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- СКУПШТИНА ГРАДА 1

На основу члана 67. став 1. тачка 2)
и члана 69. Закона о локалним изборима
(„Сл. гласник РС”, бр. 14/22) и члана 133.
Пословника Скупштине града Лознице
(„Сл. лист града Лознице”, бр. 16/08 и 26/20
– аутентично тумачење), Скупштина града
Лознице на седници одржаној 28. априла
2022. године, донела је

2

На основу члана 67. став 1. тачка 9)
и члана 69. Закона о локалним изборима
(„Сл. гласник РС”, бр. 14/22) и члана 133.
Пословника Скупштине града Лознице
(„Сл. лист града Лознице”, бр. 16/08 и 26/20
– аутентично тумачење), Скупштина града
Лознице на седници одржаној 28. априла
2022. године, донела је

ОДЛУКУ
о престанку мандата одборника
Скупштине града Лознице

ОДЛУКУ
о престанку мандата одборника
Скупштине града Лознице

I Констатује се да је одборници
Скупштине града Лознице Гвозденији
Јевтић, туристичком техничару из Лознице,
изабраној на изборима за одборнике у
Скупштину града Лознице одражаним 21.
јуна 2020. године, престао мандат услед
смрти.

I Констатује се се да је одборнику
Скупштине града Лознице Дејану
Сталовићу, дипломираном економисти из
Бање Ковиљаче, изабраном на изборима
за одборнике у Скупштину града Лознице
одражаним 21. јуна 2020. године, дана 21.
фебруара 2022. године престао мандат
подношењем оставке.

II Ову одлуку објавити на вебпрезентацији Републичке изборне комисије.

II Ову одлуку објавити на вебпрезентацији Републичке изборне комисије.
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СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-12/22-15-1/1
Датум: 28. април 2022. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

Број: 06-12/22-15-1/2
Датум: 28. април 2022. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
Страна 1
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На основу члана 35. став 7. Закона о
планирању и изградњи („Службени гласник
РС”, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука
УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13одлука 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), Просторног плана града Лозница
(„Службени лист града Лозница’’, број 12/11
и 13/11) и члана 40. и 84. Статута града
Лознице („Службени лист града Лознице’’,
број 1/19 - пречишћен текст), Скупштина
града Лознице на седници одржаној 28.
aприла 2022. године, донела је
ОДЛУКУ
о доношењу Плана детаљне регулације
за изградњу заштитног водног објектанасипа на десној обали реке Дрине на
подручју насељених места Липнички
Шор и Јелав у Лозници
Члан 1.
Доноси се План детаљне регулације за
изградњу заштитног водног објекта-насипа
на десној обали реке Дрине на подручју
насељених места Липнички Шор и Јелав у
Лозници, у даљем тексту: План.
Члан 2.
У обухвату Плана у К.О. Шор налазе
се следеће катастарске парцеле: делови к.п.
бр. 897/1, 918/1, 919/2, 916, 917, 48/1, 48/2,
2506/1, 267, целе к.п. бр. 29, 45, 3044, 920/1,
40, 55/1, 57/3, 56, 57/2, 58/1, 38, 39, 76/2,
76/3, 80, 81, 86, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 100,
78/2, 79/1, 82/1, 82/2, 83, 84, 85, 924/2, 189,
190, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 77/2, 924/4, 193/2,
194/1, 191/1, 188/1, 188/2, 187, 186, 185, 184,
183, 182, 180, 179, 178, 177, 176, 175, 168, 169,
Страна 2
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170/1, 170/2, 171, 172, 173, 174/1, 174/2, 174/3,
174/4, 174/5, 181, 154, 155, 156, 157, 158, 159,
160, 161, 162, 163, 164/1, 164/2, 164/3, 164/4,
165, 166, 167, 939, 925/1, 235/3, 236/2, 928/3,
237/1, 238/2, 239/2, 926/3, 304/1, 304/2, 305,
306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314,
315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 936/3,
291/2, 291/1, 293/1, 290/3, 294/3, 295/1, 296/1,
303/1, 2682/1, 2681, 2683/1, 2685/1, 2686/1,
2687/1, 2688, 2689/1, 1001, 1002, 1003, 1004,
1005, 1006/1, 1006/2, 1007, 1008, 1009, 1010,
1011, 1012, 936/1, 1013, 1014, 1015, 1016,
1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023,
1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030,
1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037,
1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044,
1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 924/1, 101, 102,
103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111,
112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 130,
131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139,
140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148,
149, 150, 151, 152, 153, 937/2, 937/1, 2511/3,
2511/2, 2511/1, 2512, 2510, 2509, 2508, 2506/2,
2507, 2500, 938. Површина Плана у КО Шор
износи 95.78 хa.
У обухвату Плана у К.О. Јелав налазе
се следеће катастарске парцеле: делови к.п.
бр. 27/3, 431/1, 23/2, 422/4, 220/1, 210/3,
49/33, 49/3, 49/6, 49/16, 49/27, 45/4, 43/1,
42, 19/74, 19/76, целе к.п. бр. 22, 19/8, 19/34,
19/21, 19/78, 19/29, 19/39, 19/9, 19/26, 19/27,
19/28, 19/44, 19/45, 19/46, 19/47, 19/10, 229/1,
229/2, 229/5, 229/6, 229/7, 44/1, 45/1, 45/2,
45/3, 44/4, 46/1, 46/2, 46/3, 46/4, 49/1, 49/17,
49/18, 49/19, 49/15, 49/2, 47/1, 47/2, 207/9,
210/8, 220/2, 217/2, 261/1, 213/1, 214, 212,
211/1, 211/2, 229/3, 229/9, 227, 228. Површина
Плана у К.О. Јелав износи 27.18 ха.
Укупно површина Плана у КО Шор и
КО Јелав износи 122.96 ха.
Члан 3.
Циљ доношења Плана је стварање
планског основа за уређење и коришћење
простора намењеног за изградњу насипа,
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дефинисање површина јавне намене ради
утврђивања општег интереса и намене
простора у границама планског подручја, као
и правила за коришћење, уређење и заштиту
простора и изградњу у границама Плана.
Основни циљ доношења Плана је стварање
могућности за изградњу заштитног водног
објекта - насипа на десној обали реке Дрине
на подручју насељених места Липнички Шор
и Јелав у Лозници, којим се штити изграђено
подручје ових села од плављења.
План садржи: границу плана и обухват
грађевинског подручја; детаљну намену
земљишта; детаљну регулацију са
елементима за обележавање на геодетској
подлози; нивелационе коте јавних површина
(нивелациони план); попис парцела и опис
локација за јавне површине, садржаје
и објекте; коридоре и капацитете за
саобраћајну, енергетску, комуналну и другу
инфраструктуру; правила уређења и правила
грађења; графички део.
Члан 4.
Саставни део ове Одлуке су План
детаљне регулације за изградњу заштитног
водног објекта-насипа на десној обали
реке Дрине на подручју насељених места
Липнички Шор и Јелав у Лозници који се
састоји из текстуалног дела, графичког дела,
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документације са Извештајем о стратешкој
процени утицаја Плана детаљне регулације
за изградњу заштитног водног објектанасипа на десној обали реке Дрине на
подручју насељених места Липнички Шор и
Јелав у Лозници на животну средину, урађен
од стране „Инфоплан” доо из Аранђеловца,
децембра 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: 06-12/22-15-2				
Датум: 28. април 2022. године			
Л о з н и ц а					
ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

Страна 3
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ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
З А И З Г РА Д Њ У З А Ш Т И Т Н О Г В ОД Н О Г О Б Ј Е К ТА
– Н АС И П А Н А Д Е С Н О Ј О Б А Л И Р Е К Е Д Р И Н Е Н А
П ОД РУ Ч Ј У Н АС Е Љ Е Н И Х М Е С ТА Л И П Н И Ч К И Ш О Р И
ЈЕЛАВ У ЛОЗНИЦИ
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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,
54/13-одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/2020 и 52/2021) и
члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/07 и 83/14-др.
закон) и члана 40. И 84. Статута града Лознице («Службени лист града Лознице», број 1/19пречишћен текст), Скупштина града Лознице, на седници одржаној 28. априла 2022. године
донела је:
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ЗА ИЗГРАДЊУ ЗАШТИТНОГ ВОДНОГ ОБЈЕКТА – НАСИПА НА ДЕСНОЈ ОБАЛИ
РЕКЕ ДРИНЕ НА ПОДРУЧЈУ НАСЕЉЕНИХ МЕСТА ЛИПНИЧКИ ШОР И ЈЕЛАВ
У ЛОЗНИЦИ
План детаљне регулације за изградњу заштитног водног објекта – насипа на десној
обали реке Дрине на подручју насељених места Липнички Шор и Јелав у Лозници
(у даљем тексту: План, План детаљне регулације - ПДР) утврђује и разрађује детаљна
урбанистичка решења уређења простора и изградње објеката, и састоји се из:
o

Текстуалног дела који садржи:
–

општи део, односно полазне основе плана,

–

плански део (правила уређења и правила грађења),

–

смернице за спровођење плана,

o		 Графичког дела (постојеће стање и планска решења)
o		 Документационог дела
Текстуални и графички део су делови плана детаљне регулације који се објављују, док
се документациони део плана не објављује, али се ставља на јавни увид.
I ОПШТИ ДЕО- ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
1.

