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На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, бр. 
72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 
98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др.закон, 9/20 и 52/21), члана 68. и 69. 
Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког 
планирања („Службени гласник РС”, број 32/19), Плана генералне регулације за насељено 
место Лозница („Службени лист града Лознице”, број 3/14 и 13/18) и члана 40. и 84. Статута 
града Лознице („Службени лист града Лознице”, број 1/19 - пречишћен текст), Скупштина 
града Лознице на седници одржаној 25. октобра 2021. године, донела је
 

О Д Л У К У
о доношењу Плана детаљне регулације 

за Улицу Кланичку у Лозници

Члан 1.

 Доноси се План детаљне регулације за Улицу Кланичку у Лозници,  у даљем тексту: 
План. 

Члан 2.

 У обухвату Плана се налази следеће катастарске парцеле односно делови катастарских 
парцела: део 4524/2, део 4525/1, 4525/2, 4525/3, 4525/4, део 4527, део 4531/1, /део 4531/2, део 
4531/3, део 4531/4, део 4531/5, 4715, 4716/1, 4716/2, 4717/1, 4717/2, 4717/3, 4717/4, 4718, 
4719, 4720, 4721, 4722, 4723, 4724, 4725/1, 4725/2, део 4725/4, део 4725/5, део 4725/6, део 
4725/7, део 4725/8, део 4725/9, 4725/10 и део 11942/1, део 11925, део 11962, све у КО Лозница, 
у укупној површини од 11ха 53ара 61м2.

Члан 3.

 Плански основ за израду Плана је План генералне регулације за насељено место 
Лозницa („Службени лист града Лознице”, број 3/14 и 13/18) којим су утврђени намена 
површина и правила уређења и грађења и којим је за предметно подручје прописана обавезна 
израда плана нижег реда. 

Година ХLV    •    Број 12 
26. октобар 2021. године    •    Лозница

- СКУПШТИНА ГРАДА -

 SLU@BENI LIST
               ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
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            Планом се утврђује општи интерес и ствара се плански основ за уређење саобраћајница 
којима ће се приступати парцелама које се налазе у мини индустријској зони у Улици 
Кланичкој. 
           Поред прилаза парцелама, планом је дефинисано саобраћајно решење прикључења 
ове саобраћајнице на Улицу Републике Српске имајући у виду непосредну близину пружног 
прелаза. 
            План садржи: границу плана и обухват грађевинског подручја; детаљну намену земљишта; 
регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске линије са елементима за 
обележавање на геодетској подлози; нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони 
план); попис парцела и опис локација за јавне површине, садржаје и објекте; коридоре и 
капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну  и другу инфраструктуру; правила уређења 
и правила грађења; графички део. 

Члан 4.

          Саставни део ове Одлуке је План детаљне регулације за Улицу Кланичку у Лозници, који 
се састоји из текстуалног дела, графичког дела и документације,  урађен од стране  „План 
Урбан” доо, из Ниша  и „Југинус” доо из Београда, септембар 2021. године.

Члан 5.

          Текстуални део Плана се објављује у „Службеном листу града Лознице”.

Члан 6.

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

СКУПШТИНА ГРАДА  ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-24/21-12-2/1                       
Датум: 25. октобар 2021. године         
Л о з н и ц а              

ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ  ГРАДА

Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
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На основу члана 46. 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 и 
98/13 - одлука УС, 132/14, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. закон, 9/20 и 52/21) и члана 32. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 - др.  закон, 101/16 
- др. закон и 47/18) и члана 40. и 84. Статута града Лознице („Службени лист града Лознице”, 
бр. 1/19 – пречишћен текст), Скупштина града Лознице, на седници одржаној 25. октобра 
2021. године, донела је

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ЗА УЛИЦУ КЛАНИЧКУ У ЛОЗНИЦИ

 План детаљне регулације за Улицу Кланичку у Лозници, састоји се из:
 Текстуалног дела: правила уређења и правила грађења;•	

 Графичог дела;•	

 Документационог дела.•	

Правила уређења, Правила грађења и Графички део су делови Плана детаљне 
регулације за Улицу Кланичку у Лозници који се објављују, док се Документациони део не 
објављује, али се ставља на јавни увид.

I  УВОД ПЛАНА

Повод и циљ израде Плана1. 

Изради Плана детаљне регулације за Улицу Кланичку у Лозници (у даљем тексту 
План) приступа се на основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације за Улицу Кланичку 
у Лозници („Службени лист града Лознице”, број 8 од 14.06.2019.године), бр.06-19/19-32-11, 
донете од стране Скупштине града Лознице на седници одржаној дана 13.06.2019. године.

Повод за израду Плана је одредба у Плану генералне регулације за насељено место 
Лозница („Службени лист града Лознице”, број 3/14 и 13/18) којом је предвиђено да је за 
предметно подручје обавезна израда плана нижег реда.

Циљ израде Плана је утврђивање општег интереса и стварање планског основа за 
уређење саобраћајница којима ће се приступати парцелама које се налазе у мини индустријској 
зони у Улици Кланичкој. Поред прилаза парцелама, планом ће се решити саобраћајно 
прикључење улице Кланичке на улицу Републике Српске и решити саобраћајна комуникација 
преко пружног прелаза. 

Планом је потребно урадити нове планове инфраструктуре имајући у виду оно што је 
од инфраструктуре до сада изведено у овој зони, а имајући у виду новопланирано стање и 
услове надлежних имаоца јавних овлашћења. 

Правни и плански основ2. 

Правни основ за израду Плана је:
*-Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009-

исправка., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС и 
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98/2013-одлука УС, 132/14, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон, 9/2020 и 
52/2021);

*-Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и 
урбанистичког планирања („Службени гласник Републике Србије“, број 32/2019);

*- Одлука о изради Плана детаљне регулације за Улицу Кланичку у Лозници 
(„Службени лист града Лознице“, број 8 од 14.06.2019.године), бр.06-19/19-32-11, донете од 
стране Скупштине града Лознице на седници одржаној дана 13.06.2019. године.

Плански основ за израду Плана је:
План генералне регулације за насељено место Лозница (,,Службени лист града 

Лозница“ број 3/14 и 13/18).

Обухват3. 

Граница обухвата Плана представља следеће катастарске парцеле односно делове 
катастарских парцела: део 4524/2, део 4525/1, 4525/2, 4525/3, 4525/4, део 4527, део 4531/1, /
део 4531/2, део 4531/3, део 4531/4, део 4531/5, 4715, 4716/1, 4716/2, 4717/1, 4717/2, 4717/3, 
4717/4, 4718, 4719, 4720, 4721, 4722, 4723, 4724, 4725/1, 4725/2, део 4725/4, део 4725/5, део 
4725/6, део 4725/7, део 4725/8, део 4725/9, 4725/10 и део 11942/1, део 11925, део 11962, КО 
Лозница у укупној површини од 11ха 53ара 61м2.

Обухват Плана је 11ха 53ара 61м2  (11,5361 ха).

У случају неслагања између бројева парцела подручја Плана у списку и графичког 
прилога, меродавна је граница утврђена на КТП-у, на прилогу: Лист бр. 1 Граница плана на 
катастарско-топографској подлози.

Постојећа намена простора и начин коришћења земљишта4. 

Планско подручје се налази у простору Плана генералне регулације за насељено 
место Лозница (,,Службени лист града Лозница“ број 3/14 и 13/18) и припада мини 
индустријској зони у Улици Кланичкој. 

Простор у обухвату Плана чине катастарске парцеле катастарске општине Лозница 
у Лозници. 

Ово је простор који је у Плану генералне регулације за насељено место Лозница 
(,,Службени лист града Лозница“ број 3/14 и 13/18) означен као Радна зона Центар 2 и налази 
се на локацији између железничке пруге, бањског пута и реке Штире. Окосница простора 
је улица Кланичка. У њој послују следећи привредни субјекти: ,,Лорена пром“ производња 
амбалаже, ,,Кожар“ откуп коже и штављење коже, ,,Будо“ секундарне сировине, ,,Интер-
транс“ прерада дрвета, ,,Ринге и Лукић“ камионски транспорт-шпедиција и ,,Вуковић“ дрвна 
индустрија.

На простору плана се врши складиштење и производња, а ту су углавном већ изграђени 
пословни простори-магацини, хале и сл. Унутар граница планског подручја је нерегулисан 
путни правац улице Кланичке и околни простор са наменом: производња за секундарне 
намене. 

У обухвату Плана налазе се следећи објекти и површине јавне намене:
улица Кланичка (к.п.бр. 4720); 

део улице Републике Српске (део к.п.бр 11942/1) и Бањске улице (део к.п.бр 11962). 
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део некатегорисаног пута (део к.п.бр. 4525/1) 

део железничког земљишта са пругом Рума-Шабац-Распутница Доња Борина-државна  

граница-(Зворник Нови) (део к.п.бр 11925).
На терену је изграђена водоводна мрежа од НД 150,100 и 50 од ливено-гвоздених 

цеви и канализациона цев Ф500 ПВЦ.
Постоји делимично изграђена дистрибутивна гасна мрежа.
У предметном подручју постоји изграђен 35kV и 10kV подземни вод као и 

трафостаница СБТС 10/0,4 kV.
Постоји изграђен оптички кабл и ТЦГ траса.

Извод из плана вишег реда5. 
План генералне регулације за насељено место Лозница (,,Службени лист града 

Лозница“ број 3/14 и 13/18)

6.2.6. РАЗВОЈ ПРОДУКЦИОНИХ ДЕЛАТНОСТИ 

б) секундарне делатности (индустрија, грађевинарство, производно занатство) 
Индустријски капацитети града представљени су трима целинама: 
Приметан је тренд лоцирања нових индустријских погона на потезу уз обилазницу тj 

уз Улицу Републике Српске као и дисперзно на простору Лозничког поља. 
Грађевинарство је једна од делатности код којих је приметан тренд пораста 

продуктивности током последњих година а условљено све интензивнијом експлоатацијом.

ц) терцијарне делатности (комерцијалне функције)
Нека од основних (највећих) ограничења развоја продукционих делатности Лознице 

превазилазе, не само у просторном већ и друштвено-економском смислу, границе подручја 
града и директно усмеравају процес њиховог дефинисања и савлађивања. Као доминантна 
ограничења препознају се:

постојећа изузетно лоша саобраћајна опремљеност подручја;- 
недоступне зоне услед недостатка асфалтираних путева и чак потпуна непокривеност - 
одређених делова града унеколико условљена и природном конфигурацијом терена тј. 
знатним разликама у нагибу. То је условило и лошу дистрибуцију садржаја односно 
њихову концентрацију у централној градској зони док, у преосталим деловима града, 
нису присутни ни облици терцијарних делатности. 

10.1.5. РАЗВОЈ ПРОДУКЦИОНИХ ДЕЛАТНОСТИ 

2. Радна зона Центар 2 на локацији између железничке пруге, бањског пута и Реке 
Штире, налази се уз Улицу Кланичку у површини око 19,3ха. У њој послују следећи привредни 
субјекти: ,,Лорена пром“ производња амбалаже, ,,Кожар“ откуп коже и штављење коже, 
,,Будо“ секундарне сировине, ,,Интер-транс“ прерада дрвета, ,,Ринге и Лукић“ камионски 
транспорт- шпедиција и ,,Вуковић“ дрвна индустрија.

10.1.7. МРЕЖЕ И ОБЈЕКТИ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

У категорију градских саобраћајница I реда убрајају се: 
- ул. Кнеза Милоша, 
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- ул. Војводе Путника, (траса државног пута I-Б бр.27)
- правац улица Пашићева, Вука Караџића и Зајачког пута, (траса државног пута II-Б 

бр.330)
- ул. Железничка,
- Шепачки пут (Улица Републике Српске),
- правац ул. Максима Горког и веза до улице Војводе Путника 
- део Партизанске улице 
- део улице Бакал Милосава 
- ул. Марка Радуловића
- ул. Трешањска 
- правац улица Саве Ковачевића, В. Зечевића, И.Л.Рибара и ул. Бориса Кидрича 

Изградња и реконструкција категорисаних саобраћајница реализоваће се према 
приоритетима у складу са значајем и стањем посматране саобраћајнице и у складу са 
средњорочним програмима развоја. У првом средњорочном периоду плана потребно 
је унапредити уличну мрежу кроз побољшање управљања саобраћајем и изградњу и 
реконструкцију приоритетних деоница што би уз минимална инвестициона улагања 
допринело до најрационалнијег искоришћењу постојећих капацитета.  

Поред тога приоритет у изградњи би требала да има планирана обилазница везе 
између Државни пут I-Б реда бр. 26 и бр. 27 која би умногоме растеретила централно градско 
подручје од транзитних кретања и допринела бољем функционисању постојеће саобраћајне 
инфраструктуре, као и безбеднијем одвијању саобраћаја. У планском периоду улична мрежа 
треба да омогући измештање транзитних токова изван централног подручја града као и да 
обезбеди унутар градска кретања која ће генерисати планирана намена површина. 

Такође, приоритет у изградњи би морали да имају планирани денивелисани укрштаји 
градске магистрале и градских саобраћајница I реда са железничком пругом, а како би се 
омогућило неометано и безбедно функционисање саобраћаја на овим местима. 

Од осталих видова саобраћаја на подручју Плана се налази и траса постојеће 
железничке пруге Лозница-Шабац и представља значајну везу са мрежом пруга Србије. 

Саобраћајни токови на путној мрежи подручја Плана су превасходно транзитног 
карактера на магистралним правцима и изворно-циљног на локалној и мрежи стамбених и 
приступних саобраћајница. 

На постојећој железничкој прузи не постоји довољна искоришћеност овог вида 
саобраћаја са нередовним и спорадичним проласцима возова, а јавни превоз путника путем 
железнице скоро да и не постоји.

Подлоге за израду плана6. 

За израду Плана се користи ажурна катастарско - топографска подлога у дигиталном 
облику Р=1:1000. 
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II   ПРАВИЛА  УРЕЂЕЊА

Граница планског подручја припада подручју Плана генералне регулације за насељено 
место Лозница (,,Службени лист града Лозница“ број 3/14 и 13/18).

1/ Основна делатност на простору захвата плана је Секундарна производња, а то су 
следеће привредне активности: 

Производња:
• Секундарне делатности 
-  индустрија 
-  грађевинарство 
-  занатска производња 
-  мануфактурна производња 
-  складишта
-  саобраћајне услуге

2/ Допунска делатност на простору захвата плана је:
• Терцијалне делатности 
-  услужно-трговинске делатности
-   пословно-комерцијалне делатности
-   туристичке активности

Биланси планиране намене површина
Површина плана 11ха 53а 61м 100%

А. ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ

Саобраћајнице 2 25 16 19,51%
Железничко земљиште 88 75 7,70
Заштитно зеленило 3 43 0,30
Б. ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ

Производња-секундарне делатности 8 36 27 72,49%

Грађевинско подручје планског подручја обухвата површину целог плана и подељено 
је на:

А. Површине јавне намене
Б. Површине остале намене.
Намене површина дефинисане су на графичком прилогу бр.2. „Детаљна намена 

површина“.

Урбанистички услови за врсте земљишта1. 

 А. Површине јавне намене 
Површине јавних намена обухватају саобраћај, површине за железничко земљиште 

и заштитно зеленило.
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Саобраћајне површине1) 
У оквиру обухвата Плана не налазе се трасе државних путева из надлежности ЈП 

Путеви Србије.
У поступку израде нацрта Плана исходовани су услови “Инфраструктура железница 

Србије” а.д. за потребе израде Плана бр.2/2020-2036 од 16.09.2020.год, а затим и допуна 
услова „Инфраструктура железница Србије” а.д. за потребе израде Плана бр.2/2020-2649 од 
28.12.2020.год.

Сходно условима “Инфраструктура железница Србије” а.д. за потребе израде Плана 
бр.2/2020-2036 од 16.09.2020.год., у границама предметног Плана налази се следећа јавна 
железничка инфраструктура:

1. Регионална једноколосечна неелектрифицирана железничка пруга Рума-Шабац-
Распутница Доња Борина-државна граница-(Зворник Нови), у дужини приближно 
358м од око наспрам Км.52+213 до око наспрам Км.52+571.

2. Путни прелаз у Км.52+471 на месту укрштаја са магистралним путем који је осигуран 
браницима и саобраћајним знаковима на путу.

 Услови железнице за израду предметног Плана

I  Општи услови-део
Пружни појас је земљишни појас са обе стране пруге, у ширини од 8 м, у насељеном 

месту 6м, мерено управно на осу крајњих колосека, земљиште испод пруге и ваздушни 
простор у висини од 14м. Пружни појас обухвата и земљишни простор службених места 
(станица, стајалишта, распутница, путних прелаза и слично) који обухвата све техничко-
технолошке објекте, инсталације и приступно - пожарни пут до најближег јавног пута.

Инфраструктурни појас је земљишни појас са обе стране пруге, у ширини од 25м, 
мерено управно на осу крајњих колосека.

II Посебни услови
Приликом израде Плана земљиште на коме се налази јавна железничка инфраструктура 1. 
мора остати јавно грађевинско земљиште са постојећом наменом за железнички 
саобраћај и развој железничке инфраструктуре.
Могуће је планирати уређење улице Кланичке која се пружа од севера (где почиње као 2. 
слепа улица) према југу до железничке пруге Рума-Шабац-Распутница Доња Борина-
државна граница-(Зворник Нови), односно зоне путног прелаза у Км.52+471 предметне 
пруге и на тај начин омогућити да сви привредни корисници добију регуларне излазе 
на ову саобраћајницу, стим да прикључење улице Кланичке на Бањску улицу буде ван 
земљишта чији је корисник железница.
Приликом израде предметног Плана постојећи путни прелаз у Км 52+471 предметне 3. 
пруге планирати денивелисано изградњом друмског надвожњака или подвожњака. 
При планирању денивелисаног укрштаја, сви елементи објекта - друмског надвожњака 
или подвожњака морају бити усклађени са елементима железничке пруге на којој је 
објекат планиран.

Сходно Допуни услова ”Инфраструктура железница Србије” а.д. за потребе израде 
Плана бр.2/2020-2649 од 28.12.2020.год., могуће је планирати да се решење денивелисаног 
укрштаја железничке пруге Рума-Шабац-Распутница Доња Борина-државна граница-
(Зворник Нови) са Бањском улицом реализује у две фазе и то тако да су:
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Првој фази задржи постојећи путни прелаз у нивоу у Км 52+471 предметне пруге  
који је осигуран браницима и саобраћајним знаковима на путу,са могућношћу 
искључиво десног скретања из улице Кланичке на Бањску улицу, а у 
Другој фази денивелисани укрштај реши изградњом друмског надвожњака или  
подвожњака.

Све остале тачке услова “Инфраструктура железница Србије” а.д. за потребе 
израде Плана бр.2/2020-2036 од 16.09.2020.год. остају да важе у целости и саставни део 
су документационе основе Плана.

Сходно условима “Инфраструктура железница Србије” а.д. за потребе израде Плана 
бр.2/2020-2036 од 16.09.2020.год. и допуни услова “Инфраструктура железница Србије” а.д. 
за потребе израде Плана бр.2/2020-2649 од 28.12.2020.год., Планом је обезбеђен прикључак 
на Бањски пут улице Кланичке (у графици означена са С) за искључиво десна скретања, 
у првој фази спровођења Плана. Пуна саобраћајна конекција радне зоне у оквиру обухвата 
Плана обезбеђена је преко новопланиране приступне саобраћајнице у графици означене са 
С2 која је повезана са новопланираном саобраћајницом у графици означеној са С1 (пут за 
депонију) а која остварује саобраћајни прикључак преко трокраке раскрснице у нивоу на 
Бањски пут, такође у првој фази спровођења Плана (приказано на графичким прилозима 
3.1. и 3.2. Саобраћајно решење са површинама јавних намена и грађевинским линијама).

Постојећа саобраћајница, улица Кланичка, планом вишег реда планирана je као 
саобраћајница III реда са КПП 16-16 ширине регулационог појаса од 8,0м. Планом је ова 
саобраћајница означена са С, предефинисана и сврстана у ред сабирних саобраћајница, 
КПП 13-13 и КПП 13b-13b минималне ширине регулационог појаса од 8.5м (Пресечне тачке 
осовине Т1500е-Т1500с-Т1500д и темена од Т1-С до Т4-С)-прва фаза спровођења. 

Саобраћајница одређена пресечним тачкама осовина Т1500b-Т1500d и теменом 
хоризонталне кривине у темену Т1500c у ПГР Лозница, Планом је означена са С2, положајно 
предефинисана у правцу севера и сврстана у градску саобраћајницу III реда са планираним 
КПП 15-15 и ширином регулационог појаса минимум 9,0м-прва фаза спровођења.

Саобраћајница која је у ПГР Лозница дефинисана коридором север-југ дуж катастарске 
парцеле 4525/1 КО Лозница и преко пресечне тачке осовине Т1500b у пресечној тачци осовине 
Т1500а остварује прикључак на Бањски пут, ширине регулационог појаса од 5,0м, Планом је 
означена са С1 и положајно предефинисана дуж западне границе обухвата Плана на терену 
фактичком трасом пута који води за депонију и сврстана у категорију саобраћајнице I реда 
са КПП 5-5 и минималном ширином регулационог појаса од 9,0м (Т1-С1 до Т9-С1)-прва фаза 
спровођења.

Саобраћајница која је у ПГР Лозница дефинисана од пресечне тачке осовине Т1500d 
преко темена Т1500а, Т1500b и даље ширине регулационог појаса 11,50м, Планом је означена 
са С3 положајно предефинисана и сврстана у градску саобраћајницу III реда са планираним 
КПП 15-15 и ширином регулационог појаса минимум 9,0м (Пресечна тачка осовине Т1500d, 
теме Т1-С3, пресечна тачка осовине Т1500f)-прва фаза спровођења.

У другој фази спровођења Плана обавезом разраде Урбанистичким пројектом 
планиран је денивелисани укрштај улице Бањске и Регионалне једноколосечне 
неелектрифициране железничке пруге Рума-Шабац-Распутница Доња Борина-државна 
граница-(Зворник Нови) у Км 52+471 изградњом надвожњака или подвожњака у свему 
према исходованим условима “Инфраструктура железница Србије” а.д. за потребе израде 
Плана бр.2/2020-2036 од 16.09.2020.год. и допуна услова “Инфраструктура железница 
Србије” а.д. за потребе израде Плана бр.2/2020-2649 од 28.12.2020.год.
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Планирана саобраћајна инфраструктура у границама обухвата Плана

Јавна саобраћајница означена са С (сабирна саобраћајница улица Кланичка, 
Т1500h;Т1-С; Т1500d;Т2-С; Т3-С; Т4-С; Т1500с, Т1500e) 

Саобраћајница идејно решена као сабирна саобраћајница, профил 13-13 и 13b-13b (две 
саобраћајне траке ширине tv=3,00м1, укупне ширине коловоза 2 х 3,00м1=6,00м1 обостраним 
тротоаром ширине 1,50м1.

Укупна дужина ове саобраћајнице у обухвату Плана према интерној стационажи од 
Пр.1 Км.0+000,00 до Пр.42 Км.0+549,51 износи Л=549,51м1.

Аналитичко геодетски елементи предефинисаних хоризонталних кривина за темена 
Т1-С; Т2-С; Т3-С и Т4-С дати су таблично у графичком прилогу 3.3. Регулационо-нивелациони 
план. Координате нових детаљних тачака дате су у посебном прилогу у оквиру аналитичко 
документационе основе.

Нивелационо решење
Почетна нивелета саобраћајнице С (ул. Кланичка) у Пр.1/КН:121,51m. Сви преломи 

нивелете заобљени су вертикалним кривинама. Подужни пад нивелете саобраћајнице 
Бирчанинова-јужни крак креће се од мин.0,46% до мах.2,96%. Завршава у Пр.42/km 
0+519,51.

Јавна саобраћајница означена са С1 (саобраћајница I реда, T1500a;T1-C1; T2-C1; 
T3-C1; T4-C1; T5-C1; T1500b; T6-C1; T7-C1; T8-C1; T9-C1; T1500g )

Саобраћајница идејно решена као саобраћајница I реда, профил 5-5 (две саобраћајне 
траке ширине tv=3,00м1, укупне ширине коловоза 2 х 3,00м1=6,00м1 обостраним тротоарима 
ширине 1,50м1).

Укупна дужина ове саобраћајнице у обухвату Плана према интерној стационажи од 
Пр.1Км.0+000,00 до Пр.33 Км.0+440,17 и даље од Пр.1Км.0+000,00 до Пр.18Км.0+239,20 све 
заједно износи Л=679,37м1.

Аналитичко геодетски елементи предефинисаних хоризонталних кривина за темена 
од Т1-С1 до Т9-С1 дати су таблично у графичком прилогу 3.3. Регулационо-нивелациони 
план.

Предефинисане координате темена пресечних тачака саобраћајница (Т1500а, Т1500b, 
Т1500g) као и координате нових детаљних тачака дате у посебном прилогу у оквиру 
аналитичко документационе основе.

Нивелационо решење
Почетна нивелета саобраћајнице означене са С1 у Пр.1/КН:122,11m. Сви преломи 

нивелете заобљени су вертикалним кривинама. Подужни пад нивелете саобраћајнице С1-пут 
за депонију креће се од мин.0,04% до мах.3,55%. Завршава у Пр.18/КН:121,12m. (интерна 
стационажа други део).

Јавна саобраћајница означена са С2 (саобраћајница III реда, Т1500с-Т1500b) 
Саобраћајница идејно решена као саобраћајница III реда, профил 15-15 (две саобраћајне 

траке ширине tv=3,00м1, укупне ширине коловоза 2 х 3,00м1=6,00м1 обостраним тротоаром 
ширине 1,50м1.

Укупна дужина ове саобраћајнице у обухвату Плана према интерној стационажи од 
Пр.1 Км.0+000,00 до Пр.7 Км.0+120,55 износи Л=120,55м1.
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Координате предефинисаних пресечних тачака осовине саобраћајнице дати су 
таблично у графичком прилогу 3.3. Регулационо-нивелациони план. Координате нових 
детаљних тачака дате у посебном прилогу у оквиру аналитичко документационе основе.

Нивелационо решење
Почетна нивелета саобраћајнице С2 у Пр.1/КН:121,12m. Сви преломи нивелете заобљени 

су вертикалним кривинама. Подужни пад нивелете саобраћајнице Бирчанинова-јужни крак 
креће се од мин.1,19% до мах.9,74%.Завршава у Пр.7/КН:125,65m.

Јавна саобраћајница означена са С3 (саобраћајница III реда, Т1500f-Т1500d) 
Саобраћајница идејно решена као саобраћајница III реда, профил 15-15 (две саобраћајне 

траке ширине tv=3,00м1, укупне ширине коловоза 2 х 3,00м1=6,00м1 обостраним тротоаром 
ширине 1,50м1).

Укупна дужина ове саобраћајнице у обухвату Плана према интерној стационажи од 
Пр.1 Км.0+000,00 до Пр.8 Км.0+104,66 износи Л=104,66м1.

Координате предефинисаних пресечних тачака осовине саобраћајнице и темена Т1-
С3 дати су таблично у графичком прилогу 3.3. Регулационо-нивелациони план. Координате 
нових детаљних тачака дате у посебном прилогу у оквиру аналитичко документационе 
основе.

Нивелационо решење
Почетна нивелета саобраћајнице С3 у Пр.1/КН:121,34m. Сви преломи нивелете 

заобљени су вертикалним кривинама. Подужни пад нивелете саобраћајнице С3 креће се од 
мин.0,12% до мах.3,13%.Завршава у Пр.8/КН:121,60m.

Правила регулације јавних саобраћајница

Регулационе линије и укупна ширина регулационог појаса:
Ширина регулационог појаса саобраћајница одређена је регулационим линијама.
Коловозну конструкцију новопројектових саобраћајница, утврдити сходно рангу 

саобраћајнице, оптерећењу као и типу и врсти возила која ће се њоме кретати. При 
пројектовању коловозне конструкције, такође, мора се водити рачуна о квалитету материјала 
у постељици и саобраћајном оптерећењу.

Одводњавање решавати гравитационим отицањем површинских вода (подужним 
и попречним падом саобраћајница) у систему затворене или отворене атмосферске 
канализације.

Неће се сматрати изменом плана евентуалне корекције аналитичко геодетских 
елемената хоризонталних и вертикалних кривина планираних саобраћајница приликом 
израде пројектне документације саобраћајница, али само у оквиру планиране ширине 
регулационог појаса. Такође, планом задати елементи подужних и попречних профила 
саобраћајница као и ширине истих (тротоари, ивична разделна трака, потпорни зидови) су 
дати као препорука и нису обавезући осим минималне ширине саобраћајних трака 
коловоза која је задата за сваку планирану саобраћајницу која је обавезујућа.

Железничко земљиште2) 
Железничко земљиште, у оквиру овог Плана, је део к.п.бр 11925 са железничком 

инфраструктуром-пругом Рума-Шабац-Распутница Доња Борина-државна граница-(Зворник 
Нови). У овом простору је дозвољена изградња објеката само за потребе железнице.
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Ради остваривања смерница из Плана генералне регулације за насељено место Лозница 
(,,Службени лист града Лозница“ број 3/14 и 13/18) планирани денивелисани укрштај 
железничке пруге Рума-Шабац-Распутница Доња Борина-државна граница-(Зворник Нови) 
са Бањском улицом се реализује у две фазе. 

Начин реализације је разрађен у предходној тачки: 1.Саобраћајне површине. 
У првој фази реализације пут (улица Бањска), на месту укрштаја са железничком 

пругом  је у нивоу са железничком пругом. 
У другој фази улицу Бањску треба решити као денивелисани укрштај изградњом 

друмског надвожњака или подвожњака. Ради реализације Друге фазе Плана потребно је 
израдити Урбанистички пројекат за изградњу за денивелисани укрштај улице Бањске 
и Регионалне једноколосечне неелектрифициране железничке пруге Рума-Шабац-
Распутница Доња Борина-државна граница-(Зворник Нови) у Км 52+471, а у свему 
према условима “Инраструктура железница Србије” а.д.

Урбанистичким пројектом потребно је обухватити следеће делове К.П.: 11942/1, 11962, 
11925, 4525/4, 4525/3, 4721, 4525/1, 4720 све КО Лозница.

Заштитно зеленило3)  
Заштитно зеленило је на појединим местима уз путно земљиште (улична мрежа). То су 

озелењена места на проширењу у улици Бањској и јављају се као резултат уградње саобраћајне 
матрице из Плана генералне регулације за насељено место Лозница (,,Службени лист града 
Лозница“ број 3/14 и 13/18).

Б. Површине остале намене
 
Производња секундарне делатности1) 
Део простора „Радне зоне Центар 2“ намене је производња - секундарне делатности 

као што су: индустрија, грађевинарство, занатска производња, мануфактурна производња, 
складишта, саобраћајне услуге, бензинске пумпе и сл.

Дозвољена спратност објеката је П и П+1 односно П+Пк (у зависности од намене 
објекта) код административно-управног дела, а П код технолошко-производног дела. 

Дозвољава се изградња и приземних објеката са галеријом уколико процес производње 
или организација то захтевају. Спратна висина објекта одређује се технолошким захтевима 
производње и организације.

Максимална висина објекта дата је у зависности од намене објекта и може бити до 
15,0 m. За објекте са већом висином неопходна је сагласност институција надлежних за 
безбедност ваздушног саобраћаја. 

Дозвољена висина за рекламне стубове је 30,0m.
Дозвoљена је изградња пратећих објеката на парцели везаних за процес производње 

(складишта, просторије за особље, гараже, магацини, оставе, септичке јаме, бунари, цистерне 
за воду и сл.) уз поштовање осталих услова везаних за парцелу. Спратност објеката до П+0 
/висине до 5,0 m/. Међусобна удаљеност два објеката на истој парцели износи најмање 
половину висине вишег објекта. Може бити и мања у случају изричитог технолошког услова 
и под условом да не угрожава функционисање суседног објекта.

Кота приземља објекта који је пословне намене може бити максимално 0,3m виша од 
коте приступног тротоара. У случају посебних технолошких захтева, дозвољена висина коте 
приземља износи 1,2m. 

