за изграђене објекте важи постојеће растојање
Најмање дозвољено растојање основног габарита објекта од бочних
суседних објеката
– за слободностојеће објекте…..4 м
– за двојне објекте…..5 м
– за објекте у прекинутом низу…..4 м
– за изграђене објекте важи постојеће растојање
Минимално растојање два објекта на парцели…..4 м
Минимално растојање објекта од задње границе парцеле…..10 м
Минимално растојање објекта од наспрамног објекта….1х, а не
мање од 10 м
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Кровови и поткровља:
Препоручују се коси кровови, нагиба кровних равни до највише 40˚.
Поткровља могу имати надзидак висок највише 1,6 м (рачунајући од
коте пода поткровне етаже до тачке прелома кровне косине).
Уколико је планирани објекат у функцији једнопородичног
(индивидуалног) становања, максималан број стамбених јединица је
4 (четири). У свим другим случајевима (апартмани, собе за издавање
и сл.), број јединица није ограничен.
Одводњавање атмосферских вода са објекта није дозвољено преко
суседних парцела.
Минимални проценат зелених површина на парцели…..30%

5.1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
НА УСЛОВНО-ПОВОЉНОМ ТЕРЕНУ
С обзиром на то да се у захвату Плана налазе коси (стрми) терени на којима је могућа изградња објеката, изградња ће се вршити уз посебне услове. Уколико се процени, може се дефинисати обавезна израда елабората геотехничких
и сеизмичких испитивања карактеристика терена, којим се доказује (оправдава) изградња на тој
локацији или се доказује да због таквог његовог
положаја (објекта) није економично комунално
опремање нити изградња објеката.
Хоризонтални и вертикални габарити
објекта, обликовање фасаде и крова, као и употребљени грађевински материјали морају бити
усклађени са постојећим објектима и пејзажом.
На денивелисаном терену, дозвољена је изградња подрумске или сутеренске просторије
односно могућ је терасасти тип изградње.
Терен око објеката, потпорне зидове, терасе и слично извести тако да не нарушавају
изглед насеља.
За стамбене објекте на стрмим, условно-повољним теренима обавезна је израда
геомеханичког елабората на основу кога се
утврђују услови изградње.
Фундирање стамбених објеката је тракастим темељима, где је минимална дубина фундирања 0,8 м.
Уколико је земљани ископ дубљи од 2 м,
неопходно је подградити га разупирањем.
Насипање вршити у слојевима дебљине
20–25 цм са збијањем до Мв = 30 Мпа.
Предвидети заштиту темеља суседних
објеката.
Обавезна израда хоризонталних, темељних
сеизмичких серклажа.

За потпорне зидове обавезна израда главног пројекта. Предвидети у потпорном зидовима отворе за дренажу – барбакане.
Приликом пројектовања и изградње
ових објеката обавезна примена Правилника
о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима
(„Службени лист СФРЈ“, бр. 31/81; 49/82, 29/83,
21/88 и 52/90).
Уколико се на предметном простору граде помоћни објекти – гараже, летње кухиње,
надстрешнице, базени, оставе за алат, шупе,
котларнице, сушаре, исти могу имати само
једну етажу (Пр + О), максималну висину до
5 м, а удаљеност од суседне међе минимум 1 м
На условно-повољном терену важе правила грађења за зоне породичног становања
ниских густина изван главног центра насеља и
становање средњих густина у широј зони главног центра, као и правила изградње на условно-повољним теренима.
6. МРЕЖЕ И ОБЈЕКТИ
ИНФРАСТРУКТУРЕ
6.1. ПЛАН САОБРАЋАЈА
Планирану саобраћајницу предвидети са
коловозом ширине 4 м са обостраним стабилизованим банкинама од мин. 0,5 м или риголом
0,5 + 0,18 м.
У зони прелаза преко водотока ширина
коловоза на објекту потребно је да буде 5 м са
обостраном заштитном оградом и ревизионим
стазама од 0,8 м.
Коловозну конструкцију предвидети за
средње тежак саобраћај са асфалт-бетонским
коловозним застором на одговарајућој подлози.
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На основу дописа и захтева МЗ ,,Бања
Ковиљача“, бр. 639-016/2014 од 7. 11. 2014, усвојено је да решење преласка преко Циганског
потока буде плочасти пропуст (мост) одговарајућег распона а да предметна улица буде за
возила носивости до 3,5 т.
6.2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА
КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
6.2.1. Хидротехничка инфраструктура
6.2.1.1. Водоводна мрежа (правила
грађења)
Основна карактеристика овог простора је
делимично изграђено грађевинско земљиште.
У обухвату Плана постоји делимично изведена водоводна мрежа, у улицама Иве Лоле
Рибара, као и у ул. Жикице Јовановића постоје
дистрибутивни цевоводи НД 110 мм од ПЕХД
материјала. У улици Нова постоји челично-поцинковани цевовод који није у функцији .
Не планира се изградња водоводне мреже.
Она је реконструисана у поменутим улицама.
1. Не предвиђа се рушење постојећих објеката приликом изградње прикључака.
2. Трасу кућног прикључка прилагодити
конкретним условима на терену.
6.2.1.2. Канализациона мрежа
(правила грађења)
Постоји улична фекална канализациона
мрежа у улицама Иве Лоле Рибара као и у ул.
Жикице Јовановић, и то по сепаратном систему.
У самој ул. Нова нема изграђене мреже
нити се планира изградња.
Колектор који пролази поред Циганског
потока прихвата отпадну воду од објеката који
су ван зоне обухвата плана, те стога није ни
приказан у плану. Од објеката који су на нижој
коти, а власници ће градити на условно-повољном терену прикључке градити уз помоћ пумпи
према уличном цевоводу. Није дозвољено отпадне воде упуштати у корито потока.
6.2.1.3. Одводњавање (правила грађења)
Одводњавање вршити према потоку.
Цигански поток није регулисан на овој деоници. Планирано је да се ток регулише. Основни
елементи су дати оријентационо јер нису рађени
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хидролошко-хидраулички прорачуни и дефинисане количине воде, на које је потребно вршити
регулацију. Подужни просечни нагиб терена на
овом потезу у правцу водотока је 1,3%.
Такође је потребно изградити плочасти
пропуст( мост) одређеног распона према хидролошко-хидрауличком прорачуну, који би дао
потребне димензије. Приликом израде пројекта
потребну пажњу обратити на хидрауличко обликовање пријема воде и испуштања. Нивелета
планираног моста на Циганском потоку, мора
бити тако одређена да доња ивица конструкције
има потребну висину надвишења изнад рачунске меродавне воде. Облога регулисаног корита треба да испуни критеријуме натуралног
уређења, прилагођена конфигурација терена.
6.2.2. Електроенергетска
инфраструктура
За квалитетно снабдевање електричном
енергијом како постојећих тако и будућих
објеката планирана је нова линија мреже ниског напона са алуминијумским самоносивим
кабловским сноповима, пресека према пројекту на армирано-бетонским стубовима укупне
висине 9 м. По траси у јавној површини делимично у левој, а делимично у десној банкини
планиране улице. Самоносиви кабловски сноп
је комбинован са линијом уличне расвете пресека 2 х 16 мм2. На АБ стубовима је планирана
јавна расвета са светиљкама са натријумским
сијалицама високог притиска снаге до 150 W.
Нисконапонска линија као и улична расвета се прикључују на постојећу мрежу ниског
напона у улицама Жикице Јовановића и Иве
Лоле Рибара.
6.2.2.1. Правила грађења
Надземне инсталације
– Приликом пројектовања надземне НН
мреже испоштовати у погледу сигурносне висине и сигурносне удаљености
на месту укрштања са високонапонским
водом, према члановима 155. до 158.
Правилника о техничким нормативима
за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 кВ до
400 кВ („Службени лист СРЈ“, број 18/92);
– распоне између стубова пројектовати
према дозвољеним распонима за ода-
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брани пресек СКС и фотометријском
прорачуну расвете за минималну средњу
осветљеност 15 лx;
– нова стубна места пројектовати у јавним
површинама тако да не ометају приступ
објектима и парцелама;
– нова стубна места се изузетно могу
пројектовати и на приватним парцелама, уз сагласност корисника и услов да не
ометају приступ објектима и парцелама;
– нове кућне прикључке пројектовати подземно или надземно, искључиво самоносивим кабловским снопом до кабловске
прикључне кутије на фасади објекта.
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Кроз исту кабловску канализацију се могу
провлачити каблови свих врста информационих система.
Подземним мрежама се додељује заштитни
коридор ширине 1 м (–0,5 м +0,5 м).
Удаљење телекомуникационих водова од
високонапонских енергетских каблова је минимално 1 м.
Удаљење телекомуникационих водова од
водоводних цеви је минимално 0,6 м.
Удаљење телекомуникационих водова од
цевовода одводне канализације је минимално
0,5 м.
7. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПЛАНА

6.2.3. ТТ инфраструктура
Постојеће и будуће трасе ТТ каблова и
приказани су на графичком прилогу ЕЕ и ТТ
инфраструктуре.
Пре почетка радова на изградњи улице
потребно је изместити постојећи ТТ приступни кабл, делове разводне мреже и припадајући
изводни ормар у стубићу; све према графичком
прилогу. Измештене каблове положити у ПЕ
цеви одговарајућег пресека.
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.
При слободном полагању, кабловски водови се нормално полажу у ров чија је дубина 0,8
м а ширина зависи од броја кабловских водова
који се полажу у ров.
Уз новопланиране трасе ТТ мреже, полагати резервне полиетиленске / ПВЦ цеви одговарајућег пресека у исти ров за потребе информационих технологија.
У исти ров са полиетиленским цевима за
гасовод се могу полагати и ПЕ цеви Ф 50 мм за
потребе информационих система.
Може 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.

План детаљне регулације „Нова улица“ у
Бањи Ковиљачи јесте дугорочни урбанистички
плански документ који утврђује изградњу нове
саобраћајнице, а све у циљу формирања и развоја основне уличне мреже која је у функцији
праћења просторног развоја. и програмом мера
за унапређење стања у простору.
План је израђен у складу са одредбама
Закона о планирању и изградњи („Службени
гласник РС“, бр. 72/09; 81/09 – испр.; 64/10 –
одлука УС и 24/11, 121/12 и 42/13 – одлука УС)
и важећим подзаконским актима.
Правила уређења и грађења која су дефинисана овим планом представљају оквир за
утврђивање услова изградње превасходно саобраћајнице, а потом и осталих објеката у складу са наменом земљишта, односно представљају
оквир за издавање докумената – локацијске дозволе и грађевинске дозволе.
7.1. ОСТАЛЕ СМЕРНИЦЕ
У оквиру обухвата није предвиђена обавеза израде Урбанистичког пројекта нити расписивање јавних архитектонских или урбанистичких конкурса.
7.2. СМЕРНИЦЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ
Приликом издавања одобрења за градњу,
као и приликом градње, а потом и коришћења
објекта, неопходно је уважити све елементе животне средине и примењивати мере којима се
неће умногоме мењати затечено стање.
У случају да већ затечено стање животне
средине не одговара минималним допуштеним
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условима, треба га довести у границе прихватљивости дефинисане важећим прописима и
стандардима.
8. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
ПЛАНА
Доношењем овог плана омогућава се издавање информације о локацији, локацијске
дозволе и грађевинске дозволе.
План детаљне регулације „Нова улица“ у
Бањи Ковиљачи 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 ,,Урбоплан“ у
Лозници
План ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном листу града Лознице“.
Б. ГРАФИЧКИ ДЕО
1. Извод из Плана генералне регулације за
насељено место Бања Ковиљача
2. Обухват плана Р 1 : 500
3. Постојећа намена површина Р 1 : 500
4. План намене површина Р 1 : 500
5. План разграничења јавних површина Р
1 : 500
6. План саобраћаја, нивелације и регулације Р 1 : 500
6.1. Карактеристични попречни профили Р 1 : 100
7. План хидротехничке инфраструктуре
Р 1 : 500
8. План електроенергетске и ТТ инфраструктуре Р 1 : 500
9. План гасификације Р 1 : 500
Г. ДОКУМЕНТАЦИЈА
1. Одлука о приступању изради Плана детаљне регулације ,,Нова улица“ у Бањи
Ковиљачи, бр. 06-46/13-12-16 од 15. 11.
2013. године.
Саставни део ове одлуке јесте Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја
на животну средину Плана бр. 6-С/2013 од 29.
10. 2013. године;
2. Геодетска подлога;
3. Копија плана;
4. Услови ЈП ,,Водовод и канализација“ бр.
05 од 5. 2. 2014. године;
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5. Технички услови ,,Електродистрибуције“ у Лозници бр. 4-19/14 од 19. 2.
2014. године;
6. Технички услови ,,Телеком Србија“ АД
Београд бр. 7535/111/697 БИ од 12. 9.
2013. године;
7. Услови ,,Лозница-гас“ АД Лозница бр.
118/14 од 5. 2. 2014. године;
8. Услови ЈКП ,,Топлана“ Лозница бр. 1491 од 19. 2. 2014. године;
9. ЈВП ,,Србијаводе“ ВПЦ ,,Сава“ бр. 662/1
од 23. 4. 2014. године;
10. Дирекција за управљање и развој Бање
Ковиљаче бр. 191/1 од 10. 3. 2014. године;
11. Записник са 9. седнице Комисије за
планове града Лознице одржане 22. 7.
2014. године;
12. Записник са 12. седнице Комисије за
планове града Лознице бр. 7/2014 од 23.
10. 2014. године;
13. Допис МЗ ,,Бања Ковиљача“ бр. 639016/2014 од 17. 11. 2014. године.