Правни И ПЛАНСКИ основ за израду плана

Правни основ за израду плана
-

Закон о планирању и изградњи («Службени гласник РС», бр. 72/09, 81/09 - исправка,
64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18,
31/19, 37/19, 9/20 и 52/2021),
Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и
урбанистичког планирања («Службени гласник РС» бр. 32/19),
Одлука о изради плана детаљне регулације за изградњу заштитног водног објекта –
насипа на десној обали реке Дрине на подручју насељених места Липнички Шор и Јелав
у Лозници, коју је донела Скупштина града Лозница на седници одржаној 20.02.2020. г.
(бр. одлуке 06-3/20-38-3), («Службени лист града Лознице» бр.4/2020).
Страна 5
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Плански основ за израду плана
-		 Просторни план града Лозница („Службени лист града Лознице“ бр. 12/11 и 13/11).
2.

Опис границе плана ДЕТАЉНЕ регулације

Граница Плана креће на тромеђи к.п. бр. 28/1, 29 и 916 K.O. Шор, па иде у смеру казаљке
на сату пратећи границу к.п. бр. 29, пресеца к.п. бр. 918/1 и 897/1, па наставља границом к.п.
бр. 45. Потом пресеца к.п. бр. 919/2, 48/1, наставља источном граничном линијом к.п.бр.
48/1 (планираном регулацијом Инфраструктурног коридора државног пута I-Б реда број
26) у дужини од око 44 метра, па затим прати планирану регулацију насипа, а онда поново
наставља источном граничном линијом к.п.бр. 48/1 (регулацијом државног пута) у дужини од
70 метара, обилази к.п. бр. 49, а потом поново наставља планираном регулацијом државног
пута и то по источним граничним линијама к.п.бр. 920/1, 55/1, 57/3, 58/1, 919/2, 76/2, 76/3,
76/2, 78/2, 79/1, 924/2, 191/1, 194/1, 193/2, 924/4, 77/2, 924/4, 193/2, 194/1, 191/1, 925/1, 235/3,
928/3, 236/2, 237/1, 238/2, 239/2, 926/3, 304/2, 303/1, 296/1, 295/1, 294/3, 290/3, 293/1, 292/1,
291/2, 936/3, 322, 2682/1, 2683/1, 2685/1, 2686/1, 2687/1, 2689/1, долази до четворомеђе к.п.бр.
2689/1, 2690/1, 2689/2 и 2690/2. Од поменуте четворомеђе се ломи и иде границом к.п. бр.
2689/1 и долази планиране регулације насипа кога прати у дужини од око 830 метара, па иде
границом к.п. бр. 2511/1, 2512, 2510, 2509, 2508, па иде границом к.п. бр. 2506/1 у дужини од
око 90 метара до североисточног угла к.п. бр. 2522, па пролази кроз к.п. бр. 2506/1 и долази
до западне међне линије к.п.бр. 2506/2, па наставља границом к.п. бр. 2506/2, 2500, 938,
па прати планирану регулацију пута(к.п. бр. 127), пресеца к.п. бр. 917, па наставља ка југу
пратећи границу к.п. бр. 917, 916, пресеца к.п.бр. 916 и даље прати границу к.п.бр. 897/1,
918/1, па границом к.п. бр. 29 долази до тромеђе бр. 28, 29 и 916 одакле је опис и почео.
Граница Плана у К.О. Шор обухвата следеће катастарске парцеле:
Делове к.п. бр. 897/1, 918/1, 919/2, 916, 917, 48/1, 48/2, 2506/1, 2679
Целе к.п. бр. 29, 45, 3044, 920/1, 40, 55/1, 57/3, 56, 57/2, 58/1, 38, 39, 76/2, 76/3, 80, 81,
86, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 100, 78/2, 79/1, 82/1, 82/2, 83, 84, 85, 924/2, 189, 190, 88, 90, 92,
94, 96, 98, 77/2, 924/4, 193/2, 194/1, 191/1, 188/1, 188/2, 187, 186, 185, 184, 183, 182, 180, 179,
178, 177, 176, 175, 168, 169, 170/1, 170/2, 171, 172, 173, 174/1, 174/2, 174/3, 174/4, 174/5, 181,
154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164/1, 164/2, 164/3, 164/4, 165, 166, 167, 939,
925/1, 235/3, 236/2, 928/3, 237/1, 238/2, 239/2, 926/3, 304/1, 304/2, 305, 306, 307, 308, 309, 310,
311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 936/3, 291/2, 291/1, 293/1, 290/3,
294/3, 295/1, 296/1, 303/1, 2682/1, 2681, 2683/1, 2685/1, 2686/1, 2687/1, 2688, 2689/1, 1001,
1002, 1003, 1004, 1005, 1006/1, 1006/2, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 936/1, 1013, 1014,
1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030,
1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046,
1047, 1048, 1049, 924/1, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115,
116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136,
137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 937/2, 937/1,
2511/3, 2511/2, 2511/1, 2512, 2510, 2509, 2508, 2506/2, 2507, 2500, 938,
Површина Плана у КО Шор износи 95.78 ha.
Страна 6

4. 5. 2022.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број 4

Граница Плана у К.О. Јелав почиње на североистоку на тромеђи к.п. бр. 27/2, 27/1 и
27/3 и иде у смеру казаљке на сату пратећи границу к.п. бр. 27/3, пресеца к.п. бр. 431/1 и
23/2, па наставља границом к.п. бр. 19/21 у дужини од 125 метара и стиже до границе „ПДР-а
инфраструктурног коридора државног пута I-Б реда број 26 на административној територији
града Лозница“ коју прати до планиране регулације насипа коју прати у дужини од око 78
метара, па поново прати границу ПДР-а инфраструктурног коридора државног пута I-Б реда
број 26 у дужини од око 650 метара, притом пратећи југоисточне граничне линије к.п.бр.
19/78, 19/45, 19/46, 19/10, 431/1, 229/1, 229/14, 229/9, 229/3, 422/4, 213/1, 216/1, 217/2, 220/2,
стиже до планиране регулације насипа коју обухвата и прати је у дужини од 60 метара и
продужава границом поменутог ПДР-а па по граничним линијама к.п.бр. 210/8, 207/9, 47/2,
47/1, 49/2, 49/15, пресеца планирани пут, па наставља планираном регулацијом пута, па
планираном регулацијом насипа у дужини од 81 метар, ломи се пресеца планирани насип, па
иде границом к.п. бр. 44/4, 44/1, пресеца к.п. бр. 43/1 и 42, па продужава границом к.п. бр. 42,
па планираном регулацијом реке, а потом границом к.п. бр. 27/3 којом стиже до тромеђе к.п.
бр. 27/2, 27/1 и 27/3 одакле је опис и почео.
Граница Плана у К.О. Јелав садржи следеће катастарске парцеле:
Делови парцела: 27/3, 431/1, 23/2, 422/4, 220/1, 210/3, 49/33, 49/3, 49/6, 49/16, 49/27,
45/4, 43/1, 42, 19/74, 19/76,
Целе парцеле: 22, 19/8, 19/34, 19/21, 19/78, 19/29, 19/39, 19/9, 19/26, 19/27, 19/28, 19/44,
19/45, 19/46, 19/47, 19/10, 229/1, 229/2, 229/5, 229/6, 229/7, 44/1, 45/1, 45/2, 45/3, 44/4, 46/1,
46/2, 46/3, 46/4, 49/1, 49/17, 49/18, 49/19, 49/15, 49/2, 47/1, 47/2, 207/9, 210/8, 220/2, 217/2,
261/1, 213/1, 214, 212, 211/1, 211/2, 229/3, 229/9, 227, 228,
Површина Плана у К.О. Јелав износи 27.18 ha.
У случају неког неслагања графичког прилога и овог пописа меродаван је графички
прилог бр. 1.1-1.2 – Катастарско топографски план са границом Р 1:2500.
3.

ОЦЕНА РАСПОЛОЖИВИХ ПОДЛОГА ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА
-

За потребе израде Плана коришћене су следеће подлоге:
Топографски план подручја од интереса размере 1:1000
Катастарски план предметних парцела у размери 1:2500

Из свега напред наведеног следи да су подлоге на којима се ради графички део Плана
у складу са чланом 32. став 3. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“ бр.72/09,
81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС,98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18,
31/19, 37/19, 9/20 и 52/2021).
У случају неког неслагања описа и графичког прилога важи графички прилог бр. 1.1 1.2 „Катастарско топографски план са границом“.
4.