Помоћни објекти улазе у састав прописаних параметара за изградњу на парцели.
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Грађевинске парцеле могу се ограђивати транспарентном оградом висине до 2,10 m са 
или без парапета, уз коју је пожељно садити зимзелене пузавице или сличне врсте. Парапет 
висине до 0,40 m.

Паркирање за све врсте возила искључиво на парцели власника, а према нормативима 
за број места према врсти возила.

Koмунална инфраструктура2. 

Електроенергетска мрежа
У границама захвата Плана постоје изграђени 35 kV и 10 kV електроенергетски водови 

и објекти који су власништво надлежног огранка „Електродистрибуција“. На подручју Плана 
постоји 35 kV и 10 kV водови који се напајају из трафостанице 110/35 kV/kV „Лозница 1“ и 
35/10 kV/kV „Лозница 1“ лоциране ван граница захвата Плана. Електроенергетски водови 
10 kV којим се дистрибуира електрична енергија до ТС 10/0.42 kV/kV којим се напајају 
припадајући потрошачи у границама захвата Плана. Мрежа 10 kV је ваздушна. У захвату 
Плана нема изграђених трафостаница 10/0,4 kV већ се потрошачи напајају електричном 
енергијом из трафостаница које су лоциране у суседним парцелама и улицама које гравитирају 
ван граница Плана. 

У непосредној близини обухвата Плана нема објекта који су у власништву 
Електромрежа Србије АД. Према плану развоја преносног система у непосредној близини и 
границама обухвата Плана није планирана изградња енергетске инфраструктуре која би била 
у власништву „Електромрежа Србије“.

У границама захвата Плана је планирана изградња 10 kV вода са новопланираном 
трафостаницом ТС 10/0,4 kV. Планирање потреба за електричном енергијом извршено је 
према техничким препорукама бр. 14 (Пословна заједница Електродистрибуције Србије). 

На основу прорачуна за потребе снабдевања нових потрошача, препоручују се следећи 
типови ТС-а:

- за објекте пословања - 1 трафостаница, која се гради као слободностојећа монтажнa 
МБТС за снагу 1x1000 kVA (или 2x1000kVA). ТС се може градити и у објекту уколико се 
користи искључиво за напајање тог објекта, а мерење да буде на средњем напону (нпр. 
фабрика, хладњача).

Начин повезивања (техничко решење), трафостаница биће условљено редоследом 
градње и условима надлежне Електродистрибуције. 

Потребно је израдити нове 10 kV водове по новопланираним трасама, као и по већ 
постојећим трасама и ова мрежа мора да буде, где год је могуће и економски исплативо 
подземна. 

Изградњом нових и реконструкцијом постојећих ТС-а извршиће се растерећење 
постојеће ТС-а и побољшаће се напонске прилике и смањиће се губици. Инсталисану снагу 
у трафостаници дефинисати локацијским условима, према конкретној намени објекта, по 
захтеву инвеститора, а на основу врсте, категорије и локације потрошача, као и потребне 
снаге за исте. Локација ТС се одређује поред улице (на приступном месту) и што ближе центру 
потрошње ел. енергије. Свака градња условљена је „Правилником о техничким нормативима 
за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 до 400 kV“, као и 
Правилником о границама излагања о нејонизујућим зрачењима.

Мрежу 0,4kV задржати у постојећој концепцији подземна или надземна са СКС 
одговарајућег пресека на бетонским сгубовима, типом и пресеком кабла дефинисаним 
главним пројектом. Развојним планом надлежне ЕД извршити реконструкцију и проширење 
нн мреже, замену дрвених импрегнираних стубова - бетонским у постојећим трасама. 
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Инсталацију осветљења саобраћајнице извести у простору тротоара, а избор врсте и 
висине стубова и типова светиљки према постојећој концепцији. 

Oбновљиви извори енергије
Подручје Плана спада у подручја са великим бројем сунчаних дана у току године и 

великом просечном дневном енергијом глобалног сунчевог зрачења, што представља велики 
потенцијал за експлоатацију сунчеве енергије.

Просечна годишња вредност дневне енергије сунчевог зрачења за територију која се 
налази у захвату Плана спада у подручја повољна за експлоатацију енергије сунца.

Потребно је урадити техно-економске анализе и мерења које ће показати исплативост 
великих инвестиција у производњу електричне енергије из енергије сунчевог зрачења на 
територији Плана као и за то погодне локације.

Телекомуникациона мрежа
На потезу захвата Плана детаљне регулације за Улицу Кланичку у Лозници постоји 

изграђена ТК инфрастуктура. Инфраструктура се састоји од подземне кабловске примарне 
мреже у рову и постојеће ТК дистрибутивне мреже подземног типа. Веза између комутација 
је изведена оптичким кабловима док су приступне мреже изведене бакарним кабловима.У 
захвату Плана нема изграђених базних станица мобилних оператера.

Планиране потребе за будуће претплатнике се крећу по постојећим коридорима 
дуж саобраћајнице. Планирана телекомуникациона инфраструктура, ормани и привод биће 
условљене према конкретној намени објекта по захтеву инвеститора, а на основу врсте, 
категорије и локације потрошача, а према издатим условима надлежног предузећа Телекома 
Србије.

Овим планом је предвиђено ширење мрежа оптичких планова изградњом типских 
кабинета за смештај ТК опреме (MSAN i miniIPAN уређаји). Тачне позиције мултисервисних 
чворова ће се дефинисати у току пројектовања, а на постојећој траси оптичких  и бакарних 
дистрибутивних каблова. Оптичким кабловима се повезују MSAN и miniIPAN чворови, 
бизнис корисници. Истурене комутационе степене (MSAN) који се изводе као „outdoor“ 
ормани, постављати на бетонске темеље одговарајућих димензија (сагласно типу кабинета), 
у начелу површина око 6m2. Парцела истуреног комутационог степена мора да има приступ 
на површину јавне намене. 

За полагање оптичких или бакарних каблова у ров полагати полиетиленске цеви 
пречника 40 mm, које ће послужити као заштита или резерва за касније „удувавање“ кабла. 
Наведени телекомуникациони објекти спадају у објекте за које се не издаје грађевинска 
дозвола већ се радови врше на основу решења којим се одобрава извођење радова. Oво је 
могуће за издавање решења за истурене комутационе степене и за деонице каблова који нису 
дати на графичком прилогу, ако инвеститор обезбеди документацију предвиђену законом.

Приликом планирања обухватити обезбеђивање постојеће ТК структуре и планирати 
нове објекте које их неће угрозити. У фази припреме за почетак радова обезбедити присуство 
представника Телекома. 

Приликом реконструкције улица вршити и реконструкцију постојеће или изградњу 
нове ТК мреже, а преласком преко улице обезбедити PEHD цеви пресека 110mm за 
прелазак на другу страну улице. Обавезна је израда синхрон плана коридора ТК мреже са 
коридорима осталих инсталација да би се обезбедила могућност несметаних постављања 
свих инсталација. 

Циљ планирања изградње оваквог типа приступне мреже нове генерације НГН мрежа 
треба да обезбеди дигиталне линије различитих протока, брзи приступ интернету, интегрисани 
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пренос гласа, података и видео сигнала, бежичне приступне мреже, једноставно одржавање и 
експлоатацију, компактност и поузданост. 

Водоводна и канализациона мрежа

Водоснабдевање
Дуж Кланичке улице изведена је дистрибутивна мрежа за водоснабдевање од ливено 

гвоздених цеви Ø150mm и Ø100mm, а Бањском улицом изведен је магистрални цевовод од 
дуктилних цеви пречника Ø600mm и дистрибутивна мрежа челично-поцинкованих цеви 
Ø50mm, коју је потребно реконструисати. Северозападном страном појаса железничке пруге 
Мали Зворник–Рума постоји стари магистрални цевовод од челичних цеви пречника Ø600mm, 
који више није у функцији. Сва постојећа мрежа се задржава и по потреби реконструише, 
а нова је планирана дуж свих новопланираних саобраћајница. Трасе планираних цевовода 
водити планираним саобраћајницама, по правилу у коловозу, на хоризонталном одстојању 
од 0,5–1,0 m у односу на ивицу коловоза. Приликом израде техничке документације могуће 
је одступање од дефинисане трасе услед непредвиђених услова на терену. Димензије нових 
водоводних линија одредити на основу хидрауличког прорачуна узимајући у обзир и потребну 
количину воде за гашење пожара како се то противпожарним прописима захтева. 

На водоводним линијама предвидети потребан број противпожарних хидраната, 
на максималном размаку од 80m за индустријске зоне, односно 150m за стамбене зоне. 
Препоручује се уградња надземних противпожарних хидраната. Реконструкцију разводне 
мреже радити по постојећој траси. Минимално одстојање цевовода од објеката је 3m. 
Прелази цевовода испод саобраћајница и железничке пруге извешће се са неопходном 
механичком заштитом. Избор врсте цеви одредиће се пројектом, а у зависности од статичких 
и динамичких утицаја, слегања терена, агресивности околног земљишта и других техно-
економских параметар, и у складу са важећим санитарним прописима. На делу трасе где 
постоје подземне инсталације извођењу радова потребно је обратити пажњу да се постојеће 
подземне инсталације не оштете. Измештање постојеће инфраструктуре се не предвиђа осим 
у деловима где је то неопходно. Трасе постојећих цевовода су оријентационе, с обзиром на 
то да нема катастра водова, тако да је неопходно приликом израде техничке документације 
за нове објекте и приликом извођења земљаних радова претходно утврдити тачан положај 
мреже.

Каналисање отпадних вода
Развој канализационе мреже планиран је по сепаратном принципу, што значи да 

се посебно одводе употребљене од атмосферских вода. На планском подручју колектор 
за употребљене воде постоји дуж Кланичке улице, ПВЦ Ø500mm, оријентационе дужине 
око 480m, до постојеће главне црпне станице. Планиран је наставак постојећег колектора 
до краја улице Кланичке. Дуж свих постојећих и планираних саобраћајница планирана је 
канализациона мрежа за употребљене воде, по правилу у осовини коловоза. Приликом израде 
техничке документације могуће је одступање од дефинисане трасе услед непредвиђених 
услова на терену. 

Димензије канализационих цеви одредити на основу хидрауличког прорачуна, 
узимајући у обзир комплетно сливно подручје. Минимални пречник канализационе цеви је 
200mm. 

Ширина заштитног појаса дуж читаве трасе цевовода главних колектора износи 5,00m 
(по 2,50m са једне и друге стране цевовода у односу на осу). У овом појасу није дозвољено 
грађење објеката било које врсте сем путне привреде. 
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Уколико у будућим објектима има технолошких поступака у којима има продукције 
технолошких отпадних вода, оне се морају адекватно третирати у индивидуалним уређајима 
за пречишћавање и тек након тога прикључити на јавну мрежу за одвођење употребљених 
отпадних вода.

Забрањено је испуштање у јавну канализацију свих отпадних вода које садрже 
хазардне супстанце изнад прописаних вредности, које могу штетно деловати на могућност 
пречишћавања вода из канализације, које могу оштетити канализациони систем и постројење 
за пречишћавање отпадних вода. 

Колектор за атмосферске воде у Бањској улици преузет је из Плана генералне регулације 
за насељено место Лозница (,,Службени лист града Лозница“ број 3/14 и 13/18) као постојећи, 
и задржава се мада у условима ЈП „Водовод и канализација“ није поменут. Атмосферске 
воде са целог подручја сакупљаће се отвореним путним каналима или канализацијом за 
атмосферске воде, што ће се дефинисати техничком документацијом и одвести до најближег 
водотока. Квалитет атмосферских вода, које се упуштају у реципијент, морају бити у складу са 
Правилником о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима 
хемијског и квантитативног статуса подземних вода („Сл.гласник РС“, бр.74/2011). Воде са 
кровних површина у оквиру појединачних парцела усмеравати у зеленило или сакупљати за 
даљу употребу. Уколико се гради канализација, траса је у регулационом профилу саобраћајнице 
са стране супротне водоводној мрежи. Димензије канализационих цеви дефинисаће се на 
основу хидролошке анализе сливног подручја и хидрауличког прорачуна, али не могу бити 
мањег профила од 300мм. Минимална дубина укопавања кишне канализације мерена од темена 
цеви је 1,0m. На делу планираног денивелисаног укрштаја Бањске улице и железничке пруге 
атмосферске воде се морају одвести ван трупа пруге и не смеју се упуштати у железничке 
одводне канале. Атмосферске воде захваћене са манипулативних површина, паркиралишта, 
гаража и сл. где су могућа запрљања сливних површина, пре прикључења на атмосферску 
канализацију морају се адекватно третирати у таложницима и сепараторима за уклањање 
нафтних деривата и других лаких и пливајућих примеса и нечистоћа. 

Техничке услове и начин прикључења новопројектоване канализације као и 
прикључење појединих објеката одређује надлежна комунална организација.

Дистрибутивна гасоводна мрежа 
На простору обухвата Плана постоји изграђена дистрибутивна гасоводна мрежа радног 

притиска до 4 bar од полиетиленских (ПЕ) цеви. Изграђена дистрибутивна гасоводна мрежа 
из Бањске улице улази у Ул. Кланичку и наставља уз северозападну границу регулације, а 
затим се укршта са коловозом Ул. Кланичке и даље наставља у источном делу регулације Ул. 
Кланичке и у јужном делу приступне саобраћајнице (С3).

Планира се наставак дистрибутивне гасоводне мреже од крајње тачке изграђеног дела 
дистрибутивне гасоводне мреже у Ул. Кланичкој до завршетка Ул. Кланичке, као и на делу 
планиране саобраћајнице (С2). Дистрибутивна гасоводна мрежа гради се од полиетиленских 
цеви димензија и квалитета према СРПС Г.Ц6.661. Предвиђено је да се полагање гасовода 
врши у границама регулације саобраћајница у делу тротоара. Могуће је полагање гасоводних 
цеви на делу трасе и у коловозу уколико ситуација на терену то налаже, али уз поштовање 
одредби правилника и добијених услова. 

Дистрибутивна гасоводна мрежа се води подземно. Дубина полагања цевовода од коте 
тла до горње ивице цеви износи 0.8m на делу полагања у зони тротоара, односно 1,3 m на делу 
полагања гасоводне цеви испод коловоза саобраћајница. Од минималне дубине укопавања 
цеви може се одступити уз навођење оправданих разлога за тај поступак при чему се морају 
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предвидети повећане мере безбедности, али тако да минимална дубина укопавања не може 
бити мања од 50 cm. За коту тла подразумева се кота изграђеног тротоара или коловоза. 

Вредности минималних дозвољених растојања:
Укрштање Паралелно 

вођење 
Гасоводи међусобно 0,20 0,60 
Од гасовода до водовода и канализације 0,20 0,40 
Од гасовода до вреловода и топловода 0,30 0,50 
Од гасовода до проходних канала вреловода и топловода 0,50 1,00 
Од гасовода до нисконапонских и високонапонских ел. 
каблова 0,30 0,60 

Од гасовода до телекомуникационих каблова 0,30 0,50 
Од гасовода до водова хемијске индустрије и технолошких 
флуида 0,20 0,60 

Од гасовода до резервоара* и других извора опасности станице 
за снабдевање горивом превозних средстава у друмском 
саобраћају, мањих пловила, мањих привредних и спортских 
ваздухоплова 

- 5,00 

Од гасовода до шахтова и канала. 0,20 0,30 
Од гасовода до високог зеленила - 1,50 
* растојање се мери до габарита резервоара 

Минимална хоризонтална растојања подземних гасовода од надземне електро мреже и 
стубова далековода су: 
Минимално растојање 
Називни напон при укрштању (m) при паралелном вођењу 

(m) 
1 kV ≥ U 1 1
1 kV < U ≤ 20 kV 2 2
20 kV < U ≤ 35 kV 5 10
35 kV < U 10 15

На укрштању гасовода са путевима, пругама, водотоковима, каналима, далеководима 
називног напона преко 35 kV, угао осе гасовода према тим објектима мора да износи између 
60° и 90°. 

При прелазу гасовода преко већих нагиба терена мора се израдити посебан прорачун 
свих сила које делују на цевовод, и по потреби, предвидети анкерисање цевовода, а при 
пролазу кроз клизишта мора се, на основу геолошког испитивања земљишта, извршити 
санација клизишта и израдити детаљан пројекат уградње цевовода.

Гасовод се полаже на слој песка и затрпава слојем песка у слоју дебљине не мање од 
д=10cm. Ширина рова за полагање гасовода треба да обезбеди 20 cm са леве и десне стране 
од ивице цеви до страница рова.

На растојању 30 cm од горње ивице цеви гасовода мора се поставити упозоравајућа 
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трака.
Терен се враћа у претходно стање у складу са добијеним условима надлежног 

предузећа.
Запорни органи на ПЕ гасоводима уграђени под земљом морају бити опремљени 

продужним вретеном и ливеном капом која се уграђује у нивоу терена. 
Траса гасовода мора бити видно обележена посебним ознакама. 
Пре пуштања у рад гасовод се испитује на чврстоћу и непропусност. Притисак 

испитивања на чврстоћу за ПЕ гасоводе мора бити одређен у складу са SRPS EN 12007-2.
Прикључивање потрошача на дистрибутивну гасоводну мрежу вршиће се путем 

фазонских комада од полиетилена који омогућавају накнадно прикључивање потошача 
природног гаса.

Све радове на изградњи дистрибутивне гасоводне мреже на простору обухваћеном 
Планом извести према „Правилнику о условима за несметану и безбедну дистрибуцију 
природног гаса гасоводима притиска до 16 бар“ („Сл. гласник РС“, бр. 86/15) и према условима 
дистрибутера природног гаса.

Систем евакуације и прикупљања отпада3. 
Технологија евакуације комуналног отпада заснива се на примени судова – контејнера 

запремине 1100 литара – габаритних димензија 1,37 x 1,45 x 1,70 m. Број и положај потребних 
контејнера одредити пpемa нормативу: један контејнер на 600 m2 корисне површине 
корисника.

Судове за смеће поставити ван јавних површина на местима која су лако доступна 
ради пражњења (на улазу у комплекс). Поставити их на уређеним бетонираним површинама 
од 3,0m2 за сваки и са падом max 2,0%, без степеника ради могућег гурања. Пожељно је да 
буду визуелно скривени зеленилом или на други начин.

За депоновање отпадака неорганског састава, нпр. папира, картонске амбалаже, PET 
амбалаже и сл. ради вршења рециклаже, препорука је набавка судова од 5,0 m3 и поставити их 
у складу са напред наведеним нормативима. Њихово пражњење се врши према склопљеном 
уговору са овлашћеном службом за одвоз.

Степен комуналне опремљености грађевинског земљишта по целинама/зонама 4. 
из планског документа, који је потребан за издавање локацијске и грађевинске 
дозволе
За делатност на простору захвата плана - Секундарна производња и терцијалне 

делатности за издавање локацијске и грађевинске дозволе обавезно је обезбедити приступ 
јавној саобраћајној површини. За остале врсте изградње, осим обезбеђења приступног пута, 
неопходно је обезбеђење прикључака на све инфраструктурне мреже.

Посебни услови којима се површине и објекти јавне намене чине приступачним особама 5. 
са инвалидитетом, у складу са стандардима приступачности
Омогућити неометано и континуално кретање лица са посебним потребама у складу 

са Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградњу објеката, 
којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим 
особама („Сл. гласник РС“, бр. 22/2015).

У складу са стандардима приступачности осигурати услове за несметано кретање и 
приступ особама за инвалидитетом на следећн начин:

- на свим прелазима висинску разлику између тротоара и коловоза неутралисати 
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обарањем ивичњака;
- минималне ширине рампи за приступ објектима морају бити 90 cm, а нагиб од 1:20 

(5%) до 1:12 (8%),
- избегавати различите нивое пешачких простора, а када је промена неизбежна, 

савладавати je и рампом поред степеништа.

Посебни захтеви, услови и прописи које је потребно испунити за издавање 6. 
грађевинске дозволе
Осим општих принципа и параметара дефинисаних Законом, Правилником и Планом 

приликом спровођења кроз „Информацију о локацији“ и „Локацијских услова“, одређују се 
следећи додатни критеријуми:

Новоизграђени објекти морају својим изгледом, габаритом, спратношћу, материјалима 
и положајем према регулационој и грађевинској линији имати позитивне амбијенталне и 
архитектонске карактеристике савремене архитектуре.

Реализација објеката инфраструктуре и саобраћајница је могуће да се одвија по фазама 
на површини целог Плана.

Општи услови о заштити животне средине од различитих видова загађења, 7. 
заштите природних вредности и непокретних културних добара
Према усвојеној Одлуци о изради Плана детаљне регулације за Улицу Кланичку у 

Лозници („Службени лист града Лознице“, број 8 од 14.06.2019.године), бр.06-19/19-32-11, 
донете од стране Скупштине града Лознице на седници одржаној дана 13.06.2019. године 
, а према члану 10. се не приступа изради Стратешке процене утицаја Плана детаљне 
регулације за Улицу Кланичку у Лозници на животну средину.

Према члану 4. Одлуке о изради Плана детаљне регулације за Улицу Кланичку 
у Лозници забрањује се изградња у обухвату Плана до истека рока за израду Плана 
(усвајањем Нацрта Плана).

Услови заштите природе7.1. 
У процесу реализације Плана детаљне регулације за Улицу Кланичку у Лозници, 

потребно је спроводити следеће услове заштите природе које је одредио „Завод за заштиту 
природе Србије“ решењем 03 бр. 020-2095/2, датум 16.09.2020.г. 

*- Планом се одређују следећи услови:
1/ Циљ развоја овог простора сагледати кроз економски одржив и еколошки прихватљив 

развој заснован на еколошкој валоризацији предметног подручја.
2/ Планом предвидети решења и мере којима ће се спречити загађење ваздуха, 

земљишта, подземних вода.
3/ Планом предвидети потпуно инфраструктурно опремање подручја (евакуација 

отпадне воде, канализациона мрежа).
4/ Саобраћајнице регулисати тако да и у перспективи задовољи очекивани обим 

саобраћаја. 
5/ Предвидети максимално очување и заштиту постојећег зеленила, као и могућност 

формирања линеарног ивичног зеленила, дрвореде високих лишћара.
6/ Предвидети ново зеленило у интеракцији са постојећим, а у функцији будуће намене 

простора.
7/ При одабиру зеленила препоручује се аутохтона дендрофлора и то врсте најбоље 

прилагођене локалним условима. 
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Зеленило одабрати према еколошким, функционалним и декоративним својствима, 
односно одабрати врсте које су отпорне на издувне гасове, вибрације и које су прихватљиве 
за ову врсту средине. Учинити оваквим одабиром да се ово зеленило повеже са околним 
ширим простором града Лознице.

8/ Обезбедити највиши ниво комуналне хигијене и спречавање депоновање отпада на 
јавним површинама.

9/ Планом предвидети забрану постављања привремених објеката свих врста.

Мере заштите непокретних културних добара7.2. 
На подручју Плана детаљне регулације за Улицу Кланичку у Лозници, нема 

проглашених споменика културе - непокретних културних добара, као и добара која уживају 
претходну заштиту, нити су евидентирани остаци културних добара из прошлости.

У случају да се приликом земљаних радова открије до сада неевидентиран локалитет 
или његов део, инвеститор је дужан да одмах заустави радове и о томе без одлагања обавести 
Завод за заштиту споменика културе „Ваљево“, обезбеди услове за археолошка истраживања, 
конзервацију и презентацију. 

Примена одговарајућих мера заштите утврдиће се на основу процене стручног лица 
Завода за заштиту споменика културе.

Општи услови и мере заштите живота и здравља људи и заштите од елементарних 8. 
непогода
У оквиру граница Плана детаљне регулације за Улицу Кланичку у Лозници, не 

планирају се садржаји који негативно утичу на квалитет воде, ваздуха и тла, као и на стварање 
прекомерне буке.

При изградњи објеката обавезна је примена свих прописа, смерница и стручних 
искустава за заштиту људи и материјалних добара. 

  Заштита од елементарних непогода8.1. 
У поступку спровођења Плана детаљне регулације за Улицу Кланичку у Лозници, 

приликом издавања  Информације о локацији и Локацијских услова обавезна је примена 
свих прописа, смерница и стручних искуства као и Уредбе о организовању и функционисању 
цивилне заштите („Службени гласник РС“, бр. 21/92). 

Објекти морају бити реализовани у складу са Правилником о техничким нормативима 
за електричне инсталације ниског напона („Службени лист СФРЈ“, бр. 53/88, 54/88 и 28/95) и 
Правилником за заштиту објеката од атмосферског пражњења („Сл. лист СРЈ“, бр. 11/96).

Заштита становништва и материјалних добара од ратних разарања обезбеђује се према 
Закону о одбрани („Сл. гласник РС“, бр. 116/07, 88/09, 88/09-др.закон, 104/09-др.закон, 10/15 
и 36/18) и Уредби о организовању и функционисању цивилне заштите („Сл. гласник РС“, бр. 
21/92).

На предметном подручју забрањена је употреба технологија које могу угрозити 
окружење. На површинама јавне намене обавезна је употреба атестираних инфраструктурних 
објеката и мрежа, а њихова уградња мора бити извршена од стручних и овлашћених лица.

Заштита од земљотреса8.2. 
Подручје Плана детаљне регулације за Улицу Кланичку у Лозници, спада у зону 

VIII степена MCS. Ha поменутом подручју није било катастрофалних потреса, али се не 
искључује могућност јачих удара.
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Основну меру заштите од земљотреса представља примена принципа асеизмичког 
пројектовања објеката, односно примена сигурносних стандарда и техничких прописа о 
градњи на сеизмичким подручјима.

Ради заштите од потреса, објекти морају бити реализовани и категорисани према 
Правилнику о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким 
подручјима („Службенн лист СФРЈ“, бр. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 52/90).

У циљу заштите од земљотреса треба примењивати следеће смернице:
обавезна примена важећих сеизмичких прописа при изградњи нових објеката;•	
обезбедити довољно слободних површина које прожимају изграђене структуре, •	
водећи рачуна да се поштују планирани проценти изграђености парцела, системи 
изградње, габарити, спратност и темељење објеката;
главне коридоре комуналне инфраструктуре треба водити дуж саобраћајница и •	
кроз зелене површине увек када је то могуће, кроз за то планиране коридоре и на 
одговарајућем одстојању од грађевина.

Превентивне мере заштите у смислу сеизмичности подразумевају:
поштовање степена сеизмичности од око 8- 0 MСS приликом пројектовања, извођења 
или реконструкције објеката;
поштовање регулације саобраћајница и међусобне удаљености објеката;- 

обезбеђење оних грађевина чија је функција нарочито важна у периоду после - 

евентуалне катастрофе.
Инфраструктура је у већој мери подложна повредљивости од осталих физичких 

структура. Отуда је нужно предвидети појединачно за сваки од система одговарајуће мере: 
саобраћај: улазно - излазни правци се трасирају на стабилним теренима, главне улице, - 

сабирне и сервисне улице обезбеђују несметано комуницирање. водоснабдевање: 
главни водовод и секундарна мрежа планирају се са могућношћу искључења појединих 
деоница у случају оштећења;
каналисање отпадних вода: код евентуалног оштећења канализације постоји могућност - 

да раде поједине функционалне целине;
електродистрибутивна мрежа, као и систем трафостаница (10/0,4kV), су дисперговани - 

у простору, распоређени по зонама, везани у прстенове и полупрстенове, на такав 
начин да се могу у ванредним условима искључивати по сегментима; каблирање 
високонапонских водова је нужно због безбедости у ванредним условима;
телефонска веза се планира тако да се обезбеде алтернативне везе, у случају прекида - 

у појединим линијама у ванредним условима. 
Обавеза је да се код пројектовања и изградње свих категорија објеката високоградње  

треба придржавати одредби Правилника о техничким нормативима за изградњу објеката 
високоградње у сеизмичким подручјима („Сл. лист СФРЈ“, бр. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 
и 52/90). Поред тога, на свим теренима са смањеном стабилношћу обавезно се спроводе 
посебна инжењерско - геолошка, сеизмичка и геофизичка испитивања терена на којима ће се 
градити поједини објекти.

Заштита од пожара8.3. 
Ради спречавања настанка и ширења пожара потребно је предузетри следеће мере у 

складу са Законом о пожарима:
Обезбедити прописане удаљености између зона предвиђених стамбене и друге - 
објекте;
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Предвидети прописана растојања између објеката и инсталација: електро, ТТ, водовода - 
и канализације;
Приликом реализације или реконструкције стамбених улица треба предвидети - 
спољну-уличну хидрантску мрежу (са одговарајућим бројем надземних и подземних 
хидраната) и одговарајућа места за захват воде ватрогасним возилима на отвореним 
просторима (резервоари и сл.), са капацитетима који ће обезбедити довољне количине 
воде за гашење пожара;
Предвидети ширине и носивости путева који ће да омогуће приступ ватрогасном - 
возилу и његово маневрисање приликом гашења пожара, у складу са Правилником о 
техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна 
возила у близини објеката повећаног ризика од пожара („Сл. лист бр.8/95);

Да би се обезбедила заштита од пожара потребно је примењивати следеће смернице:
при изградњи објеката поштовати важеће прописе противпожарне заштите;•	
правилним размештајем објеката на прописаним одстојањима од суседних објеката •	
смањити опасност преношења пожара;
правилном диспозицијом објеката у односу на саобраћајнице обезбедити несметан •	
приступ противпожарних возила;
омогућити правовремен и несметан приступ ватрогасних возила до објеката;•	
лако запаљиве и експлозивне материје складиштити и чувати под законом прописаним •	
условима, уз одговарајућу сагласност надлежних органа на планиране мере заштите 
од пожара;
за шумска земљишта одредити противпожарне трасе са планираним противпожарним •	
баријерама;
у склопу изградње мреже водоводних инсталација реализовати противпожарне •	
хидранте;
обезбедити капацитет водоводне мреже који обезбеђује довољне количине воде за •	
гашење пожара.

Ради заштите од пожара објекти морају бити реализовани према одговарајућим 
техничким противпожарним прописима, стандардима и нормативима:

објекти морају бити реализовани у складу са Законом о заштити од пожара („Сл. - 

гласник СРС“ бр. 111/09, 20/15 и 87/18);
објекти морају имати одговарајућу хидрантску мрежу, која се протоку и притиску воде - 

у мрежи планира и пројектује према Правилнику о техничким нормативима за спољну 
и унутрашњу хидрантску мрежу за гашење пожара („Сл. лист СФРЈ“ бр. 30/91);
објектима мора бити обезбеђен приступни пут за ватрогасна возила, сходно Правилнику - 

о техничким нормативима за приступне путеве („Сл. лист СРЈ“ бр 8/95);
објекти морају бити реализовани у складу са Одлукама о техничким нормативима - 

за електричне инсталације ниског напона („Сл. лист СФРЈ“ бр. 53, 54/88 и 28/95), 
Правилником о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског 
пражњења;

Цивилна заштита људи и добара8.4. 
 Мере заштите од интереса за одбрану земље, треба да буду уграђене у сва 

просторна решења обрађена овим Планом детаљне регулације за Улицу Кланичку у Лозници, 
као превентивне мере.
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Заштита становништва и материјалних добара од ратних разарања обезбеђује се на 
подручју Плана детаљне регулације за Улицу Кланичку у Лозници, према Закону о одбрани 
(„Службсни гласних PC“, бр. 116/07, 88/09, 88/09-др.закон, 104/09-др.закон, 10/15 и 36/18), 
Уредби о објектима и рејонима од посебног значаја за одбрану Републике Србије („Службени 
гласник PC“, бр. 18/92) и Уредби о организовању и функционисању цивилне заштите 
(„Службени гласник PC“, бр. 21/92).

На предметном подручју не планира се изградња двонаменских склоништа у 
објектима.

III   ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

Општа правила за изградњу објеката1. 
Општа правила грађења важе за све делове подручја Плана детаљне регулације за 

Улицу Кланичку у Лозници. На површинама Плана детаљне регулације за Улицу Кланичку 
у Лозници, могућа је изградња објеката у складу са наменама, а према правилима грађења. 
Забрањена је изградња објеката који угрожавају и негативно утичу на квалитет животне 
средине.