9
На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр.
72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11,
121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13
– одлука УС, 132/14 и 145/14) и члана 40. став 1.
тачка 6. и члана 84. став 2. Статута града Лознице
(„Службени лист града Лознице“, бр. 19/08 и 6/13),
Скупштина града Лознице, на седници одржаној
26. фебруара 2015. године, донела је

ОДЛУКУ
о доношењу Плана детаљне регулације
експлоатације доломита као
ТГК из лежишта „Воћњак“
Члан 1.
Доноси се План детаљне регулације експлоатације доломита као ТГК из лежишта
„Воћњак“ у Воћњаку (у даљем тексту: План).
Члан 2.
Обухват Плана чине катастарске парцеле
796, 797, 798 и 814, као и делови катастарских
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парцела 803 и 795 (делови путева) у укупној површини од 9.31.75 ха.
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Члан 3.
Планом се утврђује урбанистичка регулатива за формирање рудника за експлоатацију
кречњака као техничко-грађевинског камена.
Овим планом се усаглашава извођачки и експлоатациони захтеви рудника (површинског
копа) са условима локације као и техничким решењима за његово функционисање, обезбеђује
планска експлоатација ради минимизирања негативних утицаја на животну средину.
Члан 4.
Саставни део ове Одлуке је План детаљне
регулације експлоатације доломита као ТГК
из лежишта „Воћњак“ у Воћњаку, урађен од
стране ЈП Дирекција за развој и урбанистичко
планирање „Урбоплан“ из Лознице, под бројем
112.13/Г.
Члан 5.
Текстуални део Плана се објављује у
„Службеном листу града Лознице“ и у електронском облику на интернету, а по ступању
на снагу биће достављен Централном регистру
планских докумената.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у службеном гласилу
„Службени лист града Лознице“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-4/15-22-8
Датум: 26. фебруар 2015. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с. р.

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ ДОЛОМИТА КАО ТГК
ИЗ ЛЕЖИШТА „ВОЋЊАК“

1. УВОД
Простор који је предмет разраде овог
плана детаљне регулације налази се у насељу
Воћњак на десној обали речице Штире, 5 км
југоисточно од насељеног места Лозница.
На основу рударско-геолошких истраживања установљено је да на овом подручју
на локалитету ,,Воћњак“ постоје значајне резерве кречњака који се може користити као
техничко-грађевински камен.
Непосредан повод за припрему овог плана
је иницијатива садржана у захтеву ЈП „Град“ из
Лознице, да се створе посебни плански услови
за реализацију пројекта искоришћења рудних
потенцијала овог подручја.
Овим планом је обрађен простор који се
налази на локалитету ,,Воћњак“ у Воћњаку код
Лознице, површине 09.31.75. ха.
2. ПОВОД ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА
И ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ
Непосредан повод за израду овог урбанистичког плана је иницијатива садржана у захтеву
предузећа ЈП „Град“ из Лознице да се створе
потребни плански услови за реализацију пројекта експлоатације рудних потенцијала овог
подручја, конкретно кречњака као техничкограђевинског камена, а на основу обављених
рударско-геолошких истраживања на локалитету ,,Воћњак“ код Лознице.
Министарство рударства и енергетике
Републике Србије издало је Потврду о резервама број 310-02-00628/2010-06 од 24. новембра 2010. године (решење је саставни део документације нацрта) предузећу ЈП ,,Град,“ из
Лознице, а на основу елабората о резервама
доломита као техничко-грађевинског камена
у лежишту „Воћњак“ код Лознице на дан 30.
јуна 2010. год. и на основу Главног рударског
пројекта експлоатације лежишта доломита
„Воћњак“ код Лознице, који је урадило преду-
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зеће ,,Геостим“ д. о. о. из Београда, у току 2013.
године. Категорија резерви Б је 990.040 м3 , а Ц
је 1.238.930 м3 – укупно 2.228.970 м3.
ЈП „Град“ Лозница већ дужи низ година
врши припрему за отварање површинског копа.
Извршена је куповина земљишта и инвестирана су средства у геолошка истраживања.
Предузеће располаже делом сопственом опремом за вршење експлоатације, од откривке
до техничке рекултивације. Израдом овог урбанистичког плана обезбеђује се остваривање
следећих циљева:
– стварање услова за реализацију улагања
у привредни развој града Лознице;
− утврђивање урбанистичке регулативе
за формирање рудника за експлоатацију
кречњака као техничко-грађевинског
камена. Планом се нарочито обезбеђује
усаглашавање извођачких и експлоатационих захтева рудника (површинског
копа) са условима локације као и потребним техничким решењима за функционисање рудника (површинског копа);
− контролисана планска експлоатација
ради спречавања и минимизирања негативних ефеката и утицаја на животну
средину како на деградацију природног
пејзажа, воде и ваздуха, тако и земљишта
и шумских површина;
− рационално и планско коришћење минералних сировина и рудног богатства
Републике Србије.
3. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ
Правни и плански основ чине:
– Просторни план Републике Србије
(„Службени гласник РС “, број 88/10);
– Просторни план града Лознице („Службени лист града Лознице“, број 12/11);
– Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 и 24/11,
121/12, 42/13 – одлука УС и 50/13 – одлука УС);
– Правилник о садржини , начину и
поступку израде планских докумената
(„Службени гласник РС“, број 31/10);
– Одлука скупштине града Лозница о
приступању изради Плана детаљне регулације експлоатације доломита као ТГК
из лежишта „Воћњак“ од 25. априла 2013.
године.
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Усаглашавање инвестиционог захтева и локалног интереса обезбеђује се кроз јавни увид,
а у складу са законом.
4. АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА
4.1. ГЕОДЕТСКЕ ПОДЛОГЕ
За потребе израде овог плана обезбеђене су ажурне геодетске подлоге у размери 1 :
1000, као и копија плана у размери 1 : 2500 у
КО Воћњак.
4.2. ГЕОГРАФСКО-ЕКОНОМСКЕ
КАРАКТЕРИСТИКЕ
Град Лозница налази се у западном делу
Републике Србије, у Средњем Подрињу, површине од 612 км2. Омеђен је планином Цер,
јужним делом Мачве, реком Дрином на западу
и планинама Гучево и Борања на југу. Припада
Мачванском округу и захвата 19% његове територије. Има добар географско-саобраћајни положај. Кроз Лозницу пролази главна саобраћајница Београд–Шабац–Лозница–Зворник–
Тузла–Сарајево, односно Бијељина – Лозница
– Мали Зворник – Бајина Башта – Ужице, и
даље до Црногорског приморја.
Шире подручје и лежиште кречњака као
техничко-грађевинског камена „Воћњак” у географском смислу има повољан положај јер се
налази близу града Лознице, преко кога је даље
повезано са свим потенцијалним потрошачима у западном делу Србије. Површински коп је
димензионисан по капацитету, тако да ће задовољавати потребе путоградње и грађевинарства Лозничког округа и округа у непосредној
околини. Железница Београд–Рума–Лозница
повезује град са централном Србијом.
На ужем подручју експлоатационог поља
„Воћњак“ нема објеката за становање, нити
било каквих сеоских домаћинстава. Најближе
насељено место Воћњак, са својим засеоком
Бојанићи, налази се северно од локалитета, на
удаљености од 500 м ваздушном линијом.
Терен лежишта има правац пружања североисток–југозапад, са падом према југоистоку
и Ђумуранском потоку. Просторно лежиште се
налази на коси Великог брда. Висинска разлика
од најниже до највише коте ограничених резерви износи 76 м. Рудно тело лежишта је мало површински покривено. Површински покривач,
променљиве дебљине од неколико сантимета-
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ра до 70 цм, састоји се од танког слоја хумуса
(средње дебљине 30 цм). Ове творевине су настале у процесу површинског распадања, углавном на месту или уз незнатни гравитациони
транспорт. На самој површини истраженог рудног тела лежишта нема изразитих вододерина и
гребена, па су пад и пружање веома уједначени.
4.3. ГЕОМОРФОЛОШКЕ И ХИДРОЛОШКЕ
КАРАКТЕРИСТИКЕ ТЕРЕНА
Шира околина лежишта одликује се брдовитим пределом који изграђује низ висова: у
југоисточном делу М. Бобија (365,2 м), у југозападном делу потез Пасковац узвишењем Кадина
глава (421 м) и брдо у непосредној близини (западно од истражног простора) Бајина глава (349
м). Сам истражни простор хипсометријски се
налази на висинама од 220 до 316 м, што припада локалном називу Великог брега. Изглед
рељефа условљен је литолошким и структурним склопом терена, који је углавном утицао на
обликовање истакнутих морфолошких облика
и оријентацију хидрографске мреже.
На основу детаљних геолошких истраживања, као и синтезом ранијих геолошких
података о овом терену, утврђена је геолошка
грађа лежишта, а самим тим и експлоатационог простора, коју чине доломити и доломитни
кречњаци. Они имају највеће распрострањење
у области Троноше, а има их и на Гучеву у области Рудине и у атару села Тршића и Воћњака.
Њихова дебљина износи око 100 м. Лежиште
доломита „Воћњак“ представља део овог хоризонта и налази се у његовом северном делу.
Испитивана област припада сливу реке
Штире, која се у Лозничком пољу улива у Дрину,
водном подручју Сава. Само лежиште дренира Ђумурански поток који је притока Штире. У
њега се уливају мањи потоци, који су у већем
делу године углавном без воде. На основу порозности, овде се могу издвојити карстни и пукотински тип издани. Пукотински тип је формиран
у доломитима, кречњацима и другим стенама
који изграђују ову област. Овај тип издани храни
се атмосферским водама, а дренира се природним путем, преко извора чија се издашност у
сушним и летњим месецима своди на минимум.
Карстни тип издани формиран је унутар карстификованих кречњака и доломита. Геолошка
грађа терена омогућава велику водопропусност,
па је терен у већем делу године безводан.

Морфолошки терен је стрм, па је спирање
и отицање воде са терена брзо, с тим што површинске воде (киша, снег), услед велике површинске испуцалости и присуства каверни,
пониру у дубље делове стенске масе, све до
најнижег хидролошког корита – Ђумуранског
потока. Ако се узме у обзир да је овај водоток на
+206 м а. н. в., а да је доњи ниво будуће експлоатације лежишта на +233 м а. н. в., произилази
да у будућој експлоатацији неће бити опасности
од плављења површинским водама.
4.4. КЛИМАТСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
На подручју града Лознице, коме административно припада и локалитет „Воћњак“, влада
умереноконтинентална клима, која је карактеристична за шире подручје западне Србије.
Према подацима метеоролошке станице у Лозници, средња годишња температура
ваздуха износи +11,6º Ц. Најтоплији је месец јул са средњом температуром од 20,5° Ц,
док је најхладнији месец у години јануар са
средњом температуром од -1° Ц. Средња релативна влажност ваздуха износи 75%. Просечна
годишња количина падавина износи 741 мм.
Минимална количина падавина је у фебруару
(46,8 мм), а максимална је регистрована током јуна (108,1 мм). Са аспекта експлоатације
техничко грађевинског камена, климатске прилике су врло повољне. Радови се могу обављати
целе године, мада због грађевинске сезоне неће
бити потребе за рад у зимским месецима.
4.5. РУДНИ ПОТЕНЦИЈАЛИ
ЛОКАЛИТЕТА
На основу извршених детаљних геолошких
истраживања кречњака као техничко-грађевинског камена у лежишту ,, Воћњак“ у општини
Лозница урађен је Главни рударски пројекат
експлоатације лежишта доломита на поменутом локалитету од стране предузећа ,,Геостим“
из Београда.
Резерве кречњака пројектоване су за годишњу производњу од 60 000 м3 у домену
истражног простора. Испитивана су и технолошка својства, физичко-механичке, хемијске,
минеролошке, структурно-текстурне карактеристике и установљено је да се може без технолошких проблема користити у наведене сврхе
као техничко-грађевински камен.

Страна 31

Број 1

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Кречњак из лежишта „Воћњак“ са својим
физичко-механичким и технолошким својствима испуњава услове за примену као техничкограђевински камен, а квалитет је следећи:
Табела 1.
1 Отпорност на притисак (Мра):
а) у сувом стању;
б) у водом засићеном стању.
2 Отпорност према хабању
(цм3/50 цм2)
3 Упијање воде %
4 а) Запреминска маса без
шупљина (кг/м3)
б) Запреминска маса са порама
(кг/м3)
5 Степен густине
6 Угао унутрашњег трења (αº)
7 Кохезија (ц; даН/цм2)
8 Једноосна чврстоћа
на притисак (Мра)

а) 121
б) 98
29,8
0,68
а)
2,78
б)
2,74
0,99
38
107
121
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9 Чврстоћа на затезање (Мра)
10 Брзина лонгитудиналних таласа
(м/с)
11 Брзина трансверзалних таласа
(м/с)

111,5
4225
1982

Комплетна испитивања техничких својстава кречњака као техничког грађевинског камена
вршена су на композитном узорку, а обухватила су испитивања својстава камена: -СРПС
Б.Б8.003: Минеролошко-петрографски састав –
СРПС Б.Б8.012: Чврстоћа на притисак (МПа) –
у сувом стању – у водозасићеном стању – СРПС
Б.Б8.015: Отпорност према хабању стругањем
по Böhmе-у (цм3/50 цм2) – СРПС Б.Б8.032:
Запреминска маса – без пора и шупљина (г/
цм3) – са порама и шупљинама – Порозност
(%) – Коефицијент запреминске масе – СРПС
Б.Б8.010: Упијање воде (%) – СРПС Б.Б8.002>
Постојаност на дејство мраза (рас. На2СО4) –
СРПС Б.Б8.042: Садржај – хлорида (%) – сулфата (%) – сулфида (%) – хлорида (%).
Вредности наведених испитивања камена
дати су у наредној табели:

Табела 2.
Врста анализе

Интервал варирања

Средња вредност

СРПС Б.Б8.012
Чврстоћа на притисак (Мпа):
– у сувом стању
– водозасићеном стању
– после мраза

102–133
92–104
–

121
98
108
Кречњак

СРПС Б.Б8.010
Упијање воде (%)

0,36-0,73

0,68

СРПС Б.Б8.002
Постојаност на дејство мраза (губитак масе) (%)