ЗАХТЕВИ О ПОСТОЈЕЋЕМ СТАЊУ И УСЛОВИМА ПЛАНИРАНЕ ИЗГРАДЊЕ
И КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА

Подаци о постојећем стању и условима коришћења, ради израде Плана, затражени су и
добијени од следећих надлежних организација и предузећа:
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табела бр 2: списак тражених и добијених услова:
Услови

Добијен

Број услова

Датум
добијања
услова

1.

А.Д. „Електромрежа Србије“ Београд

Да

2.
3.

Републички хидрометереолошки завод
„Лозница - гас“ д.о.о. Лозница
Министарство пољопривреде, шумарства и
водопривреде, Републичка дирекција за воде
Министарство одбране, Сектор за материјалне
ресурсе, Управа за инфраструктуру
Телеком Србија, а.д. Дирекција за технику
Републички сеизмолошки завод
ЈП “Србијашуме”, Београд
ЈКП „Топлана-Лозница“
ЈП „Водовод и канализација“
Завод за заштиту природе Србије
Електродистрибуција Србије
Министарство пољопривреде, шумарства и
водопривреде
Завод за заштиту споменика културе „Ваљево“
Министарство унутрашњих послова
ЈВП “Србијаводе“
Одељење за привреду и економски развој

Да
Да

130-00-UTD-003-678/2021002
922-3-44/2021
LG-473/21

Да

325-05-000491/2021-07

24.05.2021.

Да

8274-2

26.05.2021.

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

А332-212894/1
02-234/2021-1
8040
250-1
142/623
03 бр. 021-1564/2
20700-Д.09.14-35870/1-21

25.05.2021.
29.05.2021.
10.06.2021.
21.05.2021.
21.06.2021.
21.06.2021.
26.05.2021.

Да

350-00-00037/2021-09

21.06.2021.

Да
Да
Да
Да

246/1
217-7233/21-1
5495/1
501-81-/20214-VI

23.06.2021.
23.07.2021.
17.08.2021.
16.09.2021.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

03.06.2021.
27.05.2021.
02.06.2021.

Друга документа значајна за израду Плана:
- Идејно решење заштите насеља Јелав (град Лозница) од великих вода Дрине у зони
аутопута Шабац - Лозница, које је израдио „Хидрозавод ДТД“ ад из Новог Сада
- Идејно решење заштите насеља Липнички Шор (град Лозница) од великих вода Дрине у
зони аутопута Шабац - Лозница, које је израдио „Хидрозавод ДТД“ ад из Новог Сада
5.

ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ВИШЕГ РЕДА

Плански основ за израду Плана детаљне регулације за изградњу заштитног водног
објекта - насипа на десној обали реке Дрине на подручју насељених места Липнички Шор
и Јелав у Лозници је Просторни план града Лозница („Службени лист града Лознице“, број
12/2011 и 13/11).
5.1.

ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ГРАДА ЛОЗНИЦА
(„Службени лист града Лознице“, број 12/11 и 13/11)
2. ПЛАНСКА РЕШЕЊА ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА
2.1. ПРИРОДНИ СИСТЕМИ И РЕСУРСИ
2.1.3. Воде и водно земљиште
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У погледу коришћења и уређења вода и водног земљишта, приоритет је на рационалном
газдовању водним ресурсима и одрживом коришћењу за потребе водоснабдевања насеља
и привредних капацитета, заштити вода и заштити од вода, изградњи мХЕ и рибњака и
наводњавања пољопривредних површина.
Заштита од вода спроводиће се применом комбинације хидротехничких и
организационих мера, где је неопходна примена активних мера заштите од бујица и ерозивних
процеса које обухватају техничке радове (прагови и бујичарске преграде), биотехничке
радове (градони, плетери, контурни ровови, итд.) и биолошке радове (пошумљавање,
затрављивање, мелиорација пашњака). Неопходно је уређење доњег тока реке Дрине као
и ојачавање постојећих одбрамбених насипа дуж речног тока Дрине, ради заштите града
Лознице и околних насеља најмање од тзв. стогодишњих великих вода и пољопривредних
површина најмање од тзв. педесетогодишњих великих вода. На мањим водотоцима уређење
се врши искључиво методама натуралне регулације, да би се сачувале њихове еколошке и
амбијенталне вредности, као и биодиверзитет. За стабилизацију корита користити искључиво
природне материјале (камен, габионе са шљунком и каменом, фашине), уз стабилизацију
обала фитосанационом заштитом, наменски одабраним растињем итд.
2.4.2. Водопривредна инфраструктура
Водопривреда
Свако неконтролисано уклањање вегетације са обала водотокова, формирање
комуналних депонија, депоновање било каквог материјала строго је забрањено. Заштитни
објекти са обостраним заштитним појасом су неприкосновени - није дозвољена изградња
било каквих објеката на њима, а неизбежно укрштање инфраструктуре могуће је само под
условом очувања пројектоване стабилности и функционалности. У самом кориту за велику
воду могу се градити регулациони објекти у склопу уређења водотока. Тип регулационих
објеката и њихов карактер у директној је зависности од садржаја у приобаљу - ови објекти
се граде првенствено у циљу заштите приобаља од штетног утицаја вода (ерозије обала или
изливања).
У циљу повећања поузданости постојећих линијских заштитних система, потребно је
применити концепт заштите применом, комбинованих метода. Задржавање дела поплавног
таласа помоћу мини и микро акумулација, као и ретензија, представља једну од мера активне
одбране од поплава. Размотрити могућност обезбеђења ретензија у сливном подручју
опремљених објектима за прихват великих вода и користити их само у изузетним приликама,
када су главни објекти заштите - насипи, угрожени или када велике воде превазилазе
обезбеђени степен заштите.
-

Поред поменутих, основна планска решења су и:
наставак изградње насипа дуж реке Дрине у циљу заштите пољопривредног
земљишта;
није дозвољена изградња ограда у водном земљишту до минор корита, тј. обебеђује се
коридор дуж минор корита у ширини од 5м као инспекцијска стаза;

Страна 9

Број 4

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

4. 5. 2022.

3.2.2. Правила грађења инфраструктурних система
Мрежа / објекат
Одбрамбени насип

Водно земљиште
Земљиште које се
не брани од поплава
(плављени терени)

Водопривреда
Заштитна зона / појас
Правила / могућност изградње
Минимум 5m, обострано од Забранити изградњу стамбених, угоститељских
хоризонталне пројекције, и производних објеката, а евентуална изградња
односно ножице насипа.
инфраструктуре у близини условљена је режимом
заштите и функционисања одбрамбеног насипа.
Изградњу објеката и постројења у склопу и
непосредној близини насипа обавити по важећим
прописима и

Дефинисана
површина
представља
заштићену
зону.
Дефинисана
површина
представља
натуралну
заштићену зону.

нормативима (Примењује се Закон о водама Сл. лист
РС бр. 30/10).
За добијање сагласности за градњу објеката у близини
насипа потребно је испоштовати стандарде, услове и
сагласности ЈВП ‘’Србијаводе’’.
За евентуалне активности на овим површинама
обавезна је сагласност и надзор ЈВП ‘’Србијаводе’’.
Забрањена је изградња стамбених, угоститељских и
производних објеката, а евентуална изградња мреже
инфраструктуре на плављеном терену и у близини
условљена је режимом заштите и коришћења.
(Примењује се Закон о водама Сл. лист РС бр.
30/10).
За евентуалне активности на овим површинама
обавезна је сагласност и надзор ЈВП ‘’Србијаводе’’.

3.2.4. Правила грађења на водном земљишту
Водно земљиште јесте земљиште на коме стално или повремено има воде, због чега
се формирају посебни хидролошки, геоморфолошки и биолошки односи који се одражавају
на акватични и приобални екосистем. Обала јесте појас земљишта (ширине до 10 m) који
се налази непосредно уз корито водотока, језера, акумулација и других површинских вода.
Подручје заштићено од поплава је појас земљишта ширине 50m рачунајући од унутрашње
ножице насипа. Саставни део насипа за одбрану од поплаве чине заштитни појас са шумом и
заштитним зеленилом у инундационом подручју у ширини од 50m поред насипа.

ПРИМЕР 1 – КАДА НЕМА НАСИПА
Q50год – према посебном прорачуну нивоа 50
-годишње воде
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У складу са чланом 77 Закона о водама, земљиште и водене површине у подручју шире
и уже зоне заштите изворишта водоснабдевања, заштићени су од намерног или случајног
загађивања. Обавезно је уређење и одржавање уже зоне заштите изворишта, које обухвата
редовну контролу наменског коришћења земљишта.
На подручју шире зоне заштите водоизворишта успоставља се режим селективног
санитарног надзора и заштите од загађивања животне средине те на тим просторима није
дозвољена интензивна употреба пестицида, хербицида и вештачких ђубрива на земљишту
које се користи у пољопривредне сврхе.
На водном земљишту је:
-

-

забрањена изградња индустријских и других објеката чије отпадне материје могу
загадити воду и земљиште или угрозити безбедност водопривредне инфраструктуре;
дозвољена изградња објеката компатибилних водном земљишту под условом да се у
пројектовању и извођењу обезбеди каналисање и пречишћавање отпадних вода у складу
са стандардима прописаним законом;
дозвољена изградња објеката за рекреацију и туризам под условима заштите животне
средине у складу са законом;
неопходно да сви постојећи објекти обезбеде каналисање и пречишћавање отпадних
вода у складу са законом; и
дозвољена сепарација шљунка.