Индекс заузетости парцеле је однос између бруто површине под објектом и површине 
грађевинске парцеле помножен бројем 100. Бруто површина под објектом је хоризонтална 
пројекција габарита приземља објекта на парцелу.

Индекс изграђености је однос између бруто развијене грађевинске површине свих 
етажа корисног простора и површине парцеле. Надземне гараже, техничке просторије и 
остали помоћни објекти, рачунају се у површину корисних етажа и не редукују се.

Техничке просторије, техничке оставе, комуникације и остале подрумске просторије 
не улазе у обрачун површине корисних етажа.

Сви услови изградње појединачних парцела дати Планом, у случају нове поделе 
парцела, остају исти као изведена величина из свих услова сваке од парцела.

Новопланирани објекти треба да одражавају савремен приступ пројектовању уз 
поштовање природног амбијента, технолошкох карактеристика објекта и правила грађења 
датих појединачно за целине.

Максималне висине дефинисане правилима грађења, односе се на висину слемена код 
косих кровова, односно висину венца код равних и кровова са нагибом кровних равни мањим 
од 10%.

Дозвољава се изградња сутерена или подземих етажа уз могућу израду геотехничког 
елабората. Израда геотехничког елабората се ради уколико постоји оцена ризика од високих 
подземних вода или нестабилног земљишта.

Кота приземља објекта који је пословне намене може бити максимално 0,3m виша од 
коте приступног тротоара. У случају посебних технолошких захтева, дозвољена висина коте 
приземља износи 1,2 m. 

Површина зелених површина на парцели је мин. 20%. Према приступној саобраћајници 
планирати обавезан тампон простор са зеленилом у ширини од 10 m.

За постојеће објекте чији су параметри (индекс изграђености и заузетости парцеле, 
спратност, итд.) мањи од утврђених вредности, могућа је доградња-надградња до испуњења 
задатих параметара, према Правилима грађења за конкретну намену.

Уколико постојећи радни комплекси немају изграђене санитарне просторе или они 
нису прикладни за употребу, дозвољена је изградња или реконструкција истих у површини 
до 50 m2 за све објекте .
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У случају изградње новог објекта на месту старог, поштују се урбанистички параметри 
дефинисани овим Планом.

Услови за формирање грађевинске парцеле и величина грађевинске парцеле2. 
Положај грађевинске парцеле је утврђен регулационом линијом у односу на јавне 

површине и разделним границама парцеле према суседима. Грађевинска парцела мора имати 
директан колски приступ на јавну саобраћајну површину, као и прикључке на комуналну 
инфраструктуру, уређење манипулативног простора, обезбеђено паркирање и посебне 
ограђене површине са посудама за прикупљање отпада.

Дозвољено је формирање грађевинских парцела спајањем или дељењем катастарских 
парцела и делова катастарских парцела у складу са Законом о планирању и изградњи 
(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009-исправка., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 
121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС и 98/2013-одлука УС, 132/14, 132/2014, 
145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон, 9/2020 и 52/2021) (члан 65) и Правилником о 
општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу („Сл. гласник РС“, бр. 22/2015) и 
дефинишу се пројектом парцелације/ препарцелације. 

Површина грађевинске парцеле и ширина фронта грађевинске парцеле према 
саобраћајници зависи од намене. За План детаљне регулације за Улицу Кланичку у Лозници 
препоручене величине грађевинске парцеле су: 

Површина грађевинске парцеле  је од 800,0 m2 до 3000,0 m2 зависно од делатности.
Ширина фронта парцеле је од 20,0 m до 30,0 m зависно од делатности.
Грађевинска линија објекта за сваку грађевинску парцелу је означена на графичким 

прилозима бр.3.1. и 3.2. Саобраћајно решење са површинама јавних намена и грађевинским 
линијама и променљива је. Грађевинска линија према реци Штири је на катастарској 
линији парцеле. Грађевинска линија према железничкој прузи је на 13,0 m од осе најближег 
колосека.

Уколико је парцела мања до 5% од минималне површине дозвољене намене у правилима 
грађења дозвољава се изградња објеката по правилима прописаним овим Планом. 

Положај објеката у односу на регулацију и грађевинске линије3. 
Положај објекта одређен је грађевинском линијом према јавној површини, како је 

приказано на графичким прилозима бр.3.1. и 3.2. Саобраћајно решење са површинама јавних 
намена и грађевинским линијама.

 Грађевинске линије приказане на графичком прилогу су линије до којих 
је дозвољено поставити објекат у нивоу терена. Подземне етаже могу да се граде унутар 
или до регулационе линије, ако је регулација испред грађевинске линије. Простор између 
регулационе и грађевинске линије је намењен за партерно зеленило са пејзажним уређењем 
у ширини од 5,0 m до 10,0 m. 

 Дозвољени препуст за нивое спратова је до +1 20 m у односу на ниво 
приземља. 

Подземна грађевинска линија не сме прећи регулациону линију и границу парцеле ка 
суседу.

Положај објекта у односу на границе парцеле и суседних објеката4. 

Дозвољено је градити слободностојеће објекте или двојне објекте.
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 Положај објекта је одређен грађевинском линијом и регулацијом саобраћајнице - 
дефинисано је на графичким прилозима бр.3.1. и 3.2. Саобраћајно решење са 
површинама јавних намена и грађевинским линијама.

- минимално растојање објекта од бочних граница парцеле …….…... 5,0 m 
- минимално растојање објекта од бочних суседних објеката ….……10,0 m 
- минимално растојање два објекта на парцели дефинисано је противпожарним условима 

који зависе од делатности која се врши на комплексу.
- минимално растојање објекта од задње границе парцеле …...............6,0 m
- растојање између објеката у оквиру једне грађевинске парцеле (ГП) је минимално 1/3 

висине вишег објекта, али не мање од 4m.

Објекте (сваке врсте) је могуће поставити и на међи са суседом, али уз сагласност 
суседа. 

Ограђивање грађевинских парцела5. 
Дозвољено је ограђивање појединачних парцела искључиво транспарентном оградом 

висине од 1,4 m до 2,2 m, коју је могуће озеленити садњом зимзелених пузавица.
Уколико постоји потреба дозвољава се преграђивање функционалних целина с тим да 

висина унутрашње ограде не може бити виша од висине спољне ограде.
Дозвољава се формирање заштитних звучних и визуелних баријера између 

технолошких целина, с тим да се за формирање баријера користе природни материјали са 
пожељним озелењавањем.

Паркирање на парцели6. 
 Дозвољено је паркирање свих врста возила искључиво на својој парцели. Простор за 

паркирање у оквиру грађевинске парцеле одређује се на основу норматива: 
за мање комплексе: 70 m- 2 радног простора - 1 паркинг место;
за веће комплексе: 1ПМ/на 200 m- 2 корисног простора и обавезно обезбедити простор 
за смештај теретних возила.

Врста и величина ПМ је одређена према врсти возила: 
за путничка возила: 5,0 m x 2,5 m,
за камионе:    8,0 m x 3,5 m,
веће камионе:   14,0 m x 4,0 m.

Правила грађења за комплексе за производњу секундарне делатности7. 
Дозвољена спратност објеката је П (са могућом галеријом унутар простора) и П+1. 

Део комплекса – хала је приземни објекат са потребном висином, а спратни део је намењен за 
управни део процеса рада у коме треба организовати администрацију, гардеробе и санитарне 
блокове запослених, ресторан, изложбени простор производа и друге потребне делатности 
које су део производње. Спратни део објекта пожељно је оријентисати на главни улаз у 
комплекс.

Индекс заузетости парцеле је:  до 1 ха ………………….......60% 
      од 1 ха до 3 ха…………........50%
      преко 3 ха …………..............40% 
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У простор између регулационе линије и грађевинске линије, а који је зелени тампон 
простор, дозвољено је постављање само и искључиво објекат портирнице на самом улазу у 
комплекс. Објекат портирнице је величине до 10,0 m2 и висине до 5,0 m.

7.1. Бензинске станице за снабдевање горивом
Изградња бензинске станице за снабдевање горивом је могућа уколико се обезбеде 

потребни услови као што су: 
- потребна површина парцеле која ће омогућити смештај свих објеката станица уз 

поштовање прописаних међусобних растојања, потребан број паркинг места, зеленила 
на парцели и др.,

- удаљеност од суседних објеката с обзиром на заштитне зоне око резервоара и аутомата 
за пуњење,

- одговарајуће улазе/излазе на парцелу и довољну удаљеност ових улаза/излаза од 
раскрсница, која неће  нарушити прегледност раскрсница и безбедност одвијања 
саобраћаја на приступним саобраћајницама; потребна удаљеност од пруге и друге 
услове дефинисане „Правилником о техничким нормативима за безбедност 
од пожара и експлозија станица за снабдевање горивом превозних средстава у 
друмском саобраћају, мањих пловила, мањих привредних и спортских ваздухоплова“ 
(„Сл.гласник РС“, бр. 54/2017 и 34/2019).

Обавезна је  израда урбанистичког пројекта за изградњу Бензинске станице за 
снабдевање горивом.

Услови прикључења на комуналну и осталу инфраструктуру8. 
Прикључење на комуналну и осталу инфраструктуру вршиће се у складу са условима 

комуналних и осталих надлежних предузећа.

Електроенергетска мрежа
Изградња електроенергетских објеката на планском подручју може се вршити на 

основу одобрене инвестиционо техничке документације и прибављених одговарајућих 
решења и дозвола сагласно Закону о планирању и изградњи и Закона о енергетици.

Заштитни појас за надземне електроенергетске водове, са обе стране вода од крајњег 
фазног проводника, има ширине:

За напонски ниво 1 kV до 35 kV1) 
За голе проводнике 10 метара, кроз шумско подручје 3 метра- 
За слабо изоловане проводнике 4 метра, кроз шумско подручје 3 метра- 
За самоносеће кабловске снопове 1 метар.- 
Заштитни појас за подземне електроенергетске водове (каблове), од ивице бетонског 

канала, износи: 
За напонски ниво 1 kV до 35 kV, укључујући и 35 kV, 1 метар1) 
Заштитни појас за трансформаторске станице на отвореном износи:
За напонски ниво 1 kV до 35 kV, 10 метара1) 
При томе се морају поштовати и други услови дефинисани „Правилником о техничким 

нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 
400 kV („Сл. лист СФРЈ“, бр. 65/88 и „Сл. лист СРЈ“ бр 18/92).

Електроенергетски кабловски водови се могу полагати уз услов да су обезбеђени 
потребни минимални размаци у односу на друге врсте инсталација објеката који износи:

 - 0,4 m у односу на цеви водовода и канализације;
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 - 0,5 m у односу на телекомуникационе каблове и у односу на локалне и сервисне 
саобраћајнице;

 - 0,6 m од спољне ивице канала за топловод;
 - 0,8 m у односу на гасовод у насељу;

Ако се потребни размаци не могу обезбедити, енергетски каблови се полажу у заштитну 
цев, дужине најмање 2m са обе стране места укрштања или целом дужином код паралелног 
вођења, при чему најмањи размак не може бити мањи од 0,3m.

Није дозвољено код паралелног вођења, полагање енергетског кабла изнад или испод 
цеви водовода и канализације, гасовода и топловода.

Код укрштања са телекомуникационим каблом енергетски кабл се полаже испод истог, 
а угао укрштања треба да је најмање 30°, што ближе 90°.

На прелазу преко саобраћајница енергетски кабл се полаже у заштитну цев на дубини 
минимално 0,8 m испод коловоза.

Посебни услови за ТС 10/0,4 kVА:
 - све ТС морају имати приступни пут за тешка возила током изградње и током целог 

века експлоатације (трајно возило са дизалицом димензија 8x2,5m);
 - потребни габарити монтажно-бетонских ТС су 6.00m x 6.00m;
 - током изградње ТС потребно је да око целе ТС, а због постављања уземљивача, буде 

слободан појас ширине 2,5 m;
 - пожељно је да се по завршетку изградње ТЦ и уземљивача асфалтира око целе ТС 

појас ширине 1,5m.
Прикључење новоизграђених трафостаница 10/0,4 kV предвидети кабловима 10 kV, 

положеним у енергетску кабловску канализацију.
Посебни услови за енергетску кабловску канализацију:

 - енергетску кабловску канализацију требало би предвидети да буде од префабрикованих 
бетонских кабловица са мин 2x4x100mm отворима или од пластичних цеви са 
минимално осам отвора унутрашњег пречника 100 mm;

 - минимална дубина полагања је 0,8 m од површине тла од горње површине кабловица 
или цеви;

 - ширина зоне за енергетску кабловску канализацију износи 0,8 m;
 - кабловске шахте морају бити димензија 2m x 2m x 2m са ливеним поклопцем за тешки 

саобраћај;
  -унутрашњи зидови шахти су малтерисани, а на зиду испод отвора шахте постављене 

металне мердевине;
 - отвори шахте су квадратног облика дијагонале 0,7 m;

Трасе за каблове 0,4 kV и каблове јавног осветљења биће одређиване кроз појединачна 
одобрења за прикључивање и кроз услове за изградњу објеката појединачних потрошача, а 
према динамици његових потреба.

Приликом планирања будућих објеката придржавати се свих техничких прописа за 
изградњу објеката.

За слободностојећи објекат трафостанице 10/0,4 kV обезбедити парцелу димензија 
5,5х6,5m. До трафостанице 10/0,4 kV (слободностојеће и у објекту) обезбедити колски приступ 
изградњом приступног пута најмање ширине 3,0 m до најближе јавне саобраћајнице.

Како објекти трафостаница 10/0,4 kV и водови напонског нивоа 10 (20) kV спадају у 
објекте за које се не издаје грађевинска дозвола (члан. 145. Закон о планирању и изградњи 
(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009-исправка., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 
121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС и 98/2013-одлука УС, 132/14, 132/2014, 
145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон, 9/2020 и 52/2021) већ се радови врше на 
основу решења којим се одобрава извођење радова, то је могуће издавање решења за објекат 
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трафостанице и за деонице каблова који нису дати на графичком прилогу ако инвеститор 
обезбеди документацију предвиђену чланом 145.Закона.

У делу ваздушног вода где постоје објекти високоградње и на прелазама саобраћајница 
морају се задовољити прописана хоризонтална и вертикална одстојања, а сам вод мора имати 
појачану механичку и електричну сигурност. У коридору далековода забрањено је садити 
високе вегетације.

Објекте градити на прописном одстојању од постојећих електроенергетских објеката. 
Уколико приликом изградње објекта овај услов није могуће испунити, инвеститор је дужан да 
ЕДСС-у поднесе захтев за измештање, као и да финансира измештање, електроенергетских 
објеката на прописом утврђеном одстојању.

- Изнад магистралних, регионалних, локалних или прилазних путева који се користе 
као путеви за јавну употребу, сигурносна висина износи 6,0 m.

- Код укрштања са магистралним, регионалним, локалним или прелазним путем, 
стубови се могу постављати уз саму ивицу путног појаса.

- Код приближавања или паралелног вођења са путним појасом, хоризонтална 
сигурносна удаљеност износи 2 m.

- С обзиром да изградња саобраћајнице подразумева употребу механизације и 
људске радне снаге, ради заштите људи и ЕЕ објеката, пре почетка извођења радова дужни 
сте упозорити непосредне извршиоце на положај подземних ЕЕ водова и да су исти под 
напоном.

- У циљу обезбеђења надзора за радове на укрштању са ЕЕ водовима, дужни сте да 
благовременео обавестите ову електродистрибуцију о времену почетка и завршетка извођења 
предметних радова.

- Трошкове трасирања, вршења надзора и за евентуално причињене штете на ЕЕ 
водовима сноси инвеститор, односно извођач радова.

- Услови за прикључење планираних објеката на простору обухваћеним планом биће 
дефинисани појединачно за сваки објекат посебним поступком. 

Обновљиви извори енергије
Постојећи законски оквир који се непосредно односи на припрему документације 

за изградњу обновљивих извора енергије (у даљем тексту ОИЕ) чине прописи из подручја 
енергетике, водопривреде, пољопривреде, уређења простора и изградње објеката, заштите 
животне средине, имовинско-правних односа.

За све пројекте везане за изградњу ОИЕ неопходно је, у складу са „Листом пројеката за 
које је обавезна процена утицаја и листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја 
на животну средину” („Службени гласник РС”, бр. 114/2008) и другим законима везаним 
за заштиту животне средине, утврдити да ли постоји потреба за израду Студије о процени 
утицаја на животну средину.

Локације соларних електрана ће се одредити накнадно, након даљих истраживања, 
испитивања и утврђивања економске исплативости. Дозвољена је изградња соларних 
електрана на свим локацијама у захвату Плана које испуњавају услове у складу са законом.

Телекомуникациона мрежа 
Трасе каблова претплатничке телекомуникационе (у даљем тексту ТК) мреже одређене 

су регулацијом саобраћајница и налазе се по правилу у простору тротоара на 1,0m од ивичњака 
или регулационе линије, зависно од постојећих инфраструктурних мрежа у саобраћајници.

На деловима где није извршена регулација саобраћајница по урбанистичкој 
документацији, полагање каблова вршиће се у регулационој ширини саобраћајница и то на 
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растојању од 0,5 m од ограда дворишта, тј. од регулационе линије саобраћајнице, са обавезом 
да се исти заштите или изместе о трошку инвеститора, код реализације саобраћајница, а по 
урбанистичкој документацији.

Дубина полагања каблова претплатнике ТК мреже је 0,8 m - 1,0 m од коте терена. 
Кабловску ТК канализацију са минимално 4 (четири) отвора градити под следећим 

условима:
-  дубину рова одредити према профилу канализације, с тим да заштитни слој земље у 

тротоару над блоковима буде најмање 0,6m, док заштитни слој земље над блоковима 
у коловозу буде најмање 0, m,

-  за израду кабловске ТК канализације употребити ПВ цеви спољњег пречника 110mm, 
преко песка до 0,1m. ПВ цеви постављати на ПВ држачима,

-  нивелета горње бетонске плоче и поклопца кабловског окна биће једнака нивелети 
површине на којој је изграђен тротоар односно коловоз,

-  кабловска окна изградити од опека унутрашњих димензија 2,0 х 1,5 х 1,8 m.
Оптички кабл се може полагати у исти ров са претплатничким кабловима.
Димензије рова за полагање оптичког кабла износе 0,4 m х 0,8 m.
Капацитет претплатничке телефонске мреже, тј. претплатничких каблова срачунати 

тако да задовољи постојеће и планиране потребе насеља. За задовољавање наведених потреба 
инсталираће се део капацитета претплатничке мреже као „живе“ парице у постојећем делу 
насеља, а у резерви ће остати одређен број парица ради задовољења будућих потреба.

Ширина рова за полагање каблова је димензија 0,4 m х 0,8 m.
Ров за полагање каблова је димензија 0,4 m х 0,8 m.
На местима преласка каблова преко саобраћајница, поставити полиетиленске цеви 

пречника 110mm, а дужине једнаке ширини коловоза плус 0,6m, кроз које ће се положити 
кабл. Дубина полагања полиетиленских цеви износи 1,20 m од коте терена.

Изводе градити самостојећим изводно-разводним орманима и унутрашњим изводима 
у објектима.

Самостојећи ормани су на бетонском постољу габарита не већег од 50 х 40 cm и дубине 
до 0,6m постављени на граници тротоара и стамбених парцела (на граници регулационе 
линије), тако да се не омета прилаз објектима.

Код пројектовања и изградње приступне (претплатничке) телефонске мреже морају се 
поштовати следећи услови:

-  при паралелном вођењу телефонских и енергетских каблова минимално растојањеје 
0,3 m за водове 1 kV, односно 0,5 m за водове 10 kV и 35 kV. Код укрштања, 
електроенергетски кабл се полаже испод телефонског кабла са минималним растојањем 
од 0,5m. Најмањи угао укрштања телефонског и електро-енергетског кабла износи 
45°,

- при паралелном полагању телефонских каблова са водоводном и канализационом 
мрежом минимално хоризонтално растојање је 1,0m. Код укрштања телефонских 
каблова са водоводном и канализационом мрежом, телефонски кабл се полаже изнад 
водоводне и канализационе мреже, са минималним растојањем од 0,2 m од темена 
водоводне или канализационе цеви, с тим што се телефонски кабл полаже узаштитну 
цев постављену управно на трасу водовода или канализације у дужини најмање од по 
1,0 m лево и десно од цеви,

-  прелазак телефонских каблова преко асфалтираних улица вршити бушењем трупа 
улица, са постављањем ПЕ цеви пречника 110 mm на дубини од 1,2 m од коте 
коловоза.
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Прописана растојања су:

Врста објекта Паралелно вођење или 
приближавање (m) Укрштање (m)

Водоводне цеви 0.6 0,5
Цевоводи одводне канализације 0,5 0,5
Цеви топловода 0,5 0,8
Гасовод средњег и ниског притиска 0.4 0.4
Енергетски каблови 10 kV 0.5 0.5
Енергетски кабл преко 10kV 1 0.5
Од регулационе линије зграда у насељу 0,5 0,5
Од доње ивица насипа железничких пруга, 
путева и аутопутева 5

Од инсталације и резервоара са запаљивим 
и експлозивним горивом 1,5

Од блокова ТК канализације 0,5 0,2

Од упоришта енергетских водова до 1kV 0,8 Без механичке 
заштите

Од упоришта енергетских водова до 1kV 0,3 Са механичком 
заштитом

Од упоришта енергетских водова преко 
1kV без непосредног уземљења 0,8

Код неуземљених дрвених упоришта 0,5
Код бетонских и челичних уземљених 
упоришта преко 1kV са непосредним 
уземљењем 

15

Гасовод дистрибутивна мрежа 0,5 (0,3) мин. 0,5 (0,3) мин.

Водоводна и канализациона мрежа

Водоснабдевање

При изградњи у зони укрштања цевовода ископ вршити ручно. Минимална дубина 
цевовода је 1,2 m. На осталим деловима улица за мање цевоводе усагласити трасе цевовода 
са осталим инсталацијама. Кућне прикључке решавати у складу са условима на терену 
појединачно или групно. Код мањих пресека цевовода прикључке извести директно на 
дистрибутивни цевовод а код већих (Ø200 mm и већи) преко дистрибутивног цевовода мањег 
пресека који може бити постављен у исти ров на одговарајућем растојању. Мерење потрошње 
на 2,0m од регулационе линије код породичног становања. Шахт поставити у парцели 
власника. У водомерном шахту за вишепородично становање поставити заједнички водомер 
који мери укупну потрошњу а у стамбеним јединицама посебно водомере и у локалима. 

Градска мрежа је прстенстог типа. На местима укрштања уличних цевовода поставити 
шахте са групом вентила којима се може регулисати проток воде по улицама. Вентили се 
могу постављати са уградбеним гарнитурама у зависности од конкретних услова на терену. 
Обавезно на погодним местима остављати испусне вентиле за случај прања и испирања 
мреже. Врста и класа цевног материјала за водоводну мрежу који ће бити уграђен, треба да 
испуни све потребне услове у погледу очувања физичких и хемијских карактеристика воде, 
притиска у цевоводу и његове заштите од спољних утицаја, како у току самог полагања и 
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монтаже, тако и у току експлоатације. Избор грађевинског материјала од кога су начињене 
цеви, пад цевовода и остале техничке карактеристике, препушта се пројектанту на основу 
хидрауличког прорачуна али не мањег пресека од Ø100 mm за јавну мрежу.

Број и распоред противпожарних хидраната одредити на основу Закона о заштити од 
пожара и Правилника о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара. 
Препоручује се постављање хидраната у близини раскрсница саобраћајница као и уградња 
надземних хидраната.

Приликом паралелног вођења цевовода или његовог укрштања са постојећим објектима 
инфраструктурних мрежа треба поштовати међусобна хоризонтална и вертикална одстојања. 
Међусобно хоризонтално одстојање паралелног водовода и канализације у нивоу је минимум 
1,50m ако је пречник водовода мањи од Ø200mm или минимум 3,0m ако је пречник водовода 
већи или једнак Ø200mm.

Код укрштања водовода и канализације међусобно одстојање обезбедити минимум 
0,4m у случају да је водовод изнад канализације.

Укрштања са осталом инфраструктуром обавити по важећим прописима и нормативима, 
уз обострану заштиту и под углом од 90°.

Укрштај цевовода са пругом извести са заштитном цеви која се поставља у континуитету 
испод колосека. Горња ивица заштитне цеви се поставља на дубини од минимум 1,8 m, мерено 
од коте горње ивице прага.

Каналисање
Паралелно вођење водова електроенергетике, телефоније, гаса, водовода и др. у односу 

на колектор дозвољено је на 2,50m од осе цевовода. Код укрштања са другим инсталацијама 
обезбедити минимални висински размак од 0,50m и то под углом од 90° или тупим углом. 

Минимална ширина рова у дну треба да буде једнака Д+2x0,30m где је Д спољашњи 
пречник цеви. Код дела трасе цевовода који се налази у оквиру регулације улице (путно 
земљиште) приликом копања рова асфалт, бетон и сл. одбацује се на једну страну или утовара 
у камионе и одвози на депонију, а земља из ископа на другу. Лево и десно од рова мора се 
оставити пролаз од најмање 1.0m чиме се постиже то да ископана земља не оптерећује страну 
рова како неби изазвала обрушавање у ров. Минимална ширина радилишта је 6,00m. Код 
већих дубина ископа потребна је и већа ширина радилишта. На делу где ће се поставити 
потисни цевовод може се у исти ров поставити и гравитациони. За цевовод који је трасиран 
ван појаса регулације улице (дворишта, баште, њиве) приликом копања рова први слојеви 
хумуса се одбацују на једну страну а земља на другу. У земљишту у коме постоји опасност 
од обрушавања, или ако се састоји од финог песка и шљунка, обавезна је подграда и то од 
дрвене грађе за мање дубине или од челичне (Крингс-вербау оплате или Ларсенових талпи) 
за веће дубине. 

При проласку испод пута, колектор поставити у заштитну челичну цев већег пречника, 
при чему растојање од коловоза до ивице облоге цеви не сме бити мање од 2,0 m. Код делова 
трасе који пролазе испод природних водотока цевовод штитити бетонским цевима при чему 
минимално растојање од дна потока до ивице заштитне цеви мора бити веће од 0,50 m. На 
деловима трасе на којима ће се цевовод наћи испод нивоа подземне воде потребно је исти 
заштитити анкер блоковима од испливавања, такође проверити носивост терена у близини 
црпне станице које је мочварног типа. Због аксијалних сила које настају у хоризонталним 
или вертикалним скретањима, предвидети анкер блокове који ће преузети исте и пренети 
на тло. Обратити посебну пажњу на водопропусност цевовода као и споја шахта и цеви. 
Обавезно вршити пробе на водопропусност цевовода (заптивеност), исто се може вршити 
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на више начина. Сипањем воде у деонице цевовода и одређивањем времена испитивања 
проверавати спојеве на цурење или стављањем под притисак деоница ваздуха уз додавање 
дима или сипање станци које дезодоришу ваздух и сачињавањем записника о проби. 

Будући објекти морају бити удаљени минимално 2,50 m од осе цевовода. 
На свим преломима трасе по хоризонтали и вертикали предвидети изградњу ревизионих 

шахтова. Исти морају бити од ПЕХД материјала или од префабрикованих бетонских елемената 
или ливени на лицу места. 

Уколико се током извођења радова буде наишло на археолошке предмете извођач 
је дужан да прекине извођење радова да предузме мере обезбеђења налазишта и да о томе 
обавести надлежни завод.

Уколико се током истражних радова наиђе на локалитете са геолошко-палентолошким 
или минеролошко-петролошким објектима за које се предпоставља да имају својство 
природног добра, сходно Закону о заштити природних добара, обавеза је извођача радова да 
обавести Завод за заштиту природе.

Потребно је да се за будуће стање сви будући потрошачи придржавају правилника о 
потребном квалитету отпадне воде која се може упустити у јавну канализацију а исто тако 
потребно је придржавати се Одлуке о одређивању и одржавању зона санитарне заштите 
објеката водоснабдевања на подручју општине Лозница.

Планом генералне регулације дефинисани су коефицијенти и норме отпадних вода за 
израду пројеката фекалне канализације:

Коефицијент дневне неравномерности, Кдн= 1,4
Коефицијент часовне неравномерности, Кх= 1,6
Норме отпадних вода Qср.дн(л/ст/дан), 400 л/ст/дан за 2020. годину, односно 415 л/ст/

дан за 2025. годину за град и приградска насеља.
Као цевни материјал користити ПВЦ или ПЕХД цеви одговарајућих профила и за 

одговарајуће услове уградње. 
Траса цевовода, фекалне канализације, пролази осовином улица, а кишне канализације 

поред фекалне у коловозу са једне или друге стране.
Трасе дефинисати просторно у државном координатном систему и приказати у плану 

обележавања у погодној размери. 
Вишак земље одвести на градску депонију или према упутству надзорног органа.
У шахтове поставити пењалице према прописима и стандардима. 
Шахт поклопце поставити таквог типа за одговарајуће саобраћајно оптерећење.
У шахтовима изградити кинете.
Могућа је етапна (фазна) изградња. 
Пожељно је да се фазна градња одвија узводно од прикључка на градски колектор. 
Саобраћајна сигнализација на градилишту у зони грађевинских радова мора 

се поставити у свему према Закону о безбедности саобраћаја на путевима и пратећим 
Правилницима. 

Одобрење о постављању градилишне саобраћајне сигнализације издаје надлежни 
орган градске управе. 

Нивелацију терена извршити према стању постојеће улице или другог земљишта.
Обавезно је да се пре почетка извођења радова инвеститор обрати посебним захтевом 

за одређивање надзорног органа испред ЕД који ће пратити извођење радова.
Ископ и затрпавање у близини каблова изводи искључиво ручно.
На делу улице са асфалтним коловозним застором попречни прелаз цевовода поставити 

обавезно подбушивањем без пресецања асфалта.
На делу улице где није асфалтни коловозни застор извршити прекопавање са заменом 
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материјала у профилу улице.
Опсецање асфалта извршити равним ивицама ширине по мин. 25 cm са обе стране 

шире од ширине ископа рова. 
Збијеност завршног слоја мора износити 80 МPа. 
Збијеност проверити испитивањем кружном плочом. 
Извештаје о испитивању збијености доставити на увид техничкој служби ЈП ЛОЗНИЦА 

РАЗВОЈ која ће писмено одобрити враћање коловозног застора у првобитно стање. 
На делу где се враћање завршног слоја своди на постављање асфалтног коловозног 

застора исто тако испитати узорак асфалтне мешавине и такође доставити на увид истог 
извештаја.

Сва оштећења на постојећим објектима насталим приликом извођења радова 
инвеститор мора урадити о свом трошку.

Висина накнаде за употребу јавног пута биће регулисан посебним уговором.
Пре почетка радова извршити снимања и обележавања траса постојећих подземних 

комуналних инсталација уколико их има и пријавити почетак радова надлежним јавним 
предузећима.

Обезбедити несметано кретање деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица на 
деловима на којима се одвија пешачки саобраћај. 

 Урбанистичко и архитектонско обликовање9. 
У фази пројектовања потребно је урадити геолошка испитивања терена, која ће 

дефинисати дубину и начин фундирања објеката, као и заштиту суседних објеката и 
инфраструктуре.

У току извођења радова и при коришћењу објекта, водити рачуна о техничким и 
еколошким условима на суседним парцелама, као и о безбедности објеката изграђених на 
њима (при ископу темеља, одводњавању површинске воде, гаражирању возила, изношењу 
шута, смећа и др.).

Објекте пројектовати у складу са наменом, али у спрези са природним амбијентом 
и локалним потребама и условима. При пројектовању планирати употребу природних 
материјала и кровних покривача који се уклапају у околни пејзаж. Објекте радити са косим 
крововима у стилу локалног историјског наслеђа.

 Мере енергетске ефикасности изградње10. 
У обухвату плана све изграђене објекте треба енергетски изоловати и израдити елаборате 

енергетске ефикасности.
Сви новопланирани објекти морају да задовољавају прописе везане за енергетску 

ефикасност објеката (Правилник о енергетској ефикасности зграда „Службени гласник РС“, 
бр. 61/11). Овим правилником ближе се прописују енергетска својства и начин израчунавања 
топлотних својстава објеката високоградње, као и енергетски захтеви за нове и постојеће 
објекте.