постојан

постојан

2,723–2,756

2,742

СРПС Б.Б8.032
Запреминска маса без пора и шупљина (г/цм3)

–

2,787

СРПС Б.Б8.032
Порозност (%)

–

1,1

СРПС Б.Б8.003
Минералошко-петрографски састав

СРПС Б.Б8.032
Запреминска маса са порама и шупљинама (г/цм3)
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СРПС Б.Б8.032
Коефицијент запреминске масе
СРПС Б.Б8.015
Отпорност на хабање – Беме (цм3/50 цм2)
СРПС Б.Б8.045
Отпорност на дробљење и хабање по методи „Лос
Анђелес“ (%)
Садржај (%)
хлорида
сулфида
сулфата

Према свему наведеном може се закључити да се ради о кречњаку изузетног квалитета
који се може користити у свим областима примене техничко грађевинског камена.
5. ИЗВОД ИЗ ТЕКСТУАЛНОГ ДЕЛА
КОНЦЕПТА ПЛАНА ЕКОНОМСКА
АНАЛИЗА И ПРОЦЕНА УЛАГАЊА
5 .1. ТЕХНИЧКИ ОПИС ПЛАНИРАНОГ
РЕШЕЊА ТЕХНОЛОШКОГ ПРОЦЕСА
Анализирајући затечено стање на терену,
закључено је да је најповољније отварање површинског копа са приступног пута и платоа
са јужне стране катастарске парцеле 797 КО
Воћњак , што се види у графичком прилогу.
На начин отварања лежишта, као веома
значајан и комплексан проблем од кога зависи умногоме и крајња економска исплативост
експлоатације, утичу:
– геометријски облик лежишта;
– конфигурација терена;
– облик и врста транспорта;
– диспозиција постојећих комуникација;
– могућност развоја нових комуникација;
– развој рударских радова итд.
Оваквим приступом се задовољавају кључни критеријуми:
– минимални обим транспорта;
– стационарност објеката и саобраћајница;
– могућност што ефикаснијег отварања
лежишта по вертикали;
– једноставност извођења радова.
Откопавању маса обраслих хумусом и
шумским растињем претходи крчење и скидање
хумуса и одлагање на посебну депонију.

–

0,0989

21,93-30,15

25,34

–

град. Ц 22,4

–

0
0
0

5.2. ПОЛОЖАЈ И ГРАНИЦЕ
ЕКСПЛОАТАЦИОНОГ ПОЉА
Границе експлоатационог поља детерминисане су на бази:
– геометријског облика и положаја лежишта у простору;
– топографије терена;
– инжењерско-геолошких карактеристика
радне средине;
– начина откопа и развоја откопних фронтова;
– развоја комуникација;
– размештаја јаловинских маса и сл.
Координате лежишта кречњака
тачке
1
2

координате
Х
4 928 520

У
7 361 318

3

4 928 573

7 361 238

4

4 928 664

7 361 125

5

4 928 729

7 361 20

6

4 928 742

7 361 214

7

4 928 843

7 361 235

8

4 928 843

7 361 363

9

4 928 880

7 361 408

10

4 928 826

7 361 460

11

4 928 797

7 361 538

12

4 928 752

7 361 576

13
14
15

4 928 709
4 928 674
4 928 622

7 361 500
7 361 498
7 361 444
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У омеђеном простору најнижа кота терена
је 233 м, а највиша око 310 м, што даје максималну висинску разлику од 77 м. Будући површински коп лежишта кречњака има облик
неправилног амфитеатра.
Студија стабилности косина на лежиштима сличних физичко механичких карактеристика тако да се за ово лежиште могу пројектовати
следећи параметри:
– висина радне етаже: х = 10 м
– ширина радног платоа: б = 6 м
– нагиб радне етаже: α = 750
– нагиб завршне косине: α = 600
Стање радова на крају прве године експлоатације са распоредом градилишних и санитарних контејнера приказано је у графичком
прилогу лист бр. 6.
Завршно стање површинског копа приказано је у графичком прилогу лист бр. 7.
5.3. ТЕХНОЛОШКИ ПРОЦЕС
ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ
Према конфигурацији терена и облику
пројектоване завршне контуре површинског
копа у односу на етажу ( Е-240), коп је умерено брдског типа. Према пројектном задатку и
осталим техничко-технолошким захтевима, усвојена висина етаже је 10 м. Обзиром да је део
етажа површинског копа отворен, током експлоатације биће, засеком са прикључног пута
и прикључцима, отворене и етаже Е-240, Е-250,
Е-260, Е-270 и Е-280. Паралелно с отварањем и
формирањем нових етажних равни, вршиће се
и ширење површинског копа ка завршним контурама. Пројектоване етаже са северозападне
стране копа, отвараће се засеком и приступним
путевима за двосмерни саобраћај ширине 6–8
метара.
Сама технологија експлоатације и кречњака и јаловине биће идентична, а састојаће се од
следећих фаза:
– бушење;
– минирање;
– помоћне операције (припрема одминираног материјала за утовар);
– утовар;
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– транспорт.
Бушење минских бушотина обављаће се
бушилицом ХГВВ уз примену ударно-ротационог система са пречником бушења од 85 мм, а
који задовољава захтеве у смислу гранулације
изминираног материјала.
Минирање ће се изводити за време обданице уз сагласност и одобрење надлежног
органа, строго се придржавајући Упутстава о
транспорту и руковању са експлозивним материјалима и минирању на површинским коповима, као и Закона о рударству („Службени
гласник РС“, број 44/95).
Помоћне операције на површинском копу
кречњака подразумевају припрему одминираног материјала за утовар.
Припрема материјала за утовар се састоји
у томе да се гомила одминираног материјала
планира при чему се негабарити групишу на
једно место ради секундарног уситњавања, које
се врши хидрауличним разбијачем. Са радног
платоа, багер врши откопавање и утовар одминираног материјала у мобилно дробилично постројење.
На површинском копу „Воћњак“ транспорта одминираног доломита до мобилног
постројења неће бити, јер је пројектована технологија откопавања таква да се одминирани
материјал директно убацује у пријемни бункер, те стога нема унутрашњег транспорта маса.
Минирани материјал се допрема утоваривачем
и убацује у мобилно дробилично постројење,
све док се не створи довољно велики плато за
укључивање багера и дробиличног постројења
за директни утовар.
Даљи транспорт ће се вршити камионима
којима располаже компанија или купци финалног производа.
5.4. ИЗБОР ГЛАВНЕ И ПОМОЋНЕ ОПРЕМЕ
Да би се спровео технолошки поступак
експлоатације кречњака као техничко-грађевинског камена у лежишту ,,Воћњак“, потребно
је поседовати и одговарајућу опрему. Машинску
структуру технолошког система чине:
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Табела 3. – Трошкови улагања у основна средства
Бр. Назив

1 Приступни пут са цевастим
пропустом Ø300
2 Булдожер
3 Бушилица са компресором
4 Утоваривач
5 Мобилно постројење за
просејавање
6 Мобилна дробилица
7 Багер гусеничар
8 Теренско возило
9 Контејнери –приручни
магацин, санитарни чвор
10 Агрегат
11 Плато
12 Неспецифицирани
трошкови
Укупно

Јединица Количина
мере

Набавна
цена
(РСД)

Износ
(РСД)

Амортизација

км

0,54

2 000 000

1 080 000

стопа
(%)
2,5

ком
ком
ком
ком

1
1
1
1

12 750 000
9 240 000
12 750 000
16 000 000

12 750 000
9 240 000
12 750 000
16 000 000

15
15
15
20

1 912 500
1 390 000
1 912 500
3 792 000

ком
ком
ком
ком

1
1
1
3

33 000 000
15 300 000
500 000
300 000

33 000 000
15 300 000
500 000
900 000

20
15
10
5

6 600 000
2 295 000
50 000
45 000

ком
м2
1,00%

1
80
–

1 200 000
12 500
2 496 350

1 200 000
1 000 000
1 047 572

15
5
10

60 000
50 000
104 757

У циљу успешног управљања процесом експлоатације лежишта, поред рударских објеката
површинског копа и одлагалишта, планира се
и постављање монтажних објеката за смештај
људства, за ремонт и сервисирање опреме, објеката за смештај резервних делова, горива и мазива и административни простор. Предвиђено
је да се за наведене потребе инсталирају мобилни објекти контејнерског типа.
5.5. ПРОЦЕНА РАЗВОЈНИХ
МОГУЋНОСТИ
На основу геолошких истраживања, количине и квалитета руде, њене примене у привреди, потражње на тржишту, као и односа потенцијала и ограничења предметног подручја
предвиђеног за експлоатацију, дошло се до позитивне економске оправданости за реализацију формирања површинског копа кречњака
као техничко грађевинског камена у лежишту
„Воћњак“.
На основу лабораторијских испитивања
физичко-механичких и технолошких својстава камена урађених за потребе Главног рударског пројекта експлоатације лежишта доломита
„Воћњак“, материјал се може употребити као
техничко-грађевински камен за производњу:

104 757 200

износ
(РСД)
27 000

18 238 757

– агрегата за израду бетона који нису изложени хабању и ерозији (СРПС Б.Б2.009);
– агрегата за израду хабајућих слојева од
асфалтних бетона по врућем поступку за
путеве са лаким и врло лаким саобраћајним оптерећењем (СРПС У.Е4.014);
– агрегата за доње носеће слојеве од невезаног материјала (техничке спецификације
ЈП „Путеви Србије“, 2007);
– агрегата за горње носеће слојеве од битуменизираног материјала по врућем
поступку (СРПС У.Е9.028);
– агрегата за израду заштитно-тампонског
слоја трупа пруге (лицитациона документација за испоруку каменог агрегата за
израду заштитног слоја трупа пруге);
– ломљеног камена и тесаника за груба зидања у нискоградњи и високоградњи;
– камена за уградњу у хидротехничке објекте.
Економски значај отварања новог површинског копа је свакако у томе што ће тржиште
бити додатно обезбеђено квалитетном сировинском базом у погледу континуираног снабдевања техничко грађевинским каменом.
Свакако највећи економски значај овог лежишта је економска исплативост.
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Б/ ПЛАНСКИ ДЕО

Б.1/ ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
1. ОБУХВАТ
Предлог границе плана је приказан у графичком прилогу лист бр. 2. Све парцеле су у
КО Воћњак – Лозница.
Границу обухвата чине целе парцеле 796,
797, 798 и 814, као и делови парцела 803 и 795
(делови путева). Површина обухваћена овим
планом износи 09.31.75 ха.

2. ПЛАНИРАНА НАМЕНА ЗЕМЉИШТА
Просторни план Репу блике Србије
(„Службени гласник РС“, број 88/10) дефинише лежишта кречњака као ТГК на предметној
локацији.
Планирана намена је: – претежна: индустрија грађевинског материјала
– допунска: занатска производња, складишта
Просторни план града Лознице дефинише
планирану намену:
– шумско земљиште

3. ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ И ПАРЦЕЛАЦИЈЕ
3.1 ВЛАСНИЧКИ СТАТУС ЗЕМЉИШТА
Табела 4. Парцеле у КО Воћњак
Редни број
1
2
3
4
5
6

Број парцеле
796
797
798
814
Део 803
Део 795

Површина м2
20352
53756
3113
13171
1450
1333

Власник
РС Месна заједница
РС Месна заједница
РС Месна заједница
РС Месна заједница
Град Лозница
Град Лозница

Намена
шумско земљиште
пољопривредно
пољопривредно
пољопривредно
некатегорисани пут
некатегорисани пут

Укупна површина обухвата износи 93175 м2.
3.2. ПЛАН РАЗГРАНИЧЕЊА ЈАВНИХ
ПОВРШИНА
Координате тачака нових међа потребних за
формирање јавних површина
ТАЧКА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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Х
6599806.82
6599809.34
6599820.45
6599831.69
6599799.36
6599821.43
6599842.94
6599842.79
6599853.87
6599864.37
6599873.72
6599878.86
6599884.05
6599872.50
6599878.48

Y
4928129.81
4928129.43
4928131.28
4928132.62
4928121.60
4928125.36
4928126.93
4928132.93
4928132.24
4928124.52
4928128.71
4928128.02
4928128.05
4928122.84
4928122.03

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

6599884.51
6599908.78
6599908.32
6599925.74
6599925.69
6599942.70
6599949.89
6599950.26
6599971.82
6599969.66
6599993.45
6599988.82
6600007.70
6600022.65
6600033.95
6600036.73
6600066.64
6600073.90
6600080.74
6600068.99
6600081.29

4928122.07
4928123.93
4928129.92
4928124.65
4928130.65
4928124.20
4928123.77
4928129.75
4928121.45
4928127.82
4928117.18
4928124.41
4928119.52
4928114.59
4928103.71
4928109.04
4928089.78
4928086.23
4928081.93
4928095.30
4928088.79

27.02.2015.

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
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6600092.34
6600105.08
6600107.52
6600111.56
6600117.45
6600113.19
6600114.54
6600120.42
6600120.50
6600118.61
6600110.62
6600103.11
6600113.50
6600105.94
6600100.48
6600093.01
6600087.06
6600092.63
6600085.80
6600080.52
6600076.86
6600075.13
6600073.77
6600070.93
6600064.66
6600062.08
6600053.92
6600045.10
6599929.39
6599922.55

4928080.31
4928060.59
4928058.36
4928062.80
4928055.22
4928050.13
4928039.40
4928046.09
4928038.66
4928031.47
4928029.32
4928022.71
4928023.35
4928017.42
4928014.50
4928009.20
4928002.23
4928016.63
4928010.42
4928003.01
4927994.49
4927985.56
4927969.69
4927958.30
4927948.38
4927945.45
4927936.91
4927929.06
4927834.04
4927827.64

Парцела П1 је путна површина, формирана од делова к. п. 814, 803 и 797.
Парцела 803 је путна површина која у
обухвату овог плана мења своју површину и
правац, а формира се од делова к. п. 797, 798,
796 и то од детаљне тачке 5, одакле скреће на
исток до укрштања са путем 795 код детаљне
тачке 57.
Парцела 795 је путна површина која у
обухвату овог плана мења своју површину,
правац задржава, а формира се од делова к. п.
795, 796 и 797.
За парцеле јавне намене предвиђене су
путне парцеле 803,7 95 и П1, а укупна површина износи 6926 м2. Површине парцела остале намене је 86249 м2 (за потребе каменолома
предвиђен је део између наведених путних површина које би се од делова к. п. 797, 798, 796,
803 и 814 могао формирати у једну парцелу).