-

Правила за изградњу објеката на обали
Објекти који могу да се граде су:
објекти за туристичко-рекреативне сврхе;
пратећи објекти (шанк-барови, просторије за пресвлачење и сл.);
дрвене сојенице и настрешнице;
партерно уређење (спортски терени, опрема, мобилијар, плаже и сл.);
рибњаци;
мини акумулације; и
системи за пречишћавање вода.

-

Пратећи објекти (шанк-барови, одморишта, просторије за опрему и сл.) могу бити
површине до 40m2, максималне спратности П+Пк. Објекти за туристичко-рекреативне
сврхе, комерцијални и угоститељски могу бити максималне површине 400m2, максималне
спратности П+1+Пк.
3.3. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА
3.3.2. Приоритетна планска решења и пројекти
-

-

заштита најквалитетнијег пољопривредног земљишта (долине река Дрине, Јадра и
Лешнице), као и заштитне мере и радови на теренима угроженим ерозионим процесима
(североисточни и југозападни брдско–планински део Општине) подизањем и гајењем
пољозаштитних појасева, сађењем вишегодишњих дрвенастих биљака
пошумљавање огољених повшина, посебно у горњим деловима речних токова
(приобални делови), ради заустављања неповољног дејства бујичних токова и
очувања земљишног покривача;
водоснабдевање насеља и привредних капацитета;
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заштита вода и заштита од вода;
наводњавање пољопривредних површина;
обука становништва за рад у пољопривреди, туризму и угоститељству;
адаптација и реконструкција постојећих објеката јавних служби или изградња нових;
организација и формирање мобилних здравствених служби;
адекватан смештај и брига о старим лицима;
инфраструктурно и комунално опремање радно-привредних зона
уређење излетишта и плажа;
одржавање путне мреже и обезбеђивање свих путно-пружних прелаза;
изградња бициклистичких стаза;
заштита свих водоизворишта и формирање санитарних заштитних зона;
изградња ППОВ;
наставак изградње насипа дуж реке Дрине;
заустављање непланске експлоатације шљунка; и
уклањање дивљих депонија и увођење система за рециклажу.
АНАЛИЗА И ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА

Подручје града Лозница се налази у западном делу Републике Србије на самој граници
са Босном и Херцеговином уз реку Дрину. Са северне и источне стране граничи се са
територијом града Шабац, са јужне стране са општином Крупањ са југозападне стране са
општином Мали Зворник, док се са западне стране налази река Дрина и државна граница
са Босном и Херцеговином. Град Лозница припада Мачванском управном округу и Региону
Шумадија и западна Србија.
На територији града Лозница налази се 47 катастарских општина и 54 насеља.
Насеља Јелав и Липнички Шор су са југоисточне стране ограничена државним путем
првог Б реда број 26, а са северозападне стране су ограничена реком Дрином
6.1. ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА ПОВРШИНА И ВРСТА ИЗГРАДЊЕ
Планом су обухваћена два насеља, Јелав и Липнички Шор, укупне површине 122,96ha
(27,18ha+95,78ha).
У оквиру насеља Јелав најзаступљеније је пољопривредно земљиште око 17ha, односно
62,77% обухваћеног насеља, које под разним пољопривредним културама и воћњацима.
Кроз обуваћено насеље протиче поток Црњава.
У северозападном делу Плана заступљено је шумско земљиште, које заузима површину
од око 3,46ha.
Уз постојеће саобраћајнице и поток Црњава груписано је становање руралног типа са
окућницама и засадима. Становање заузима површину од 5,46ha, односно 20,09% обухваћеног
насеља Јелав.
У оквиру насеља Липнички Шор је такође најзаступљеније пољопривредно земљиште,
које заузима површину од око 70,85ha, односно око 74% површине обухваћеног насеља.
У северном и југозападном делу посматраног подручја је заступљено водно
земљиште.
У централном делу насеља је груписано становање руралног типа. Такође, становање
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је разуђено и у северном и југозападном делу плана, такође руралног типа. У оквиру насеља
Липнички Шор становање заузима површину од око 12,59 ha.
У оквиру зоне становања у централном делу издваја се простор намењен пословању.
Шумско земљиште је заступљено по ободу границе Плана у северозападном и
југоисточном делу насеља.
Саобраћајна инфраструктура је недовољно развијена у оба насеља. Делови постојећих
путева су асфалтирани, док већину саобраћајне инфраструктуре чине земљани путеви и
путеви посути ризлом.
7.

ЦИЉ ИЗРАДЕ ПЛАНА
•
•
•
•

Општи циљ израде Плана је:
стварање планског основа за уређење и коришћење простора намењеног за изградњу
насипа;
дефинисање површина јавне намене;
утврђивање намене простора у границама планског подручја;
правила за коришћење, уређење и заштиту простора и изградњу у границама Плана.

Основни циљ израде Плана је стварање могућности за изградњу заштитног водног
објекта – насипа на десној обали реке Дрине на подручју насељених места Липнички шор и
Јелав у Лозници, којим се штити изграђено подручје ових села и пољопривредног земљишта
од плављења.