Енергетска својства и начини израчунавања топлотних својстава утврђују се за 
стамбене зграде са једним станом; стамбене зграде са два или више станова; управне 
и пословне зграде; зграде намењене образовању и култури; зграде намењене здравству и 
социјалној заштити; зграде намењене туризму и угоститељству; зграде намењене спорту и 
рекреацији; зграде намењене трговини и услужним делатностима; зграде мешовите намене; 
зграде за друге намене које користе енергију.

Енергетска ефикасност зграде је остварена ако су обезбеђени минимални услови 
комфора садржани у Правилнику, а при томе потрошња енергије за грејање, хлађење, 
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припрему топле санитарне воде, вентилацију и осветљење, не прелази дозвољене максималне 
вредности по m2 садржане у Правилнику.

При пројектовању термотехничких система потребно је предвидети елементе 
система грејања, климатизације и вентилације са високим степеном корисности, у складу са 
Правилником. Системе централног грејања потребно је пројектовати и изводити тако да буде 
омогућена централна и локална регулација и мерење потрошње енергије за грејање.

Мере енергетске ефикасности градње за планиране објекте
Приликом пројектовања објеката неопходно је обратити пажњу на оријентацију и 

функционални концепт зграде у циљу коришћења природе и природних ресурса предметне 
локације, пре свега енергије сунца, ветра и околног зеленила. Потребно је обратити пажњу 
на топлотно зонирање зграде, односно груписати просторије у згради у складу са њиховим 
температурним захтевима; зоне са вишим температурним захтевима пројектовати тако да 
могу максимално да искористе природне потенцијале локације.

Приликом пројектовања предвидети облик зграде којим се може обезбедити што 
је могуће енергетски ефикаснији однос површине и запремине омотача зграде у односу 
на климатске факторе и намену зграде. Потребно је обезбедити максимално коришћење 
природног осветљења, као и коришћење пасивних добитака топлотне енергије зими, односно 
заштите од прегревања у току лета адекватним засенчењем. Предвидети систем природне 
вентилације (вентилациони канали, прозори, врата, други грађевински отвори) тако да 
губици топлоте у зимском периоду и топлотно оптерећење у летњем периоду буде што мање. 
Предвидети одговарајућу термичку масу за постизање топлотног комфора у зимском и летњем 
периоду - повећати термичку инерцију објекта. Потребно је применити висок квалитет 
топлотне изолације целокупног термичког омотача (у складу са постојећим стандардима и 
прописима). Највеће допуштене вредности коефицијената пролаза топлоте Umax [W/(m2×K)], 
елемената термичког омотача зграде, односно елемената између две суседне термичке зоне, 
садржане су у Табели 3.4.1.3 Правилника.

Структуру и омотач објекта предвидети тако да се омогући максимално коришћење 
пасивних и активних соларних система. У случају коришћења падавина, подземне и отпадне 
воде за потребе заливања, спољне употребе, грејања и хлађења зграде, техничке просторије 
(резервоар и пумпно постројење) које се користе, уколико су укопане не урачунавају се у 
индекс заузетости парцеле.

IV  СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

План детаљне регулације за Улицу Кланичку у Лозници.представља плански основ 
за:

А/ Информација о локацији и локацијски услови
Издаје их надлежни орган у складу са одредбама овог Плана. Локацијски услови као 

основ за добијање грађевинске дозволе за изградњу могу се издавати за цело грађевинско 
подручје из Плана.

Б/ Издавање грађевинске дозволе. 
Издаје је надлежни орган на основу техничке документације у складу са одредбама 

овог Плана.
Грађевинску дозволу издаје надлежни градски орган на основу техничке документације 

и ситуационог решења сваке грађевинске парцеле, а у складу са одредбама овог Плана.
Правила изградње и регулације се дефинишу појединачно за сваку грађевинску 

парцелу.
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В/ Израда Урбанистичког пројекта
На графичком прилогу Лист бр.8: Смернице за спровођење ПДР-а дат је приказ 

локације за коју је потребно да се ради урбанистички пројект за изградњу. Разрада 
урбанистичким пројектом се односи на другу фазу реализације укрштаја улице Бањске и 
Регионалне једноколосечне неелектрифициране железничке пруге Рума-Шабац-Распутница 
Доња Борина-државна граница - (Зворник Нови) у Км 52+471.

Урбанистичким пројектом потребно је обухватити следеће делове К.П.: 11942/1, 11962, 
11925, 4525/4, 4525/3, 4721, 4525/1, 4720 све КО Лозница.

Обавезна је израда Урбанистичког пројекта за изградњу Бензинске станице за 
снабдевање горивом.

Г/ прибављање земљишта за јавне намене. 
У Плану детаљне регулације за Улицу Кланичку у Лозници.у текстуалном делу 

и графичком прилогу бр.2. „Детаљна намена површина“ дефинисане су површине јавне 
намене, земљиште за саобраћајнице, железничко земљиште, а што је основ за решавање 
земљишта за изградњу саобраћајне инфраструктуре дефинисане у плану и доношење Одлуке 
о проглашењу земљишта јавне намене.

На основу дефинисане границе грађевинског земљишта јавне намене, могућа је 
парцелација и препарцелација грађевинског земљишта остале намене на начин предвиђен 
Законом.

На целом подручју Плана дозвољена је фазна градња за све врсте објеката високоградње 
и нискоградње и инфраструктуре.

Сваку урбанистичко - пројектантску разраду и изградњу дефинисати у складу са 
инжењерско-геолошким карактеристикама терена и препорукама за пројектовање.

V  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

План детаљне регулације за Улицу Кланичку у Лозници, је оверен потписом 
председника и печатом Скупштине града Лознице и урађен је у четири аналогна и пет 
дигиталних примерака, од којих се три примерка налазе у Градској управи Града Лознице - 
Одељењу за планирање и изградњу и један примерак обрађивачу Плана.

Права на непосредан увид у донет План детаљне регулације за Улицу Кланичку у 
Лозници имају правна и физичка лица на начин и под условима које ближе прописује министар 
надлежан за послове урбанизма.

План детаљне регулације за Улицу Кланичку у Лозници ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном листу града Лознице”.

СКУПШТИНА ГРАДА  ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-24/21-12-2/1                       
Датум: 25. октобар 2021. године         
Л о з н и ц а              

ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ  ГРАДА
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Број 12 26. 10. 2021.СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Страна 36

СКУПШТИНА ГРАДА  ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-24/21-12-2/1                       
Датум: 25. октобар 2021. године         
Л о з н и ц а              

ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ  ГРАДА

Милена Манојловић Кнежевић, с.р.



Број 1226. 10. 2021. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Страна 37

2
На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, бр. 

72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 
98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. закон, 9/20 и 52/21), члана 68. и 69. 
Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког 
планирања („Службени гласник РС”, број 32/19), Плана генералне регулације за насељено 
место Лозница („Службени лист града Лозница”, број 3/14 и 13/18) и члана 40. и 84. Статута 
града Лознице („Службени лист града Лознице”, број 1/19 - пречишћен текст), Скупштина 
града Лознице на седници одржаној 25. октобра 2021. године, донела је
 

О Д Л У К У
о доношењу Плана детаљне регулације 

за Улицу Бирчанинову у Лозници

Члан 1.

Доноси се План детаљне регулације за Улицу Бирчанинову у Лозници,  у даљем тексту: 
План. 

Члан 2.

У обухвату Плана се налазе следеће катастарске парцеле односно делови катастарских 
парцела: целе 13175/2, 12904, 12903/3, 12903/1, 13174, 13173, 13172, 13171/1, 12913, 12914/1, 
12908, 12909, 13170/1, 13170/2, 13171/2, 12914/2 и делови 13166, 13169, 13165, 13167, 12915, 
12912, 12911, 12910, 12907, 12906/1, 12905, 12856, 12813, 12812 и 12894, све у КО Лозница, 
у укупној површини 1ха 82ара 94м2.

Члан 3.

Плански основ за израду Плана је План генералне регулације за насељено место 
Лозницa („Службени лист града Лознице”, број 3/14 и 13/18) којим је утврђена планирана 
регулација,  намена површина и правила уређења и грађења и којим је у обухвату предметног 
подручја прописана обавезна израда плана нижег реда за градску магистралу (потенцијалну 
трасу државног пута I B реда). 

Такође, за утврђивање нових саобраћајница, Планом генералне регулације за насељено 
место Лозница предвиђена је израда плана детаљне регулације. 

Планом се утврђује општи интерес и ствара плански основ за уређење саобраћајнице 
и то тако што је планом дефинисан наставак Улице Бирчанинове како би се омогућио приступ 
грађевинским парцелама које се налазе у продужетку ове улице.

План садржи: границу плана и обухват грађевинског подручја; детаљну намену 
земљишта; регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске линије са елементима за 
обележавање на геодетској подлози; нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони 
план); попис парцела и опис локација за јавне површине, садржаје и објекте; коридоре и 
капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну  и другу инфраструктуру; правила уређења 
и правила грађења; графички део. 
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Члан 4.

Саставни део ове Одлуке је План детаљне регулације за Улицу Бирчанинову у Лозници, 
који се састоји из текстуалног дела, графичког дела и документације,  урађен од стране  „План 
Урбан” доо, из Ниша  и „Југинус” доо из Београда, септембар 2021. године.

Члан 5.

Текстуални део Плана се објављује у „Службеном листу града Лознице”.

Члан 6.

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

СКУПШТИНА ГРАДА  ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-24/21-12-2/2                       
Датум: 25. октобар 2021. године         
Л о з н и ц а              

ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ  ГРАДА

Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
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На основу члана 46 Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 
72/2009, 81/2009 - исправка, 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 
50/2013 - одлука УС и 98/2013  - одлука УС, 132/14, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 
37/2019 - др. закон, 9/2020 и 52/2021) и члана 32 Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и  47/2018) и члана 40. 
и 84. Статута града Лознице („Службени лист града Лознице”, бр. 1/19 – пречишћен текст), 
Скупштина града Лознице, на седници одржаној 25. октобра 2021. године, донела је

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
ЗА УЛИЦУ БИРЧАНИНОВУ У ЛОЗНИЦИ

План детаљне регулације за Улицу Бирчанинову у Лозници, састоји се из:
Текстуалног дела: правила уређења и правила грађења;•	
Графичог дела;•	
Документационог дела.•	

Правила уређења, Правила грађења и Графички део су делови Плана детаљне 
регулације за Улицу Бирчанинову у Лозници, који се објављују, док се Документациони део 
не објављује, али се ставља на јавни увид.

I   УВОД ПЛАНА

Повод и циљ израде Плана1. 
Изради Плана детаљне регулације за Улицу Бирчанинову у Лозници (у даљем тексту 

План) приступа се на основу Одлука о изради Плана детаљне регулације за Улицу Бирчанинову 
у Лозници („Службени лист града Лознице“, број 21 од 23.12.2019.године), бр.06-36/19-36-9, 
донете од стране Скупштине града Лознице на седници одржаној дана 17.12.2019.године.

Повод за израду Плана је одредба у Плану генералне регулације за насељено место 
Лозница (,,Службени лист града Лозница“ број 3/14 и 13/18) где је предвиђено да се за 
утврђивање нових саобраћајница приступа израда плана детаљне регулације. Доношењем 
Плана детаљне регулације за Улицу Бирчанинову у Лозници утврдиће се општи интерес и 
створити плански основ за уређење саобраћајнице и то тако што ће се планом дефинисати 
наставак улице Бирчанинове како би се омогућио приступ грађевинским парцелама које се 
налазе у продужетку ове улице који је у захвату овог плана.

Правни и плански основ2. 
 Правни основ за израду Плана је:
*-Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009-

исправка., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС и 
98/2013-одлука УС, 132/14, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон, 9/2020 и 
52/2021);

*-Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и 
урбанистичког планирања („Службени гласник Републике Србије“, број 32/2019);



Број 12 26. 10. 2021.СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Страна 40

*-Одлука о изради Плана детаљне регулације за Улицу Бирчанинову у Лозници 
(„Службени лист града Лознице“, број 21 од 23.12.2019.године), бр.06-36/19-36-9, донете од 
стране Скупштине града Лознице на седници одржаној дана 17.12.2019.године.

Плански основ за израду Плана је:
План генералне регулације за насељено место Лозница (,,Службени лист града 

Лозница“ број 3/14 и 13/18).

Обухват3. 
Граница обухвата Плана детаљне регулације за Улицу Бирчанинову у Лозници 

представља следеће катастарске парцеле односно делове катастарских парцела:

целе 13175/2, 12904, 12903/3, 12903/1, 13174, 13173, 13172, 13171/1, 12913, 12914/1, 12908, 
12909, 13170/1, 13170/2, 13171/2, 12914/2 и делове 13166, 13169, 13165, 13167, 12915, 12912, 
12911, 12910, 12907, 12906/1, 12905, 12856, 12813, 12812 и 12894 све КО Лозница. 

Укупнa површинa 1ха 82ара 94м2.
 У случају неслагања између бројева парцела подручја Плана у списку и графичког 
прилога, меродавна је граница утврђена на КТП-у. 

4. Постојећа намена простора 
Планско подручје налази се у простору Плана генералне регулације за насељено место 

Лозница (,,Службени лист града Лозница“ број 3/14 и 13/18). 
Простор у обухвату Плана чине катастарске парцеле катастарске општине Лозница у 

Лозници. 
Унутар граница планског подручја је нерегулисани путни правац дела улице 

Бирчанинове, канал за наводњавање у нивоу околног терена и околни простор са наменама: 
пољопривредно земљиште и површине за становање - приградска зона.

У обухвату Плана налазе се следећи објекти и површине јавне намене: део улице 
Бирчанинове и део канала за наводњавање.

На простору плана има изграђених објеката за становање- викенд кућа, а околне 
површине су површине за пољопривредну обраду.

На терену је изграђена водоводна мрежа од PHD 32mm и надземна мрежа за напајање 
електричном енергијом од 0,4kV. Одводњавање отпадних вода није урађено и не постоји у 
простору захвата плана. Друга инфраструктура није заступљена.

 Постојећи канал за водоток је неповољно трасиран и у новом решењу дела 
трасе улице Бирчанинове потребно је предвидети измештање дела канала  уз путни појас 
будуће трасе регулације улице Бирчанинове.

Изводи из плана вишег реда5. 
План генералне регулације за насељено место Лозница (,,Службени лист града 

Лозница“ број 3/14 и 13/18)

10.1.4.3. Становање у приградској зони 
Ову зону карактерише тренд започете породичне стамбене изградње, са (углавном) 

неуспостављеном регулацијом блокова и јасно издвојеним стамбеним зонама. 
Приградско становање се, осим компактне зоне која обухвата градско подручје, 

простире и уз важније саобраћајне правце - потез Лозница-Шабац, унутрашњи новопланирани 
обилазни прстен, попречне уводне правце у град на северу подручја, као и уз интензивније 
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путне правце у јужном делу града, где је увелико започет тренд изградње стамбених 
објеката. 

Уз потезе важних саобраћајница, стамбена функција комбинује се у највећој мери са 
сервисима, услужним и комерцијалним функцијама. 

У оквиру приградске зоне, предвиђа се развој становања нижих густина 
изграђености. 

10.1.4.5. Становање на пољопривредном земљишту 
Ниске густине становања задржане су на појединачним локацијама у ободним деловима 

плана. То су зоне које углавном нису реализоване, али је неопходно њихово заокруживање у 
циљу заштите пољопривредног земљишта. 

Овај вид становања представља пратећу функцију основној функцији - 
пољопривреди.

10.1.7. МРЕЖЕ И ОБЈЕКТИ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
Поред тога приоритет у изградњи би требала да има планирана обилазница везе 

између Државни пут I-Б реда бр. 26 и бр. 27 која би умногоме растеретила централно градско 
подручје од транзитних кретања и допринела бољем функционисању постојеће саобраћајне 
инфраструктуре, као и безбеднијем одвијању саобраћаја. У планском периоду улична мрежа 
треба да омогући измештање транзитних токова изван централног подручја града као и да 
обезбеди унутарградска кретања која ће генерисати планирана намена површина.

з) Правила уређења и грађења саобраћајница
Уредбом о утврђивању ППППН инфраструктурног коридора државног пута I реда 

бр.21 (сада бр.26) Нови Сад-Рума-Шабац и државног пута I реда број 19 Шабац-Лозница (Сл. 
Гласник РС бр.40/11), чији је саставни део ППППН инфраструктурног коридора државног 
пута I реда бр. 21 Нови Сад-Рума-Шабац и државног пута I реда број 19 Шабац-Лозница, 
за деоницу државног пута I реда од Шапца до Лознице предвиђена је разрада израдом 
одговарајућег урбанистичког плана, односно плана детаљне регулације. 

Изменама ПГР-е планирана је изградња градске северне обилазнице око Лознице а у 
складу са планском документацијом вишег реда, која почиње од државног пута IБ реда број 
27 код км 533+925 до државног пута IБ реда број 26 код км 135+494, а иста ће бити предмет 
даље разраде плановима нижег реда.

Подлоге за израду плана6. 
За израду Плана се користи ажурна катастарско - топографска подлога у дигиталном 

облику Р=1:1000.

II  ПРАВИЛА  УРЕЂЕЊА

Граница планског подручја припада подручју Плана генералне регулације за насељено 
место Лозница  (,,Службени лист града Лозница“ број 3/14 и 13/18).

Биланси  планиране намене  површина 
Површина плана 01ха 82а 94 m2 100%

I.Ванграђевинско подручје-пољопривредно земљиште 00 20 79 11.36%
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пољопривредне површине 00 20 79 11.36%
II.Грађевинско подручје 01 62 15 88.64%
А. ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 00 81 90 44.77%
саобраћајница и канал за наводњавање 00 40 07 21.90%
коридор северне обилазнице око Лознице 00 41 83 22.87%
Б. ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ 00 80 25 43.87%
становање- приградска зона 00 71 04 38.84%
пољопривредне површине 00 09 21 5.03%

I Ванграђевинско подручје-пољопривредно земљиште
У оквиру плана Ванграђевинско подручје је пољопривредно земљиште и чини га део 

к.п. бр.13170/1КО Лозница. 
За делове површина који су у обухвату плана, а ван граница грађевинског подручја 

важе услови из Просторног плана Града Лозница

II Грађевинско подручје
       Грађевинско подручје Плана се састоји од : А. Површине јавне намене
                   Б. Површине остале намене.
 Намене површина дефинисане су на графичком прилогу бр.2. „Детаљна намена 

површина.“

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ЗА НАМЕНЕ ПОВРШИНА1. 

А. Површине јавне намене: 

Саобраћајне површине1) 
План детаљне регулације за улицу Бирчанинову у Лозници-у даљем тексту: План
У оквиру обухвата Плана не налазе се трасе државних путева из надлежности ЈП 

Путеви Србије (веза: исходовани услови за израду Плана детаљне регулације од ЈП Путеви 
Србије бр.953-17429/20-1 од 25.08.2020.год).

У оквиру обухвата Плана коридором северозапад-југоисток протеже се мања деоница 
планиране северне обилазнице око Лознице, а ускладу са планском документацијом вишег 
реда која дели обухват Плана на северни и јужни део.

У складу са напред наведеним и у складу са Условима за израду Плана детаљне 
регулације од ЈП Путеви Србије бр.953-17429/20-1 од 25.08.2020.год., и обзиром да није 
урађена планска документација за предметну северну обилазницу око Лознице, Планом је 
сачуван коридор у оквиру кога није дозвољена градња и није планиран начин прикључка улице 
Бирчанинове на северну обилазницу око Лознице (будућег државног пута IБ реда) јер ће исти 
бити дефинисан приликом израде посебне планске документације (Услови ЈП Путеви Србије 
бр.953-17429/20-1 од 25.08.2020.год.).

Саобраћајница III реда Т1074-Т1079 из Плана генералне регулације Лознице у 
границама обухвата положајно је предефинисана непосредно уз источну границу Плана. 
Идејно је решена као саобраћајница III реда ул.Бирчанинова-јужни крак, до коридора 
северне обилазнице око Лознице (градске магистрале и потенцијалног државног пута IБ 



Број 1226. 10. 2021. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Страна 43

реда) почевши од Пр.1 Км.0+000,00 до Пр.10.1 на Км.0+149,74 интерне стационаже, и даље 
као саобраћајница III реда ул.Бирчанинова-северни крак, од коридора северне обилазнице  
око Лознице (градске магистрале и потенцијалног државног пута IБ реда) почевши од Пр.2 
на Км.0+025,34 до Пр.16 на Км.0+211,42 интерне стационаже.

Дуж западне стране предефиисаних саобраћајница Бирчанинова-јужни крак и 
Бирчанинова-северни крак уз регулациони појас са леве стране у смеру интерних стационажа 
планирано измештање канала са кп.бр.12856 К.О.Лозница. 

ПЛАНИРАНА САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 
у границама обухвата Плана детаљне регулације за улицу Бирчанинову у Лозници 

Јавна саобраћајница означена са Бирчанинова-јужни крак (саобраћајница III 
реда, Т1079-ЈУГ; Т1078-ЈУГ; КОРИДОР СЕВЕРНЕ ОБИЛАЗНИЦЕ)

Саобраћајница идејно решена као саобраћајница III реда, профил 16-16 и 15b-15b (две 
саобраћајне траке ширине tv=3,00м1, укупне ширине коловоза 2 х 3,00м1=6,00м1 обостраним 
тротоарима ширине са леве стране 1,50м1 и са десне стране мање/једнако 1,50м1, и каналом 
са леве стране промењиве ширине (приближно 3,20м1).

Укупна дужина ове саобраћајнице у обухвату Плана према интерној стационажи од 
Пр.1 Км.0+000,00 до Пр.10.1 Км.0+149,74 (до јужне границе коридора северне обилазнице 
око Лознице у обухвату Плана) износи Л=149,74м1.

Аналитичко геодетски елементи предефинисаних хоризонталних кривина за темена 
Т1079-ЈУГ и Т1078-ЈУГдати су таблично у графичком прилогу: Лист бр. 3.1. Регулационо-
нивелациони план са аналитичко-геодетским елементима за обележавање. Теме Т1077 
(дефинисано Планом генералне регулације Лозница) се укида. 

Координате нових детаљних тачака дате у посебном прилогу.

Нивелационо решење
Почетна нивелета саобраћајнице Бирчанинова-јужни крак у Пр.1/КН:117,10m. Сви 

преломи нивелете заобљени су вертикалним кривинама. Подужни пад нивелете саобраћајнице 
Бирчанинова-јужни крак креће се од мин.0,27% до мах.0,80%. Завршава у Пр.10.1/km 0+149,74 
(до северне границе коридора северне обилазнице - интерна стационажа саобраћајнице 
Бирчанинова-јужни крак).

Јавна саобраћајница означена са Бирчанинова-северни крак (саобраћајница 
III реда,   Пр.2 на Км.0+026,34; Т1076-СЕВЕР; Т1075а; Т1075-СЕВЕР; Т1074а; Т1074-
СЕВЕР- Пр.16 Км.0+211,42-северна граница Плана)

Саобраћајница идејно решена као саобраћајница III реда, профил 15а-15а (две 
саобраћајне траке ширине tv=3,00м1, укупне ширине коловоза 2 х 3,00м1=6,00м1 обостраним 
тротоарима ширине 1,50м1и каналом орјентационе ширине 3,20м1 са леве стране коловоза); 
профил 15b-15b (две саобраћајне траке ширине tv=3,00м1, укупне ширине коловоза 2 х 
3,00м1=6,00м1, тротоаром са леве стране коловоза ширине 1,50м1, тротоаром са десне стране 
коловоза ширине мање/једнако1,50м1 и каналом орјентационе ширине 3,20м1 са леве стране 
коловоза); профил 15c-15c (две саобраћајне траке ширине tv=3,00м1, укупне ширине коловоза 
2 х 3,00м1=6,00м1, ивичном траком са леве стране коловоза ширине 0,50м1, ивичном траком са 
десне стране коловоза ширине 0,50м1 и каналом орјентационе ширине 3,20м1 са леве стране 
коловоза) и профил 16-16 (две саобраћајне траке ширине tv=3,00м1, укупне ширине коловоза 
2 х 3,00м1=6,00м1 обостраним тротоарима ширине 1,50м1). Канал са леве стране код профила 
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12 на Км 0+174,86 цевастим пропустом Ø1000 прелази са десне стране трупа пута, излази из 
обухвата Плана и наставља катстарском парцелом кп 12856 К.О.Лозница, Лозница.

Укупна дужина ове саобраћајнице у обухвату Плана према интерној стационажи од 
Пр.2 Км.0+026,34 (од северне границе коридора северне обилазнице око Лознице у обухвату 
Плана) до Пр.16 Км.0+211,42 износи Л=211,42м1.

Аналитичко геодетски елементи предефинисаних хоризонталних кривина за темена 
Т1076-СЕВЕР, Т1075-СЕВЕР и Т1074-СЕВЕР дати су таблично у графичком прилогу: Лист бр. 
3.1.Регулационо-нивелациони план са аналитичко-геодетским елементима за обележавање. 
Предефинисане координате темена пресечних тачака саобраћајница (Т1075а и Т1074а) као и 
координате нових детаљних тачака дате у графичком прилогу посебном прилогу.

Нивелационо решење
Почетна нивелета саобраћајнице Бирчанинова-северни крак у Пр.2/КН:116,33m. 

Сви преломи нивелете заобљени су вертикалним кривинама. Подужни пад нивелете 
саобраћајнице Бирчанинова-северни крак креће се од мин.0,27% до мах.0,80%.Завршава у 
Пр.16/km 0+211,42/КН:116,27m. (северна граница Плана).

Деоница јавне приступне саобраћајнице III реда Т1074а-Т1074б (преузета из 
Плана генералне регулације Лознице) и деоница јавне приступне саобраћајнице III 
реда Т1075а-Т1075б (преузета из Плана генералне регулације Лознице).

Деонице приступних саобраћајница положајно преузети из вишег планског 
документа (ПГР Лозница) у обухвату Плана предефинисани преко пресечних тачака осовине 
саобраћајнице Т1074а и Т1075а и детаљних тачака на источној граници Плана.

Правила регулације јавних саобраћајница
Регулационе линије и укупна ширина регулационог појаса:
Ширина регулационог појаса саобраћајница одређена је регулационим линијама.
Коловозну конструкцију новопројектових саобраћајница, утврдити сходно рангу 

саобраћајнице, оптерећењу као и типу и врсти возила која ће се њоме кретати. При 
пројектовању коловозне конструкције, такође, мора се водити рачуна о квалитету материјала 
у постељици и саобраћајном оптерећењу.

Одводњавање решавати гравитационим отицањем површинских вода (подужним 
и попречним падом саобраћајница) у систему затворене или отворене атмосферске 
канализације.

Неће се сматрати изменом плана евентуалне корекције аналитичко геодетских 
елемената хоризонталних и вертикалних кривина планираних саобраћајница приликом 
израде пројектне документације саобраћајница, али само у оквиру планиране ширине 
регулационог појаса. Такође, планом задати елементи подужних и попречних профила 
саобраћајница као и ширине истих (тротоари, ивична разделна трака, потпорни зидови) су 
дати као препорука и нису обавезући осим минималне ширине саобраћајних трака 
коловоза која је задата за сваку планирану саобраћајницу која је обавезујућа.

Канал за наводњавање2) 
Кроз обухват Плана уз путни правац, улица Бирчанинова, је канал за наводњавање. Он 

је у нивоу околног терена и служи за наводњавање околног простора и регулисање кретања 
вода. Део канала кроз плански обухват се лоцира уз западну регулацију улице Бирчанинове, 
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а поред уличног тротоара. Ширина канала је променљива (од 3,2м до 5,2м) и одређена је 
условима на терену. Канал је уз улицу Бирчанинову северни крак такође планиран са леве 
стране коловоза у смеру интерне стационаже, а код профила 12 Км.0+174,86 цевастим 
пропустом прелази са десне стране улице Бирчанинова северни крак уз источну регулацију, 
излази из овухвата Плана и наставља катстарском парцелом канала кп бр.12856 К.О.Лозница, 
Лозница. Приказ профила канала дат у прилогу Лист бр.3.2. Грађевинске линије са попречним 
профилима јавних саобраћајних површина. 

Приликом интервенције на траси канала неопходно је консултација и сагласност као 
и услови ЈВП „Србијаводе“.

Б. Површине остале намене: 

Становање - приградска зона ниских густина1.1.  
Уз планску регулацију улице Бирчанинове планира се простор за стамбене објекте у 

зонама у периферним деловима где су предвиђене стамбене површине ниских густина.
У оквиру приградске зоне, предвиђа се развој становања нижих густина 

изграђености. 
Максимална спратност објеката: П+1+Пк 
Максимална висина надзидка поткровне етаже може бити до +1,60m.
Могућа је изградња подземних етажа- подрума или сутерена.
На истој грађевинској парцели могу се градити и помоћни објекти (гараже, оставе, 

септичке јаме, бунари, цистерне за воду, летње кухиње и сл.). Помоћни објекти улазе у 
састав прописаних параметара за изградњу на парцели. Помоћни објекти су спратности (П) 
приземље висине до +5,00м. (слеме).

Грађевинске парцеле се могу ограђивати живом зеленом оградом (без ограничења 
висине шишања) или транспарентном оградом висине до 1,40m са или без парапета. Парапет 
висине до 0,40м.

Паркирање возила искључиво на парцели власника.

 Пољопривредне површине1.2. 
Основна делатност пољопривреда. Дозвољено је градити објекат за становање 

власника земљишта са помоћним објектима искључиво у функцији пољопривреде.
Максимална спратност објеката: П+Пк. 
Помоћни објекти само приземни.

Koмунална инфраструктура1. 

Електроенергетска мрежа
У границама захвата плана детаљне регулације за улицу Бирчанинову не постоје 

35 kV и 10 kV електроенергетски водови и објекти који су власништво надлежног огранка 
„Електродистрибуција“. У захвату плана нема изграђених трафостаница 10/0,4 kV већ се 
потрошачи напајају електричном енергијом из трафостаница које су лоциране у суседним 
парцелама и улицама које гравитирају границама плана. 

У непосредној близини обухвата плана нема објекта који су у власништву 
Електромрежа Србије АД. Према плану развоја преносног система у непосредној близини и 
границама обухвата плана није планирана изградња енергетске инфраструктуре која би била 
у власништву „Електромрежа Србије“. Како је велика разуђеност становања у захвату плана 

2.
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се не планира додавање електроенергетских објекта већ се даје само планирани део трасе 10 
kV вода који би био у функцији напајања новопланиране објекте у близини граница плана.

Планирање потреба за електричном енергијом извршено је према техничким 
препорукама бр. 14 (Пословна заједница Електродистрибуције Србије). 

Планирати изградњу нових 10 kV водова по новопланираној траси, као и по већ 
постојећим трасама и ова мрежа у будућности где год је могуће и економски исплативо 
мора бити подземна. Свака градња условљена је „Правилником о техничким нормативима 
за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 до 400 kV, као и 
правилником о границама излагања о нејонизујућим зрачењима.

Мрежу 0,4 kV задржати у постојећој концепцији подземна или надземна са СКС 
одговарајућег пресека на бетонским сгубовима, типом и пресеком кабла дефинисаним 
главним пројектом. Развојним планом надлежне ЕД извршити реконструкцију и проширење 
нн мреже, замену дрвених импрегнираних стубова - бетонским у постојећим трасама. 

Инсталацију осветљења саобраћајнице извести у простору тротоара а избор врсте и 
висине стубова и типова светиљки према постојећој концепцији. 

Телекомуникациона мрежа
На потезу захвата захвата плана за улицу Бирчанинову постоји изграђена ТК 

инфрастуктура. Инфраструктура се састоји од подземне кабловске примарне мреже у рову. 
Веза између комутација је изведена бакарним, а може се планирати уградња и оптичких 
каблова кабловима.У захвату плана нема изграђених базних станица мобилних оператера.

Планиране потребе за будуће претплатнике се крећу по постојећем коридору дуж 
саобраћајнице. Планирана телекомуникациона инфраструктура, ормани и привод биће 
условљене према конкретној намени објекта по захтеву инвеститора, а на основу врсте, 
категорије и локације потрошача, а према издатим условима надлежног предузећа Телекома 
Србије.