67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

Парцела
Део 803
Део 795
П3
укупно

6599916.58
6599896.67
6599893.01
6599888.71
6599886.05
6599884.05
6599878.52
6599869.80
6599858.59
6599815.28
6599796.66
6599779.73
6599726.09
6599720.59
6599716.14
6599713.06
6599711.81
6599712.70
6599715.54
6599720.33
6599722.53
6599724.55
6599727.05
6599730.95
6599728.45
6599727.79
6599728.91
6599730.47
6599727.35

4927820.42
4927792.92
4927790.56
4927791.30
4927794.75
4927801.63
4927813.83
4927824.01
4927831.34
4927851.62
4927862.04
4927875.05
4927922.82
4927928.62
4927935.26
4927940.82
4927945.28
4927949.82
4927953.47
4927957.31
4927957.95
4927956.84
4927953.72
4927956.85
4927959.97
4927961.85
4927964.19
4927965.44
4927969.35

Површина (м2)
002498
002432
001996
6926

Дефинитивна површина новоформираних
парцела одредиће се спровођењем кроз катастарски операт.
4. ТРАСЕ, КОРИДОРИ И КАПАЦИТЕТИ
ИНФРАСТРУКТУРЕ
На простору који се овим концептом обрађује не постоји изграђена комунална инфраструктура (нема водоводне, канализационе,
ПТТ и електроенергетске мреже).
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4.1. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
До катастарских парцела бр. 796, 797, 798,
и 814, чији је статус власништво, постоје локални некатегорисани путеви на к. п. 803 и к.
п. 795, чија траса је приказана у графичком
прилогу лист бр. 5. Деоница локалног некатегорисаног пута на делу к. п. 803, који пресеца
експлоатационо поља, укида се, а планирано је
измештање те деонице и формирање нове трасе јавног пута по северном и источном ободу
посматраног подручја до уливања у некатегорисани пут на к. п. 795, за који се предвиђа реконструкција. На јужној граници посматраног
подручја од пута на к. п. 795 планирана је изградња приступне саобраћајнице дефинисана
теменима Т21–Т26 за прилаз парцелама на југозападној страни .
Саобраћајницу која је планирана и дефинисана теменима Т1–Т13 предвидети за тешко
саобраћајно оптерећење.
4.2. ХИДРОТЕХНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА
4.2.1. Снабдевање водом
Технолошки процес експлоатације кречњака не захтева употребу технолошких вода, већ
само потребе за питком водом. С обзиром на
број запослених и на тешкоће (удаљена локација, количине, изворишта) планирано је
обезбеђење локано – цистернама из локалног
система.
4.2.2. Фекална канализациона мрежа
С обзиром на то да је мали број запослених, планира се локално скупљање отпадних
вода у преносни санитарни контејнер и одвожење цистернама за отпадне воде.
4.2.3. Одвођење атмосферских вода
Атмосферске воде које падну унутар контуре копа одвести каналетама. Приликом сакупљања воде водити рачуна о ерозији канала,
потребно је предвидети каскаде. Предвиђена је
евакуација отпадних вода са површинског копа
каналетама које се уливају у таложник из кога
ће се вода , после таложења механичких честица и муља, преливати у слободне површине и
даље у Ђумурански поток. Талог из таложника ће се одвозити и депоновати на јаловишту .
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Рударско-технолошки поступци експлоатације
и транспорта руде, као и складиштење руде и
јаловине, не угрожавају режим површинских
вода у сливу Ђумуранског потока – притоке
реке Штире и подземних вода.
Ситуациони план хидротехнике приказан
је у графичком прилогу лист бр. 6.
4.3. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА И ТТ
ИНФРАСТРУКТУРА
С обзиром на то да у непосредној близини, на удаљености до 1 км, нема електроенергетских објеката довољног капацитета за погон
опреме за прераду камена на електромоторни
погон, планирана је мобилна опрема са погоном
моторима са унутрашњим сагоревањем (течна
горива), и радним временом у току обданице. За
потребе одржавања опреме (за електричне алате)
и опште потребе послужиоца предвиђена је набавка дизел електричног агрегата снаге 10 кВА.
За случај потребе продужетка рада и изван обданице расвета радилишта се осветљава
рефлекторском расветом са напајањем преко
дизел електричног агрегата.
Успостављање телефонских комуникација
обављаће се преко мобилне телефоније, која је
доступна на овом терену.
Б.2./ ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
1. ПРАВИЛА ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКАТА
Претежна намена: грађевинска индустрија
– каменолом
Допунска намена: производно занатство,
складишта
2. РЕГУЛАЦИОНЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ
ЛИНИЈЕ
Планом су утврђене регулационе линије
саобраћајница. У односу на регулациону линију
планирана грађевинска линија је 10 метара.
3. УСЛОВИ ЗА ЗАШТИТУ НЕПОКРЕТНИХ
КУЛТУРНИХ ДОБАРА
У оквиру границе обухвата Плана не налазе се проглашена непокретна добра, као ни
изграђени објекти под претходном заштитом,
односно евидентирани односи.
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Инвеститори и извођачи радова се обавезују да уколико би се током радова наишло на
археолошка налазишта или археолошке предмете, да одмах без одлагања прекину радове и
обавесте надлежни Завод за заштиту споменика културе и да преузму мере да се налаз не
уништи и сачува на месту у положају у ком је
откривен.
У обухвату плана нису предвиђени стални
објекти – предвиђени су градилишни контејнери, санитарни контејнери (тоалети), што је
приказано на графичком прилогу бр. 9.
4. УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ
ПОВРШИНА
У оквиру границе обухвата Плана није
планирано организовање јавних зелених површина.
5. УСЛОВИ ЗАШТИТЕ ОД
ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И
ПОЖАРА
Заштита од елементарних непогода
Приликом изградње објеката, обавезна
је примена прописа о градњи у сеизмичким
подручјима како би објекти поднели слабе и
умерене земљотресе у границама еласто-пластичних деформација, као и јаке земљотресе без
рушења, уз већа оштећења која не нарушавају
стабилност носеће конструкције.
Један од основа при изради планских докумената су сеизмолошке подлоге. Њихов садржај
представљају ефекти, очекивани са различитом
вероватноћом земљотреса изражених најчешће
преко сеизмичког интензитета или максималног хоризонталног убрзања .
Предметни простор лежишта и експлоатационог поља се налази на подручју са могућим
потресима од 8° МСК.
Заштита од пожара
Сви планирани садржаји морају бити
пројектовани и реализовани у складу са
Законом о заштити од пожара („Службени
гласник РС“, број 111/09) и осталим важећим
прописима и релевантним стандардима .
Ради заштите од пожара планирати и
пројектовати саобраћајнице и платое око објеката за несметан прилаз ватрогасних возила у
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складу са Правилником о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене
платое за ватрогасна возила у близини објеката
повећаног ризика („Службени лист СРЈ“ број
13/98).
6. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ
За потребе израде овог плана детаљне регулације, предузеће „Геостим“ д. о. о. из
Београда израдило је Студију о процени утицаја
на животну средину експлоатације доломита
као техничко-грађевинског камена у лежишту
„Воћњак“.
Предвиђене су методе и мере рекултивације, које подразумевају предузимање одговарајућих агротехничких мера, као и избор
биљних култура. То пре свега подразумева
спровођење потребних фаза рекултивације
(техничке и биолошке фазе).
Одлагање јаловине вршиће се булдожером
на простору предвиђеном за одлагање у оквиру
експлоатационог поља.
Одређен је начин складиштења експлозивних средстава.
Предвиђена је евакуација отпадних вода са
површинског копа каналетама које се уливају у
таложник, из кога ће се вода, после таложења
механичких честица и муља, преливати у слободне површине и даље у Ђумурански поток.
Талог из таложника ће се одвозити и депоновати на јаловишту.
Отпадне фекалне воде сакупљаће се у преносни санитарни контејнер и одвозити цистернама за отпадне воде.
За потребе коришћења електрична енергије предвиђен је агрегат.
Код одабира локација за извођење истражних радова, водити рачуна да се изабере потреба за израдом нових приступних путева већ
користити постојеће асфалтне и макадамске
путеве .
При изради истражних раскопа водити
рачуна да се не оштети или уништи коренов
систем високих стабала – обавезно извршити
механичку заштиту стабала .
Ако је неопходно извршити сечу стабала, обавезно је обезбедити дознаку без обзира
на то да ли су шуме у приватном или државном власништву. Дознаку стабала врши ЈП
,,Србијашуме“, и то надлежна шумска управа.
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Мазиво и гориво неопходно је транспортовати, депоновати и њима руковати поштујући
при томе мере заштите прописане законском
регулативом која се односи на опасне материје .
У случају квара на бушаћој гарнитури,
транспортним средствима или другој ангажованој механизацији, гориво, машинска и друга
уља не смеју се директно упуштати у земљиште
као и у водотоке, већ се иста морају сакупљати
и евакуисати на прописан начин до локације
коју одреди надлежна комунална служба.
7. ТЕХНИЧКА И БИОЛОШКА
РЕКУЛТИВАЦИЈА ДЕГРАДИРАНОГ
ПРОСТОРА ПОВРШИНСКОГ КОПА
КАМЕНОЛОМА
Техничка етапа рекултивације подразумева низ активности којима ове просторе треба
привести намени. Концепција пројектног решења подразумева:
• просторну рекултивацију комбинованим
поступком – ауторекултивацијом и еурекултивацијом;
• спровођење техничких фаза рекултивационих радова спровешће се у складу са
пројектованим решењима завршног изгледа површинског копа;
• подизање жбунастог засада слободне
форме и засад дрвенастих култура, уз
приоритетно коришћење аутохтоних
биљних врста.
По завршетку рударских радова на локалитету „Воћњак“ могу се издвојити:
• зоне заштитног појаса који се формира
око површинског копа,
• зона коју чине косине површинског копа
са етажним равнима и
• зона платоа етаже.
Заштитни појас формира се тако што се
на растојању од око 1 м од обода површинског
копа, изврши садња одређених жбунастих
врста. Намена овог појаса је визуелна заштита са жбуњем, која има и улогу заштите против ширења прашине са површинског копа.
Хоризонтална површина етаже се након завршетка радова насипа материјалом прикупљеним у фази експлоатације и затим се тај материјал грубо равна и припрема за биолошку
рекултивацију.
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Успешност рекултивације зависи од спровођења пројектом датих решења. Одступања су
могућа у односу на повећање површина за рекултивацију услед ширења површинског копа
након истека пројектом предвиђеног периода.
За потребе праћења обнове вегетације, шумског земљишта, популација угрожених врста
птица, стања животне средине, као и успостављање екосистема, неопходно је успоставити
мониторинг у поступку извођења радова и у
периоду од најмање две године након обављених радова.
Биолошка рекултивација је сложен и дуготрајан поступак који захтева мултиди-сциплинарни приступ, претходну анализу постојећег
стања на терену и извођење по фазама, а потом
и накнадно праћење процеса и сталне корекције. У пракси су чести примери неуспешних биолошких рекултивација због неадекватне припреме, извођења радова или због накнадног
штетног антропогеног утицаја на рекултивисане површине.
Екоремедијације подразумева коришћење
природних процеса у заштити и унапређењу
екосистема, антропогене деструкције индустријског порекла, који
посебно нарушавају животну средину, па
је основни приступ заснован на чињеници да
никакво додатно оптерећење технолошким
процесима, не сме имати утицај.
Класичне методе ремедијације су скупе
па су развијене неке алтернативне методе као
што је екоремедијација у којој долази до интеракције између биљака и микроорганизама а
крајњи резултат је чишћење земљишта, воде и
ваздуха. То је природан процес који се одвија
у природним еко-системима без антропогеног
утицаја безопасан је за здравље људи, то јест
нема додатног нарушавања животне средине.
На овај начин подиже се самоодрживост
кроз динамичку промену структуре.
Оштећена земљишта рударским радовима
немају једноставан приступ у решавању проблема. Поступци се спроводе по етапама уз обавезу праћења, захтевни су али једини поуздани, јер у току развоја вегетације неког подручја
биљне заједнице пролазе кроз периоде:
• Сукцесије
• Ецезиса – нека од врста којој нови услови
најбоље одговарају
• Компетиција – када је изражена борба
за опстанак, која је најјаче изражена из-
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међу јединки и врста са истим животним
потребама
• Реакције – када насељене врсте модификују првобитне услове станишта (влажност, плодност и остало) и тиме стварају
нове могућности за развој станишта
• Стабилизације – када развиће заједница
бива мање или више успорено.
Успостављање одређене биолошке равнотеже везано је за почетну фазу, која треба да
обезбеди везивање кореновог система пионирских врста, које су услов настанка пионирских
фитоценоза, са ниским степеном организације
и малим бројем врста.
Све врсте морају имати јасну улогу у поштовању настанка фитоценозе јер немају све
врсте подједнак значај.
Багрем и багремац су врсте препоручене
за рекултивацију, али морају се додати и врсте које имају јачу динамичку снагу и које ће
додатно употпунити изградњу стабилне фитоценозе. Назване као едификатори станишта, водећи рачуна да је за њихово постијање изузетно
важно стање развоја и остале вегетације, јер
су поједине врсте изузетно важне у изградњи
заједнице. У првим фазама, док касније умањују
свој значај.