II ПЛАНСКИ ДЕО ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
1. начин коришћења земљишта
Овим планским документом је обухваћен простор планиран за изградњу насипа као
заштитног водног објекта и два насеља – Липнички шор и Јелав, која се насипом штите од
поплавних таласа реке Дрине.
С обзиром, да се обухваћена насеља одликују породичним становањем са околним
обрадивим површинама, воћњацима и њивама, не планира се цела површина Плана као
грађевинско земљиште.
У оквиру границе Плана, планирана површина грађевинског подручја износи 41,89 ha
и то у насељу Јелав, грађевинско подручје је површине 11,57 ha а у насељу Липнички Шор
30,32 ha .
Све површине у оквиру грађевинског подручја које нису дефинисане као површине
јавне намене су остале намене и намењене су становању, пословању и туризму. Површина
земљишта за остале намене у оквиру грађевинског подручја, заузима укупно у насељу Јелав
5,73 ha, односно 21,08% површине плана а у насељу Липнички Шор површина осталих
намена је 14,49 ha, односно 15,13%.
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1.1.		 ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ - ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ
Укупна планирана површина за јавне намене у насељу Јелав износи 5,84ha, односно
21,48% од укупне површине насеља а у насељу Липнички Шор површина за јавну намену
износи 15,83 ha односно 16,52% од укупне површине насеља.
Планиране грађевинске парцеле за површине јавне намене планиране су за саобраћајне
површине, инфраструктурну површину, односно за трафостаницу, заштитни водни објекат –
насип и водно земљиште.
Укупна површина јавних намена износи 21,67ha. Површине по наменама дате су у
табели бр. 1. Упоредни биланс намена површина.
Граница површина јавне намене је дата линијама (регулациона линија), која је
дефинисана тачкама за које су дате координате и приказане су на графичком прилогу бр. 3. ”
Регулационо-нивелациони план“ размере Р1:1000.
Планом су површине јавне намене, у односу на постојеће стање, у насељу Јелав увећане
увећане за 4,64 hа а у насељу Липнички Шор за 7,46 hа.
ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ
Водно земљиште је у оквиру обухвата Плана је планирано на површини од 15,94
hа, којима се планира и водни заштитни објекат - насип. Водно земљиште, односно поток
Црњава је планиран за регулацију и уређење целог тока кроз подручје плана. Поток Црњава
кроз насеље Јелав протиче у укупној дужини од 608m. У делу где је планиран насип поток
се зацевљује, a како би се омогућило нормално функционисање потока Црњава предвиђена
је изградња црпне станице.
Овим Планом се планира регулација свих водотокова и уређење водног земљишта и
простора уз водно земљиште.
Овим Планом се забрањује затрпавање повремених водених токова. Забрањује се
зацевљење потока и повремених водених токова. Дозвољено је зацевљење на појединачним
местима, код укрштања са саобраћајном инфраструктуром и код укрштања са насипом и на
краћим појединим деоницама за потребе проширања површина јавне намене. За зацевљења
водених токова неопходна је целокупна техничка документација уз сагласност надлежног
предузећа за управљање водама.
Водно земљиште обухвата укупно површину од 15,94ha (Јелав-4,73 ha, Липнички Шор11,21 ha). У односу на постојеће стање водно земљиште је увећано за 11,18 ha, због планирања
регулације свих водотока и планиране изградње заштитног водног објекта - насипа.
ЗАШТИТНИ ВОДНИ ОБЈЕКАТ- НАСИП
На основу Идејног решење заштите насеља Јелав и насеља Липнички Шор (град Лозница)
од великих вода Дрине у зони аутопута Шабац - Лозница, које је израдио „Хидрозавод ДТД“
ад из Новог Сада, дефинисана је потребна површина за изградњу заштитног водног објекта насипа. Површина планирана за изградњу насипа у насељу Јелав је 3,48 ha, односно 12.80%
од укупне површине насеља, а у насељу Липнички Шор планирана површина за изградњу
насипа је 6,32 ha, односно 6,60% од укупне површине обухваћеног насеља.
ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ
У обухвату насеља Липнички Шор планиране су парцеле јавне намене, од којих је
28 планирано за путно земљиште (ШС бр.1 - ШС бр.28), једна за водни заштитни објекат
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(ШВ бр.1), за водно земљиште две површине (ШВ бр.2 и ШВ бр.3) и једна површина за
трафостаницу (ШИ бр.1).
У обухвату насеља Јелав планиране су парцеле јавне намене, од којих је 5 планирано
за путно земљиште (ЈС бр.1 - ЈС бр.5) ), једна за водни заштитни објекат (ЈВ бр.1), за водно
земљиште две површине (ЈВ бр.2 и ЈВ бр.3)
Граница површина јавне намене је дата линијама (регулациона линија), која је
дефинисана тачкама за које су дате координате и приказане су на графичком прилогу бр. 3.
”Регулационо нивелациони план“ размере Р1:1000
НАСЕЉЕ ЛИПНИЧКИ ШОР
Саобраћајне површине:
ШС 1: део к.п. бр. 918/1 К.О. Шор
ШС 2: део к.п. бр. 919/2, 45 и 48/1 све у К.О. Шор
ШС 3: део к.п. бр. 920/1 К.О. Шор
ШС 4: део к.п. бр. 57/2, 56, 920/1, 49, 58/1, 57/3, 48/1, 39, 38, 919/2, 55/1, 3044, 40 и 917 све у
К.О. Шор
ШС 5: део к.п. бр. 918/1 К.О. Шор
ШС 6: део к.п. бр. 916 К.О. Шор
ШС 7: део к.п. бр. 917 К.О. Шор
ШС 8: део к.п. бр. 126, 127 и 128 све у К.О. Шор
ШС 9: део к.п. бр. 938 К.О. Шор
ШС 10: део к.п. бр. 1015, 1029, 1028, 1026, 1025, 1024, 1023, 1022, 1027, 1014, 938, 125 и 123,
све у К.О. Шор
ШС 11: део к.п. бр. 1037, 1036, 1033, 1035, 1039, 84, 83, 1031, 109, 108, 107, 106, 104, 102, 101,
100, 98, 96, 94, 92, 90, 88, 87, 1038 и цела к.п.бр. 924/1 све у К.О. Шор
ШС 12: део к.п. бр. 191/1 и цела 924/2 К.О. Шор
ШС 13: цела к.п. бр. 924/4 К.О. Шор
ШС 14: део к.п. бр. 1037, 1036, 1035, 1034, 1032, 1039, 1019, 1018, 1017, 1016, 1015, 1048,
1044, 163, 1028, 1020, 1004, 162, 161, 154, 1038 и целе к.п. бр. 1021 и 936/1,све у К.О. Шор
ШС 15: део к.п. бр. 1020, 176 и цела парцела 175 све у К.О. Шор
ШС 16: део к.п. бр. 1048, 1049 и цела парцела 926/3, све К.О. Шор
ШС 17: цела к.п. бр. 925/1 К.О. Шор
ШС 18: цела к.п. бр. 928/3 К.О. Шор
ШС 19: део к.п. бр. 939 К.О. Шор
ШС 20: цела к.п. бр. 165 К.О. Шор
ШС 21: цела к.п. бр. 937/2 К.О. Шор
ШС 22: цела к.п. бр. 150 К.О. Шор
ШС 23: део к.п. бр. 146 К.О. Шор
ШС 24: део к.п. 146, 145, 144, 141, 937/1, 2510, 2509, 148, 147, 2508 све у К.О. Шор
ШС 25: део к.п. 937/1, 1006/1, 1006/2, 154, 936/3 све у К.О. Шор
ШС 26: део к.п. 2679, 317, 312, 319, 318, 315, 1001, 310, 308, 936/3, 322, 321 све у К.О. Шор
ШС 27: цела к.п., 294/3 К.О. Шор
ШС 28: део к.п. 2689/1, 2687/1, 2686/1, 2685/1, 2683/1 све у К.О. Шор
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Водни заштитни објекат-насип:
ШВ 1: део к.п. бр. 2511/3, 937/1, 1003, 1002, 2679, 317, 316, 3044, 48/1, 48/2, 45, 29, 2510,
2509, 141, 146, 145, 144, 149, 148, 147, 2508, 2506/1, 2506/2, 152, 129, 1001, 1006/2, 154, 156,
155, 157, 158, 159, 919/3, 40, 39, 38, 917, 87, 86, 91, 89, 93, 95, 99, 97, 100, 101, 105, 103, 107,
106, 108, 111, 110, 118, 115, 112, 127, 126, 124, 122, 121, 120, 117, 116, 125, 938, 132, 130, 131,
133, 135, 936/3, 939, 897/1, 918/1 и цела к.п. бр. 2507 све у К.О. Шор
Водно земљиште:
ШВ 2: део к.п. бр. 95, 97, 39, 38, 93, 87, 86, 40, 91, 917, 89, 897/1, 918/1, 29, све К.О. Шор
ШВ 3: део к.п. бр. 2679, 322, 321, 2689/1, 2687/1, 2686/1, 2685/1, 2683/1, 1001, 1003, 936/3,
2682/1 и целе парцеле 2688, 320 и 2681, све у К.О. Шор
Инфраструктурна површина:
ШИ 1: део кп.бр. 308, 310 К.О. Шор
НАСЕЉЕ ЈЕЛАВ
Саобраћајне површине:
ЈС 1: део к.п. бр. 229/1, 229/9 и цела к.п.бр. 229/14, све у К.О. Јелав
ЈС 2: део к.п. бр. 19/28 све у К.О. Јелав
ЈС 3: део к.п. бр. 19/78, 19/44, 19/39, 19/29, 19/27, 19/28, 19/26, 19/9, 19/8, 19/21 све у К.О.
Јелав
ЈС 4: део к.п. бр. 229/2, 229/1 све у К.О. Јелав
ЈС 5: део к.п. бр. 46/3, 45/4, 228, 214, 211/2, 49/1, 212, 211/1, 49/17, 229/9, 229/7, 229/6, 229/5,
229/3, 229/2, 229/1, 49/19, 49/18, 46/1, 45/3, 45/2, 422/4 све у К.О. Јелав
ЈС6: део к.п.бр. 49/33, 49/6, 49/3 све у К.О. Јелав
Водни заштитни објекат-насип:
ЈВ 1: део к.п. бр. 45/4, 44/4, 47/1, 47/2, 44/1, 22, 19/34, 19/8, 210/3, 220/2, 210/8, 220/1, 207/9,
49/2, 43/1, 42, 19/21, 19/78, 19/77, 19/76, 19/74, 422/4, 49/3, 49/16, 49/33, 431/1, 49/27, 49/15,
49/6 све у К.О. Јелав
Водно земљиште:
ЈВ 2: део к.п. бр. 43/1, 42, 431/1, 27/3, 22, 23/2 све у К.О. Јелав
ЈВ 3: део к.п. бр. 19/8, 229/6, 229/5, 229/2, 229/1, 45/3, 45/2, 431/1 све у К.О. Јелав
У случају неслагања графичког и текстуалног дела Плана по питању података о
катастарским парцелама, меродаван је графички прилог бр. 4. - “План регулације површина
јавних намена“ Р = 1:2 500.
1.2. ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ - ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ
Грађевинско земљиште у оквиру Плана се планира као површине остале намене и то:
становање, пословање у оквиру насеља Липнички шор и туризам у насељу Јелав.
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Укупна планирана површина за остале намене износи 20,21 ha, односно за насеље Јелав
5,73 ha а за насеље Липнички Шор 15,04 ha.
Планом су површине остале намене, у односу на постојеће стање, увећане за 7,51 hа.
1.3. ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ
Пољопривредно земљиште заузима површину од 75,45ha, односно у насељу Јелав
заузима површину од 13,48 ha а у насељу Липнички Шор 64,11 ha, што је више од 50,00%
површине Плана. Пољопривреда (баште, воћњаци, виногради) се може наћи и уз становање,
у зонама становања.
Планом је предвиђено смањење површина пољопривредног земљишта, на рачун
изградње заштитног водног објекта-насипа и ширења становања.
Осим примарне пољопривредне производње, на пољопривредном земљишту се могу
градити и следећи објекти примарне пољопривредне производње: магацини за репроматеријал
(семе, саднице и сл.), објекти за производњу поврћа у затвореном простору (стакленици,
пластеници), објекти за производњу гљива, глистењаци, тресетишта, просецање пољских
путева, као и објекти од општег интереса утврђени на основу закона и одговарајућег
урбанистичког плана.
На пољопривредном земљишту су дозвољени сви радови који доприносе побољшању
економских услова пољопривредне производње, повећању вредности пољопривредноруралног подручја, као и унапређењу еколошких и социјалних услова средине, у циљу трајног
очувања квалитета укупног простора.
1.4. ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ
Шумско земљиште заузима површину од 5,48ha, односно у насељу Јелав заузима
површину од 2,13 ha а у насељу Липнички Шор 3,35 ha. Површине шума обухватају мање
површине у северном, северозападном и југозападном делу насеља Липнички шор и јужном
делу Плана, док у насељу Јелав заузимају северне и северозападне делове Плана.
На територији планског обухвата, а на основу услова ЈП „Србијашуме“, налази се
део Газдинске јединице „Дринско-Савске аде“ којом газдује Шумско газдинство „Борања“
Лозница.
Основна намена шума обухваћених Планом је дефинисана као производња техничког
дрвета, производња осталих производа и заштита вода III степена.
Планом су обхваћене површине на којима се налазе састојине врба, топола и вештачки
подигнуте састојине топола и лишћара. Степен угрожености шума од пожара обухвата V
степен угрожености.
На планском подручју налазе се шуме високе заштитне вредности HCVF – 4 (заштита
вода), представљају подручја која пружају основне природне користи у критичним
ситуацијама.
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1.5. БИЛАНС НАМЕНА ПОВРШИНА
Табела 2. Биланс површина по намени:
Намена површина