Наведени телекомуникациони објекти спадају у објекте за које се не издаје грађевинска 
дозвола већ се радови врше на основу решења којим се одобрава извођење радова. Oво је 
могуће за издавање решења за истурене комутационе степене и за деонице каблова који нису 
дати на графичком прилогу, ако инвеститор обезбеди документацију предвиђену законом.

Приликом планирања обухватити обезбеђвање постојеће ТК структуре и планирати 
нове објекте које их неће угрозити. У фази припреме за почетак радова обезбедити присуство 
представника Телекома. Приликом реконструкције улица вршити и реконструкцију постојеће 
или изградње нове ТК мреже, а прелаксом преко улице обезбедити PEHD цеви Ø110mm за 
прелазак на другу страну улице. 

Циљ планирања изградње оваквог типа приступне мреже нове генерације НГН мрежа 
треба да обезбеди дигиталне линије различитих протока, брзи приступ интернету, интегрисани 
пренос гласа, података и видео сигнала, бежичне приступне мреже, једноставно одржавање и 
експлоатацију, компактност и поузданост. 

Водоводна и канализациона мрежа
Водоснабдевање
Западном страном Бирчанинове улице изведена је дистрибутивна мрежа за 

водоснабдевање постојећих објеката, од ПЕХД Ø32mm. Мрежа није довољног профила 
са становишта заштите од пожара, тако да је неопходна реконструкција. Димензије нових 
водоводних линија одредити на основу хидрауличког прорачуна узимајући у обзир и потребну 
количину воде за гашење пожара како се то противпожарним прописима захтева. 
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На водоводним линијама предвидети потребан број противпожарних хидраната, 
на максималном размаку од 80m за индустријске зоне, односно 150 m за стамбене зоне. 
Препоручује се уградња надземних противпожарних хидраната. Реконструкцију разводне 
мреже радити по постојећој траси. Минимално одстојање цевовода од објеката је 3,0m. 
Прелази цевовода испод саобраћајница извешће се са неопходном механичком заштитом. 
Избор врсте цеви одредиће се пројектом, а у зависности од статичких и динамичких утицаја, 
слегања терена, агресивности околног земљишта и других техно-економских параметар, и у 
складу са важећим санитарним прописима. На делу трасе где постоје подземне инсталације 
извођењу радова потребно је обратити пажњу да се постојеће подземне инсталације не оштете. 
Траса постојећег цевовода је оријентациона, с обзиром на то да нема катастра водова, тако да 
је неопходно приликом израде техничке документације за нове објекте и приликом извођења 
земљаних радова претходно утврдити тачан положај мреже.

Каналисање отпадних вода
У обухвату плана не постоји изграђена канализација за употребљене воде. Дуж 

Бирчанинове улице планирана је канализациона мрежа за употребљене воде, у осовини 
коловоза. Приликом израде техничке документације могуће је одступање од дефинисане 
трасе услед непредвиђених услова на терену. 

Димензије канализационих цеви одредити на основу хидрауличког прорачуна, 
узимајући у обзир комплетно сливно подручје. Минимални пречник канализационе цеви је 
200mm. 

Уколико у будућим објектима има технолошких поступака у којима има продукције 
технолошких отпадних вода, оне се морају адекватно третирати у индивидуалним уређајима 
за пречишћавање и тек након тога прикључити на јавну мрежу за одвођење употребљених 
отпадних вода.

Забрањено је испуштање у јавну канализацију свих отпадних вода које садрже 
хазардне супстанце изнад прописаних вредности, које могу штетно деловати на могућност 
пречишћавања вода из канализације, које могу оштетити канализациони систем и постројење 
за пречишћавање отпадних вода. 

До изградње канализационе мреже дозвољена је изградња водонепропусних 
септичких јама потребног капацитета у складу са пројектованим количинама отпадних вода, 
са организованим пражњењем и одвозом садржаја од стране правних лица регистрованих и 
овлашћених за ту делатност.

Изградњу водонепропусних септичких јама вршити према следећим условима:
-  да су приступачне за возило - аутоцистерну које ће их празнити,
-  да су коморе изграђене од водонепропусних материјала,
-  да су удаљене од свих објеката и међа према суседима најмање 3,0 m,
-  да се лако могу преоријентисати на јавну канализациону мрежу након  њене 

изградње
-  да буду удаљене од бунара најмање 10 m.

Атмосферске воде са кровних површина у оквиру појединачних парцела усмеравати 
у зеленило или сакупљати за даљу употребу, а само вишак усмерити у постојећи канал, који 
је овим Планом предвиђен на новој траси. Атмосферске воде захваћене са манипулативних 
површина, паркиралишта, гаража и сл. где су могућа запрљања сливних површина, пре 
испуштања у канал морају се адекватно третирати у таложницима и сепараторима за уклањање 
нафтних деривата и других лаких и пливајућих примеса и нечистоћа. 
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Квалитет атмосферских вода, које се упуштају у реципијент, морију бити у складу са 
Правилником о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима 
хемијског и квантитативног статуса подземних вода („Сл. гласник РС”, бр.74/2011).

Техничке услове и начин прикључења новопројектоване канализације као и 
прикључење појединих објеката одређује надлежна комунална организација.

Систем евакуације и прикупљања отпада3. 
Технологија евакуације комуналног отпада заснива се на постављању судова – канти за 

сакупљање комуналног отпада запремине до 120 литара. Судове за смеће поставити ван јавних 
површина, а у оквиру парцеле валасника. Постављати их поред улаза у парцелу - двориште 
на доступном месту за директан и несметан приступ возила и пражњење у специјализовано 
возило надлежног локалног Јавног предузећа.

Степен комуналне опремљености грађевинског земљишта по целинама/зонама 4. 
из планског документа, који је потребан за издавање локацијске и грађевинске 
дозволе
За стамбене објекте - Становање - приградска зона ниских густина, за издавање 

локацијске и грађевинске дозволе обавезно је обезбедити приступ јавној саобраћајној 
површини. Осим обезбеђења приступног пута, неопходно је обезбеђење прикључака на све 
потребне инфраструктурне мреже.

Посебни услови којима се површине и објекти јавне намене чине приступачним особама 5. 
са инвалидитетом, у складу са стандардима приступачности
Омогућити неометано и континуално кретање лица са посебним потребама у складу 

са Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградњу објеката, 
којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим 
особама (“Службени гласник Републике Србије”, бр. 22/2015).

У складу са стандардима приступачности осигурати услове за несметано кретање и 
приступ особама за инвалидитетом на следећи начин:

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

-  минималне ширине рампи за приступ објектима морају бити 90 cm, а нагиб од 1:20 
(5%) до 1:12 (8%),

-  избегавати различите нивое пешачких простора, а када је промена неизбежна, 
савладавати je и рампом поред степеништа.

Посебни захтеви, услови и прописи које је потребно испунити за издавање 6. 
грађевинске дозволе
Осим општих принципа и параметара Законом, Правилником и Планом дефинисаних 

приликом спровођења кроз ''Информацију о локацији» и «Локацијски услови», одређују се 
следећи додатни критеријуми:

Новоизграђени објекти морају својим изгледом, габаритом, спратношћу, материјалима 
и положајем према регулационој и грађевинској линији имати позитивне амбијенталне и 
архитектонске карактеристике савремене архитектуре.

Реализација објеката инфраструктуре и саобраћајница је могуће да се одвија по фазама 
на површини целог плана.
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Општи7.  услови о заштити животне средине од различитих видова загађења, 
заштите природних вредности и непокретних културних добара
Према усвојеној Одлуци о изради Плана детаљне регулације за Улицу Бирчанинову у 

Лозници („Службени лист града Лознице“, број 21 од 23.12.2019.године), бр.06-36/19-36-9, 
донете од стране Скупштине града Лознице на седници одржаној дана 17.12.2019.године, по 
члану 10. се не приступа изради Стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације 
за Улицу Бирчанинову у Лозници на животну средину, а према Одлуци о неприступању 
изради стратешке процене утицаја Плана на животну средину бр. Сл/2019 од 18.11.2019.год.

Услови заштите природе7.1. 
У процесу реализације Плана детаљне регулације за Улицу Бирчанинову у Лозници 

потребно је спроводити следеће услове заштите природе које је одредио „Завод за заштиту 
природе Србије“: 03 бр. 020/2094/2, датум: 16.09.2020. година.

*Планом се одређују следећи услови:
1/ Циљ развоја овог простора сагледати кроз економски одржив и еколошки 

прихватљив развој заснован на еколошкој валоризацији предметног подручја. Сагледати све 
аспекте подручја у циљу остваривања градских потреба и интереса и утврдити ограничења 
и могућности.

2/ Планом предвидети решења  и мере којима ће се спречити загађење ваздуха, 
земљишта и подземних вода.

3/ Планом предвидети потпуно инфраструктурно опремање подручја (евакуација 
отпадне воде, канализациона мрежа).

4/ Саобраћајницу регулисати тако да и у перспективи задовољи очекивани обим 
саобраћаја.

5/ Предвидети максимално очување и заштиту постојећег зеленила.
6/ Предвидети ново зеленило у интеракцији са постојећим, а у функцији будуће намене 

простора.
7/ При одабиру зеленила препоручује се аутохтона дендрофлора и то врсте најбоље 

прилагођене локалним условима. Приликом избора зеленила избегавати инвазивне/агресивне 
алохтоне врсте чије спонтано ширење угрожава вегетацију, као и врсте детерминисане као 
алергене.

8/ Обезбедити највиши ниво комуналне хигијене и спречавање депоновање отпада на 
јавним површинама.

9/ Планом предвидети забрану постављања привремених објеката свих врста на јавним 
површинама (зеленим површинама, тротоарима,...).

Мере заштите непокретних културних добара7.2. 
На подручју Плана детаљне регулације за Улицу Бирчанинову у Лозници нема 

проглашених споменика културе - непокретних културних добара, као и добара која уживају 
претходну заштиту, нити су евидентирани остаци културних добара из прошлости.

У случају да се приликом земљаних радова открије до сада неевидентиран локалитет 
или његов део, инвеститор је дужан да одмах заустави радове и о томе без одлагања обавести 
Завод за заштиту споменика културе „Ваљево“, обезбеди услове за археолошка истраживања, 
конзервацију и презентацију. 

Примена одговарајућих мера заштите утврдиће се на основу процене стручног лица 
Завода за заштиту споменика културе.
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Општи услови и мере заштите живота и здравља људи и заштите од елементарних 8. 
непогода
У оквиру граница Плана детаљне регулације за Улицу Бирчанинову у Лозници не 

планирају се садржаји који негативно утичу на квалитет воде, ваздуха и тла, као и на стварање 
прекомерне буке.

При изградњи објеката обавезна је примена свих прописа, смерница и стручних 
искустава за заштиту људи и материјалних добара. 

Заштита од елементарних непогода8.1. 
У поступку спровођења Плана детаљне регулације за Улицу Бирчанинову у Лозници 

приликом издавања Информације о локацији и Локацијских услова обавезна је примена свих 
прописа, смерница и стручних искуства као и Уредбе о организовању и функционисању 
цивилне заштите (“Службени гласник РС”, бр. 21/92).

Објекти морају бити реализовани у складу са Правилником о техничким нормативима 
за електричне инсталације ниског напона (“Службени лист СФРЈ”, бр. 53/88, 54/88 и 28/95) и 
Правилником за заштиту објеката од атмосферског пражњења (“Сл. лист СРЈ”, бр. 11/96).

Заштита становништва и материјалних добара од ратних разарања обезбеђује се према 
Закону о одбрани (“Сл. гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 88/09-др.закон, 104/09-др.закон, 10/15 
и 36/18) и Уредби о организовању и функционисању цивилне заштите (“Сл. гласник РС”, бр. 
21/92).

На предметном подручју забрањена је употреба технологија које могу угрозити 
окружење. На површинама јавне намене обавезна је употреба атестираних инфраструктурних 
објеката и мрежа, а њихова уградња мора бити извршена од стручних и овлашћених лица.

Заштита од земљотреса8.2. 
Подручје Плана детаљне регулације за Улицу Бирчанинову у Лозници спада у зону 

VIII степена MCS. Ha поменутом подручју није било катастрофалних потреса, али се не 
искључује могућност јачих удара.

Основну меру заштите од земљотреса представља примена принципа асеизмичког 
пројектовања објеката, односно примена сигурносних стандарда и техничких прописа о 
градњи на сеизмичким подручјима.

Ради заштите од потреса, објекти морају бити реализовани и категорисани према 
Правилнику о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким 
подручјима («Службенн лист СФРЈ», бр. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 52/90).

У циљу заштите од земљотреса треба примењивати следеће смернице:
обавезна примена важећих сеизмичких прописа при изградњи нових објеката;•	
обезбедити довољно слободних површина које прожимају изграђене структуре, водећи •	
рачуна да се поштују планирани проценти изграђености парцела, системи изградње, 
габарити, спратност и темељење објеката;
главне коридоре комуналне инфраструктуре треба водити дуж саобраћајница и •	
кроз зелене површине увек када је то могуће, кроз за то планиране коридоре и на 
одговарајућем одстојању од грађевина.

Превентивне мере заштите у смислу сеизмичности подразумевају:
поштовање степена сеизмичности од око 8- 0 MСS приликом пројектовања, извођења 
или реконструкције објеката;
поштовање регулације саобраћајница и међусобне удаљености објеката;- 
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обезбеђење оних грађевина чија је функција нарочито важна у периоду после - 

евентуалне катастрофе.
Инфраструктура је у већој мери подложна повредљивости од осталих физичких 

структура. Отуда је нужно предвидети појединачно за сваки од система одговарајуће мере: 
саобраћај: улазно - излазни правци се трасирају на стабилним теренима, главне улице, - 

сабирне и сервисне улице обезбеђују несметано комуницирање. водоснабдевање: 
главни водовод и секундарна мрежа планирају се са могућношћу искључења појединих 
деоница у случају оштећења;
каналисање отпадних вода: код евентуалног оштећења канализације постоји могућност - 

да раде поједине функционалне целине;
електродистрибутивна мрежа, као и систем трафостаница (10/0,4kV), су дисперговани - 

у простору, распоређени по зонама, везани у прстенове и полупрстенове, на такав 
начин да се могу у ванредним условима искључивати по сегментима; каблирање 
високонапонских водова је нужно због безбедости у ванредним условима;
телефонска веза се планира тако да се обезбеде алтернативне везе, у случају прекида - 

у појединим линијама у ванредним условима. 
Обавеза је да се код пројектовања и изградње свих категорија објеката високоградње  

треба придржавати одредби „Правилника о техничким нормативима за изградњу објеката 
високоградње у сеизмичким подручјима („Сл. лист СФРЈ“, бр. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 
и 52/90). Поред тога, на свим теренима са смањеном стабилношћу обавезно се спроводе 
посебна инжењерско - геолошка, сеизмичка и геофизичка испитивања терена на којима ће се 
градити поједини објекти.

Заштита од пожара8.3. 
Ради спречавања настанка и ширења пожара потребно је предузетри следеће мере у 

складу са Законом о пожрима:
Обезбедити прописане удаљености између зона предвиђених стамбене и друге - 
објекте
Предвидети прописана растојања између објеката и инсталација: електро, ТТ, водовода - 
и канализације;
Приликом реализације или реконструкције стамбених улица треба предвидети - 
спољну-уличну хидрантску мрежу (са одговарајућим бројем надземних и подземних 
хидраната) и одговарајућа места за захват воде ватрогасним возилима на отвореним 
просторима (резервоари и сл.), са капацитетима који ће обезбедити довољне количине 
воде за гашење пожара;
Предвидети ширине и носивости путева који ће да омогуће приступ ватрогасном - 
возилу и његово маневрисање приликом гашења пожара, у складу са Правилником 
о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за 
ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од пожара (Сл. лист бр.8/95);

 Да би се обезбедила заштита од пожара потребно је примењивати следеће смернице:
при изградњи објеката поштовати важеће прописе противпожарне заштите;•	
правилним размештајем објеката на прописаним одстојањима од суседних објеката •	
смањити опасност преношења пожара;
правилном диспозицијом објеката у односу на саобраћајнице обезбедити несметан •	
приступ противпожарних возила;
омогућити правовремен и несметан приступ ватрогасних возила до објеката;•	
лако запаљиве и експлозивне материје складиштити и чувати под законом прописаним •	
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условима, уз одговарајућу сагласност надлежних органа на планиране мере заштите 
од пожара;
за шумска земљишта одредити противпожарне трасе са планираним противпожарним •	
баријерама;
у склопу изградње мреже водоводних инсталација реализовати противпожарне •	
хидранте;
обезбедити капацитет водоводне мреже који обезбеђује довољне количине воде за •	
гашење пожара.

 Ради заштите од пожара објекти морају бити реализовани према одговарајућим 
техничким противпожарним прописима, стандардима и нормативима:

објекти морају бити реализовани у складу са Законом о заштити од пожара („Сл. - 

гласник СРС“ бр. 111/09, 20/15 и 87/18);
објекти морају имати одговарајућу хидрантску мрежу, која се протоку и притиску воде - 

у мрежи планира и пројектује према Правилнику о техничким нормативима за спољну 
и унутрашњу хидрантску мрежу за гашење пожара („Сл. лист СФРЈ“ бр. 30/91);
објектима мора бити обезбеђен приступни пут за ватрогасна возила, сходно Правилнику - 

о техничким нормативима за приступне путеве („Сл. лист СРЈ“ бр 8/95);
објекти морају бити реализовани у складу са Одлукама о техничким нормативима - 

за електричне инсталације ниског напона („Сл. лист СФРЈ“ бр. 53, 54/88 и 28/95), 
Правилником о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског 
пражњења.

Цивилна заштита људи и добара8.4. 
Мере заштите од интереса за одбрану земље, треба да буду уграђене у сва просторна 

решења обрађена овим Плана детаљне регулације за Улицу Бирчанинову у Лозници као 
превентивне мере.

Заштита становништва и материјалних добара од ратних разарања обезбеђује се 
на подручју Плана детаљне регулације за Улицу Бирчанинову у Лозници. према Закону о 
одбрани (“Службсни гласних PC”, бр. 116/07, 88/09, 88/09-др.закон, 104/09-др.закон, 10/15 
и 36/18), Уредби о објектима и рејонима од посебног значаја за одбрану Републике Србије 
(“Службени гласник PC”, бр. 18/92) и Уредби о организовању и функционисању цивилне 
заштите (“Службени гласник PC”, бр. 21/92).

На предметном подручју не планира се изградња двонаменских склоништа у 
објектима.

III ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

Општа правила за изградњу објеката1. 
Општа правила грађења важе за све делове подручја Плана детаљне регулације за Улицу 

Бирчанинову у Лозници. На површинама Плана детаљне регулације за Улицу Бирчанинову 
у Лозници могућа је изградња објеката у складу са наменама, а према правилима грађења. 
Забрањена је изградња објеката који угрожавају и негативно утичу на квалитет животне 
средине.

Индекс заузетости парцеле је однос између бруто површине под објектом и површине 
грађевинске парцеле помножен бројем 100. Бруто површина под објектом је хоризонтална 
пројекција габарита приземља објекта на парцелу.
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Индекс изграђености је однос између бруто развијене грађевинске површине свих 
етажа корисног простора и површине парцеле. Надземне гараже, техничке просторије и 
остали помоћни објекти, рачунају се у површину корисних етажа и не редукују се.

Техничке просторије, техничке оставе, комуникације и остале подрумске просторије 
не улазе у обрачун површине корисних етажа.

Сви услови изградње појединачних парцела дати Планом, у случају нове поделе 
парцела, остају исти као изведена величина из свих услова сваке од парцела.

Новопланирани објекти треба да одражавају савремен приступ пројектовању уз 
поштовање природног амбијента, технолошкох карактеристика објекта и правила грађења 
датих појединачно за целине.

Максималне висине дефинисане правилима грађења, односе се на висину слемена код 
косих кровова, односно висину венца код равних и кровова са нагибом кровних равни мањим 
од 10%.

Дозвољава се изградња сутерена или подземих етажа. Израда геотехничког елабората се 
ради уколико постоји оцена ризика од високих подземних вода или нестабилног земљишта.

За постојеће објекте чији су параметри (индекс изграђености и заузетости парцеле, 
спратност, итд.) мањи од утврђених вредности, могућа је доградња-надградња до испуњења 
задатих параметара, према Правилима грађења за конкретну намену.

За постојеће објекте чија су међусобна растојања или растојања од граница парцеле 
мања од вредности утврђених Правилима грађења, на суседним странама није дозвољено 
постављати отворе стамбених просторија.

У случају изградње новог објекта на месту старог, поштују се урбанистички параметри 
дефинисани овим Планом.

Дозвољава се фазна изградња саобраћајне и комуналне инфраструктуре.

Услови за формирање грађевинске парцеле2. 
Положај грађевинске парцеле је утврђен регулационом линијом у односу на јавне 

површине и разделним границама парцеле према суседима. Грађевинска парцела мора да 
има директан приступ на јавну површину.

Нове грађевинске парцеле формирају се применом правила парцелације, препарцелације 
и исправке граница суседних парцела, у складу са Законом о планирању и изградњи („Службени 
гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009-исправка., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-
одлука УС, 50/2013-одлука УС и 98/2013-одлука УС, 132/14, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 
31/2019, 37/2019-др.закон, 9/2020 и 52/2021) (члан 65) и Правилника о општим правилима за 
парцелацију, регулацију и изградњу (“Сл. гласник РС”, бр. 22/2015).

Дозвољено је формирање грађевинских парцела спајањем или дељењем катастарских 
парцела и делова катастарских парцела у складу са Правилником и дефинише се пројектом 
парцелације/препарцелације.

Површина грађевинске парцеле и ширина фронта грађевинске парцеле према 
саобраћајници зависи од намене. 

Уколико је парцела мања до 5% од минималне потребне површине дозвољене намене 
у правилима грађења, дозвољава се изградња по правилима прописаним за прописану 
величину парцеле према овом Плану.

Положај објеката у односу на регулацију и грађевинске линије3. 
Положај објекта одређен је грађевинском линијом према јавној површини, како је 

приказано на графичком прилогу: Лист бр.3.2. Грађевинске линије са попречним профилима 
јавних саобраћајних површина. 
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Грађевинске линије приказане на графичком прилогу су линије до којих је дозвољено 
поставити објекат у нивоу терена. Подземне етаже могу да се граде унутар или до регулационе 
линије, ако је регулација испред грађевинске линије. Простор између регулационе и 
грађевинске линије може се користити као простор за паркирање, партерно зеленило са 
пејзажним уређењем. 

Дозвољени препуст за нивое спратова је до +1 20м у односу на ниво приземља. 
Подземна грађевинска линија се не мора поклапати са надземном, али не сме прећи 

регулациону линију и границу парцеле ка суседу.

Положај објекта у односу на границе парцеле и суседних објеката4. 

Дозвољено је градити слободностојеће објекте или двојне објекте, или у низу.
Положај објекта је одређен грађевинском линијом и регулацијом саобраћајнице 

- дефинисано је на графичком прилогу: Лист бр.3.2. Грађевинске линије са попречним 
профилима јавних саобраћајних површина.

За све објекте минимално растојање од објекта суседа са бочних и задње стране 
парцеле је 1/2 висине вишег објекта, а не мање од 5m.

За мања растојања од 5m од суседног објекта, на тим фасадама није дозвољено отварати 
прозоре стамбених просторија. 

Растојање између објеката у оквиру једне грађевинске парцеле (ГП) је минимално 1/3 
висине вишег објекта, али не мање од 4m.

Објекте (сваке врсте) је могуће поставити и на међи са суседом, али уз сагласност 
суседа. 

Правила и услови за друге и помоћне објекте на парцели5. 
Могућа је изградња помоћних објеката: гараже, оставе, настрешнице, тремова, сеника 

и слично, који могу појединачно бити корисне површине до 50m².
Спратност ових објеката се ограничава на П (приземље) и висине слемена до 5,0m.

Ограђивање грађевинских парцела6. 
Висина ограде је до 1,40m са или без парапета - транспарентна. Уколико је зидана и 

нетранспарентна ограда висина је 0,90m. 
Све типове ограда градити у оквиру саме грађевинске парцеле. Према суседима могуће 

је ограду поставити на међи уз сагласност суседа.

Паркирање на парцели7. 
Дозвољено је паркирање свих врста возила искључиво на парцели. Простор за паркирање 

у оквиру грађевинске парцеле одређује се на основу норматива:
на једну стамбену јединицу 1 паркинг место. 

Пoсебна правила грађења8. 

8.1.  Становање - приградска зона - ниских густина 

 Објекти могу бити слободностојећи или двојни.
-  за слободностојеће објекте минимална површина парцеле: 300 m2, а минимална 

ширина парцеле 12 m.
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-  за двојне објекте минимална површина парцеле: 400 m2 (ако је двојни објекат на једној 
парцели), а минимална ширина парцеле је 20 m.

  или - 2х250 m2 (за две парцеле), а минимална ширина парцеле је 8 m.
- за двојне објекте минимална површина парцеле: 200 m2, а минимална ширина парцеле 

је 8 m. 

- максимални индекс заузетости на парцели .…….... 50%
- максимална спратност објеката ................................. По+П+1+Пк 
- максимална висина објеката до коте слемена ......... 11,0 m

Минимално растојање грађевинске линије објекта од регулационе линије парцеле - 
дефинисано у графичком прилогу: Лист бр.3.2. Грађевинске линије са попречним профилима 
јавних саобраћајних површина. 

Зеленило минимално 40% површине парцеле.

8.2.  Пољопривредне површине
Дозвољено је градити објекат за становање власника земљишта са помоћним објектима 

у функцији пољопривреде. 
Максимална спратност објеката  П+Пк – висине до 7,0м., а помоћни само П – приземни 

висине до 5,0м.

Услови прикључења на комуналну и осталу инфраструктуру9. 
Прикључење на комуналну и осталу инфраструктуру вршиће се у складу са условима 

комуналних и осталих надлежних предузећа.

Електроенергетска мрежа
Изградња електроенергетских објеката на планском подручју може се вршити на 

основу одобрене инвестиционо техничке документације и прибавњених одговарајућих 
решења и дозвола сагласно Закону о планирању и изградњи и Закона о енергетици.

Заштитни појас за подземне електроенергетске водове (каблове), од ивице бетонског 
канала, износи: 

За напонски ниво 1 kV до 35 kV, укључујући и 35 kV, 1 метар1) 

Заштитни појас за трансформаторске станице на отвореном износи:
За напонски ниво 1 kV до 35 kV, 10 метара1) 
При томе се морају поштовати и други услови дефинисани „Правилником о техничким 

нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 
400 kV („Сл.лист. СФРЈ бр. 65/88“ и „Сл.лист СРЈ бр 18/92“)

Електроенергетски кабловски водови се могу полагати уз услов да су обезбеђени 
потребни минимални размаци у односу на друге врсте инсталација објеката који износи:

- 0,4m у односу на цеви водовода и канализације
- 0,5m у односу на телекомуникационе каблове и у односу на локалне и сервисне 

саобраћајнице
- 0,6m од спољне ивице канала за топловод
- 0,8m у односу на гасовод у насељу
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Ако се потребни размаци не могу обезбедити, енергетски каблови се полажу у заштитну 
цев, дужине најмање 2,0м са обе стране места укрштања или целом дужином код паралелног 
вођења, при чему најмањи размак не може бити мањи од 0,3m.

Није дозвољено код паралелног вођења, полагање енергетског кабла изнад или испод 
цеви водовода и канализације, гасовода и топловода.

Код укрштања са телекомуникационим каблом енергетски кабл се полаже испод истог, 
а угао укрштања треба да је најмање 30°, што ближе 90°.

На прелазу преко саобраћајница енергетски кабл се полаже у заштитну цев на дубини 
минимално 0,8m испод коловоза.

 Посебни услови за енергетску кабловску канализацију:
- енергетску кабловску канализацију требало би предвидети да буде од префабрикованих 

бетонских кабловица са мин 2x4x100mm отворима или од пластичних цеви са 
минимално осам отвора унутрашњег пречника 100mm

- мин. дубина полагања је 0,8m од површине тла од горње површине кабловица или 
цеви

- ширина зоне за енергетску кабловску канализацију износи 0,8m
- кабловске шахте морају бити димензија 2mx2mx2m са ливеним поклопцем за тешки 

саобраћај
- унутрашњи зидови шахти су малтерисани, а на зиду испод отвора шахте постављене 

металне мердевине
- отвори шахте су квадратног облика дијагонале 0,7m.

Трасе за каблове 0,4кV и каблове јавног осветљења биће одређиване кроз појединачна 
одобрења за прикључивање и кроз услове за изградњу објеката појединачних потрошача, а 
према динамици његових потреба.

Приликом планирања будућих објеката придржавати се свих техничких прописа за 
изградњу објеката.

Објекте градити на прописном одстојању од постојећих електроенергетских објеката. 
Уколико приликом изградње објекта овај услов није могуће испунити, инвеститор је дужан да 
ЕДСС-у поднесе захтев за измештање, као и да финансира измештање, електро енергетских 
објеката на прописом утврђено одстојање.

- Изнад магистралних, регионалних, локалних или прилазних путева који се користе 
као путеви за јавну употребу, сигурносна висина износи 6,0m.

- Код укрштања са магистралним, регионалним, локалним или прелазним путем, 
стубови се могу постављати уз саму ивицу путног појаса.

- Код приближавања или паралелног вођења са путним појасом, хоризонтална 
сигурносна удаљеност износи 2m.

- С обзиром да изградња саобраћајнице подразумева употребу механизације и 
људске радне снаге, ради заштите људи и ЕЕ објеката, пре почетка извођења радова дужни 
сте упозорити непосредне извршиоце на полођај подземних ЕЕ водова и да су исти под 
напоном.

- У циљу обезбеђења надзора за радове на укрштању са ЕЕ водовима, дужни сте да 
благовременео обавестите ову електродистрибуцију о времену почетка и завршетка извођења 
предметних радова.

- Трошкове трасирања, вршења надзора и за евентуално причињене штете на ЕЕ 
водовима сноси инвеститор, односно извођач радова.

Услови за прикључење планираних објеката на простору обухваћеним планом биће 
дефинисани појединачно за сваки објекат посебним поступком. 
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Телекомуникациона мрежа 

Трасе каблова претплатничке телекомуникационе (у даљем тексту ТК) мрежео дређене 
су регулацијом саобраћајница и налазе се по правилу у простору тротоара на 1,0m од ивичњака 
или регулационе линије, зависно од постојећих инфраструктурних мрежа усаобраћајници.

На деловима где није извршена регулација саобраћајница по урбанистичкој 
документацији, полагање каблова вршиће се у регулационој ширини саобраћајница и то 
нарастојању 0,5 m од ограда дворишта, тј. од регулационе линије саобраћајнице, са обавезом 
да се исти заштите или изместе о трошку инвеститора код реализације саобраћајница 
поурбанистичкој документацији.

Дубина полагања каблова претплатнике ТК мреже је 0,8 - 1,0 m од коте терена. 
Кабловску ТК канализацију са минимално 4 (четри) отвора градити под следећимусловима:

-  дубину рова одредити према профилу канализације, с тим да заштитни слој земље 
утротоару над блоковима буде најмање 0,6 m, док заштитни слој земље надблоковима 
у коловозу буде најмање 0,8 m,

-  за израду кабловске ТК канализације употребити ПВ цеви спољњег пречника 110mm, 
преко песка до 0,1 m. ПВ цеви постављати на ПВ држачима,

- нивелета горње бетонске плоче и поклопца кабловског окна биће једнака 
нивелетиповршине на којој је изграђен тротоар односно коловоз,

-  кабловска окна изградити од опека унутрашњих димензија 2,0 х 1,5 х 1,8 m.
Оптички кабл семоже полагати у исти ров са претплатничким кабловима.
Димензије рова за полагање оптичког кабла износе 0,4 х 0,8 m.
Капацитет претплатничке телефонске мреже, тј. претплатничких каблова срачунати 

тако да задовољи постојеће и планиране потребе насеља. За задовољавање наведених потреба 
инсталираће се део капацитета претплатничке мреже као “живе” парице упостојећем делу 
насеља, а у резерви ће остати одређен број парица ради задовољењабудућих потреба.