Табела бр. 1: Заступљеност зелених површина
( ГУП – Лозница ст. бр. )
Подручје града Лознице има значајан потенцијал шума приградског дела, које су делимично повезане са градом, што је случај и са делом приградског насеља Воћњак. Шумски комплекс Борковача у зони Штире на путу према
Зајачи јесте изданачка шума граба, са великим
присуством багрема и мањом заступљености
липе, букве, храста и црног јасена. Санитарна
сеча је потребна у периоду првог степена.
При избору садница критеријуми су били
различити, отпорност на сушу (багрем, кестен),
киселе реакције супстрата (смрча), брзи раст
(јавор, платан), могућност акумулације аероседимената на лишћу (платан) или једноставнија
производња садница (трешња, багрем).
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Фитоценозно подручје лозничког дела
Воћњака припада свези која подржава набројане врсте.
Поступак који је неопходан има следеће
процедуре:
Пре садње извршена је припрема предвиђене површине на старофлотацијском јаловишту. На површини платоа величине око
12570 м2 од чега косине етаже површинског
копа заузимају 9120 м2, хоризонтална површина основног етажног платоа укупне површине
37700 м2, као и заштитни појас укупне површине 8000 м2, предлаже се додатна анализа предлога поступка садња у три различите подлоге:
1 – плодна земља,
2 – мешавина земље и јаловине у односу
1 : 1, и
3 – чиста јаловина.
Садњу дрвенастих врста и траве најпогодније је обављати у јесењем периоду (новембар),
а потом су спроведене одговарајуће мере неге и
заливања, па затим окопавања биљака (јун и октобар); у јуну се врши и прихрањивање садница
(комбинованим НПК ђубривом, у количини од
20 г по садници).
У току вегетационе наредне сезоне – године прати се раст и развој садница и оцењиван
је проценат преживљавања.
За податке о степену преживљавања за
поједине врсте и три наведена типа супстрата
ради се анализа варијансе и Фишеров тест (п
> 0,05).
Физиолошка виталност оцењује се преко
евидентирања садница појавом сушења врха и
светлије зелене до жутозелене боје асимилационих органа у односу на виталне.
ЗАКЉУЧАК
С обзиром на то да је за успех рекултивације неопходно добро проучити услове
и пратити стање фитоценоза и динамику
промена, јер су у питању оштећена земљишта,
превођење земљишта је дуготрајан и захтеван
процес.
Ситуациони план стања радова на крају
техничке и биолошке рекултивације приказан
је у графичком прилогу лист бр. 11.
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8. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ
ИЗГРАДЊЕ
Ради повећања енергетске ефикасности,
приликом пројектовања, изградње и касније
експлоатације објеката, као и приликом опремања енергетском инфраструктуром, потребно
је применити следеће мере:
• приликом пројектовања водити рачуна
о облику, положају и повољној оријентацији објеката;
• користити класичне и савремене термоизолационе материјале приликом
изградње, као на пример камену вуну,
стиродур и др.
За инсталацију осветљења употребити
енергетски ефикасна расветна тела.
9. ПРИМЕНА ПЛАНА
Доношењем овог плана омогућено је издавање локацијске дозволе, као и информације о
локацији.

11
На основу чл. 4. и 13. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“,
број 88/11), члан 20. став 1. тачка 5. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
број 129/07), чл. 40. и 84. Статута града Лознице
(„Службени лист града Лознице“, број 8/14 –
пречишћен текст), Скупштина града Лознице,
на седници одржаној дана 26. фебруара 2015.
године, донела је

ОДЛУКУ
о изменама Одлуке о одржавању чистоће,
јавних и зелених површина и
заштити комуналних објеката
Члан 1.
У Одлуци о одржавању чистоће, јавних и
зелених површина и заштити комуналних објеката („Службени лист града Лознице“, бр. 6/09,
9/09, 2/11, 9/11, 4/13 и 11/13) у члану 31. став 2.
после речи: „Лешница“ додају се речи: „Доњи
Добрић, Руњани, Козјак“.
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Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу града
Лознице“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-4/15-22-9
Датум: 26. фебруар 2015. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с. р.
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На основу члана 2. Закона о комуналним
делатностима („Службени гласник РС“, број
88/11), члана 20. тачка 5. и члана 32. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, број 129/07) и чл. 40. и 84. Статута града
Лознице („Службени лист града Лозницe“, бр.
19/08 и 6/13), Скупштина града Лозницe, на
седници одржаној 26. фебруара 2015. године,
донела је

ОДЛУКУ
о изменама и допунама
Одлуке о jавним паркиралиштима
Члан 1.
У Одлуци о јавним паркиралиштима
(„Службени лист града Лознице“, бр. 6/09, 3/11,
4/13 и 2/14) у члану 10. ставу 2. после речи: „идентификован“ додају се речи: „на лицу места“.
Члан 2.
У члану 22. став 5. мења се и гласи:
„Ако корисник не плати доплатну паркинг
карту у предвиђеном року, Предузеће ће покренути прекршајни поступак пред надлежним судом.“
Члан 3.
Члан 26. мења се и гласи:
„Доплатна паркинг карта у износу од 2.000
динара издаће се на лицу места правном лицу и
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предузетнику ако користи јавно паркиралиште
супротно одредбама чланова 12,13,14. и 20. став
1. и став 2.
Доплатна паркинг карта у износу од 1.000
динара издаће се на лицу места и одговорном
лицу у правном лицу за прекршај из става 1.
овог члана.
Доплатна паркинг карта у износу од 1.000
динара издаће се на лицу места физичком лицу
за прекршај из става 1. овог члана.“

(„Службени лист општине Лозница“, број 5/05),
(у даљем тексту: „пешачка зона“) и улици
Војводе Мишића и делу улице Бањска.

Члан 4.

Забрана саобраћаја из члана 2. ове одлуке не односи се на следећа возила кад су на
ХИТНИМ интервенцијама :

Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу града
Лознице“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-4/15-22-10
Датум: 26. фебруар 2015. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с. р.
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На основу чл. 20. и 32. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/07), чл. 157, 158. и 160. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, бр. 41/09, 53/10, 101/11 и 55/14) и члана 40. Статута града Лознице („Службени лист
града Лознице“, бр. 19/08 и 6/13) и Скупштина
града Лознице, на седници одржаној 26. фебруара 2015. године, донела је

ОДЛУКУ
о функционисању режима саобраћаја у
пешачкој зони у улици Јована Цвијића
Члан 1.
Овом одлуком уређује се функционисање
режима саобраћаја у деловима улице Јована
Цвијића у Лозници, од улице Владе Зечевића
до улице Војводе Мишића и од улице Војводе
Мишића до улице Гимназијске, који су проглашени „ПЕШАЧКОМ ЗОНОМ“ (пешачком
улицом) одлуком Скупштине општине Лозница

Члан 2.
Одређује се забрана саобраћаја за сва возила у „ПЕШАЧКОЈ ЗОНИ“.
Члан 3.

– возила хитне помоћи;
– ватрогасна возила;
– возила полиције;
– возила Електродистрибуције;
– возила Градске чистоће,
– возила за отклањање кварова на ТТ
инсталацијама, водоводној и канализационој мрежи, топловодима, гасним
инсталацијама, електроинсталацијама,
саобраћајној инфраструктури и другој
инфраструктури и инсталацијама;
– возила за одношење непрописно паркираних возила.
Возила из става 1. овог члана не морају
прибављати посебно одобрење за улазак у
„ПЕШАЧКУ ЗОНУ“, али морају бити посебно
обележена.
Члан 4.
„ПЕШАЧКОМ ЗОНОМ“ могу пролазити
возила станара који живе у њој (имају пребивалиште, боравиште и сл.) ради доласка до својих
дворишта (индивидуалних, колективних и др.
стамбених објеката) и гаража, без задржавања
возила у улици, уз претходно прибављено одобрење надлежног органа.
Возила која врше превоз покућства, огревног материјала, селидбе и сл. за потребе станара из „ПЕШАЧКЕ ЗОНЕ“, чија укупна маса не
прелази пет тона, могу се кретати „ПЕШАЧКОМ
ЗОНОМ“ у периоду од 5.00 до 9.00 часова и у
периоду од 16.00 до 18.00 часова, уз претходно
прибављено одобрење надлежног органа.
Одобрења из ст. 1. и 2. овог члана издаје
Градска управа – Одељење за привреду, на захтев станара уз који се достављају фотокопије
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докумената: саобраћајне дозволе, возачке дозволе и личне карте, а за одобрење из става 2. и
уговор о превозу покућства, огревног материјала, селидби и сл. закљученог између станара и
превозника.
Члан 5.
У „ПЕШАЧКУ ЗОНУ“ у одређено време,
уз претходно прибављено одобрење Градске
управе – Одељења за привреду, могу улазити:
• возила ПТТ када врше допрему и отпрему пошиљака у времену од 05.00 до 09.00
часова и од 16.00 до 18.00 часова;
• возила којима се врши снабдевање продавница и других пословних просторија,
просторија институција, установа и сл,
смештених у пешачкој зони, чија укупна
маса не прелази 5 тона, без задржавања
дужег од 15 минута, у времену од 05,00
до 09,00 часова;
• возила којима се врши снабдевање – опслуживање градилишта (теретна возила, грађевинска механизација и сл.), чија
укупна маса не прелази пет тона, а у времену од 05.00 до 09.00 часова и од 16.00
до 18.00 часова.
За одобрење из става 1. овог члана плаћа
се локална комунална такса.
У „ПЕШАЧКУ ЗОНУ“ без претходно прибављеног одобрења Градске управе – Одељења
за привреду могу улазити и:
• возила на одржавању јавне хигијене –
комунална возила за одношења смећа,
прање пешачке зоне и сл. у периоду од
1.00 до 7.00 часова;
• возила на одржавању електроинсталација, водоводне и канализационе мреже,
ТТ инсталација, гасних инсталација, топловода, саобраћајне инфраструктуре и
др. инфраструктуре и инсталација.
Члан 6.
У циљу саобраћајног растерећења центра
града одређује се забрана саобраћаја за теретна
возила чија највећа дозвољена маса прелази три
тоне у улици Војводе Мишића у Лозници, од
улице Гимназијске до улице Бањске.
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Члан 7.

У циљу саобраћајног растерећења центра
града одређује се и забрана саобраћаја за теретна возила чија највећа дозвољена маса прелази три тоне у делу улице Бањска у Лозници, од
улице Слободана Пенезића, а у смеру од Бање
Ковиљаче.
Члан 8.
У „ПЕШАЧКОЈ ЗОНИ“ возила се морају
кретати брзином кретања пешака, тако да не
угрожавају пешаке.
Члан 9.
Надзор над применом ове одлуке врши
Одељење за привреду Градске управе града
Лознице.
Члан 10.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаја да важи Одлука о измени постојећег режима саобраћаја („Службени лист града Лозницe“,
број 7/09).
Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу града
Лозницe“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-4/15-22-11
Датум: 26. фебруар 2015. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с. р.
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На основу чл. 157. и 158. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, бр. 41/09, 53/10, 101/11 и 55/14), и чл.
40. и 84. Статута града Лозница („Службени
лист града Лознице“, бр. 19/08 и 6/13),
Скупштина града Лознице, на седници одржаној 26. фебруара 2015. године, доноси
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ОДЛУКУ
о безбедности саобраћаја на путевима на
територији града Лознице

II ПРАЋЕЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈА
Члан 6.

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком уређују се правила и прописи у вези са: стањем пута у погледу услова
за безбедно одвијање саобраћаја на територији града Лознице, техничким регулисањем
саобраћаја, управљањем саобраћајем, безбедношћу пута у процесу пројектовања, изградњом,
реконструкцијом и одржавањем, посебним
мерама и овлашћењима који се примењују у
саобраћају на путу, као и с инспекцијским надзором повереним законом.
Члан 2.
Мере безбедности и друге мере у вези са
безбедношћу саобраћаја на путевима на територији града Лознице, спроводе се по одредбама
Закона о безбедности саобраћаја на путевима,
одредбама ове одлуке и другим важећим прописима.
Члан 3.
Сви учесници у саобраћају на путевима на подручју града Лознице дужни су да се
придржавају одредаба Закона о безбедности
саобраћаја на путевима, ове одлуке и аката донетих на основу истих.

Савет за безбедност, као стално радно тело
Скупштине града Лознице, по сопственој иницијативи подноси Скупштини града Лознице
извештај о стању безбедности на путевима.
Градско веће града Лознице подноси
Скупштини града Лознице извештај о стању
безбедности саобраћаја на том подручју најмање двапут годишње, у складу са Законом о
безбедности саобраћаја на путевима.
Члан 7.
Град Лозница у оквиру својих права и
дужности обезбеђује средства за финансирање
унапређења безбедности саобраћаја на својој
територији.
Извори средстава финансирања за унапређење безбедности саобраћаја су:
1. буџет града;
2. наплаћене новчане казне за прекршаје
на подручју града предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима, и то 30% средстава од наплаћених
новчаних казни припадају буџету града,
од чега 50% средстава се користи за поправљање саобраћајне инфраструктуре
града, а у циљу унапређења безбедности
саобраћаја на путевима;
3. поклони или прилози покровитеља дати
граду;
4. остали приходи.

Члан 4.
Надзор над саобраћајном сигнализацијом
у погледу безбедности саобраћаја на територији града Лознице врши саобраћајна полиција,
градска саобраћајна и комунална инспекција и
комунална полиција у складу са Законом, овом
одлуком и другим важећим прописима.
Члан 5.
Скупштина града Лознице доноси Стратегију и Годишњи план безбедности саобраћаја
на путевима на свом подручју у складу са
Националном стратегијом и Националним
планом.

Члан 8.
Поред намене из члана 7. ове одлуке новчана средства из члана 7. користе се и за:
1. рад Савета за безбедност саобраћаја на
територији града Лознице из члана 42.
ове одлуке;
2. унапређење саобраћајног васпитања и
образовања;
3. превентивно-промотивне активности из
области безбедности саобраћаја;
4. научноистраживачки рад у области безбедности саобраћаја;
5. техничко опремање јединица саобраћајне полиције које контролишу и регули-
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шу саобраћај на путевима и других органа надлежних за послове безбедности
саобраћаја.
Члан 9.