постојећа површина

планирана површина

ha

%

ha

%

0,29
/
0,91

1,07
/
3,45

1,11
3,48
1,25

4,08
12,80
4,60

1,20

4,42

5,84

21,48

5,46

20,09

5,52

20,31

/

/

0,21

0,77

укупно површине осталих намена

5,46

20,09

5,73

21,08

1

шумско земљиште

3,46

12,73

2,13

7,84

2

Пољопривредно земљиште

17,06

62,77
100
22,10

13,48

49,60
100
22,10

ЈЕЛАВ
ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ
Површине јавне намене
1
2
3

Саобраћајне површине
Водни заштитни објекат-насип
Водно земљиште

укупно површине јавне намене
Површине осталих намена
1

Становање

2

Туризам

укупно ЈЕЛАВ

27,18

27,18

ЛИПНИЧКИ ШОР
ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ
Површине јавне намене
1
2
3
4

Саобраћајне површине
Водни заштитни објекат-насип
Водно земљиште
Инфрастуктурна површина-трафо станица

укупно површине јавне намене

4,52
/
3,85
/

4,72
/
4,02
/

4,61
6,32
4,89
0,16

4,81
6,60
5,11
0,17

8,37

8,74

15,98

16,68

Површине осталих намена
1

Становање

12,59

13,14

14,66

15,31

2

Пословање

0,38

0,40

0,38

0,40

укупно површине осталих намена

12,97

13,54

15,04

15,70

1

шумско земљиште

3,59

3,75

3,35

3,50

2

Пољопривредно земљиште

70,85

61,41

укупно ЛИПНИЧКИ ШОР

95,78

73,97
100
77,90

64,11
100
77,90

укупно ПДР

122,96
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ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА

2.1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ЗА ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ ОДРЕЂЕНЕ ПЛАНОМ
Простор у обухвату Плана детаљне регулације подељен је у складу са постојећим
стањем и специфичним обухватом плана, односно обухваћеним насељима која су површински
потпуно раздвојена.
Подела простора на целине је извршена на следећи начин:
Целина насеља Липнички шор, обухвата насеље и насип. Површина ове целине је
122,96 ha.
Целина насеља Јелав обухвата насеље и насип. Површина ове целине је 27,18 ha.
У оквиру целине насеља Липнички Шор и целине насеља Јелав извршена је подела на
зоне у односу на заступљене намене земљишта.
ЗОНА СТАНОВАЊА која је у оба насеља углавном заступљена уз главне саобраћајне
токове, са изузетком у целини Липнички Шор где се становање местимично јавља уз планирани
насип. Зона становања је подељена на три подзоне, С1, С2 и С3. Подзоне су дефинисане у
односу локацију становања, односо да ле се становање налази у брањеном или небрањеном
подручју.
Подзона С1 - становање се налази у брањеном подручју.
Подзона С2 - становање се налази у брањеном подручју. Становање које је са једне
стране ограничено насипом, а са друге бетонским зидом ради заштите од поплавног таласа.
Подзона С3 - становање се налази у небрањеном подручју
ЗОНА ПОСЛОВАЊА заступљена у само центру насеља Липнички Шор.
ЗОНА ТУРИЗМА заступљена у насељу Јелав у северозападном делу насеља.
ЗОНА НАСИПА - овом зоном обухваћени су планирани заштитни водни објекти.
Подела ове зоне на подзоне је извршена у односу на локације насипа - подзона Н1 се односи
на планирани насип у насељу Липнички Шор а подзона Н2 се односи на насип у насељу
Јелав.
2.2. ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА
Општа правила грађења, парцелације и регулације односе се на све намене.
Појединачна правила грађења односе се на појединачне намене.
Правила и услови се дају као:
минималне вредности (величина парцеле, ширина фронта, растојања од границе
парцела, проценат незастртих и зелених површина, грађевинска линија),
обавезујући услови (регулациона линија, паркирање),
максималне вредности (индекс заузетости, спратност објеката).

−
−
−

Правила за положај објеката
Положај објекта регулише се дефинисањем грађевинских линија на парцели у односу
на: регулацију, бочне суседне парцеле и задњу границу парцеле.
Све грађевинске линије у границама парцеле морају бити постављене тако да:
• не представљају сметњу функционисању објекта на парцели,
• не представљају сметњу при постављању мреже инфраструктуре,
• не смеју да угрозе функционисање и статичку стабилност постојећих објеката на
суседним парцелама.
o
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Однос грађевинске линије према регулационој линији одређује се растојањем од
регулационе линије, односно од крајње линије профила саобраћајнице.
Грађевинска линија може да буде на одговарајућој регулационој линији, или да буде
повучена од регулационе линије ка унутрашњости блока (парцеле).
Грађевинска линија надземних, подземних објеката и делова објекта који нису у систему
функционисања саобраћаја и комуналних постројења не могу изаћи из оквира регулационе
линије.
У односу на суседне парцеле, објекти могу бити постављени:
–
слободностојећи, када објекат не додирује ни једну линију грађевинске парцеле.
Према дефиницији грађевинске линије, све подземне и надземне етаже објекта налазе се
унутар вертикалних равни дефинисаних грађевинским линијама. Одступања делова објеката
од овог правила дефинисана су на следећи начин:
• Уколико је различита од грађевинске линије осталих етажа објекта, грађевинска линија
приземља и подземних делова објеката дефинише се посебно, растојањем у односу на
грађевинску односно регулациону линију.
• Подземна грађевинска линија не сме да прелази границе парцеле.
• Грађевинска линија подземних делова објекта (гараже и сл.) може се поклапати са
бочним и задњом границом парцеле, а према регулационој линији може се поклапати
са регулационом или са надземном грађевинском линијом у складу са правилима зоне.
Правила грађења за објекте
Објекти се могу прилагођавати условима терена и по хоризонтали и по вертикали.
Дозвољена је изградња објеката компактног габарита, али и разуђеног габарита, где сви
делови објекта не морају бити исте висине, нити постављени на исти начин у односу на
грађевинску линију.
Дозвољена је каскадна изградња објеката. Кота приземља и кота венца, односно слемена
се одређују на исти начин као и за друге објекте.
o

Однос постојећих и планираних објеката
Постојеће грађевинске линије изграђених објеката се задржавају. Уколико постојећи
објекат не испуњава неке од услова дефинисаних планом детаљне регулације, који су везани
за неопходна растојања од граница парцела и од суседних објеката, интервенције извршити
у складу са правилима дефинисаним у делу који се односи на интервенције на постојећим
објектима. Уколико се врши замена објекта, објекат се мора градити по свим условима за
нове објекте.
Могуће је планирање и изградња више објеката на једној парцели:
–
уколико су објекти функционална целина везана за заједничко коришћење једне
парцеле,
–
уколико је то предвиђено посебним правилима за зону.
Ако се планира више објеката на парцели, укупни капацитети за изградњу парцеле се
не могу прекорачити и морају се поштовати сви други услови везани за растојања објеката
од граница парцеле.
За становање у унутрашњости парцеле дозвољава се и изградња помоћних објеката
(гаража, остава и сл). Уколико је објекат са предбаштом повучен у односу на регулациону
линију, гаража може бити у унутрашњости парцеле, на истој линији са објектом. На
регулационој линији се може наћи само уколико се грађевинска линија и регулациона линија
поклапају и уколико је то планирано и приказано на графичком прилогу бој 3 «Регулационо
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нивелациони план». Маневарски простор за приступ паркинг местима мора бити на парцели.
Остали помоћни објекти не могу бити на регулационој линији. Неопходна растојања која
важе за стамбени објекат важе и за помоћне објекте, осим ако је у постојећем стању другачије.
Изузетно помоћни објекти се могу поставити на мањем удаљењу или на међи уколико не
угрожавају изграђене објекте на суседним парцелама.
–
–
–
се
сл.