Ширина рова за полагање каблова је димензија 0,4 х 0,8 m.
Ров за полагање каблова је димензија 0,4 х 0,8 m.
На местима преласка каблова преко саобраћајница, поставити полиетиленске 

цевипречника 110 mm, а дужине једнаке ширини коловоза плус 0,6 m, кроз које ће се 
положитикабл. Дубина полагања полиетиленских цеви износи 1,20 метара од коте терена.

Изводе градити самостојећим изводно-разводним орманима и унутрашњим изводима 
у објектима.

Самостојећи ормани су на бетонском постољу габарита на већег од 50 х 40 cm идубине 
до 0,6 m постављени на граници тротоара и стамбених парцела (на граници регулационе 
линије), тако да се не омета прилаз објектима.

Код пројектовања и изградње приступне (претплатничке) телефонске мреже морају се 
поштовати следећи услови:

-  при паралелном вођењу телефонских и енергетских каблова минимално растојањеје 
0,3m за водове 1 kV, односно 0,5 m за водове 10 и 35 kV. Код укрштања, електроенергетски 
кабл се полаже испод телефонског кабла са минималнимрастојањем од 0,5 m. Најмањи 
угао укрштања телефонског и електроенергетскогкабла износи 45°,

-  при паралелном полагању телефонских каблова са водоводном и канализационом 
мрежом минимално хоризонтално растојање је 1,0 m. Код укрштања телефонских 
каблова са водоводном и канализационом мрежом, телефонски кабл се полаже изнад 
водоводне и канализационе мреже, са минималним растојањем од 0,2 m од темена 
водоводне или канализационе цеви, с тим што се телефонски кабл полаже у заштитну 
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цев постављену управно на трасу водовода или канализације у дужини најмање од по 
1,0 m лево и десно од цеви,

-  прелазак телефонских каблова преко асфалтираних улица вршити бушењем трупа 
улица, са постављањем ПЕ цеви пречника 110 mm на дубини од 1,2 m од коте 
коловоза.

 Прописана растојања су:

Врста објекта Паралелно вођење или 
приближавање (m) Укрштање.(m)

Вододводне цеви 0.6 0,5
Цевоводи одводне канализације 0,5 0,5
Цеви топловода 0,5 0,8
Гасовод средњег и ниског притиска 0.4 0.4
Енергетски кабл до 10 kV 0.5 0.5
Енергетски кабл преко 10 kV 1 0.5
Од регулационе линије зграда у насељу 0,5 0,5
Од доње ивица насипа железничких 
пруга, путева и аутопутева 5

Од инсталације и резервоара са 
запаљивим и експлозивним горивом 1,5

Од блокова ТК канализације 0,5 0,2

Од упоришта енергетских водова до 1kV 0,8 Без механичке 
заштите

Од упоришта енергетских водова до 1kV 0,3 Са механичком 
заштитом

Од упоришта енергетских водова преко 
1kV без непосредног уземљења 0,8

Код неуземљених дрвених упоришта 0,5
Код бетонских и челичних уземљених 
упоришта преко 1kV са непосредним 
уземљењем 

15

Гасовод дистрибутивна мрежа 0,5 (0,3) мин. 0,5 (0,3) мин.

Водоводна и канализациона мрежа

Водоснабдевање
При изградњи усагласити трасе цевовода са осталим инсталацијама. Минимална дубина 

цевовода је 1,2 m. Кућне прикључке решавати у складу са условима на терену појединачно 
или групно. Прикључке извести директно на дистрибутивни цевовод. Мерење потрошње на 
2m од регулационе линије код породичног становања. Шахт поставити у парцели власника. 
У водомерном шахту за вишепородично становање поставити заједнички водомер који мери 
укупну потрошњу а у стамбеним јединицама посебно водомере и у локалима. 

Обавезно на погодним местима остављати испусне вентиле за случај прања и испирања 
мреже. Врста и класа цевног материјала за водоводну мрежу који ће бити уграђен, треба да 
испуни све потребне услове у погледу очувања физичких и хемијских карактеристика воде, 
притиска у цевоводу и његове заштите од спољних утицаја, како у току самог полагања и 
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монтаже, тако и у току експлоатације. Избор грађевинског материјала од кога су начињене 
цеви, пад цевовода и остале техничке карактеристике, препушта се пројектанту на основу 
хидрауличког прорачуна али не мањег пресека од Ø 100mm за јавну мрежу.

Број и распоред противпожарних хидраната одредити на основу Закона о заштити од 
пожара и Правилника о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара. 
Препоручује се постављање хидраната у близини раскрсница саобраћајница као и уградња 
надземних хидраната.

Приликом паралелног вођења цевовода или његовог укрштања са постојећим 
објектима инфраструктурних мрежа треба поштовати међусобна хоризонтална и вертикална 
одстојања. Међусобно хоризонтално одстојање паралелног водовода и канализације у нивоу 
је минимум 1,5 m, ако је пречник водовода мањи од Ø200 mm или минимум 3,0 m, ако је 
пречник водовода већи или једнак Ø200 mm.

Код укрштања водовода и канализације међусобно одстојање обезбедити минимум 
0,4m у случају да је водовод изнад канализације.

Укрштања са осталом инфраструктуром обавити по важећим прописима и нормативима, 
уз обострану заштиту и под углом од 90°. 

Каналисање
Паралелно вођење водова електроенергетике, телефоније, гаса, водовода и др. у односу 

на колектор дозвољено је на 2,50m од осе цевовода. Код укрштања са другим инсталацијама 
обезбедити минимални висински размак од 0,50m и то под углом од 90° или тупим углом. 

Минимална ширина рова у дну треба да буде једнака Д+2x0,30m где је Д спољашњи 
пречник цеви. Код дела трасе цевовода који се налази у оквиру регулације улице (путно 
земљиште) приликом копања рова асфалт, бетон и сл. одбацује се на једну страну или утовара 
у камионе и одвози на депонију, а земља из ископа на другу. Лево и десно од рова мора 
се оставити пролаз од најмање 1,0 m чиме се постиже то да ископана земља не оптерећује 
страну рова како неби изазвала обрушавање у ров. Минимална ширина радилишта је 6,00 m. 
Код већих дубина ископа потребна је и већа ширина радилишта. На делу где ће се поставити 
потисни цевовод може се у исти ров поставити и гравитациони. За цевовод који је трасиран 
ван појаса регулације улице (дворишта, баште, њиве) приликом копања рова први слојеви 
хумуса се одбацују на једну страну а земља на другу. У земљишту у коме постоји опасност 
од обрушавања, или ако се састоји од финог песка и шљунка, обавезна је подграда и то од 
дрвене грађе за мање дубине или од челичне (Крингс-вербау оплате или Ларсенових талпи) 
за веће дубине.

При проласку испод пута, колектор поставити у заштитну челичну цев већег пречника, 
при чему растојање од коловоза до ивице облоге цеви не сме бити мање од 2,00 м. На деловима 
трасе на којима ће се цевовод наћи испод нивоа подземне воде потребно је исти заштитити 
анкер блоковима од испливавања. Због аксијалних сила које настају у хоризонталним или 
вертикалним скретањима, предвидети анкер блокове који ће преузети исте и пренети на тло. 
Обратити посебну пажњу на водопропусност цевовода као и споја шахта и цеви. Обавезно 
вршити пробе на водопропусност цевовода (заптивеност), исто се може вршити на више 
начина. Сипањем воде у деонице цевовода и одређивањем времена испитивања проверавати 
спојеве на цурење или стављањем под притисак деоница ваздуха уз додавање дима или 
сипање станци које дезодоришу ваздух и сачињавањем записника о проби. 

Будући објекти морају бити удаљени минимално 2,50 m од осе цевовода. 
На свим преломима трасе по хоризонтали и вертикали предвидети изградњу ревизионих 

шахтова. Исти морају бити од ПЕХД материјала или од префабрикованих бетонских елемената 
или ливени на лицу места. 
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Уколико се током извођења радова буде наишло на археолошке предмете извођач 
је дужан да прекине извођење радова да предузме мере обезбеђења налазишта и да о томе 
обавести надлежни завод.

Уколико се током истражних радова наиђе на локалитете са геолошко-палентолошким 
или минеролошко-петролошким објектима за које се предпоставља да имају својство 
природног добра, сходно Закону о заштити природних добара, обавеза је извођача радова да 
обавести Завод за заштиту природе.

Потребно је да се за будуће стање сви будући потрошачи придржавају правилника о 
потребном квалитету отпадне воде која се може упустити у јавну канализацију а исто тако 
потребно је придржавати се Одлуке о одређивању и одржавању зона санитарне заштите 
објеката водоснабдевања на подручју општине Лозница.

Планом генералне регулације дефинисани су коефицијенти и норме отпадних вода за 
израду пројеката фекалне канализације:

Коефицијент дневне неравномерности, Кдн= 1,4
Коефицијент часовне неравномерности, Кх= 1,6
Норме отпадних вода Qср.дн(л/ст/дан), 400 л/ст/дан за 2020. годину, односно 415 л/ст/

дан за 2025. годину за град и приградска насеља.
Као цевни материјал користити ПВЦ или ПЕХД цеви одговарајућих профила и за 

одговарајуће услове уградње. 
Траса цевовода, фекалне канализације, пролази осовином улица, а кишне канализације 

поред фекалне у коловозу са једне или друге стране.
Трасе дефинисати просторно у државном координатном систему и приказати у плану 

обележавања у погодној размери. 
Вишак земље одвести на градску депонију или према упутству надзорног органа.
У шахтове поставити пењалице према прописима и стандардима. 
Шахт поклопце поставити таквог типа за одговарајуће саобраћајно оптерећење.
У шахтовима изградити кинете.
Могућа је етапна (фазна ) изградња. 
Пожељно је да се фазна градња одвија узводно од  прикључка на градски колектор.
Саобраћајна сигнализација на градилишту у зони грађевинских радова мора 

се поставити у свему према Закону о безбедности саобраћаја на путевима, пратећим 
Правилницима. 

Одобрење о постављању градилишне саобраћајне сигнализације издаје надлежни 
орган Општине. 

Нивелацију терена извршити према стању постојеће улице или другог земљишта .
Обавезно је да се пре почетка извођења радова инвеститор обрати посебним захтевом 

за одређивање надзорног органа испред ЕД који ће пратити извођење радова.
Ископ и затрпавање у близини каблова изводи искључиво  ручно.
На делу улице са асвалтним коловозним застором попречни прелаз цевовода поставити 

обавезно подбушивањем без пресецања асвалта.
На делу улице где није асвалтни коловозни застор извршити прекопавање са заменом 

материјала у профилу улице.
Опсецање асфалта извршити равним ивицама ширине по мин. 25 cm са обе стране 

шире од ширине ископа рова. 
Збијеност завршног слоја мора износити 80 МPа. 
Збијеност проверити испитивањем кружном плочом. 
Извештаје о испитивању збијености доставити на увид техничкој служби ЈП 
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ЛОЗНИЦА-РАЗВОЈ која ће писмено одобрити враћање коловозног застора у првобитно 
стање. 

На делу где се враћање завршног слоја своди на постављање асвалтног коловозног 
застора исто тако испитати узорак асвалтне мешавине и такође доставити на увид истог 
извештаја.

Сва оштећења на постојећим објектима насталим приликом извођења радова 
инвеститор мора урадити о свом трошку.

Висина накнаде за употребу јавног пута биће регулисан посебним уговором.
Пре почетка радова извршити снимања и обележавања траса постојећих подземних 

комуналних инсталација уколико их има и пријавити почетак радова надлежним јавним 
предузећима.

Обезбедити несметано кретање деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица на 
деловима на којима се одвија пешачки саобраћај. 

Уређење водотока
На низводном и узводном крају нову трасу канала уклопити у хоризонталном и 

вертикалном плану у постојеће регулисано корито.
Подужни пад нивелете дна одредити на основу услова уклапања у постојећу трасу. 

Минимални попречни профил канала је постојећи. 
Уређење корита треба спроводити тако да буде уклопљено у природни амбијент што 

подразумева употребу природних материјала као што су земља, камен, зелени појасеви зелене 
вегетације плитког корена и сл.

Нивелете планираних мостова, пропуста и прелаза преко водотока, морају бити тако 
одређене, да доње ивице конструкције ових објеката (ДИК) имају потребну сигурносну 
висину - зазор изнад нивоа меродавних рачунских великих вода за прописно надвишење, у 
складу са за то важећим прописима.

Урбанистичко и архитектонско обликовање10. 
У фази пројектовања потребно је урадити геолошка испитивања терена, која ће 

дефинисати дубину и начин фундирања објеката, као и заштиту суседних објеката и 
инфраструктуре.

У току извођења радова и при коришћењу објекта, водити рачуна о техничким и 
еколошким условима на суседним парцелама, као и о безбедности објеката изграђених на 
њима (при ископу темеља, одводњавању површинске воде, гаражирању возила, изношењу 
шута, смећа и др.).

Објекте пројектовати у складу са наменом, али у спрези са природним амбијентом 
и локалним потребама и условима. При пројектовању планирати употребу природних 
материјала и кровних покривача који се уклапају у околни пејзаж. Објекте радити са косим 
крововима у стилу локалног историјског наслеђа.

Мере енергетске ефикасности изградње11. 
У обухвату плана све изграђене објекте треба енергетски изоловати и израдити елаборате 

енергетске ефикасности.
Сви новопланирани објекти морају да задовољавају прописе везане за енергетску 

ефикасност објеката (Правилник о енергетској ефикасности зграда - „Службени гласник РС”, 
бр. 61/11). Овим правилником ближе се прописују енергетска својства и начин израчунавања 
топлотних својстава објеката високоградње, као и енергетски захтеви за нове и постојеће 
објекте.
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Енергетска својства и начини израчунавања топлотних својстава утврђују се за 
стамбене зграде са једним станом; стамбене зграде са два или више станова; управне 
и пословне зграде; зграде намењене образовању и култури; зграде намењене здравству и 
социјалној заштити; зграде намењене туризму и угоститељству; зграде намењене спорту и 
рекреацији; зграде намењене трговини и услужним делатностима; зграде мешовите намене; 
зграде за друге намене које користе енергију.

Енергетска ефикасност зграде је остварена ако су обезбеђени минимални услови 
комфора садржани у Правилнику, а при томе потрошња енергије за грејање, хлађење, 
припрему топле санитарне воде, вентилацију и осветљење, не прелази дозвољене максималне 
вредности по m2 садржане у Правилнику.

При пројектовању термотехничких система потребно је предвидети елементе 
система грејања, климатизације и вентилације са високим степеном корисности, у складу са 
Правилником. Системе централног грејања потребно је пројектовати и изводити тако да буде 
омогућена централна и локална регулација и мерење потрошње енергије за грејање.

Мере енергетске ефикасности градње за планиране објекте
Приликом пројектовања објеката неопходно је обратити пажњу на оријентацију и 

функционални концепт зграде у циљу коришћења природе и природних ресурса предметне 
локације, пре свега енергије сунца, ветра и околног зеленила. Потребно је обратити пажњу 
на топлотно зонирање зграде, односно груписати просторије у згради у складу са њиховим 
температурним захтевима; зоне са вишим температурним захтевима пројектовати тако да 
могу максимално да искористе природне потенцијале локације.

Приликом пројектовања предвидети облик зграде којим се може обезбедити што 
је могуће енергетски ефикаснији однос површине и запремине омотача зграде у односу 
на климатске факторе и намену зграде. Потребно је обезбедити максимално коришћење 
природног осветљења, као и коришћење пасивних добитака топлотне енергије зими, односно 
заштите од прегревања у току лета адекватним засенчењем. Предвидети систем природне 
вентилације (вентилациони канали, прозори, врата, други грађевински отвори) тако да 
губици топлоте у зимском периоду и топлотно оптерећење у летњем периоду буде што мање. 
Предвидети одговарајућу термичку масу за постизање топлотног комфора у зимском и летњем 
периоду - повећати термичку инерцију објекта. Потребно је применити висок квалитет 
топлотне изолације целокупног термичког омотача (у складу са постојећим стандардима и 
прописима). Највеће допуштене вредности коефицијената пролаза топлоте Umax [W/(m2×K)], 
елемената термичког омотача зграде, односно елемената између две суседне термичке зоне, 
садржане су у Табели 3.4.1.3 Правилника.

Структуру и омотач објекта предвидети тако да се омогући максимално коришћење 
пасивних и активних соларних система. У случају коришћења падавина, подземне и отпадне 
воде за потребе заливања, спољне употребе, грејања и хлађења зграде, техничке просторије 
(резервоар и пумпно постројење) које се користе, уколико су укопане не урачунавају се у 
индекс заузетости парцеле.

IV  СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

План детаљне регулације за Улицу Бирчанинову у Лозници представља плански основ 
за:

А/ издавање локацијских услова 
Издаје их надлежни орган у складу са одредбама овог Плана. Локацијски услови као 

основ за добијање грађевинске дозволе за изградњу могу се издавати за цело грађевинско 
подручје из Плана.
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Б/ издавање грађевинске дозволе 
Издаје је надлежни орган на основу техничке документације у складу са одредбама 

овог Плана.

У оквиру означене површине - коридор северне обилазнице око Лознице (градска 
магистрала) није дозвољена никаква изградња до израде ПДР-а за северну обилазницу око 
Лознице. До тада је дозвољена само изградња и одржавање целокупне инфраструктуре, 
улице Бирчанинове и канала за воду.

В/ прибављање земљишта за јавне намене 
У Плану детаљне регулације за Улицу Бирчанинову у Лозници, -прилог Лист бр.2 „Детаљна 

намена површина“- дефинисане су површине јавне намене, земљиште за саобраћајнице и 
водно земљиште у коме је ток – регулисаног канала, а што је основ за решавање земљишта за 
његову планску регулацију и изградњу. 

Грађевинску дозволу издаје надлежни градски орган на основу техничке документације 
и ситуационог решења сваке грађевинске парцеле, а у складу са одредбама овог Плана.

Правила изградње и регулације се дефинишу појединачно за сваку грађевинску 
парцелу.

На основу дефинисане границе грађевинског земљишта јавне намене, могућа је 
парцелација и препарцелација грађевинског земљишта остале намене на начин предвиђен 
Законом.

На целом подручју Плана дозвољена је фазна градња за све врсте објеката високоградње 
и нискоградње и инфраструктуре.

Сваку урбанистичко - пројектантску разраду и изградњу дефинисати у складу са 
инжењерско-геолошким карактеристикама терена и препорукама за пројектовање.

V  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

План детаљне регулације за Улицу Бирчанинову у Лозници је оверен потписом 
председника и печатом Скупштине града Лозница и урађен је у четири аналогна и пет 
дигиталних примерака, од којих се три примерка налазе у Градској управи Града Лознице - 
Одељењу за планирање и изградњу и један примерак обрађивачу плана.

Права на непосредан увид у донет Плана детаљне регулације за Улицу Бирчанинову у 
Лозници имају правна и физичка лица на начин и под условима које ближе прописује министар 
надлежан за послове урбанизма.

План детаљне регулације за Улицу Бирчанинову у Лозници ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у “Службеном листу града Лозница”.

СКУПШТИНА ГРАДА  ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-24/21-12-2/2                       
Датум: 25. октобар 2021. године         
Л о з н и ц а              
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 На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи („Сл. 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, 145/14,  83/18, 31/19, 37/19 - др. закон, 9/20 и 52/21), члана 32. Закона о 
локалној самоуправи („Сл. гласник РС”, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон 
и 47/2018) и члана 40. и 84. Статута града Лознице („Службени лист града Лознице”, број 
1/19 - пречишћен текст), Скупштина града Лознице, на седници одржаној 25. октобра 2021. 
године, донела је

О Д Л У К У
о изради Плана детаљне регулације за површински коп-експлоатацију кречњака као 

грађевинско-техничког камена у насељеном месту Доња Борина у општини Мали 
Зворник и изградњу дробиличног постројења у насељеном месту Горња Борина у 

граду Лозница

Члан 1.

 Приступа се изради Плана детаљне регулације за површински коп-експлоатацију 
кречњака као грађевинско-техничког камена у насељеном месту Доња Борина у општини 
Мали Зворник и изградњу дробиличног постројења у насељеном месту Горња Борина у 
граду Лозница (у даљем тексту: План), за део Плана који се односи на изградњу објеката на 
територији града Лознице.

   Овим Планом ће бити предвиђено да дробилично постројење буде планирано на 
територији града Лозница, док би се површински коп, односно експлоатација кречњака 
одвијала на територији општине Мали Зворник. 

Члан 2.

 Оквирна граница обухвата Плана обухвата кп. бр: 1781, 1782, 1783, 1784, 1786, 1787, 
1789, 1790, 1791, 1792/1,  као и делове кп. бр: 1767, 1788, 1792/2, 1793 и 2654, све у КО Доња 
Борина, општина Мали Зворник, и кп. бр: 444, 445, као и делове кп. бр: 442/1, 438, 467 и 725, 
све у КО Горња Борина, град Лозница, у укупној површини од 24ха 92ари 22м2.
            Катастарске парцеле, односно делови катастарских парцела, из става 1. овог члана у 
КО Горња Борина, град Лозница, су укупне површине од 4ха 79ари 13м2.

Оквирна граница обухвата Плана дата је на Графичком прилогу који је саставни део 
Одлуке о изради Плана.

 Коначна граница обухвата Плана биће дефинисана нацртом Плана.

Члан 3. 

             Плански основ за израду Плана, за део Плана који се односи на територију града 
Лознице, је Просторни план града Лозница („Службени лист града Лознице”, број 7/21) којим 
су утврђени намена површина и правила уређења и грађења и којим је предвиђена израда 
плана нижег реда.
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            За потребе израде Плана потребно је прибавити катастарске подлоге, топографске 
подлоге и катастар подземних инсталација, у дигиталном облику, за катастарске парцеле, у 
делу који је обухваћен границом Плана.

Члан 4. 

              Основни циљ израде Плана је дефинисање површина за потребе реализације 
експлоатационог поља кречњака као сировине за добијање грађевинско – техничког камена са 
прописивањем свих услова коришћења и заштите простора у складу са законима за ову врсту 
рударских објеката и површина, као и услова за прераду кречњака и изградњу дробиличног 
постројења. 

   Планом детаљне регулације ће се обухватити и површински коп (експлоатационо 
поље) и простор за постављање дробиличног постројења и других пратећих објеката рудника. 
Планом детаљне регулације треба дефинисати: простор и услове за експлоатацију камена, 
простор за одлагање јаловине, необрађеног камена, простор за постављање дробиличног 
постројења и агрегата, и других пратећих објеката; услове за изградњу јавне саобраћајнице 
за приступ површинском копу и пратећим објектима; услове за снабдевање електричном 
енергијом и водом, услови за одвођење фекалних и запрљаних атмосферских вода; услове 
и мере заштите животне средине (воде, ваздуха, земљишта, биљног и животињског света, 
заштиту од буке и др.), мере за заштиту постојећег водотока од загађења; услове и начин 
рекултивације земљишта и др.
                У складу са чланом 28. Закона о планирању и изградњи садржајем Плана ће се 
обухватити:

граница плана и обухват грађевинског подручја,- 
детаљна намена земљишта,- 
регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске линије са - 
елементима за обележавање на геодетској подлози,
нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони план),- 
попис парцела и опис локација за јавне површине, садржаје и објекте,- 
коридори и капацитети за саобраћајну, енергетску, комуналну  и другу - 
инфраструктуру,
локације за које се обавезно израђује урбанистички пројекат или расписује - 
конкурс,
правила уређења и правила грађења по целинама и зонама,- 
графички део- 
друге елементе значајне за спровођење плана. - 

Члан 5.

              Стручни део поступка израде Плана обавиће орган надлежан за послове просторног 
и урбанистичког планирања, односно правно лице из чл. 36. Закона о планирању и изградњи 
које испуњава прописане услове за израду планске документације, а у складу са законом 
прописаном процедуром. 
             Рок за израду Нацрта Плана је шест месеци од дана избора органа односно лица које 
ће израдити план.
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Члан 6.

 Средства за израду Плана обезбедиће се из буџета града Лозница или из других извора, 
у складу са законом.

Члан 7. 

 Нацрт Плана ће бити  изложен на јавни увид у трајању од 30 дана у згради Скупштине 
града Лознице.
 Подаци о начину излагања нацрта Плана на јавни увид и трајању јавног увида огласиће 
се у дневном и локалном листу.
            Излагање нацрта Плана на јавни увид и јавни увид организоваће се и на територији 
општине Мали Зворник. 

Члан 8.
 
              У складу са одредбама Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину, 
Одељење за планирање и изградњу донело је Одлуку о приступању изради стратешке процене 
утицаја Плана на животну средину број Сл./2021 од 6.10.2021. године, која је саставни део 
ове Одлуке.

 
 Члан 9.

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

СКУПШТИНА ГРАДА  ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-24/21-12-2/3              
Датум: 25. октобар 2021. године        
Л о з н и ц а              

ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ  ГРАДА

Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
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4
На основу чл. 32. Закона о локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике 

Србије’’, број 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18), чл. 64. Закона о јавним 
предузећима (‘’Службени гласник Републике Србије’’, број 15/16 и 88/19), чл. 40. и 84. 
Статута града Лознице (‘’Службени лист града Лознице’’, број 1/19 - пречишћен текст) и 
Упутства о начину достављања образаца тромесечних извештаја о реализацији годишњег, 
односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа Министарства привреде број         
110-00-72/2016-09, а у вези са чл. 46. тачка 5б) Закона о локалној самоуправи (‘’Службени 
гласник Републике Србије’’, број 129/07, 83/14 -  др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18) и чл. 63. 
тачке 5а) и 5б) Статута града Лознице (‘’Службени лист града Лознице’’ бр. 1/19 - пречишћен 
текст), Скупштина града Лознице, на седници одржаној 25. октобра 2021. године, донела је

З А К Љ У Ч А К
о прихватању  Информације о степену усклађености

планираних и реализованих активности у јавним предузећима
чији је оснивач град Лозница за период од 01. 01. 2021. до 30. 06. 2021. године

Прихвата се Информација о степену усклађености планираних и реализованих 1. 
активности у јавним предузећима чији је оснивач град Лозница за период од 01. 01. 
2021. до 30. 06. 2021. године коју је поднело Градско веће града Лознице.

Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности у јавним 2. 
предузећима чији је оснивач град Лозница за период од 01. 01. 2021. до 30. 06. 2021. 
године је саставни део овог закључка.

Овај закључак, преко надлежног одељења Градске управе града Лознице,   доставити 3. 
Министарству привреде Републике Србије, ради даљег извештавања у складу са 
законом којим се уређује правни положај јавних предузећа.
 
Овај закључак објавити у ‘’Службеном листу града Лознице’’.4. 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-24/21-12-3/1
Датум: 25. октобар 2021. године
Л о з н и ц а

ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
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На основу чл. 46. тачке 5а) и 5б) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Србије’’, број 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18), чл. 64. Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије’’,  број 15/16 и 88/19), чл. 63. тачке 
5а  и 5б) Статута града Лознице („Службени лист града Лознице’’, број 1/19 - пречишћен текст) 
и Упутства о начину достављања образаца тромесечних извештаја о реализацији годишњег, 
односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа Министарства привреде број 
110-00-72/2016-09, Градско веће града Лознице, на седници одржаној 13.10.2021. године, 
усвојило је

ИНФОРМАЦИЈУ
О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ 

АКТИВНОСТИ У ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД 
ЛОЗНИЦА ЗА ПЕРИОД ОД 01. 01. 2021. ДО 30. 06. 2021. ГОДИНЕ

Лозница,   2021. године
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ИНФОРМАЦИЈА О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И 
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ У ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ 

ГРАД ЛОЗНИЦА ЗА ПЕРИОД ОД 01. 01. 2021. ДО 30. 06. 2021. ГОДИНЕ

Увод

 Поступак праћења реализације годишњег, односно трогодишњег програма пословања 
јавних предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе уређен је одредбама следећих 
прописа:

Законом о јавним предузећима−	  („Службени гласник Републике Србије’’, бр. 15/16 и 
88/19) у члану 63. прописано је да јавно предузеће чији је оснивач јединица локалне 
самоуправе доставља надлежном органу јединице  локалне самоуправе тромесечне 
извештаје о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања, у 
року од 30 дана од дана истека тромесечја,
обрасци тромесечних извештаја јавних предузећа утврђени су −	 Правилником о 
обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег 
програма пословања јавних предузећа („Службени гласник Републике Србије’’, бр. 
36/16),
Упутством о начину достављања образаца тромесечних извештаја о реализацији −	
годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа Министарства 
привреде бр. 110-00-72/2016-09 од 11. априла 2016. године (у даљем тексту Упутство) 
утврђено је да се обрасци достављају уредно попуњени и одштампани, уз пропратно 
писмо и акт надлежног органа (надзорни одбор јавног предузећа) о усвајању 
тромесечног извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма 
пословања, и то у року од 30 дана од дана истека тромесечја,
члан 64. −	 Закона о јавним предузећима прописује да надлежни орган јединице локалне 
самоуправе сачињава и доставља министарству информацију о степену усклађености 
планираних и реализованих активности за јавна предузећа чији је оснивач јединица 
локалне самоуправе, а на основу претходно достављених тромесечних извештаја 
јавних предузећа,
Упутством−	  је, такође, прописано да надлежни орган јединице локалне самоуправе, 
на основу достављених тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно 
трогодишњег програма пословања јавних предузећа, сачињава информацију о степену 
усклађености планираних и реализованих активности, коју доставља Министарству 
привреде у року од 60 дана од дана истека тромесечја,
форму и садржину информације о степену усклађености планираних и реализованих −	
активности утврдило је Министарство привреде - Сектор за контролу, надзор и управне 
послове у области јавних предузећа и привредних регистара и о томе обавестило 
јединице локалне самоуправе дана 19. 7. 2016. године.

 Поред наведеног, неопходно је напоменути да је чланом 13. Закона о изменама и 
допунама Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије’’, бр. 47/18) 
прописано да општинско/градско веће прати реализацију програма пословања и врши 
координацију рада јавних предузећа чији је општина/град оснивач и да подноси тромесечни 
извештај о раду јавних предузећа скупштини општине/града, ради даљег извештавања у 
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складу са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа. Нaведене надлежности 
Градског већа утврђене су и чланом 63. тачке 5а и 5б) Статута града, Лознице („Службени 
лист града Лознице’’ бр. 1/19 - пречишћен текст).

Информација о степену усклађености планираних и реализованих
активности у јавним предузећима чији је оснивач град Лозница

за период од 01. 01. 2021. до 30. 06. 2021. године

Пет јавних предузећа чији је оснивач Град Лозница, у складу са чланом 63. Закона о 
јавним предузећима, доставило је извештаје о реализацији годишњег програма  пословања 
за други квартал 2021. године:

Јавно предузеће „Водовод и канализација’’ Лозница (у даљем тексту: ЈП 1. 
„Водовод и   канализација’’),
Комунално јавно предузеће „Наш дом’’ Лозница (у даљем тексту: КЈП „Наш 2. 
дом’’),
Јавно комунално предузеће за производњу и дистрибуцију топлотне енергије 3. 
„Топлана - Лозница’’ Лозница (у даљем тексту: Јавно комунално предузеће 
„Топлана – Лозница’’),
Јавно предузеће за управљање, планирање и пројектовање „Лозница развој’’ 4. 
Лозница (у даљем тексту: ЈП ‘’Лозница развој’’) и
Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис’’ Лозница (у даљем тексту: ЈКП 5. 
„Паркинг сервис’’).

 
 У наставку Информације следи збирни приказ планираних и реализованих показатеља 
пословања јавних предузећа за период од 01. 01. до 30. 06. 2021. године - кроз две задате 
табеле, уз образложење најзначајнијих одступања од планираних вредности.
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Укупни приходи. У односу на планиране вредности за други квартал 2021. године 
реализовани приходи су збирно нижи за 6%. Проценат реализације планираних прихода 
креће се у интервалу од 85% у КЈП „Наш дом’’ и у ЈП „Лозница развој’’ до 108% у Јавном 
комуналном предузећу „Топлана – Лозница’’. Проценат реализације планираних прихода 
највиши је, дакле, у Јавном комуналном предузећу „Топлана – Лозница’’ и последица је 
неадекватног сезонског планирања пословних прихода (на позицији Приходи од продаје 
производа и услуга).