Поменута средства се користе према програму који доноси Градско веће на предлог
Савет за безбедност саобраћаја на територији
града Лознице.

III ПУТЕВИ
Управљање и заштита
Члан 10.
Управљач општинским путевима, улицама
у насељу и некатегорисаним путевима на територији града Лознице је Јавно предузеће „Град“
из Лознице (у даљем тексту: управљач пута).
Управљач пута дужан је да прати стање
безбедности саобраћаја на путевима из њихове надлежности.
Члан 11.
Путеви морају бити пројектовани, изграђени, реконструисани и одржавани тако да се саобраћај на њима може одвијати несметано и
безбедно и морају испуњавати прописане услове.

ходности општинских путева, некатегорисаних
путева и улица у зимском периоду и у случају
елементарних непогода или ванредних догађаја
због којих је настао прекид саобраћаја, односно
због чега су знатно отежани услови саобраћаја.
Члан 15.
Управљач пута дужан је да прати стање безбедности саобраћаја на путу, обезбеди независне
пројекте у циљу идентификације опасних места
на путу, обавља стручне анализе високоризичних деоница пута (црне тачке) и сачини појединачни пројекат за санирање ризичних деоница
и опасних места у складу са тим пројектом.
Инспекцијска контрола јавног пута
Члан 16.
Редовну инспекцијску контролу пута –
општинског пута, некатегорисаног пута и улица у насељу, са аспекта безбедности саобраћаја
на путу, врши инспектор за путеве – градски
саобраћајни инспектор Градске управе града
Лознице.
На основу налаза градског саобраћајног
инспектора управљач пута мора обезбедити
пројекат којим се утврђују мере за безбедно
одвијање саобраћаја на путу.
Прелаз пута преко железничке пруге

Члан 12.

Члан 17.

На пролазу државног пута кроз насеље
мора бити изграђен тротоар.

Прелаз пута преко железничке пруге мора
бити обележен прописаном саобраћајном сигнализацијом.

Члан 13.
Приликом изградње новог или реконструкције постојећег јавног пута управљач пута
мора обезбедити пројекат стратешке компаративне анализе утицаја тог пута на безбедност
саобраћаја на путној мрежи.
Члан 14.
Управљач пута дужан је да благовремено и
тачно обавештава јавност о ограничењу и забрани саобраћаја на јавним путевима на територији
града Лознице, о ванредним условима и посебним мерама за саобраћај на њима, као и про-
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Члан 18.
На прелазу пута са савременим коловозним застором (асфалт, бетон, коцка и сл.)
преко железничке пруге мора се поставити
светлећи саобраћајни знак којим се најављује
приближавање воза.
На прелазу пута преко железничке пруге постављају се браници или полубраници, а
којима могу бити придодати уређаји за давање
звучних знакова који упозоравају на спуштање
браника, односно полубраника.
Када су на прелазу пута преко железничке
пруге постављени браници или полубраници,
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а не користе се, морају бити уклоњени или на
одговарајући начин прекривени.
Уколико се ради о прелазу пута преко железничке пруге који нема савремени коловозни
застор, на том месту мора се поставити светлећи саобраћајни знак који најављује приближавање – долазак воза.
IV ТЕХНИЧКО РЕГУЛИСАЊЕ
САОБРАЋАЈА
Члан 19.
Техничко регулисање саобраћаја на државним путевима обавља министарство надлежно за
послове саобраћаја, а на општинским путевима,
некатегорисаним путевима и улицама у насељима Одељење за привреду Градске управе града
Лознице (у даљем тексту: Одељење за привреду).
На делу пута где се сусрећу или укрштају
државни и општински путеви, некатегорисани путеви, односно улице у насељу, Одељење
за привреду дужно је да приликом техничког
регулисања саобраћаја из своје надлежности
акта која доноси усклади са начином техничког
регулисања саобраћаја на државном путу.
Члан 20.
Под техничким регулисањем саобраћаја
подразумевају се све мере и акције којима се
утврђује режим саобраћаја у редовним условима и у условима радова на путу, а нарочито:
усмеравање и вођење саобраћаја, управљање
брзинама у функцији густине саобраћајног
тока, ограничење брзине у функцији стања коловоза и временских услова, одређивање једносмерних путева и улица, утврђивање путева
и улица у којима се забрањује саобраћај или
саобраћај одређене врсте возила, ограничење
брзине кретања за све или поједине категорије
возила, одређивање простора за паркирање и
заустављање возила, снабдевање, усмеравање и
преусмеравање корисника, одређивање безбедног и ефикасног начина регулисања саобраћаја
на раскрсницама, локација аутобуских стајалишта, дозвољена осовинска оптерећења, ради
заштите животне средине и слично.
Саобраћајно-техничким мерама у насељу
уређује се режим саобраћаја у редовним условима и у току радова на путу, а нарочито: усмеравање транзитног, теретног, бициклистич-
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ког, пешачког саобраћаја, утврђивање путева
и улица намењених јавном превозу путника,
ограничење брзине за све или поједине категорије возила, одређивање једносмерних улица, пешачких зона, зона успореног саобраћаја,
зона „30“, зона школе, зона заштите животне
средине, одређивање безбедног и ефикасног начина регулисања саобраћаја на раскрсницама,
одређивање простора за паркирање и слично.
За спровођење утврђеног режима саобраћаја мора се израдити саобраћајни пројекат и на путу поставити саобраћајна сигнализација према пројекту. Одељење за привреду
даје сагласност да је пројекат израђен у складу
са утврђеним режимом саобраћаја.
Члан 21.
Управљач пута је обавезан да саобраћајни
знак који означава насеље, постави на путу у непосредној близини места где постоје изграђени
редови, односно групе стамбених или пословних
објеката, на месту где је очекивано присуство
пешака који остварују потребе у том насељу.
Управљач пута је обавезан да саобраћајни
знак који означава престанак насеља постави на
путу у непосредној близини места где престаје
део пута на коме су испуњени услови из става
1. овог члана.
Колски улаз у зграду, двориште или гаражу, управљач пута мора обележити прописаном
саобраћајном сигнализацијом којом се означава
забрана заустављања и паркирања на коловозу,
односно тротоару.
Члан 22.
Општински путеви, некатегорисани путеви и улице у насељу, морају да се обележе
прописаном саобраћајном сигнализацијом,
којом се учесници у саобраћају упозоравају на
опасност која им прети на путу, односно делу
пута, стављају до знања ограничења, забране и
обавезе којих се учесници у саобраћају морају
придржавати и дају потребна обавештења за
безбедно и несметано одвијање саобраћаја.
Саобраћајном сигнализацијом се морају
обележити и опасности привременог карактера, нарочито оне које настану услед изненадног
оштећења или онеспособљавања пута, као и
привремена ограничења и привремене забране, а ови знакови се морају уклонити одмах чим
престану разлози због којих су постављени.
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Управљач пута дужан је да опреми путеве
неопходном саобраћајном сигнализацијом у
складу са чл. 20, 21. и 22. ове одлуке.
Члан 23.
Саобраћајну сигнализацију чине саобраћајни знакови, ознаке на коловозу и тротоару,
светлосне и друге ознаке на путу.
Саобраћајна сигнализација се поставља и
одржава тако да учесници у саобраћају могу на
време и лако да их уоче дању и ноћу и да благовремено поступе у складу са њиховим значењем, а сходно важећим прописима.
Саобраћајна сигнализација мора се уклонити, допунити или заменити, ако њено
значење не одговара измењеним условима саобраћаја на путу или захтевима безбедности
саобраћаја.
Садржај, боја и величина саобраћајне сигнализације мора да буде у складу са важећим
прописима.
Саобраћајна сигнализација мора да буде
осветљена или израђена од светлоодбојних материјала сходно важећим прописима.
Саобраћајну сигнализацију на општинским путевима, некатегорисаним путевима и
улицама у насељу поставља, замењује, допуњује,
обнавља и одржава, а сходно одредбама овог
члана и другим важећим прописима, управљач
пута.
Члан 24.
На саобраћајној сигнализацији и на њеном
носачу, забрањено је постављање било чега што
није у вези са значењем саме сигнализације.
Забрањено је неовлашћено постављање,
уклањање, оштећивање и измена значења саобраћајне сигнализације, као и опреме пута.
На путевима и улицама не смеју се постављати табле, знакови, светла, стубови или
други слични предмети којима се заклања или
умањује видљивост (уочљивост) постављене
саобраћајне сигнализације.
Забрањено је на путевима и улицама постављати предмете који својим обликом, бојом,
изгледом или местом постављања, подражавају
или личе на саобраћајну сигнализацију, или
заслепљују учеснике у саобраћају, или одвраћају
њихову пажњу у мери која може бити опасна за
безбедност саобраћаја.
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Пешачка зона
Члан 25.

Пешачка зона је део пута, улице или део
насеља по коме је дозвољен искључиво саобраћај пешака.
Пешачка зона мора бити обележена прописаном саобраћајном сигнализацијом.
У пешачкој зони, у одређеном временском
периоду, надлежни орган јединице локалне самоуправе, може дозволити кретање одређених
возила брзином кретања пешака, тако да не угрожавају пешаке.
Пешачка зона се утврђује одлуком Скупштине града Лознице.
Зона успореног саобраћаја
Члан 26.
Зона успореног саобраћаја возила је део
пута, улице или део насеља у коме коловоз користе пешаци и возила.
Возач је обавезан да се у зони успореног
саобраћаја креће тако да не омета кретање пешака и бициклиста, брзином кретања пешака,
а највише 10 км/час.
Зона успореног саобраћаја мора бити обележена прописаном саобраћајном сигнализацијом.
Зона успореног саобраћаја одређује се
техничким регулисањем саобраћаја у складу са
Законом о безбедности саобраћаја на путевима
и овом одлуком.
Зона „30“
Члан 27.
Зона „30“ је део пута, улице или насеља у
којој је брзина кретања возила ограничена до
30 км/час.
Зона „30“ мора бити обележена прописаном саобраћајном сигнализацијом.
Зона „30“ одређује се техничким регулисањем саобраћаја у складу са Законом о безбедности саобраћаја на путевима и овом одлуком.
Зона школе
Члан 28.
Зона школе је део пута или улице која се
налази у непосредној близини школе, и као так-
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ва обележена је одговарајућом саобраћајном
сигнализацијом.
Брзина кретања возила у зони школе у насељу је ограничена до 30 км/час, а ван насеља
до 50 км/час, у времену од 7.00 до 21.00, осим
ако саобраћајним знаком време забране није
другачије одређено.
У зони школе надлежни орган за саобраћај
наложиће управљачу пута примену посебних
техничких средстава за заштиту безбедности
деце.
Управљач пута дужан је да примени посебна техничка средства.
Зона школе одређује се техничким регулисањем саобраћаја у складу са Законом о безбедности саобраћаја на путевима и овом одлуком.
Техничка средства
за успоравање саобраћаја
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изградње, надлежни органи за израду ових докумената су обавезни да обезбеде учешће представника Градске управе и органа унутрашњих
послова надлежних за послове саобраћаја.
Члан 31.
Управљач пута дужан је да изради за већ
изграђене путеве и улице из надлежности локалне самоуправе, саобраћајно-техничку документацију о постављеној саобраћајној сигнализацији (пројекат, катастар и сл.).
Члан 32.
Највећа дозвољена брзина кретања возила
на путевима и у улицама у насељу на територији
града Лознице, а на путевима и у улицама у насељу из надлежности града, је 50 км/час.

Члан 29.

Члан 33.

Техничким средствима за успоравање саобраћаја учесницима у саобраћају се физички
ограничава брзина кретања возила, односно
додатно се упозоравају да брзина којом се крећу
није безбедна.
Физичке препреке за успоравање саобраћаја дозвољено је поставити на општинским
путевима у насељу.
Изузетно, физичке препреке за успоравање саобраћаја могу се поставити на државним путевима у зонама школа, вртића и других
објеката поред којих је ради безбедности свих
учесника у саобраћају додатно ограничена дозвољена брзина у насељу.
Техничка средства за успоравање саобраћаја постављају се према пројекту на који
сагласност даје Одељење за привреду, а за путеве из своје надлежности.
Техничка средства за успоравање саобраћаја морају бити обележена прописаном
саобраћајном сигнализацијом.

Снабдевање привредних субјеката, утовар
и истовар робе, на коловозу и тротоару путева
и улица, а у случају да не постоји изграђен прилазни пут за утовар–истовар робе до пословних
објеката, може се вршити у времену од 3.00 до
6.00, од 8.00 до 9.00 часова и од 16.00 до 18.00 часова и оно се врши на за то одређеним местима.
Одељење за привреду одређује место утовара и истовара робе – снабдевање, које се врши
на коловозу или тротоару путева и улица где је
забрањено заустављање и паркирање возила,
а за путеве и улице из надлежности локалне
самоуправе.

V ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Члан 30.
У поступку припреме, израде и измене урбанистичких планова и одлука које замењују
урбанистичке планове, уређајних основа, као и
програма комуналне или стамбено-комуналне

Члан 34.
Обележавање улица саобраћајном хоризонталном сигнализацијом управљач пута
врши два пута годишње, по претходно извршеним поправкама коловоза, а по потреби и
чешће, према стању видљивости саобраћајне
хоризонталне сигнализације.
Сагласност за пролазак одређених
категорија возила путевима и улицама на
којима је саобраћајним знаком ограничено
коришћење
Члан 35.
За путеве и улице из надлежности града,
на којима је саобраћајним знаком ограничено
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коришћење за возила одређене носивости или
одређене категорије, управљач пута може заинтересованим странкама издати сагласност за
ванредни превоз, за пролазак наведених возила, поменутим путевима и улицама, и то у временском периоду 00.00–06.00 часова, 08.00–11.00
часова и 16.00–19.00 часова (за потребе станара
без временских ограничења), а у зависности од
стања истих, за обављање грађевинских радова,
привредних, пољопривредних и др. активности.
Сагласност из претходног става се издаје
ако не постоји алтернативни путни правац, уз
плаћање накнаде коју утврђује управљач пута,
а обавезно садржи временски период важења
сагласности.
Ванредни превоз се не обавља у периоду
од 15.00 до 24.00: петком, недељом, као и на дан
уочи државног празника и последњег дана државног празника.
Возила хитне помоћи, полиције, ватрогасне службе, ПТТ службе, електродистрибуције, градске чистоће, возила комуналних предузећа која се користе за хитне интервенције на
отклањању кварова на водоводној и канализационој, телекомуникационој, гасној мрежи
и др. возила на хитним интервенцијама, могу
пролазити улицама у којима је саобраћајним
знаком ограничено коришћење за сва возила, за
возила одређене носивости или одређене категорије, када су на хитним интервенцијама, без
прибављања посебног одобрења – сагласности
из става 1. овог члана, с тим што оваква возила
морају бити посебно обележена.
Заузимање и извођење радова
на улицама и другим јавним површинама
намењеним за саобраћај

улица, тротоара и других површина намењених
за саобраћај, морају бити обезбеђена тако да
рад на истим не угрожава безбедност учесника
у саобраћају, а ноћу и при смањеној видљивости, градилишта морају бити означена светлима
наранџасте боје.
Члан 38.
Правна и физичка лица не могу вршити
прекопавање или друге радове на општинским
и некатегорисаним путевима, или деловима истих, улицама, тротоарима и другим површинама намењеним за саобраћај, без одобрења
одељења Градске управе надлежног за урбанизам, сагласности управљача пута, као и сагласности других надлежних јавних предузећа, у
зависности од радова који се изводе.
Одобрење и сагласности из става 1. овог
члана прибавља инвеститор радова.
Одобрење за извођење радова из става 1.
овог члана, поред осталог, обавезно садржи
време извођења радова и рок у коме се раскопана површина мора вратити у првобитно стање.
Одељење Градске управе из става 1. овог
члана, дужно је да обавести комуналну полицију, комуналну и саобраћајну инспекцију о
почетку и завршетку радова на раскопавању.
Члан 39.
Техничко регулисање саобраћаја, односно
утврђивање режима саобраћаја, као и спровођење истог, а у условима радова на путу, се
обавља у складу са одредбама Закона о безбедности саобраћаја на путевима.

Члан 36.

Члан 40.

Део улице, општинског пута и некатегорисаног пута, тротоара или друге површине
намењене за саобраћај, на којима се изводе радови, инвеститор, односно извођач радова мора
обезбедити заштитним оградама и браницима,
са видно истакнутом саобраћајном сигнализацијом, којим би учесници у саобраћају били обавештени и упозорени о радовима на путу или
сужењу пута, а ноћу и светлима наранџасте боје.

Инвеститор радова је дужан и одговоран
да самостално или посредством извођача радова раскопане површине доведе у првобитно
стање у року од 48 часова по завршетку радова
и мора их даље одржавати до потпуне стабилизације терена.
Ако се прегледом утврди да коловоз,
тротоар или друга површина намењена за
саобраћај није враћена у првобитно стање,
градска комунална и саобраћајна инспекција,
односно комунална полиција, наложиће управљачу пута да то уради, а трошкове ће сносити
инвеститор радова.

Члан 37.
Градилишта у непосредној близини
општинских путева, некатегорисаних путева,

Страна 50

27.02.2015.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Члан 41.

Ради отклањања изненадних кварова и
функционалних сметњи на подземним инсталацијама и сл., а у случају да радови (хитне
интервенције) не трају дуже од 24 сата, овлашћени привредни субјекти могу у овом случају
извршити раскопавање коловоза, тротоара и
других површина намењених за саобраћај и без
прибављања одобрења и сагласности из члана
38. ове одлуке, с тим што су дужни да првог
наредног дана обавесте надлежну инспекцију,
комуналну полицију и надлежна јавна предузећа, о предузетим радовима.
Овлашћени привредни субјекти у случају
радова из става 1. овог члана морају обезбедити
коловоз, тротоар или другу површину намењену за саобраћај, постављањем одговарајућих
заштитних ограда и браника, а ноћу и светлима
наранџасте боје, као и адекватном саобраћајном сигнализацијом и др., којима би учесници
у саобраћају били обавештени и упозорени о
радовима на путу или сужењу пута.
По завршетку радова из става 1. овог члана, овлашћени привредни субјекти су дужни
да раскопане површине доведу у првобитно
стање у складу са чланом 40. ове одлуке, а у
супротном градска комунална и саобраћајна
инспекција, односно комунална полиција, наложиће управљачу пута да то уради, а трошкове
ће сносити овлашћени привредни субјекти из
става 1. овог члана.
VI САВЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Члан 42.
У циљу остваривања сарадње и усклађеног обављања послова у функцији унапређења
безбедности саобраћаја на путевима, као и иницирања и праћења превентивних и других активности у области безбедности саобраћаја на
путевима, Градско веће града Лознице може да оснује Савет за безбедност саобраћаја на територији
града Лознице (у даљем тексту: Савет) као посебно координационо тело, у складу са одредбама
Закона о безбедности саобраћаја на путевима.
Члан 43.
Савет се оснива ради усклађивања послова
безбедности саобраћаја на путевима који су из
делокруга града.
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Члан 44.
У оквиру својих надлежности Савет:
• разматра и проучава одређена питања
из области безбедности саобраћаја и саобраћајне превентиве;
• иницира и остварује сарадњу и координацију свих органа, организација, институција, привредних субјеката и сл.
које превентивно делују у безбедности
саобраћаја;
• организује и подстиче активности на саобраћајном васпитању и образовању свих
грађана (саобраћајно-васпитне акције и
манифестације, такмичења, израда и обезбеђење васпитно-пропагандних средстава,
научноистраживачки рад и сл.);
• даје мишљење о предлозима одлука и
других аката којима се уређују питања
од интереса за безбедност саобраћаја;
• даје мишљења и предлоге о мерама за
техничко регулисање саобраћаја, као и за
побољшање безбедности свих учесника
у саобраћају;
• остварује и подстиче координацију и
иницира сарадњу између градских органа и организација, органа унутрашњих
послова, привредних субјеката, јавних
предузећа, медија, институција из области образовања и културе и других институција који врше послове у области
безбедности саобраћаја;
• сарађује са одговарајућим институцијама надлежним за безбедност саобраћаја
у Републици;
• врши друге послове од интереса за безбедност саобраћаја на путевима сходно
важећим прописима.
Члан 45.
Чланове Савета чине председник и 10 чланова:
• представник града Лознице – градоначелник / заменик градоначелника – председник;
• представник града Лозница – члан
Градског већа – члан;
• представник Министарства унутрашњих
послова – представник саобраћајне полиције – члан;
• представник Одељења за привреду Градске управе града Лознице – члан;
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• представник Одељења за планирање и
изградњу Градске управе града Лознице
– члан;
• представник Одељења за инспекцијске
послове Градске управе града Лознице –
члан;
• представник комуналне полиције – члан;
• представник управљача путева – члан;
• представник ЈКП „Паркинг сервис“ из
Лознице – члан;
• представник актива директора школских
и предшколских установа – члан;
• представник адекватне здравствене установе / представник Црвеног крста – члан.
У раду Савета, без положаја члана, могу
учествовати и представници других заинтересованих страна по позиву.
Члан 46.
Стручне и административно-техничке послове за потребе Савета врши секретар, који се
бира из реда чланова Савета.
Члан 47.
Председника и чланове Савета именује
решењем Градско веће града Лознице.
Мандат председника и чланова Савета
траје 4 године.
Члан 48.
Савет ради искључиво у седницама, а одлуке доноси већином гласова свих чланова Савета.
Савет доноси пословник којим ближе
уређује организацију и начин свога рада.
VII. СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
Члан 49.
Град Лозница у оквиру својих права и
дужности обезбеђује средства за финансирање
унапређења безбедности саобраћаја у складу
са одредбама Закона о безбедности саобраћаја
на путевима.
Члан 50.
Извори средстава за унапређење безбедности саобраћаја, сходно одредбама Закона о
безбедности саобраћаја на путевима, су:
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• буџет Републике Србије;
• буџет града;
• наплаћене новчане казне за прекршаје
предвиђене прописима о безбедности
саобраћаја на путевима;
• поклони или прилози покровитеља дати
граду;
• остали приходи.
Члан 51.
Средства из члана 50, у складу са одредбама Закона о безбедности саобраћаја на путевима, користе се искључиво за:
• финансирање активности Савета;
• техничкo опремaње јединица саобраћајне
полиције које врше контролу и регулисање саобраћаја на путевима и других органа надлежних за послове безбедности
саобраћаја;
• научноистраживачки рад у области безбедности саобраћаја;
• превентивно-промотивне активност из
области безбедности саобраћаја;
• унапређење саобраћајног васпитања и
образовања.
Члан 52.
Новчана средства из члана 50. алинеја 3
ове одлуке, у висини од 70% припадају буџету
Републике Србије, а у висини од 30% припадају
буџету града, у складу са одредбама Закона о
безбедности саобраћаја на путевима.
Од 30% средстава која припадају буџету
града, 50% средстава се користи за поправљање
саобраћајне инфраструктуре града, у складу са
одредбама Закона о безбедности саобраћаја на
путевима.
Средства из ст. 1. и 2. овог члана користе се
за намене утврђене у тим ставовима, односно
за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима.
Члан 53.
Средстава за унапређење безбедности саобраћаја користе се према Програму који доноси Градско веће града Лознице на предлог
Савета, у складу са одредбама Закона о безбедности саобраћаја на путевима.
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VIII НАДЗОР

Члан 54.
Надзор над спровођењем ове одлуке врши
Одељење за привреду.
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За прекршај из става 1. овог члана казниће
се предузетник новчаном казном у износу од
10.000 до 250.000 динара.
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се физичко лице и одговорно лице у правном лицу новчаном казном у износу од 5.000 до
75.000 динара.

IX ИНСПЕКЦИЈСКИ
И ПОЛИЦИЈСКИ НАДЗОР
ХI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 55.
Послове инспекцијског надзора над применом одредаба ове одлуке и аката донетих на
основу ове одлуке, врши Одељење за инспекцијске послове – градска комунална и саобраћајна
инспекција, комунална полиција и овлашћени
радници Министарства унутрашњих послова
Републике Србије, а у оквиру својих надлежности утврђених законом.

Х. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 58.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о безбедности саобраћаја
на пу тевима („Службени лист општине
Лозница“, бр. 6/84 и 5/91).
Члан 59.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивању у „Службеном листу града
Лознице“.

Члан 56.
Новчаном казном у износу од 50.000 динара
до 1.000.000 динара казниће се за прекршај управљач пута ако се понаша супротно члановима: 10,
11, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 31. и 34. ове одлуке.
Члан 57.
Новчаном казном у износу од 50.000 динара до 1.000.000 динара казниће се за прекршај
правно лице:
1. ако се понаша супротно члану 24. ове
одлуке;
2. ако се понаша супротно члану 33 ове
одлуке;
3. ако се понаша супротно члану 35. ове
одлуке;
4. ако део улице, општинског и некатегорисаног пута или друге површине намењене за саобраћај на коме се изводе радови,
или градилиште у непосредној близини
истих, не обезбеде како је то прописано
чланом 36. и 37. ове одлуке;
5. ако се понаша супротно члану 38. и 39
ове одлуке;
6. ако се понаша супротно члану 40 ове
одлуке;
7. ко се понаша супротно члану 41 ове одлуке.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-4/15-22-12
Датум: 26. фебруар 2015. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с. р.
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На основу члана 20. тач. 5. и 13. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
број 129/07), чл. 7. и 36. Закона о превозу у друмском саобраћају („Службени гласник РС“, бр.
46/95, 66/01, 61/05, 91/05, 62/06 и 31/11), и чл. 40.
и 84. Статута града Лозницe („Службени лист
града Лознице“, бр. 19/08 и 6/13), Скупштина
града Лознице, на седници одржаној дана 26.
фебруара 2015. године, донела је

ОДЛУКУ
о изменама и допунама Одлуке о
организацији и начину обављања ауто-такси
превоза на територији града Лознице
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Члан 1.

Члан 2.

У Одлуци о организацији и начину обављања ауто-такси превоза на територији града
Лознице („Службени лист града Лознице“, бр.
9/09, 11/10, 4/11, 1/12, 2/13, 4/13, 11/13 и 2/14)
у члану 3. став 1. бришу се речи: „Законом о
приватним предузетницима“.

Даје се сагласност на привремени Уговор
о поверавању обављања комуналне делатности
линијског превоза путника у градско-приградском саобраћају на територији града Лознице за
Пакет „Ц“ линија, на одређено време a најдуже
до једне године.

Члан 2.

Члан 3.