Помоћни објекат се може поставити на међу (бочну и задњу):
уз сагласност суседа;
уколико на суседној међи постоји објекат, дозвољено је постављање у дужини
преклапања;
уколико је постојао легалан објекат на међи, који се замењује.
Помоћни објекти на парцели улазе у обрачун урбанистичких параметара. Ово правило
односи на надземне објекте, односно не односи се на септичке јаме, бунаре, цистерне и

У оквиру парцеле дозвољена је изградња надстрешница, сеника, базена, стакленика и
зимских башти, које не улазе у обрачун урбанистичких параметара.
Постојећи објекти на грађевинским парцелама намењеним за површине јавне
намене
Постојећи објекти или делови објеката који се налазе на парцелама јавних површина или
на парцелама јавних објеката, морају се уклонити приликом привођења парцеле намени.
Одређивање спратности и висине објекта
Правила о спратности и висини објекта важе за изградњу нових зграда, за надградњу и
за доградњу постојећих објеката.
Висина објекта је удаљење венца последње етаже објекта, у равни фасадног платна,
од коте приступне саобраћајнице. Код грађевинских парцела у нагибу висина се дефинише
удаљењем од коте средње линије фронта грађевинске парцеле. Изражава се у метрима
дужним.
Изграђени објекти чија спратност превазилази максимално дозвољене вредности
за планирану зону, задржавају се са постојећом спратношћу без могућности повећања
спратности ради формирања новог корисног простора.
Одређивање коте приземља
Нулта кота је тачка пресека линије терена и вертикалне осе објекта.
Кота приземља планираних објеката може бити макс. 1,2 m виша од нулте коте. Изузетно
кота приземља може бити већа од 1,2 m у случају када је потребно нови објекат уклопити у
постојећу амбијенталну целину или предеону целину. Наведени изузетак се примењује уз
правила грађења за појединачне намене.
Кота приземља планираних објеката на равном терену не може бити нижа од нулте
коте.
Кота приземља планираних објеката на стрмом терену са нагибом од улице (наниже),
када је нулта кота нижа од нивелете јавног пута, може бити максимум 1,2 m нижа од коте
нивелете јавног пута.
Кота приземља планираних објеката на стрмом терену са нагибом ка улици (навише),
уколико је кота терена више од 2.0 m виша од од нивелете јавног пута, може бити максимум
3.2 m виша од коте нивелете јавног пута.
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На стрмом терену са нагибом, који прати нагиб сабраћајнице, кота приземља се одређује
у тачки са које је остварен прилаз објекту, а према наведеним елементима
Ако парцела на стрмом терену излази на два могућа прилаза (горњи и доњи), одређују
се и две коте приземља од којих се утврђује дозвољена спратност посебно за делове зграде
оријентисане на горњу и доњу прилазну зону. Друга правила грађења важе у потпуности и
за овај случај.
Код објеката у чијем приземљу се планира нестамбена намена (пословање) уколико се
грађевинска и регулациона линија поклапају, кота приземља може бити максимално 0,2 m
виша од нулте коте, при чему се висинска разлика решава денивелацијом унутар објекта.
Уколико је грађевинска линија повучена од регулационе, кота приземља нестамбене
намене је максимално 1.2 m виша од нулте коте, а приступ пословном простору мора бити
прилагођен особама са смањеном способношћу кретања.
Код изграђених објеката задржавају се постојеће коте приземља.
Правила за изглед и делове објекта
Испади и грађевински елементи (еркери, доксати, балкони, улазне надстрешнице без
стубова, надстрешнице и сл.) на објекту могу прелазити грађевинску али не и регулациону
линију приликом нове изградње у случајевима:
– излози локала у нивоу приземља - максимално 0,3 m, по целој висини;
– конзолне рекламе - 1,0 m на висини изнад 3,0m.
o

За постојеће објекте према правилима датим у поглављу које се односи на интервенције
на постојећим објектима.
Отворене спољне степенице могу се постављати на објекат (предњи део) ако је
грађевинска линија 3,0m увучена у односу на регулациону линију и ако савлађују висину до
0,9m.
– Степенице које савлађују висину преко 0,9m улазе у габарит објекта.
– Степенице које се постављају на бочни или задњи део објекта не могу ометати пролаз
и друге функције дворишта.
Спољни изглед објекта, облик крова, примењени материјали, боје и други елементи
утврђују се идејним архитектонским пројектом.
– Објекти могу имати подрумске или сутеренске просторије ако не постоје сметње
геотехничке и хидротехничке природе.
– Површинске воде са једне грађевинске парцеле не могу се усмеравати према другој
парцели.
Обликовање завршне етаже и крова
Последња спратна етажа се може обликовати као:
1. спрат са косим одговарајућим кровним покривачем и таваном без надзидка који може
бити користан простор
2. повучена етажа у оквиру геометрије одговарајућег косог крова, с тим што припадајућа
тераса улази у површину стамбене јединице
3. поткровље, (у оквиру максималне спратности - уместо последње спратне етаже) висина
назитка поткровне етаже износи највише 1.60м рачунајући од коте пода поткровне
етаже до тачке прелома кровне косине.
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4. мансардни кров (у оквиру максималне спратности - уместо последње спратне етаже) који
може бити искључиво у габариту објекта (без препуста) пројектован као традиционални
мансардни кров уписан у полукруг, максимална висина прелома косине мансардног
крова износи 2.2m од коте пода поткровља
Прозорски отвори на поткровљу и мансардном крову се могу решавати као кровне баџе
или кровни прозори. У оквиру кровне баџе могу се формирати излази на терасу или
лођу. Облик и ширина баџе морају бити усклађени са елементима фасаде.
– У случају адаптације или реализације тавана у корисни простор, формира се
подкровље.
–

–
–
–
–
–

–
–

Правила за ограђивање парцела
Грађевинске парцеле могу се ограђивати зиданом оградом до висине од 0,9m (рачунајући
од коте тротоара) или транспарентном оградом до висине од 1,4m.
Парцеле чија је кота нивелете виша од 0,9m од суседне, могу се ограђивати транспарентном
оградом до висине од 1,4m која се може постављати на подзиду у складу са тереном.
Зидане и друге врсте ограда постављају се на регулациону линију тако да ограда,
стубови ограде и капије буду на грађевинској парцели која се ограђује.
Зидана непрозирна ограда између парцела подиже се до висине 1,40 m, тако да стубови
ограде буду на земљишту власника ограде.
Суседне грађевинске парцеле могу се ограђивати живом зеленом оградом која се сади у
осовини границе грађевинске парцеле или транспарентном оградом до висине од 1,4m,
која се поставља према катастарском плану и операту, тако да стубови ограде буду на
земљишту власника ограде.
Врата и капије на уличној огради не могу се отварати ван регулационе линије, односно
не могу се отварати ка улици..
Грађевинске парцеле на којима се налазе производни објекти и остали радни и пословни
објекти (складишта, радионице и си.) могу се ограђивати зиданом оградом висине до
2,2m.

2.3. ОПШТА ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ
Општа правила за парцелацију и препарцелацију земљишта су:
– Грађевинска парцела јесте део грађевинског земљишта, са приступом јавној саобраћајној
површини, која је изграђена или планом предвиђења за изградњу.
– Грађевинска парцела је утврђена регулационом линијом према јавној саобраћајној
површини, границама грађевинске парцеле према суседним парцелама и преломним
тачкама које су дефинисане аналитичко-геодетским подацима.
– Облик и величина грађевинске парцеле мора да омогући изградњу објекта у складу са
решењима из плана, правилима о грађењу и техничким прописима.
– Подела постојеће парцеле на две или више мањих парцела се врши под следећим
условима:
а) подела се врши у оквиру граница парцеле
б) приступ на јавну површину новоформираних парцела може се обезбедити и са
сукорисничких површина
– Спајањем парцела важећа правила изградње за планирану намену се не могу мењати, а
капацитет се одређује према новој површини.
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Спајањем се формира парцела на којој тип изградње без обзира на величину парцеле
треба да буде у складу са непосредним окружењем, а у заштићеним подручјима у складу
са условима заштите.
Грађевинска парцела мора имати излаз на јавну саобраћајницу односно трајно
обезбеђен приступ на јавну саобраћајницу.
Уколико је парцела добијена након одвајања за јавну површину мања до 20% од
минималне прописане за зону и намену у којој се налази сматра се грађевинском и на
њој се може градити према прописаним урбинистичким параметрима
Уколико је грађевинска парцела угаона, најмања прописана ширина и величина
грађевинске парцеле се смањује за 20% само за парцеле које су биле условне, односно
оне од којих је део планиран за површине јавне намене и тиме су постале неусловне за
изградњу.
Ако се грађевинска парцела не ослања директно на јавну саобраћајницу, њена веза са
јавном саобраћајницом се остварује преко колског прилаза оптималне дужине до 50 m
и минималне ширине 4,5 m.