У структури укупних прихода код јавних предузећа доминирају пословни приходи. 
Ови приходи из редовних пословних активности представљају 95% укупних прихода. 

У три  јавна предузећа пословни приходи су нижи у односу на планиране: у КЈП „Наш 
дом’’ и ЈП „Лозница развој’’ за по 13% (основни разлог у КЈП „Наш дом’’ за то јесте недостатак 
прихода од зимске службе услед временских прилика, као и обустава обављања делатности 
пијаца и угоститељства, као последица противепидемилошких мера) и у ЈП „Лозница развој’’ 
(главни разлог је кашњење грађевинских радова због неповољних временских прилика 
у I кварталу 2021. године). У ЈП „Водовод и канализација’’ пословни прходи су нижи од 
планираних за 11% (главни узрок томе јесте смањена потрошња).

Укупни расходи. Збирно а и појединачно посматрано, јавна предузећа су реализовала 
мање расхода од планираних. 

У структури укупних расхода преовлађују пословни расходи (91%) и, као такви, 
основни су узрок одступања планираних и реализованих вредности укупних расхода. Код 
јавних предузећа степен реализације планираних пословних расхода креће се од 67% у ЈП 
„Лозница развој’’, потом 84% у КЈП „Наш дом’’, до 97% у ЈКП „Топлана Лозница”. Значајне 
уштеде на позицији Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи код јавних 
предузећа основни су узрок одступања пословних расхода наниже у односу на планиране.

Бруто резултат. Одступање бруто резултата пословања јавних предузећа за период од   
01. 01. до 30. 06. 2021. године узроковано је претходно образложеним одступањима   укупних 
прихода и укупних расхода у односу на планиране износe.
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Број запослених. Укупан број запослених у јавним предузећима чији је оснивач Град 
Лозница, на дан 30. 06. 2021. године, износи 412, од чега је на неодређено време запослено 
368 лица, а на одређено 44. Број запослених у свим јавним предузећима је мањи од броја 
запослених који је планиран за други квартал текуће године.

Средства за зараде (Бруто I). Трошкови зарада запослених у пет јавних предузећа 
реализовани су на нивоу од 82% планираних. Подаци о трошковима зарада и броју запослених 
показују да јавна предузећа чији је оснивач Град Лозница у потпуности примењују смернице 
економске политике Владе Републике Србије у области зарада и запошљавања.

Субвенције. У периоду од 01. 01. до 30. 06. 2021. године исплаћене су текуће субвенције 
комуналним јавним предузећима (ЈП ‘’Водовод и канализација’’, КЈП ‘’Наш дом’’ и Јавно 
комунално предузеће ‘’Топлана – Лозница’’) у укупном износу од 20,3 мил. динара. Наведене 
исплате нису у потпуности усклађене са Одлуком о буџету града Лознице за 2021. годину, 
годишњим програмима пословања и посебним годишњим програмима коришћења буџетске 
помоћи јавних предузећа, а разлог за то јесте рачуноводствено одступање обрачунског од 
буџетског (готовинског) основа.

Кредитна задуженост. ЈП ‘’Водовод и канализација’’ је кредитно задужено. Користи 
кредит KFW Банке за унапређење система водоснабдевања и канализације у градовима /
општинама средње величине. Сервисирање обавезе по наведеном кредиту је уредно.

Градско веће града Лознице подноси Информацију о степену усклађености 
планираних и реализованих активности у јавним предузећима чији је оснивач град 
Лозница за период од 01. 01. 2021. до 30. 06. 2021. године Скупштини града Лознице 
ради даљег извештавања у складу са законом којим се уређује правни положај јавних 
предузећа.

ГРАДСКО ВЕЋЕ  ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-23-5/21-II                                                                                                                                                  
Датум: 13. октобар 2021. године      
Л о з н и ц а 

                            
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА

Г Р А Д О Н А Ч Е Л Н И К
Видоје Петровић, с.р.
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5
 На основу чланова 22, 58. и 69. Закона 
о јавним предузећима („Службени гласник 
Републике Србије”, бр. 15/16 и 88/19), 
чланова 40. и 84. Статута града Лознице 
(„Службени лист града Лознице”, бр. 1/19 - 
пречишћен текст), члана 28. Одлуке о буџету 
града Лознице за 2021. годину („Службени 
лист града Лознице”, бр. 28/20) и чланова 25. 
и 33. Одлуке о усклађивању оснивачког акта 
Јавног предузећа „Водовод и канализација” 
Лозница („Службени лист града Лознице”, 
бр. 19/16, 2/17 и 4/19), Скупштина града 
Лознице, на седници одржаној 25. октобра 
2021. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Одлуку о 

расподели добити  Јавног предузећа 
„Водовод и канализација” Лозница 

за 2020. годину

Даје се сагласност на Одлуку о 1. 
расподели добити по Завршном 
рачуну Јавног предузећа „Водовод 
и канализација” Лозница за 2020. 
годину коју је донео Надзорни 
одбор Јавног предузећа „Водовод и 
канализација” Лозница на седници 
од 28.05.2021. године.

Део добити за 2020. годину који се 2. 
усмерава оснивачу уплатити на рачун 
прописан за уплату јавних прихода.

Овo решење објавити у „Службеном 3. 
листу града Лознице”.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-24/21-12-3/2
Датум: 25. октобар 2021. године
Л о з н и ц а

ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

6
 На основу чланова 22, 58. и 69. Закона 
о јавним предузећима („Службени гласник 
Републике Србије”, бр. 15/16 и 88/19), 
чланова 40. и 84. Статута града Лознице 
(„Службени лист града Лознице”, бр. 1/19 - 
пречишћен текст), члана 28. Одлуке о буџету 
града Лознице за 2021. годину („Службени 
лист града Лознице”, бр 28/20) и чланова 25. 
и 33. Одлуке о усклађивању оснивачког акта 
Јавног комуналног предузећа за производњу 
и дистрибуцију топлотне енергије „Топлана 
- Лозница” Лозница („Службени лист града 
Лознице”, бр. 19/16, 21/16, 4/19 и 1/21), 
Скупштина града Лознице, на седници 
одржаној 25. октобра 2021. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Одлуку о 

расподели добити Јавног комуналног 
предузећа за производњу и дистрибуцију 
топлотне енергије „Топлана - Лозница” 

Лозница за 2020. годину

Даје се сагласност на Одлуку о 1. 
расподели добити по Завршном 
рачуну Јавног комуналног предузећа 
за производњу и дистрибуцију 
топлотне енергије „Топлана - 
Лозница” Лозница за 2020. годину 
коју је донео Надзорни одбор Јавног 
комуналног предузећа за производњу 
и дистрибуцију топлотне енергије 
„Топлана - Лозница” на седници од 
24.02.2021. године.
Део добити за 2020. годину који се 2. 
усмерава оснивачу уплатити на рачун 
прописан за уплату јавних прихода.
Ово решење објавити у „Службеном 3. 
листу града Лознице”.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-24/21-12-3/3
Датум: 25. октобар 2021. године
Л о з н и ц а

ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
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7
 На основу чланова 22, 58. и 69. Закона 
о јавним предузећима („Службени гласник 
Републике Србије”, бр. 15/16 и 88/19), 
чланoва 40. и 84. Статута града Лознице 
(„Службени лист града Лознице”, бр. 1/19 - 
пречишћен текст), члана 28. Одлуке о буџету 
града Лознице за 2021. годину („Службени 
лист града Лознице”, бр. 28/20), чланова 29а) 
и 40. Одлуке о усклађивању оснивачког акта 
Јавног предузећа за управљање, планирање 
и пројектовање „Лозница развој” Лозница 
(„Службени лист града Лознице”, бр. 
19/16, 23/16, 2/17 и 4/19), Скупштина града 
Лознице, на седници одржаној 25. октобра 
2021. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Одлуку о 

расподели добити Јавног предузећа за 
управљање, планирање и пројектовање 

„Лозница развој” Лозница 
за 2020. годину

1. Даје се сагласност на Одлуку о 
расподели добити по Заршном рачуну 
Јавног предузећа за управљање, 
планирање и пројектовање „Лозница 
развој” Лозница за 2020. годину 
коју је донео Надзорни одбор Јавног 
предузећа за управљање, планирање 
и пројектовање „Лозница развој” 
Лозница на седници од 24.02.2021. 
године.

2. Део добити за 2020. годину који се 
усмерава оснивачу уплатити на рачун 
прописан за уплату јавних прихода.

3. Овo решење објављити у „Службеном 
листу града Лознице”.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-24/21-12-3/4
Датум: 25. октобар 2021. године
Л о з н и ц а

ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

8
 На основу чланова 22, 58. и 69. Закона 
о јавним предузећима („Службени гласник 
Републике Србије”, бр. 15/16 и 88/19), 
чланова 40. и 84. Статута града Лознице 
(„Службени лист града Лознице”, бр. 1/19 - 
пречишћен текст), члана 28. Одлуке о буџету 
града Лознице за 2021. годину („Службени 
лист града Лознице”, бр. 28/20)  и чланова 
25. и 33. Одлуке о усклађивању оснивачког 
акта Јавног комуналног предузећа „Паркинг 
сервис” Лозница („Службени лист града 
Лознице”, бр. 19/16, 8/17 и 4/19), Скупштина 
града Лознице, на седници одржаној 25. 
октобра 2021. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Одлуку о 

расподели добити Јавног комуналног 
предузећа „Паркинг сервис”  Лозница за 

2020. годину

Даје се сагласност на Одлуку о 1. 
расподели добити по завршном 
рачуну Јавног комуналног предузећа 
„Паркинг сервис” Лозница за 2020. 
годину коју је донео Надзорни 
одбор Јавног комуналног предузећа 
„Паркинг сервис” Лозница на седници 
од 29.06.2021. године.

.Део добити за 2020. годину који се 2. 
усмерава оснивачу уплатити на рачун 
прописан за уплату јавних прихода.
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Ово решење објавити у „Службеном 3. 
листу града Лознице”.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-24/21-12-3/5
Датум: 25. октобар 2021. године
Л о з н и ц а

ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

9
 На основу чланова 22. и 69. Закона 
о јавним предузећима („Службени гласник 
Републике Србије”, бр. 15/16 и 88/19), 
чланова 40. и 84. Статута града Лознице 
(„Службени лист града Лознице”, бр. 1/19 - 
пречишћен текст), члана 28. Одлуке о буџету 
града Лознице за 2021. годину („Службени 
лист града Лознице”, бр. 28/20) и чланова 25. 
и 34. Одлуке о усклађивању оснивачког акта 
Комуналног јавног предузећа „Наш дом” 
Лозница („Службени лист града Лознице”, 
бр. 19/16, 2/17,  3/18 и 4/19), Скупштина 
града Лознице, на седници одржаној 
25. октобра 2021. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на Oдлуку о 

начину покрића губитка Комуналног 
јавног предузећа „Наш дом” Лозница  

за 2020. годину

Даје се сагласност на Одлуку о начину 1. 
покрића губитка по Завршном рачуну 
Комуналног јавног предузећа „Наш 
дом” Лозница за 2020. годину коју је 
донео Надзорни одбор Комуналног 
јавног предузећа „Наш дом” Лозница 
на седници од 27.08.2021. године.

Овo решење објавити у „Службеном 2. 
листу града Лознице”.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-24/21-12-3/6
Датум: 25. октобар 2021. године
Л о з н и ц а

ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

10
На основу члана 46. Закона о 

социјалној заштити („Службени гласник РС, 
број 24/11), члана 45. Одлуке о правима и 
услугама социјалне заштите града Лознице 
(„Службени лист града Лознице”, број 7/17) 
и члана 40. и 84. Статута града Лознице 
(„Службени лист града Лознице’’, број 
1/19 – пречишћен текст), Скупштина града 
Лозниице на седници одржаној 25. октобра 
2021. године, донела је

ПРАВИЛНИК 
o условима и критеријумима за 
обезбеђивање и пружање услуга 

саветовалишта за осетљиве групе на 
територији града Лознице

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Правилником уређује се циљ 
и сврха услуге саветовалишта за осетљиве 
групе на територији града Лознице (у даљем 
тексту: услуга саветовалишта), принципи 
рада, корисници, финансирање услуге и 
програма, облици рада и врста услуга, 
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планирање и извештавање о услугама и 
програмима саветовалишта и поступак за 
остваривање права на коришћење услуге 
саветовалишта.

Појмови употребљени у овом 
правилнику у граматичком мушком роду 
подразумевају природни мушки и женски 
род лица на који се односе.

Циљ услуге

Члан 2.

Услуга саветовалишта је посебан 
ванинституционални облик социјалне 
заштите на коју појединац има право у 
складу са Законом о социјалној заштити, 
које обухвата активности са циљем пружања 
подршке појединцу и/или породици која 
је у кризи, ради превазилажења кризних 
ситуација, успостављања функционалних 
породичних односа и стицања вештина за 
самосталан живот, односно побољшања и 
очувања квалитета живота.

Сврха услуге

  Члан 3.

Сврха пружања услуге саветовалишта 
је подршка грађанима у превазилажењу 
кризних животних ситуација, успостављању 
функционалних породичних односа и 
стицању вештина за самосталан живот, 
односно побољшању и очувању квалитета 
живота како би остварили пуну социјалну 
укљученост у локалну заједницу. 

Принципи рада 

Члан 4.

Пружање услуге саветовалишта базира 
на принципима: 

индивидуалног приступа у раду са - 
корисницима како би подршка у 
највећој могућој мери одговорила 

исказаним и препознатим потребама, 
узимајући у обзир фазу животног 
циклуса појединца, пол, етничко и 
културно порекло, језик, вероисповест, 
животне навике, развојне потребе,
поштовање приватности и деловање - 
у најбољем интересу корисника,
висок ниво професионалности у раду - 
уз примену етичких стандарда, 
јавности рада чиме је омогућено да - 
грађани буду благовремено упознати 
са правима у областима социјалне, 
дечије и породично правне заштите, 
али и у другим областима од значаја 
за социјално укључивање и начинима 
за њихово остварење, 
међусекторска сарадња у реализацији - 
програма и услуга саветовалишта.

Корисници услуге

Члан 5.

Услуге саветовалишта намењене су свим 
грађанима, а пре свега осетљивим групама 
и то: 

старим лицима које имају потребу за - 
правном, превентивном здравственом 
заштитом, социјалном заштитом, 
као и подршком у успостављању и 
одржавању социјалних контаката; 
породицама које имају потребу за - 
подршком у успостављању нару-
шених породичних односа ради 
преовладавања акутних конфликата; 
деци са сметњама у развоју и младим - 
особама са инвалидитетом, односно 
са развојним проблемима; 
деци и младима у развојним кризама - 
без обзира на узраст; 
запосленима у ресорним инсти-- 
туцијама и организацијама грађанског 
друштва.
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Финансирање услуге и програма 

Члан 6.

Средства за финансирање услуге и 
програма саветовалишта се обезбеђују из: 

буџета града Лознице, - 
буџета Републике Србије, - 
средстава међународних и национал-- 
них партнера остварених путем 
реализације пројеката, 
донација приватних лица и привред-- 
них субјеката. 

Простор за рад 

Члан 7.  

Услуге саветовалишта пружају 
се у простору, површине 30 m2, у оквиру 
Омладинског центра у Лозници, Трг Јована 
Цвијића бб.

II ОБЛИЦИ РАДА И ВРСТЕ УСЛУГА

Информативни програми

Члан 8.

Информативни програми имају за 
сврху да упознају грађане о услугама које се 
реализују у оквиру услуге саветовалишта и 
развију осетљивост у широј популацији за 
проблеме и потребе социјално осетљивих 
група.  

Информативни програми се реализују 
путем обавештавања грађана о правима у 
области социјалне, дечије и породично правне 
заштите и начинима за њихово остварење 
користећи различите комуникационе 
канале: нпр. штампане публикације и 
електронске медије (тв, радио, званични сајт 
града Лознице, званични сајтови ресорних 
институција и другим одговарајућим 
сајтовима), организовањем активности које 
доприносе развоју свести о потреби усвајања 
здравих стилова живота, усвајања здравих 

животних навика, социјалној инклузији 
осетљивих група и генералној социјалној 
кохезији, како на нивоу породице, тако и 
читаве заједнице. 

Информативни програми су намењени 
свим грађанима.

Информативи програми реализују 
се у складу са годишњим планом услуга 
саветовалишта, а у случају потребе и 
достављањем других благовремених 
информација од значаја за остваривање 
права грађана на социјалну, дечију и 
породично-правну заштиту.

Програми превенције

Члан 9.

Програми превенције имају за 
сврху јачање капацитета и компетенција 
појединаца за превазилажење, ублажавање 
и отклањање негативних друштвених 
појава, психолошких и развојних криза, као 
и капацитета и компетенција запослених у 
ресорним институцијама и организацијама 
грађанског друштва. 

Програми превенције, у зависности 
од циљне групе којој су намењени имају 
следеће циљеве: спречавање институцио-
налног смештаја старих, одраслих лица са 
инвалидитетом и деце са сметњама у развоју; 
јачање кохезије породица које се суочавају са 
потешкоћама и изазовима у функционисању; 
пуну социјалну укљученост деце и младих који 
се суочавају са изазовима у психо-физичком 
функционисању. 

Програми превенције се спроводе 
организовањем јавних трибина, округлих 
столова, обука (радионица, семинара, 
тренинга), медијских прилога у штампаним 
и електронским медијима (новине, 
радио, телевизија, интернет) и на други 
одговарајући начин.

Превентивни програми се реализују у 
складу са годишњим програмом рада услуга 
саветовалишта.
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Едукативни програми

Члан 10.

Едукативни програм има за сврху 
стицање, односно унапређења социјалних 
компетенција схваћених као скуп знања, 
вештина, ставова и способности појединаца 
од значаја за решавање проблема, превазилажење 
конфликта, ресоцијализацију и унапређење 
социјалног функционисања. 

Едукативни програми се спроводе 
путем организације обука (тренинга, радионица, 
семинара).

Едукативни програми су намењени 
корисницима за које је препозната потреба за 
јачањем компетенција којима се доприноси 
повећању њихове социјалне интеграције 
и социјалне инклузије, а на основу 
индивидуалног плана подршке. 

Едукативни програми су намењени 
и актерима из јавног (локална самоуправа 
и ресорне иснтитуције на локалном нивоу), 
грађанског (удружења грађана), али и приватног 
сектора у областима којима се доприноси 
социјалној кохезији заједнице, али и јачању 
капацитета релевантних актера за развој 
локалних механизама за социјалну инклузију 
осетљивих и маргинализованих група.

Едукативни програми се реализују 
у складу са годишњим програмом услуга 
саветовалишта.

Аналитички програми

Члан 11.

Аналитички програми имају за 
сврху анализу ефеката постојећих услуга 
и истраживање задовољства корисника 
услуга, као и потребе грађана за услугама, 
али и другим видовима подршке.

Аналитички програм се спроводи 
применом различитих истраживачких 
метода (анкета, фокус група и сл.) и израдом 
извештаја о резултатима истраживања.

Могу се спроводити и друга 
истраживања, на иницијативу пружаоца 

услуге и других ресорних институција 
(нпр. у области образовања, здравства, 
запошљавања, социјалне заштите).

Аналитички послови се реализују у 
складу са годишњим програмом пружања 
услуга саветовалишта. 

Саветодавне, терапијске и услуге 
медијације

Члан 12.

Сврха саветодавних, терапијских и 
услуга медијације је подршка за унапређење 
личног функционисања и превазилажења 
развојних криза (код деце и младих) и 
ситуационих криза без обзира на старосну 
границу. 

Саветодавне, терапијске и услуге 
медијације подразумевају примену пси-
хотерапијских метода које су усмерене на 
функционисање појединца и породице у 
социјалном контексту, односно разумевање 
и решавање проблема на психолошки 
здравији и социјално прихватљивији начин 
и за добробит појединца и породице. 

Саветодавни рад ће бити реализован 
као индивидуални и групни, у зависности од 
потреба појединаца и особености проблема 
са којима се јављају за пружање услуге 
саветовалишта.

Саветовање, као најзаступљенија 
планирана услуга, биће намењена брачним 
и ванбрачним партнерима, члановима 
породица у ризику, а у зависности од 
њихових потреба. 

Корисници терапијских услуга су 
појединци и породице за које је Центар за 
социјални рад проценио да имају потребу за 
подршком у превазилажењу криза и донео 
решење о коришћењу ових услуга.   

Услуге медијације обезбедиће 
посредовања у конфликту преко прихватљи-
ве, непристрасне и неутралне треће стране 
која нема ауторитативну моћ доношења 
одлуке, већ помаже странама у конфликту 
да својом вољом постигну властити, 
обострано прихватљив договор и споразум 
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у случајевима где је процењено да нема 
насиља. 

Саветодавне, терапијске и услуге 
медијације пружају се у складу са годишњим 
програмом пружања услуга саветовалишта. 

Услуга „Дефектолошки кутак’’

Члан 13.

Сврха услуга које се пружају у оквиру 
„Дефектолошког кутка’’ је да у садејству 
дефектолошког, логопедског и психолошког 
рада побољша укупно функционисање 
деце са развојним проблемима и њихових 
породица у свакодневном животу.

Услуга посебно има за сврху да подржи 
процес укупне друштвене ангажованости 
стимулишући интелектуални, социјални и 
емоционални развој детета. 

Корисници „Дефектолошког кутка’’ 
су деца школског узраста која испољавају 
тешкоће у учењу и развоју. 

Ангажовани стручњаци (дефектолог, 
логопед и сл.) сарађују са члановима 
Интерресорне комисије за процену потреба 
за пружањем додатне образовне, здравствне 
или социјалне подршке детету и ученику 
града Лознице и члановима школског 
стручног тима у процесу процене, праћења 
ефеката примењених метода у раду. 

Поред тога, ангажовани стручњаци 
сарађују са родитељима и члановима уже 
породице у циљу сагледавања укупног 
животног функционисања детета, указују 
родитељима на проблеме и предлажу 
активности које родитељи могу да реализују 
у кућним условима, а све у циљу адекватнијег 
функционисања и квалитетног развоја детета. 

У оквиру „Дефектолошког кутка’’, 
у зависности од потреба корисника, 
организационих и кадровских капацитета 
пружају се услуге: дефектолошка процена, 
дефектолошки третмани, развој фине 
моторике, помоћ у учењу, развој 
графомоторике, развој социјалних вештина, 
реедукација психомоторике и друге стручне 
услуге. 

III ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ 

Годишњи програм  рада

Члан 14.

За потребе дефинисања врсте, 
садржаја и начина пружања услуга за сваку 
од корисничких група, као и дефинисање 
врсте и садржине програма, као и начина 
њихове реализације, пружалац услуге 
припрема годишњи програм рада.

У поступку израде годишњег програма 
рада, пружалац услуге саветовалишта 
обавезно консултује друге релевантне актере 
у заједници (локалну самоуправу, Центар 
за социјани рад, друге ресорне установе и 
удружења грађана), како би годишњи програм 
рада у највећој мери одговорио потребама 
заједнице за овом врстом подршке. 

Годишњи програм рада, поред 
дефинисања програма у оквиру којих ће 
се пружати услуге корисничим групама, 
њихове динамике и потребе за ангажовањем 
стручњака у различитим областима, садржи 
и финансијску пројекцију трошкова.

Извештавање, мониторинг и оцена

Члан 15.

Координатор услуге саветовалишта 
је у обавези да припрема наративне 
и финансијске месечне и годишњи 
извештај о реализацији услуга, у складу са 
методологијом и обрасцима за извештавање 
који чине саставни део уговора о јавној 
набавци и доставља их Одељењу за 
друштвене делатности Градске управе града 
Лознице. 

Праћење услуге саветовалишта 
спроводи Одељење за друштвене делатности 
Градске управе града Лозниице увидом у 
месечне и годишњи извештај пружаоца 
услуге, увидом у евиденцију о пруженим 
услугама, директним посматрањем пружања 
услуга и програма и путем других метода 
праћења којима се не нарушава принцип 
поштовања приватности корисника. 
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Пружалац услуге саветовалишта 
најмање једном годишње спроводи интерну 
оцену  квалитета, ефикасности, одрживости 
и важности програма и пружених услуга, 
која укључује испитивања задовољства 
корисника, односно њихових законских 
заступника.

Организација пружања услуга 

Члан 16.

Пружалац услуге саветовалишта у оквиру 
организације вршења услугa обавезно 
ангажује стручњаке следећих профила: 

координатора услуге саветовалишта, - 
са високом стручном спремом из области 
друштвених или хуманистичких наука, 
ангажованог по основу уговора о 
делу, ауторског уговора или уговора 
о раду на одређено време са пуним 
или непуним радним временом, а који 
је задужен за реализацију и креирање 
програма и услуга саветовалишта 
дефинисаних годишњим планом 
рада, усвојеним од стране органа 
управљања пружаоца услуге, 
у складу са годишњим програмом рада - 
пружалац услуге саветовалишта може 
ангажовати стручњаке различитих 
профила из области из алинеје 1. овог 
става, а по основу уговора о делу, 
утовора о ауторском делу, уговора о 
раду на одређено време са пуним или  
непуним радним временом. 

Усавршавање 

Члан 17.

Пружалац услуге саветовалишта 
обезбеђује одговарајућу стручну подршку 
(нпр. консултације, менторство, супервизију 
по одговарајућем моделу и др.) свим лицима 
ангажованим на пружању услуге, у складу 

са својим планом стручног усавршавања 
донетим у складу са законом којим је уређена 
социјална заштита. 

Пружалац услуге саветовалишта 
се обавезује на континуирано стручно 
усавршавање, како на плану развоја личних 
компетенција, тако и праћења савремених 
токова развоја услуга социјалне заштите, 
али и кретања у друштву и потреба локалне 
заједнице у којој делује. 

Сарадња са другим институцијама и 
организацијама

Члан 18. 

Пружалац услуге саветовалишта 
може закључити Споразум о сарадњи и са 
другим ресорним институцијама у заједници 
(образовним, здравственим, културним, 
Националном службом за запошљавање), 
као и представницима медија и привреде, а 
у циљу реализације програма дефинисаних 
годишњим планом рада пружаоца услуге 
саветовалишта. 

Пружалац услуге саветовалишта може 
закључити споразум о сарадњи са удружењима 
грађана (локалним, националним) за потребе 
реализације програма дефинисаних годишњим 
планом рада пружаоца услуге саветовалишта. 

Вођење евиденције о програмима и 
услугама

Члан 19.

Евиденција о пруженим услугама 
саветовалишта се води у складу са постојећим 
прописима у области социјалне заштите.

Евиденција о програмима (информа-
тивним, промотивним, аналитичким) се 
води у складу са процедурама дефинисаним 
годишњим програмом рада пружаоца услуге 
саветовалишта. 
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IV ПОСТУПАК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ 
ПРАВА НА КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГЕ 

Остваривање права на услуге 
саветовалишта

Члан 20.

Поступак за остваривање права на 
коришћење услуга саветовалишта води се 
по одредбама Закона о општем управном 
поступку, Закона о социјалној заштити и 
Одлуке о правима и услугама социјалне 
заштите града Лознице. 

Право на коришћење услуге прописане 
овим Правилником може се остварити на 
захтев корисника или по службеној дужности. 

Утврђивање и престанак права

Члан 21.

У случају да је захтев за коришћење 
услуге саветовалишту поднет на лични 
захтев, са корисником се закључује уговор о 
пружању услуге.

У случају да је поступак покренут по 
службеној дужности, Центар за социјални 
рад „Лозница’’ доноси решење о признавању 
права. 

Члан 22.

Због повреде уговорних обавеза од 
стране корисника услуга, пружалац услуге 
може да раскине уговор о коришћењу услуге 
са корисником услуге.

Пружалац услуге је дужан да о 
томе одмах, писменим путем, обавести 
Градску управу града Лознице - Одељење за 
друштвене делатности уз навођење разлога 
раскида уговора.

У случају када је поступак покренут 
по службеној дужности, Центар за социјални 

рад „Лозница’’ доноси решење о престанку 
права о коришћењу услуге.

Против решења о престанку права о 
коришћењу услуге Центра за социјални рад 
„Лозница’’ корисник услуге односно његов 
законски заступника могу поднети жалбу у 
року од 15 дана од дана достављања решења, 
по којој поступа Одељење за друштвене 
делатности Градске управе града Лознице.

Жалба се предаје преко Центра 
за социјални рад „Лозница’’ без накнаде, 
односно таксе.

V ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Члан 23.

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

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-24/21-12-4
Датум: 25. октобар 2021. године
Л о з н и ц а

ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
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 На основу члана 12. став 1. и став 2. 
Одлуке  о организацији и начину обављања 
градског и приградског линијског превоза 
путника на територији града Лозница (,,Сл.
лист града Лозница“, број 7/09, 1/11, 4/11, 
16/12, 2/14 – др. одлука, 2/17 – др. одлука и 
4/19) и члана 40. и 84. Статута града Лознице 
(,,Службени лист града Лознице“ бр. 1/19 
– пречишћен текст), Скупштина града 
Лознице, на седници одржаној 25. октобра 
2021. године, донела је

О Д Л У К У
о давању накнадне сагласности на Јавни 

уговор о привременом поверавању 
обављања делатности градско-

приградског превоза путника на 
територији града Лознице на „Пакету Цˮ 

линија

Члан 1.

 Предмет ове Одлуке је давање 
накнадне сагласности на (текст) Јавни 
уговор о привременом поверавању обављања 
делатности градско-приградског превоза 
путника на територији града Лознице на 
„Пакету Ц” линија.

Члан 2.

 Даје се сагласност на (текст) Јавни 
уговор о привременом поверавању обављања 
делатности градско-приградског превоза 
путника на територији града Лознице на 
''Пакету Ц'' линија.

Члан 3.

 Саставни део ове Одлуке чини (текст) 
Јавни уговор о привременом поверавању 
обављања делатности градско-приградског 
превоза путника на територији града 
Лознице на ''Пакету Ц'' линија, из члана 1. 
ове Одлуке.

Члан 4.

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

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-24/21-12-5
Датум: 25. октобар 2021. године
Л о з н и ц а

ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

ЈАВНИ УГОВОР 
о привременом поверавању обављања 

делатности градско-приградског превоза 
путника на територији града Лознице на 

„Пакету Цˮ линија

Закључен у Лозници, дана 30. 9. 2021. 
године између:

1. ГРАД ЛОЗНИЦА, ул. Карађорђева бр. 2, 
15300 Лозница, кога заступа градоначелник 
Видоје Петровић и

2. ПРЕВОЗНИКА „БАНБУС’’ ДОО 
из Обреновца, ул. Четврта број 21, 
ПИБ:101208890, МБ: 17051687  (у даљем 
тексту: Превозник).

Уводне напомене
 Уговорне стране сагласно констатују: 

да је између њих постојао закључен •	
Јавни уговор о поверавању обављања 
делатности градског-приградског 
превоза путника на „Пакету Ц’’ линија 
на територији града Лознице, број 
307/2015-I од 01.10.2015. године, у 
складу са Законом о јавно-приватном 
партнерству и концесијама, а који је 
истекао 01.10.2020. године;
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да између њих постоји закључен •	
Јавни уговор о привременом 
поверавању обављања делатности 
градско – приградског превоза 
путника на територији града Лознице 
на Пакету „Ц’’ линија бр. 156/2021–I 
од 30.03.2021. године, у складу са 
Одлуком  о организацији и начину 
обављања градског и приградског 
линијског превоза путника на 
територији града Лозницe, а који 
истиче 01.10.2021. године.

 Уговорне стране констатују да је 
Град Лозница започео поступак реализације 
пројекта јавно-приватног партнерства 
са елементима концесије за обављање 
комуналне делатности градско-приградског 
превоза путника на „Пакету Ц’’ линија на 
територији града Лознице.

Члан 1.

 На основу члана 12. Одлуке  о 
организацији и начину обављања градског 
и приградског линијског превоза путника 
на територији града Лозницe („Сл.лист 
града Лознице”, број 7/09, 1/11, 4/11, 16/12, 
2/14 – др. одлука, 2/17 – др. одлука и 4/19), 
Град Лозница и Превозник овим уговором 
утврђују међусобна права и обавезе на 
реализацији комуналне делатности градско-
приградског превоза путника на територији 
града Лознице.