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

Саставни део ове одлуке чини привремени
Уговор о поверавању обављања комуналне делатности линијског превоза путника у градскоприградском саобраћају на територији града
Лознице за Пакет „Ц“ линија.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-4/15-22-13
Датум: 26. фебруар 2015. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с. р.
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На основу члана 12. став 3. Одлуке о организацији и начину обављања градског и приградског линијског превоза путника на територији града Лознице („Службени лист града
Лознице“, број 7/09, 1/11, 4/11 и 16/12) и чл. 40.
и 84. Статута града Лознице („Службени лист
града Лознице“, број 8/14 – пречишћен текст),
Скупштина града Лознице на седници одржаној
дана 26. фебруара 2015. године, донела је

ОДЛУКУ
о давању сагласности на привремени
Уговор о поверавању обављања комуналне
делатности линијског превоза путника
у градско-приградском саобраћају на
територији града Лознице
за Пакет „Ц“ линија
Члан 1.
Предмет ове одлуке је давање сагласности
на привремени Уговор о поверавању обављања
комуналне делатности линијског превоза
путника у градско-приградском саобраћају на
територији града Лознице за Пакет „Ц“ линија.
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Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном листу града
Лознице“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-4/15-22-14
Датум: 26. фебруар 2015. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с. р.
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ЈАВНИ УГОВОР
О ПРИВРЕМЕНОМ ПОВЕРАВАЊУ
ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ ГРАДСКОПРИГРАДСКОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ НА
ПАКЕТУ „Ц“ ЛИНИЈА
Закључен у Лозници, дана 10. фебруара
2015. године између:
1. ГРАД ЛОЗНИЦА , ул. Карађорђева 2,
15300 Лозница, који заступа градоначелник Видоје Петровић, (у даљем тексту:
Град) и
2. „БЕЛЕГИЈА ПРЕВОЗ“ ДОО, Ступница,
15311 Драгинац, ПИБ: 101190469,
МБ:069484448, текући рачун: 160-

27.02.2015.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

142887-58, који заступа директор Радивоје Спремић,
(у даљем тексту: Превозник)

Број 1

бројем од 4 (четири) повратка дневно по линији, а према Изјави Превозника из конкурсне
документације.

Члан 1.

Члан 2.

На основу члана 12. Одлуке о организацији
и начину обављања градског и приградског линијског превоза путника на територији града
Лознице („Службени лист града Лознице“, бр.
7/09, 1/11, 4/11, 16/12 и 2/14) и Одлуке о поништењу поступка давања концесије у отвореном поступку број К3/2014 од 27. јуна 2014.
године, град Лозница и превозник „Белегија
превоз“ ДОО из Ступнице, овим уговором
утврђују међусобна права и обавезе на реализацији комуналне делатности градско-приградског превоза путника на територији града
Лознице.

Превозник преузима одговорност за
трошкове пословања. Средства за обављање
комуналне делатности градско-приградског
превоза путника на територији града Лознице
обезбеђују се из цене услуге и из буџета града
Лознице.
Надлежни орган Града ће за сваку годину утврдити категорије лица које ће остварити
право на повлашћену цену превоза у градскоприградском саобраћају, као и висину субвенције.

Карактер и обим услуга које треба да обезбеди Превозник састоји се у следећем:

Минимални квалитет и стандард услуга
при обављању комуналне делатности градскоприградског превоза путника на територији
града Лознице, на линијама из члана 1. овог
уговора, Превозник мора да испуњава (капацитет возног парка – број аутобуса, старост аутобуса, поседовање паркинг простора, објеката
за одржавање возила и сл.), а у циљу адекватног
(квалитетног, редовног, безбедног и др.) превоза путника.

Пакет „Ц“ линија у градско-приградском
превозу путника
1. Лозница – Драгинац – Пауља – Доња
Бадања – Бања Бадања – Текериш,
2. Лозница–Драгинац–Прљуша,
3. Драгинац–Јаребице–Гвозденовићи,
4. Драгинац–Филиповићи,
5. Лозница–Слатина–Ступница–Шурице–
Драгинац,
6. Лозница–Кривајица (Брезовице),
7. Лозница – Гнила – Д. Недељице – Г.
Недељице – Брезјак,
8. Лозница – Брадић – Брњац – Велико
Село,
9. Лозница – Руњани – Попово раскршће
– Грнчара – Крст – Лозница.
Ђачке линије
10. Драгинац – Јаребице – Велико Село
– Брњац,
11. Драгинац–Цикоте–Ступница,
12. Драгинац–Рибарице,
13. Текериш–Помијача–Сипуља,
14. Текериш–Трбосиље,
15. Липница–Брадић–Грнчара.
Превозник се обавезује да региструје редове вожње за наведене линије са минималним
бројем од 4 (четири) поласка и минималним

Члан 3.

Члан 4.
Превозник се обавезује да обезбеди обављање комуналне делатности градско-приградског превоза путника на територији града
Лознице на линијама из члана 1. овог уговора.
Превозник не може уступати линије другим превозницима.
Члан 5.
Контролу обављања градско-приградског
превоза путника на територији града Лознице
вршиће надлежни орган града Лознице.
Члан 6.
У погледу обавезе Превозника према
Граду, у смислу извештавања, тражења сагласности и др., Превозник је дужан да се придржава одредби закона којима се регулише обављање делатности од општег интереса.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Члан 7.

Цене превоза путника у градско-приградском саобраћају на територији града Лознице
образују се на основу елемената за образовање
цена комуналних услуга прописаних одговарајућим законом и мењају се у складу са тим
законом, уз сагласност Градског већа.
Члан 8.
Град поверава, а Превозник прихвата,
обављање делатности градско-приградског
превоза путника на територији града Лознице
на линијама градско-приградског превоза из
члана 1. овог уговора, од 1. јануара 2015. године до окончања новог поступка – концесије
– поверавања обављања комуналне делатности
линијског превоза путника у градско-приградском саобраћају на територији града Лознице
на пакету „Ц“ линија, а најдуже до годину дана
од дана потписивања овог уговора.
Члан 9.
Превозник има искључиво право обављања комуналне делатности градско-приградског превоза путника на територији града
Лознице на линијама градско-приградског превоза из члана 1. овог уговора.

о организацији и начину обављања градскоприградског линијског превоза путника на територији града Лознице („Службени лист града
Лознице“, бр. 7/09, 1/11, 4/11, 16/12 и 2/14).
Члан 12.
Превозник је обавезан да Градској управи – Одељење за инспекцијске послове –
Саобраћајна инспекција, након истека претходног решења достави ново решење надлежног
министарства о испуњености услова за обављање линијског превоза путника.
Члан 13.
Уговорна страна може раскинути Уговор
под условом да обавести другу уговорну страну, као и кориснике услуга превоза у градскоприградском превозу путника, најкасније 30
(тридесет) дана пре раскида Уговора, односно
престанка обављања делатности.
Уколико Превозник престане да обавља
делатност линијског превоза путника у градско-приградском саобраћају на територији града Лознице на регистрованим линијама, за које
постоје регистровани и оверени редови вожње,
пре истека отказног рока од 30 (тридесет) дана,
исти се обавезује да обезбеди превоз путника
до истека рока од 30 (тридесет) дана.

Члан 10.
Члан 14.

Превозник се обавезује да линијски превоз
путника у градско-приградском саобраћају на
територији града Лознице обавља на повереним
сталним и сезонским линијама са регистрованим и овереним редовима вожње и према законским и подзаконским актима.

Уговорне стране су сагласне да ће се за све
што није предвиђено овим уговором примењивати одредбе Закона о облигационим односима
и другим важећим прописима.

Члан 11.

Члан 15.

Изузетно, Превозник може привремено
из оправданих разлога вршити одступања од
регистрованих линија, за које постоје регистровани и оверени редови вожње, у погледу
скраћења, продужења и/или измене трасе линија, о чему мора обавестити Одељење за инспекцијске послове – Саобраћајна инспекција и
благовремено информисати кориснике услуга,
а према законским и подзаконским актима.
Оправданим разлозима из става 1. овог
члана сматрају се разлози дефинисани Одлуком

У случају евентуалног спора по овом уговору, уговорне стране ће спорна питања решавати споразумно, а, уколико то није могуће,
спор ће решавати пред Привредним судом у
Ваљеву.
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Члан 16.
Овај уговор се након потписивања доставља Скупштини града Лознице на давање сагласности.
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Број 1

Члан 17.

Члан 5.

Овај уговор сачињен је у 6 (шест) једнаких
примерка од којих свака страна задржава по 3
(три) примерка. Сваки уредно потписан примерак овог уговора има значење оригинала и
производи подједнако правно дејство.

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

За Град Лозницу
Градоначелник
Видоје Петровић, с. р.

За Превозника
„Белегија превоз“
ДОО Радивоје
Спремић, с. р.

18
На основу члана 32. став 1. тачка 15. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, број 129/07), чл. 34. и 36. Закона о јавном
дугу („Службени гласник РС“, бр. 61/05, 107/09
и 78/11) и члана 40. Статута града Лознице
(„Службени лист града Лознице“, бр. 19/08 и
6/13), Скупштина града Лознице, на седници
одржаној 26. фебруара 2015. године, доноси

ОДЛУКУ
о кредитном задуживању
Члан 1.
Одобрава се задуживање града Лознице
код пословних банака за финансирање капиталних инвестиционих расхода – реконструкцију
улице Бакал Милосава, као део путног правца
Лозница–Тршић у износу од 110.000.000,00. дин.
Члан 2.
Поступак јавне набавке за избор пословне банке код које ћe се извршити задуживање
за финансирање капиталних инвестиционих
расхода из члана 1. спровешће се у складу са
прописима који регулишу јавне набавке.
Члан 3.
За реализацију ове одлуке задужује се
Градска управа – Одељење за финансије и друштвене делатности града Лознице.
Члан 4.
Овлашћује се градоначелник града Лознице да у име града Лознице потпише уговор о
кредиту.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-4/15-22-15
Датум: 26. фебруар 2015. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с. р.
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На основу члана 50. ст. 2. и 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број
119/12), чл. 20, 40. и 84. Статута града Лознице
(„Службени лист града Лознице“, бр. 19/08 и
6/13), Скупштина града Лознице, на седници одржаној дана 26. фебруара 2015. године, донела је
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Измене и допуне
Програма пословања Јавног предузећа
„Водовод и канализација“ Лозница за 2015.
годину
Члан 1.
Даје се сагласност на Измене и допуне Програма пословања Јавног предузећа
„Водовод и канализација“ Лозница за 2015.
годину, који је донео Надзорни одбор Јавног
предузећа „Водовод и канализација“ Лозница
на седници одржаној 26. јануара 2015. године.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном листу града
Лознице“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-4/15-22-17
Датум: 26. фебруар 2015. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с. р.
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20
На основу чл. 37. и 53. Закона о правобранилаштву („Службени гласник РС“, број 55/14),
члана 25. Одлуке о Градском правобранилаштву у Лозници („Службени лист града Лознице“,
број 10/14) и чл. 40. и 84. Статута града Лознице
(„Службени лист града Лознице“, број 8/14 –
пречишћен текст), Скупштина града Лознице, на
седници одржаној 26. фебруара 2015. године, на
предлог Градског већа града Лознице, донела је

27.02.2015.

размотри све могућности и олакшице за
правна лица која у свом пословању и истицању фирме користе ћирилицу, како
би Лозница, следећи Вука Ст. Караџића,
великана овог града, предњачила у употреби ћириличког писма.
3. Градско веће и стручна радна група ће
о предузетим мерама као и спровођењу
Декларације редовно обавештавати
Скупштину града.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

РЕШЕЊЕ
о постављењу градског правобраниоца
Градског правобранилаштва у Лозници
I Поставља се Славољуб Петковић , дипл.
правник из Лознице, за градског правобраниоца у Градском правобранилаштву у Лозници.

Број: 06-4/15-22-3/1
Датум: 26. фебруар 2015. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с. р.

II Мандат градског правобраниоца траје
5 (пет) година.
III Решење ступа на снагу даном доношења
и биће објављено у „Службеном листу града
Лознице“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06- 4/15-22-18
Датум: 26. фебруар 2015. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с. р.

22
На основу чл. 40. и 84. Статута града Лознице („Службени лист града Лознице“, број 8/14
– пречишћен текст), Скупштина града Лознице,
на седници одржаној дана 26. фебруара 2015.
године, донела је

ЗАКЉУЧАК
о покретању поступка задуживања града
ради реализације Пројекта „Реконструкција
улица Дринска у Лозници“

21
На основу чл. 40. и 84. Статута града
Лознице („Службени лист града Лознице“,
број 8/14 – пречишћен текст), Скупштина града Лознице, на седници одржаној 26. фебруара
2015. године, донела је

Задужује се Градско веће и Градска управа града Лознице – Одељење за финансије и
друштвене делатности да приступе предузимању свих неопходних радњи, у складу са законима који регулишу задуживање града, ради
реализације кредита града Лознице у износу
до 200.000.000 динара за реализацију Пројекта
„Реконструкција улице Дринске у Лозници“.

ЗАКЉУЧАК

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

1. Обавезују се Градско веће и Градска управа града Лознице да размотре све форме
и облике мотивације и правних и физичких лица за употребу ћириличког писма.
2. Обавезује се Градско веће да формира стручну радну групу са задатком да
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Број: 06-4/15-22-16
Датум: 26. фебруар 2015. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с. р.

27.02.2015.
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Број 1

– МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ –
23
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 119-01-00458/2014-09
Датум: 26. децембар 2014. године
Београд
Немањина 22–26
На основу члана 2. став 1. Закона о начину и условима признавања права и враћању
земљишта које је прешло у друштвену својину
по основу пољопривредног земљишног фонда
и конфискацијом због неизвршених обавеза из
обавезног откупа пољопривредних производа („Службени гласник РС“, бр. 18/91, 20/92 и
42/98) и предлога Скупштине града Лознице,
број: 06-44/14-20-28 од 17. децембра 2014. године, за измену Решења о образовању Комисије
за вођење поступка и доношење решења по захтеву за враћање земљишта,

Министар пољопривреде и заштите животне средине, доноси

РЕШЕЊЕ
I МЕЊА СЕ Решење о образовању Комисије за вођење поступка и доношење решења
по захтеву за враћање земљишта, број: 119-0168/2014-09 од 13. марта 2013. године, број: 11901-25/2014-09 од 31. јануара 2014. године, тако
што се уместо:
1) БОРИВОЈА СИМИЋА, судије Основног
суда у Лозници, за председника Комисије именује ДРАГАН МАРТИНОВИЋ, судија Основног
суда у Лозници.
II Решење доставити: члановима Комисије,
Скупштини града Лознице и писарници
Министарства.
МИНИСТАР
проф. др Снежана
Богосављевић Бошковић, с. р.
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