Члан 2.

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

„Пакет Цˮ линија:

Лозница – Драгинац – Пауља – 1. 
Доња Бадања – Бања Бадања – 
Текериш,

Лозница – Драгинац – Прљуша,2. 

Драгинац – Јаребице – 3. 
Гвозденовићи,

Драгинац – Филиповићи,4. 

Лозница – Слатина – Ступница 5. 
– Шурице – Драгинац,

Лозница – Кривајица,6. 

Лозница – Гнила – Доње 7. 
Недељице – Горње Недељице – 
Брезјак,
Лозница – Брадић – Брњац – 8. 
Велико Село,

Лозница – Руњани – Попово 9. 
раскршће – Грнчара – Крст – 
Лозница.

Ђачке линије

Драгинац – Јаребице – Велико 10. 
Село – Брњац, 

Драгинац – Цикоте – Ступница, 11. 

Драгинац – Рибарице, 12. 

Текериш – Помијача – Сипуља, 13. 

Текериш – Трбосиље, 14. 

Липница – Брадић – Грнчара.15. 

Превозник се обавезује да делатност 
градско–приградског превоза путника на 
територији града Лознице на линијама 
градско-приградског превоза из става 2. овог 
члана обавља по регистрованим и овереним 
редовима вожње, а који су регистровани 
на основу Јавног уговора о поверавању 
обављања делатности градског-приградског 
превоза путника на „Пакету Ц’’ линија на 
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територији града Лознице, број 307/2015-I 
од 01.10.2015. годиине и исти се сматрају 
важећим (регистрованим и овереним) и у 
периоду важења овог Уговора о привременом 
поверавању делатности.

Члан 3.

Превозник преузима ризик и 
одговорност за трошкове пословања. 

Средства за обављање комуналне 
делатности градско-приградског превоза 
путника на територији града Лознице на 
„Пакету Ц’’ линија обезбеђују се из цене 
услуге коју плаћају корисници превоза и из 
буџета града Лознице за категорије лица која 
остварују право на субвенционисану цену 
превоза.

Категорије лица из става 2. овог 
члана,  као и висину субвенције утврђује 
надлежни орган града Лознице.         

  
Члан 4.

Превозник је у обавези да обезбеди 
минимални захтевани квалитет и стандарде 
услуга при обављању комуналне делатности 
градско-приградског превоза путника на 
територији града Лознице на „Пакету Ц” 
линија, као што су: капацитет возног парка – 
број аутобуса, старост аутобуса, поседовање 
паркинг простора, објеката за одржавање 
возила и сл.
 Превозник се обавезује да ће 
поверену комуналну делатност, ближе 
описану у члану 2. овог Уговора, обављати 
на начин и под условима који обезбеђују 
одговарајући квалитет, квантитет, безбедност 
и континуитет услуге, све у складу са 
одредбама овог Уговора, као и у складу са 
прописима који регулишу ову област.

Члан 5.   
      

 Превозник не може уступити 
обављање комуналне делатности градско-
приградког превоза путника на територији 

града Лознице, као ни појединачне 
линије из члана 2. овог Уговора, другим 
превозницима.
  

Члан 6.

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 
Градску управу града Лознице – Одељење за 
инспекцијске послове и ванредне ситуације 
– Саобраћајну инспекцију и благовремено 
информисати кориснике услуга, а према 
законским и подзаконским актима.

Оправданим разлозима из става 1. 
овог члана сматрају се разлози прописани 
Одлуком о организацији и начину обављања 
градско-приградског линијског превоза 
путника на територији града Лознице („Сл.
лист града Лознице”, број 7/09, 1/11, 4/11, 
16/12, 2/14 – др. одлука, 2/17 – др. одлука и 4/19).

Члан 7.

     Цене превоза путника у градско-
приградском превозу путника на територији 
града Лознице на „Пакету Ц’’ линија образују 
се на основу елемената за образовање 
цена комуналних услуга прописаних 
одговарајућим законом и мењају се у складу 
са тим законом, уз сагласност надлежног 
органа града Лознице.
 

Члан 8.

Град Лозница поверава, а Превозник 
прихвата, привремено обављање делатности 
градско–приградског превоза путника на 
територији града Лознице на „Пакету Ц’’ 
линија, почев од 01. 10. 2021. године до 
окончања новог поступка – концесије – 
поверавања обављања комуналне делатности 
линијског превоза путника у градско-
приградском саобраћају на територији града 
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Лознице на „Пакету Ц’’ линија, а најдуже 
до шест месеци од почетка привременог 
обављања делатности по овом уговору.
 

Члан 9.

Превозник се обавезује да пре 
почетка вршења комуналне услуге градско-
приградског превоза путника на територији 
града Лознице, кориснике превоза на 
адекватан и несумњив начин обавести о 
свим елементима који су битни за вршење 
предметне услуге, нарочито о: почетку 
вршења комуналне делатности, ценама 
превоза, линијама из члана 2. овог Уговора 
и поласцима утврђених регистрованим 
редовима вожње, као и свим другим битним 
елементима услуге.

Члан 10.

Превозник има искључиво право 
обављања комуналне делатности градско-
приградског превоза путника на територији 
града Лознице на линијама из члана 2. овог 
Уговора.
 Право из става 1. овог члана може 
бити искључено на начин предвиђен овим 
Уговором, односно у ситуацији када 
Град Лозница ангажује друго лице у 
циљу отклањања штете настале лошим 
квалитетом или непружањем услуга од 
стране Превозника.

Члан 11.

У циљу извршења уговорних обавеза 
приликом закључења уговора Превозник 
је дужан да приложи сопствену бланко 
меницу евидентирану у регистру меница и 
овлашћење Народне банке Србије, оверену 
печатом и потписом овлашћеног лица, која 
мора бити са клаузулом „без протеста’’, 
са роком доспећа „по виђењу’’, са роком 
важења од минимално 30 дана дуже од дана 
важења уговора.

Сопствена бланко меница се враћа 

Превознику по престанку рада због истека 
рока на који се овај уговор закључује или 
споразумног раскида уговора.

Члан 12.

У погледу обавезе Превозника према 
Граду Лозници, у смислу извештавања, 
тражења сагласности и др, Превозник је 
дужан да се придржава одредби закона 
којим се регулише обављање делатности од 
општег интереса.

Члан 13.

Превозник је у обавези да Градској 
управи града Лознице – Одељењу за 
инспекцијске послове и ванредне ситуације 
– Саобраћајној инспекцији, након истека 
претходног решења/лиценце достави ново 
решење/лиценцу надлежног министарства о 
испуњености услова за обављање линијског 
превоза путника.

Члан 14.

Контролу и надзор обављања градско-
приградског превоза путника на територији 
града Лознице на „Пакету Ц’’ линија вршиће 
надлежни орган града Лознице.

Члан 15.

Уговорне стране могу заједничком 
сагласношћу раскинути овај Уговор. 
Споразум о томе мора бити сачињен у 
писаној форми.
 Град Лозница има право једностраног 
раскида Уговора у случају ако дође до 
поремећаја у погледу континуираног, трајног, 
квалитетног пружања услуга, те уколико дође 
до других повреда у погледу извршавања 
обавеза преузетих овим Уговором, а 
поремећај није могао бити отклоњен на други 
начин, као и у случају отварања стечајног 
или ликвидационог поступка Превозника. 
Обавештење о једностраном раскиду мора 
бити послато у писаној форми најкасније 30 
дана пре раскида Уговора.
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Члан 16.

Превозник има право једностраног 
раскида овог Уговора из разлога повреде 
искључивог права обављања комуналне 
делатности градско-приградског превоза 
путника на територији града Лознице, те 
уколико дође до других повреда од стране 
Града Лознице у погледу извршавања обавеза 
преузетих овим Уговором, а поремећај није 
могао бити отклоњен на други начин.
 Обавештење о једностраном раскиду 
мора бити послато у писаној форми 
најкасније 30 дана пре раскида Уговора.

Уколико Превозник престане са 
обављањем делатности линијског превоза 
путника у градско-приградском саобраћају 
на територији града Лознице на „Пакету Ц’’ 
линија 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 наведеног рока.

Члан 17.

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 18.

             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.

Члан 19.

 На овај Уговор Скупштини града 
Лознице даје сагласност.

Члан 20.

Овај уговор сачињен је у 6 (шест) 
примерака од којих свака страна задржава  
по 3 (три) примерка. 

Сваки уредно потписан примерак 
овог Уговора има значење оригинала и 
производи подједнако правно дејство.

За Град Лозницу           За Превозника
 Градоначелник                  Директор  

 Видоје Петровић     _________________

12
На основу члана 46. Закона о јавним 

предузећима (,,Службени гласник РС”, број 
15/16 и 88/19), члана 32. тачка 9. Закона о 
локалној сaмоуправи (,,Службени гласник 
РС”, број 129/07 и 47/18), члана 40. тачка 
10. и члана 84. Статута града Лознице 
(,,Службени лист града Лознице”, број 
1/19 - пречишћен текст), Скупштина града 
Лознице на седници одржаној 25. октобра 
2021. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о престанку мандата вршиоца дужности 
директора  Јавног преузећа ,,Водовод и 

канализација“ Лозница

I  Жељку Марјановићу, дипломи-
раном официру полиције из Тршића, престаје 
мандат вршиоца дужности директора Јавног 
предузећа ,,Водовод и канализација” Лозница 
услед поднете оставке у писаној форми.

II   Решење ступа на снагу даном 
доношења и биће објављено у ,,Службеном 
листу града Лознице”.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-24/21-12-6/1
Датум: 25. октобар 2021. године
Л о з н и ц а

ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
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13
  На основу члана 52. Закона о јавним 

предузећима (,,Службени гласник РС”, број 
15/16 и 88/19), члана 32. тачка 9. Закона о 
локалној сaмоуправи (,,Службени гласник 
РС”, број 129/07 и 47/18), члана 40. тачка 
10. и члана 84. Статута града Лознице 
(,,Службени лист града Лознице“, број 
1/19 - пречишћен текст), Скупштина града 
Лознице на седници одржаној 25. октобра 
2021. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању вршиоца дужности 

директора  Јавног предузећа ,,Водовод и 
канализација” Лозница

I  Именује се Марко Николић, дипл. 
грађ. инж.  из Козјака, за вршиоца дужности 
директора Јавног предузећа ,,Водовод и 
канализација” Лозница.

II Именовани ће обављати функцију 
вршиоца дужности директора до именовања 
директора јавног предузећа по спроведеном 
јавном конкурсу, а најдуже годину дана.

III  Решење ступа на снагу даном 
доношења и биће објављено у ,,Службеном 
листу града Лознице”.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-24/21-12-6/2
Датум: 25. октобар 2021. године
Л о з н и ц а

ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

14
 На основу члана 121. Закона о 

основама система образовања и васпитања 
(,,Службени гласник РС“, број 88/17, 10/19 
и 6/20), члана 3. Правилника о оштинском 
савету родитеља (,,Службени гласник РС“, 
број 72/18) и члана 40. и 84. Статута града 
Лознице (,,Службени лист града Лознице“, 
број 1/19 - пречишћен текст), на предлог 
Комисије за кадровска и административна 
питања, Скупштина града Лознице на 
седници одржаној 25. октобра 2021. године, 
донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању Градског савета родитеља

 
I   Именује се Градски савет родитеља 

за школску 2021/2022 годину у следећем 
саставу:

Наташа Митрић, представник Савета 1. 
родитеља Гиманзије ,,Вук Караџић“ 
Лозница, за члана

Биљана Стевановић, представник 
Савета родитеља Гиманзије ,,Вук 
Караџић“ Лозница, за заменика 
члана

Далиборка Петровић Николић, 2. 
представник Савета родитеља Средње 
економске школе  Лозница, за члана

Бранко Лазаревић, представник Са-
вета родитеља Средње економске 
школе  Лозница, за заменика члана

Бранко Маџаревић, представник 3. 
Савета родитеља Техничке школе 
Лозница, за члана

Јелена Лакић, представник Савета 
родитеља Техничке школе Лозница, 
за заменика члана

Миро Пољчић, представник Савета 4. 
родитеља Средње школе „Свети 
Сава“ Лозница, за члана

Мирослав Станимировић, представник 
Савета родитеља Средње школе ,,Свети 
Сава” Лозница, за заменика члана
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Горица Марковић, представник Савета 5. 
родитеља Основне школе ,,Анта 
Богићевић” Лозница, за члана

Драгиша Ђурић, представник Савета 
родитеља Основне школе ,,Анта 
Богићевић“ Лозница, за заменика 
члана

Лидија Шекуларац, представник 6. 
Савета родитеља Основне школе 
,,Кадињача“ Лозница, за члана 

Зоран Гајић, представник Савета 
родитеља Основне школе ,,Кадињача” 
Лозница, за заменика члана

Снежана Тадић, представник Савета 7. 
родитеља Основне школе ,,Јован 
Цвијић“ Лозница, за члана

Маријана Радуловић, представник 
Савета родитеља Основне школе 
,,Јован Цвијић“ Лозница, за заменика 
члана

Драган Петровић, представник 8. 
Савета родитеља Основне школе 
,,Вук Караџић” Лозница, за члана

Жељко Арсеновићa, представник 
Савета родитеља Основне школе 
,,Вук  Караџић” Лозница, за заменика 
члана

Игор Јовановић, представник Савета 9. 
родитеља Основне школе ,,Вера 
Благојевић” Бања Ковиљача, за 
члана

Миленко Цветиновић, представник 
Савета родитеља Основне школе 
,,Вера Благојевић“ Бања Ковиљача, 
за заменика члана

Душица Атанацковић, представник 10. 
Савета родитеља Основне школе 
,,Петар Тасић” Лешница, за члана

Сања Петровић, представник Савета 
родитеља Основне школе ,,Петар 
Тасић” Лешница, за заменика члана

Јасмина Јеротић, представник Савета 11. 
родитеља Основне школе ,,Свети Сава” 
Липнички Шор, за члана

Маријана Божић, представник Савета 
родитеља Основне школе „Свети 
Сава” Липнички Шор, за заменика 
члана
Драгана Живановић, представник 12. 
Савета родитеља Основне школе 
,,Мика Митровић” Брезјак, за члана 
Дејан Аничић, представник Савета 
родитеља Основне школе ,,Мика 
Митровић” Брезјак, за заменика 
члана
Данка Трнинић, представник Савета 13. 
родитеља Основне школе ,,Вук Караџић” 
Липница, за члана 
Снежана Јевтић, представник Савета 
родитеља Основне школе ,,Вук Караџић” 
Липница за заменика члана
Ивана Радић, представник Савета 14. 
родитеља Основне школе ,,Вукова 
спомен школа“ Тршић, за члана 
Ивана Павловић, представник Савета 
родитеља Основне школе ,,Вукова 
спомен школа“ Тршић за заменика 
члана
Милан Божић, представник Савета 15. 
родитеља Основне школе ,,Краљ 
Александар I Карађорђевић” Јадранска 
Лешница, за члана 
Марица Јокичић, представник Савета 
родитеља Основне школе ,,Краљ 
Александар I Карађорђевић“ Јадранска 
Лешница, за заменика члана
Слађана Гајић, представник Савета 16. 
родитеља Основне школе ,,14. октобар” 
Драгинац, за члана 
Даница Тешић, представник Савета 
родитеља Основне школе ,,14.  октобар” 
Драгинац, за заменика члана
Иван Јеремић, представник Савета 17. 
родитеља Основне школе ,,Степа 
Степановић” Текериш, за члана 
Славица Томић, представник Савета 
родитеља Основне школе ,,Степа 
Степановић” Текериш, за заменика 
члана
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Драган18.  Радић, представник Савета 
родитеља Основне школе ,,Доситеј 
Обрадовић” Клупци, за члана 

Марија Трифуновић, представник 
Савета родитеља Основне школе 
,,Доситеј Обрадовић” Клупци, за 
заменика члана

Иван Боровчанин, представник Савета 19. 
родитеља Основне музичке школе 
,,Вук Караџић” Лозница, за члана 

Драган Срећковић, представник Савета 
родитеља Основне музичке школе 
,,Вук Караџић” Лозница, за заменика 
члана

Светлана Мирић, представник Савета 20. 
родитеља Предшколске установе 
,,Бамби” Лозница, за члана 

Маријана Ђокић, представник Савета 
родитеља Предшолске установе 
,,Бамби” Лозница, за заменика члана

II Председника и заменика 
председника Градског савета родитеља 
бирају чланови Савета.

III   Председник, заменик председника 
и чланови Градског савета родитеља послове 
из своје надлежности обављају без накнаде.
 IV Даном ступања на снагу овог 
решења престаје да важи Решење, број 
06-33/20-7-18    од 17.12.2020. године.

V  Ово решење је коначно.
VI   Ово решење ступа на снагу даном 

доношења и биће објављено у ,,Службеном 
листу града Лознице“.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-24/21-12-6/3
Датум: 25. октобар 2021. године
Л о з н и ц а

ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

15
          На основу члана 116. став 5. Закона о 
основама система  образовања и васпитања   
(„Службени гласник РС”, број  88/17, 10/19 и 
6/20)  и члана 40. и 84. Статута града Лознице 
(„Службени лист града Лознице”, бр. 1/19 
- пречишћен текст), на предлог Комисије 
за кадровска и административна питања, 
Скупштина града Лознице на  седници 
одржаној 25. октобра  2021. године, донела 
је 

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу  и именовању члана  

Школског одбора
Гимназије „Вук Караџић“ у Лозници

 I Разрешава се Гојко Грбић, 
представник родитеља, дужности члана 
Школског одбора Гимназије „Вук Караџић“ 
у Лозници.
                                   
            II Именује се Тијана Пајић, 
представница родитеља, за члана Школског 
одбора Гимназије „Вук Караџић“ у 
Лозници. 

          III  Решење ступа на снагу даном 
доношења и биће објављено у „Службеном 
листу града Лознице”. 

                                               

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-24/21-12-6/4
Датум: 25. октобар 2021. године
Л о з н и ц а

ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

16
На основу члана 116. став 5. Закона о 

основама система  образовања и васпитања   
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(„Службени гласник РС”, број  88/17, 10/19 и 
6/20)  и члана 40. и 84. Статута града Лознице 
(„Службени лист града Лознице”, бр. 1/19 
- пречишћен текст), на предлог Комисије 
за кадровска и административна питања, 
Скупштина града Лознице на  седници 
одржаној 25. октобра  2021. године,  донела 
је 

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу  и именовању чланова  

Школског одбора
Техничке школе  у Лозници 

 I   Разрешавају се Даница Иванковић 
и Борисав Радојчић, представници родитеља,  
дужности члана Школског одбора Техничке  
школе  у Лозници.
                                   
            II Именују се Љиљана Максић и 
Славица Петровић представнице родитеља, 
за чланове Школског одбора Техничке школе  
у Лозници.

          III  Решење ступа на снагу даном 
доношења и биће објављено у „Службеном 
листу града Лознице”. 

                                               

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-24/21-12-6/5
Датум: 25. октобар  2021. године
Л о з н и ц а

ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
           

17    
На основу члана 116. став 5. Закона о 

основама система  образовања и васпитања   
(„Службени гласник РС”, број  88/17, 10/19 и 
6/20)  и члана 40. и 84. Статута града Лознице 
(„Службени лист града Лознице”, бр. 1/19 

- пречишћен текст), на предлог Комисије 
за кадровска и административна питања, 
Скупштина града Лознице на  седници 
одржаној 25. октобра  2021. године, донела 
је 

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу  и именовању члана  

Школског одбора
Средње школе „Свети Сава“ у Лозници

 I Разрешава се Гордана Лукић, 
представница родитеља, дужности члана 
Школског одбора Средње школе „Свети 
Сава“  у Лозници.
                                   

II Именује се Мирослав Станимировић, 
представник родитеља, за члана Школског 
одбора Средње школе „Свети Сава” у 
Лозници.
                                   

III  Решење ступа на снагу даном 
доношења и биће објављено у „Службеном 
листу града Лознице”. 

                                               

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-24/21-12-6/6
Датум: 25. октобар  2021. године
Л о з н и ц а

ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

18
На основу члана 116. став 5. Закона о 

основама система  образовања и васпитања   
(„Службени гласник РС”, број  88/17, 10/19 и 
6/20)  и члана 40. и 84. Статута града Лознице 
(„Службени лист града Лознице”, бр. 1/19 
- пречишћен текст), на предлог Комисије 
за кадровска и административна питања, 
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Скупштина града Лознице на  седници 
одржаној  25. октобра  2021. године, донела 
је 

Р Е Ш Е Њ Е                                                                                                
о разрешењу  и именовању члана  

Школског одбора
Основне школе „Кадињача“  у Лозници

        I Разрешава се Драгана Лукић, 
представница локалне самоуправе, дужности 
члана Школског одбора Основне школе 
„Кадињача“ у Лозници.
                          
         II  Именује се Милијана Павловић, 
представница локалне самоуправе, за 
члана  Школског одбора Основне школе 
„Кадињача“ у Лозници.

          III  Решење ступа на снагу даном 
доношења и биће објављено у „Службеном 
листу града Лознице”. 

                                               

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-24/21-12-6/7
Датум: 25. октобар  2021. године
Л о з н и ц а

ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

19
На основу члана 116. став 5. Закона о 

основама система  образовања и васпитања   
(„Службени гласник РС”, број  88/17, 10/19 и 
6/20)  и члана 40. и 84. Статута града Лознице 
(„Службени лист града Лознице”, бр. 1/19 
- пречишћен текст), на предлог Комисије 
за кадровска и административна питања, 
Скупштина града Лознице на  седници 

одржаној 25. октобра  2021. године, донела 
је 

Р Е Ш Е Њ Е                                                                                                
о разрешењу  и именовању члана  

Школског одбора
Основне школе „Краљ Александар I 

Карађорђевић“ у Јадранској Лешници

I Разрешава се Тања Малетић, 
представница родитеља, дужности члана 
Школског одбора Основне школе „Краљ 
Александар I Карађорђевић“ у Јадранској 
Лешници.
                          
         II Именује се Мира Станковић, 
представница родитеља, за члана Школског 
одбора Основне школе „Краљ Александар I 
Карађорђевић“ у Јадранској Лешници.

          III  Решење ступа на снагу даном 
доношења и биће објављено у „Службеном 
листу града Лознице”. 

                                               

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-24/21-12-6/8
Датум: 25. октобар 2021. године
Л о з н и ц а

             ПРЕДСЕДНИЦА
              СКУПШТИНЕ ГРАДА

          Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

20
На основу члана 116. став 5. Закона о 

основама система  образовања и васпитања   
(„Службени гласник РС”, број  88/17, 10/19 и 
6/20)  и члана 40. и 84. Статута града Лознице 
(„Службени лист града Лознице”, бр. 1/19 
- пречишћен текст), на предлог Комисије 
за кадровска и административна питања, 



Број 12 26. 10. 2021.СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Страна 96

Скупштина града Лознице на седници 
одржаној 25. октобра  2021. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу  и именовању члана  

Школског одбора
Основне школе „14. октобарˮ у Драгинцу 

 I Разрешава се Светлана Тодоровић, 
представница родитеља, дужности члана 
Школског одбора Основне школе „14.
октобар“ у Драгинцу.
                                   

II Именује се Драгана Протић Живановић, 
представница родитеља, за члана Школског 
одбора Основне школе „14.октобар” у Драгинцу. 

                                

 III  Решење ступа на снагу даном 
доношења и биће објављено у „Службеном 
листу града Лознице”. 

                                               

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-24/21-12-6/9
Датум: 25. октобар  2021. године
Л о з н и ц а

ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

21
На основу члана 6. Закона о војној, 

радној и материјалној обавези („Службени 
гласник РС”, бр. 88/09, 95/10 и 36/18), члана 
26. став 1. тачка 3) Закона о јавној својини 
(„Службени гласник РС”, бр. 72/11, 88/13, 
105/14, 104/16 – др. закон, 108/16, 113/17, 
95/18 и 153/20), члана 63. тачка 10б) Статута 
града Лознице („Службени лист града 
Лознице“ бр. 1/19 – пречишћен текст), и 
члана 35. став 5. Одлуке о Градском већу 
(„Службени лист града Лознице“, бр. 20/08 
и 4/19), Градско веће града Лознице, на 
седници одржаној дана 13. октобра 2021. 
године доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о преносу права јавне својине на 

покретним стварима

1.

 Преноси се Регионалном центру 
Министарства одбране, са седиштем у 

Ваљеву, ул. Војводе Мишића бр. 55, право 
јавне својине на покретној ствари без 
накнаде и то:

-  Персонални рачунар (Ryzen 5 1600/
SSD/A-320M/SATA3/CT)     2 комада;

-  Монитор 23.8“ (ASUS VA24DQFULL 
HD IPS/5MS/VGA/HDMI/DP) 3 комада.

2.

Укупна вредност покретних ствари 
из тачке 1. овог решења износи 163.600,00 
динара без ПДВ-а, односно 196.320,00 са 
ПДВ-ом.

3.

 Овлашћује се начелник Градске 
управе, Владимир Радојчић да у име и за 
рачун града Лознице закључи уговор о 
преносу права јавне својине на покретној 
ствари из тачке 1. овог решења.

- ГРАДСКО ВЕЋЕ -
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4.

Ово решење објавити у „Службеном 
листу града Лознице”.

Број: 06-23-14/21-II
У Лозници, 13.10.2021. године

    ГРАД ЛОЗНИЦА
    ГРАДСКО ВЕЋЕ

   ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК 

 Видоје Петровић, с.р.

22
Република Србија
ГРАД ЛОЗНИЦА 
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 06-23-15/21-II
13.10.2021. године
Л о з н и ц а

На основу члана 46. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС”, 
број 129/07, 83/14 - други закон, 101/16 - 
други закон и 47/18 ), члана  34. Закона  о 
јавној својини („Службени гласник РС”, 
број 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 - др. закон, 
108/16 и 113/17), члана 9. Уредбе о условима 
прибављања и отуђења непокретности 
непосредном погодбом и давања у 
закуп ствари у јавној својини, односно 
прибављања и уступања искоришћавања 
других имовинских права, као и поступцима 
јавног надметања и прикуљања писмених 
понуда („Службени гласник РС”, број 
16/18) и члана 63. тачка 10а Статута града 
Лознице („Службени лист града Лознице”, 
број 1/19-пречишћен текст), члана 10a. 
Одлуке о Градском већу града Лознице 
(„Службени лист града Лозницe” број 20/08 
и 4/19 ), поступајући по предлогу Комисије 
о спровођењу поступка издавања у закуп 
непокретности у јавној својини града 

Лознице Градско веће града Лознице на 35. 
редовној седници одржаној дана 13. октобра 
2021. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е
о давању у закуп непокретности у јавној 

својини града Лознице

Члан 1.

Непокретности у јавној својини 
града Лознице гаража број 19  у Лозници на 
локацији МЗ  Георгије Јакшића површине 12 
м2 даје се у закуп најповољнијем понуђачу 
по расписаном јавном огласу од  22.09.2021.
године Миловану Андрићу из Лознице, 
улица Војводе Путника 6 по цени од 200,00 
динара по м2..

Члан 2.

Након доношења Решења о давању у 
закуп непокретности у јавној својини града 
Лознице са овлашћеним представницима 
понуђача закључиће се уговори  о закупу 
пословног простора.

Члан 3.
 
 Овлашћује се начелник Градске 
управе града Лознице да у име града 
Лознице потпише Уговор о давању у 
закуп непокретности, са овлашћеним 
представницима понуђача. 

Члан 4.

Ово Решење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
листу града Лознице’’ .

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК 

 Видоје Петровић, с.р.
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Република Србија                                                                                                              
ГРАД ЛОЗНИЦА
ГРАДСКА УПРАВА
Одељење за планирање и изградњу
Број: Сл./2021
Датум: 6.10.2021.
Л о з н и ц а

На основу члана 9. став 1. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну 
средину („Сл. гласник РС”, бр. 135/04 и 
88/2010),  а у вези са чланом 46. Закона о 
планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, 
бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - одлука 
УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлукаУС, 50/13 
– одлука  УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 
145/14,  83/18, 31/19, 37/19 - др. закон, 9/20 и 
52/21), члана 18. тачка 5. алинеја 12. Одлуке 
о Градској управи града Лознице (‘’Сл. 
лист града Лознице’’, број 20/08, 9/09, 8/10 
и 3/15) и члана 69. Статута града Лознице 
(„Службени лист града Лознице’’, број 1/19 
- пречишћен текст),  Градска управа града 
Лознице, Одељење за планирање и изградњ 
у,  доноси

ОДЛУКУ
о приступању изради Стратешке процене 

утицаја на животну средину
Плана детаљне регулације за 

површински коп-експлоатацију 
кречњака као грађевинско-техничког 

камена у насељеном месту Доња Борина 
у општини Мали Зворник и изградњу 
дробиличног постројења у насељеном 
месту Горња Борина у граду Лозница 

Члан 1.

Приступа се изради Стратешке 
процене утицаја Плана детаљне регулације 
за површински коп-експлоатацију кречњака 
као грађевинско-техничког камена у 

насељеном месту Доња Борина у општини 
Мали Зворник и изградњу дробиличног 
постројења у насељеном месту Горња Борина 
у граду Лозница (у даљем тексту: План) 
на животну средину, за део плана који се 
односи на изградњу објеката на територији 
града Лознице.

Члан 2.

 У оквиру Стратешке процене 
утицаја разматраће се постојеће стање 
животне средине на подручју обухваћеном 
Планом, значај и карактеристике Плана, 
карактеристике утицаја планираних садржаја 
на микро и макро локацију и друга питања 
и проблеми заштитне животне средине у 
складу са критеријумума за одређивање 
могућих значајних утицаја Плана на животну 
средину, а узимајући у обзир планиране 
намене.

Члан 3.

Опис, вредновање и процењивање 
могућих значајних утицаја до којих може 
доћи имплементацијом Плана на животну 
средину утврдиће се извештајем о стратешкој 
процени утицаја који ће обухватити обавезне 
елементе утврђене у члану 12. став 2. Закона 
о стратешкој процени утицаја на животну 
средину.

Обавезни елементи Извештаја о 
стратешкој процени су:

1.  Полазне основе стратешке процене,
2.  Општи и посебни циљеви стратешке 

процене и избор индикатора,
3. Процена могућих утицаја са описом 

мера предвиђених за смањење 
негативних   утицаја на животну 
средину,
Смернице за процену утицаја пројекта 4. 
на животну средину (смернице које 

- ГРАДСКA УПРАВА -
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се односе на спровођење плана и 
обавезну израду студије о процени 
утицаја пројеката на животну средину 
у складу са прописима којима се 
уређује процена утицаја на животну 
средину),

Програм праћења стања животне 5. 
средине у току спровођења плана 
(мониторинг),

Приказ коришћене методологије 6. 
и тешкоће у изради стратешке 
процене,

Приказ начина одлучивања, опис 7. 
разлога одлучућих за избор датог 
плана и програма са аспекта 
разматраних варијантних решења 
и приказ начина на који су питања 
животне средине укључена у план,

Закључци до којих се дошло током 8. 
израде извештаја о стратешкој 
процени представљене на начин 
разумљив за јавности,

Други подаци од значаја за стратешку 9. 
процену.

 Извештај о стратешкој процени 
утицаја Плана на животну средину део је 
документације која се прилаже уз План.

Члан 4.

           Носилац израде Извештаја о стратешкој 
процени одредиће се у складу са законским 
прописима. 
            Носилац израде Извештаја о стратешкој 
процени Плана дужан је да исти уради у 
року од шест месеци од дана избора органа 
односно лица које ће израдити план.

Члан 5.

            У току израде Извештаја о стратешкој 
процени Плана, биће обављена сарадња 
са свим надлежним и заинтересованим 
органима и организацијама које имају 
интерес у доношење одлука које се односе 
на заштиту животне средине.
            Извештај о стратешкој процени Плана  
биће изложен на јавни увид, заједно са 
јавним увидом у Нацрт Плана.

Члан 6.

            Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у “Службеном листу 
града Лознице”.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Владан Трипковић,

дипл. прост. планер, с.р.  
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