Парцелација и препарцелација се врши одговарајућим урбанистичким документима у
складу са Законом.
Посебни случајеви формирања грађевинске парцеле.
За грађење, односно постављање електроенергетских и телекомуникационих објеката
или уређаја, може се формирати грађевинска парцела мање површине од површине предвиђене
планским документом за ту зону, под условом да постоји приступ објекту, односно уређајима,
ради одржавања и отклањања кварова или хаварије.
2.4. ОПШТА ПРАВИЛА РЕГУЛАЦИЈЕ
Регулација простора се заснива на систему елемената регулације, и то:
– урбанистичким показатељима (намена, индекс заузетости парцеле, висина објекта);
– урбанистичким мрежама линија (регулациона линија, грађевинска линија, осовинска
линија саобраћајнице, гранична линија зоне);
– правилима изградње (постављање објекта, удаљеност објекта, висина објекта,
постављање ограде, паркирање и гаражирање и др.).
– насељска (примарна и секундарна) мрежа инфраструктуре (водовод, канализација, ТТ
мрежа, даљинско грејање) поставља се у појасу регулације.
– појаси регулације се утврђују за постављање инфраструктурне мреже и јавног зеленила
(дрвореди, паркови) у зонама парцела јавног пута као и ван тих зона (далеководи,
топловоди и сл.).
– грађевински објекат поставља се предњом фасадом на грађевинску линију, односно
унутар простора оивиченог грађевинском линијом.
– У плану су грађевинске линије одређене као:
а. планирана грађевинска линија на одстојању од регулационе линије. Нумерички је
дефинисана котирањем;
б. грађевинска линија која је идентична са регулационом линијом (која је дефинисана
аналитичко-геодетским елементима) графички приказана као посебан тип линије.
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2.5. УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ
НАМЕНЕ И МРЕЖЕ САОБРАЋАЈНЕ И ДРУГЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
На територији плана, површине јавних намена обухватају простор саобраћајних
површина и водно земљиште у оквиру ког је издвојена и као посебна парцела намењена
заштитном водном објекту-насипу.
2.5.1. ВОДНИ ЗАШТИТНИ ОБЈЕКАТ - НАСИП
Правила уређења
Насеље Јелав
Техничко решење одбрамбене линије око насеља Јелав огледа се у изградњи насипа
од једног дела брзе саобраћајнице до другог дела, као и изградње црпне станице на потоку
Црњава.
Техничко решење одбрамбене линије представља изградњу насипа на основу нивоа при
1% великој води. Основни критеријум за рачунање круне насипа је на основу меродавне 1%
воде на коју се додаје усвојена заштитна висина која за насипе уз реку Дрину износи 1.00м.
Одбрамбени насип је како на почетку тако и на крају уклињен у косину конструкције
брзе саобраћајнице Шабац – Лозница. Укупна дужина насипа износи 1312.71м. Локална
стационажа насипа почиње од км 0+014.22 до км 1+326.93.
Црпна станица
Кроз насеље Јелав протиче поток Црњава. На једном делу насип прелази преко Црњаве
и пресеца је. Како би се омогућило нормално функционисање потока Црњава предвиђена је
изградња црпне станице, са зацевљењем кроз тело насипа.
Основна намена планиране црпне станице је евакуација вода са сливног подручја
потока Црњава. У случају ниског водостаја Дрине, вода кроз пропуст тече гравитационо,
док код високих водостаја Дрине, укључују се агеграти смештени у црпној станици и
препумпавају воду, док је гравитациони пропуст затворен табластим затварачем. За поток
Црњаву рађена је хидролошка анализа на основу које се дошло до податка о протицају који
износи Q=2.16m3/s.
Локација Црпне станице је измештена у односу на постојећу трасу потока. Због тога
је потребно изградити доводни канал до црпне станице, а део постојеће трасе затрпати
материјалом из ископа.
Насеље Липнички Шор
Техничко решење одбрамбене линије око насеља Липнички Шор огледа се у изградњи
насипа и одбрамбеног зида са мобилном опремом.
Техничко решење представља изградњу одбрамбене линије на основу нивоа при
1% великој води реке Дрине. Основни критеријум за рачунање круне насипа је на основу
меродавне 1% воде на коју се додаје усвојена заштитна висина која за насипе уз реку Дрину
износи 1.00м.
Одбрамбена линија око насеља Липнички Шор започиње насипом. На самом почетку
деонице насип се уклињује у косину конструкције брзе саобраћајнице Шабац - Лозница.
Укупна дужина, потеза са насипом, износи 2326.06м. Локална стационажа овог потеза почиње
од км 0+011.60 до км 2+337.66.
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Правила грађења
Насеље Јелав
Новопројектовани насип има ширину круне 4.0м са двоструким падом од 5%, нагиб
косине ка брањеној и небрањеној страни износи 1:3. Кота круне новопројектованог насипа је
у односу на коту 1% велике воде издигнута за 1.0м. Круна новопројектованог насипа се креће
од 108.99мнм на стационажи км 0+014.22 па до коте 109.68мнм на стационажи км 1+326.93.
Материјал за израду насипа се обезбеђује са простора у непосредној близини насеља.
Косине и круна насипа су хумузиране и затрављене. На круни насипа предвиђена је
изградња заштите круне насипа, ширине 3.0м. Заштита круне насипа израђује се од слоја
шљунка, дебљине 0.2м и слоја дробљеног каменог агрегата 0/31.5мм, дебљине 0.1м.
Дуж брањене ножице формира се сервисни пут ширине 3.5м и нагибом косине 1:1.5.
Кота сервисног пута је у односу на коту тла издигнута за 1.0м. Тело сервисног пута је
изграђено од некохерентног материјала, косина и део круне су хумузиране и затрављене, док
је сама круна сервисног пута изграђена од слоја шљунка, дебљине 0.2м и слоја дробљеног
камена 0/31.5мм, дебљине 0.1м укупне ширине 3м.
На одбрамбеној линији предвиђена је изградња две двостране и једне једностарне
рампе и то на следећим стационажама: км 0+032.64, км 0+837.34 и км 0+874.94. Све рампе
су ширине 4.0м, са падом од 1:10 и падом косине рампе од 1:1.5. Тело рампе је изграђено од
кохерентног материјала, косина и део круне су хумузиране и затрављене, док је сама круна
рампе изграђена од слоја шљунка, дебљине 0.2м и слоја дробљеног камена 0/31.5мм, дебљине
0.1м.
Црпна станица
Доводни канал је ширине дна 2.0м са косинама у паду 1:1,5. Димензије доводног канала
обезбеђују брзину воде 1.07 м/с при захватању 2.16 m3/s. Дубина воде при максималном
протицају износи 0.67m.
Црпна станица је шахтног типа са потапајућим пумпним агрегатима, док је командни део
смештен у надземном објекту непосредно до црпног базена. Црпну станицу као комплексни
хидротехнички објекат чине уливна грађевина, црпни базен са дифузором, потисна комора
за умирење, сандучасти пропуст у телу насипа и изливна грађевина. Везе између наведених
АБ конструкција су остварене преко дилатационих трака које обезбеђују водонепропусност
целине.
Објекат црпне станице је монолитна АБ конструкција променљиве висине и полигоналне
основе. Црпна станица је конструисана као двонаменски објекат са два поља за пумпне
агрегате ширине 1.80 м и једним за испуштање система гравитационо ширине 2.0 м. Коморе
су подељене преградним зидовима.
Преостали део објекта (уливно/изливна глава и пропуст) има светли отвор bxh=2.0x2.20m,
a дужине ових целина су формиране сходно потреби функционисања и габаритима
пројектованог одбрамбеног насипа.
Укупна дужина објекта је 52.75м.
Конструкција је пројектована од водонепропусног бетона отпорног на мраз.Деоница
доводног/одводног канала и уливно/изливне главе обложена је бетонским плочама или
каменом, у минималној дужини од 5.0м
Непосредно уз црпну станицу предвиђен је објекат за смештај електро опреме неопходне
за упраљање пумпним агрегатима. Пројектом је предвиђен контејнерски тип објекта.
Контејнерски објекат се допрема, поставља и анкерује на армиранобетонску темељну плочу
изведену са каналом за електрокаблове, над којим се постављају електроормани.
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Насеље Липнички Шор
Новопројектовани насип има ширину круне 4.0м са двоструким падом од 5%, нагиб
косине ка брањеној и небрањеној страни износи 1:3. Кота круне новопројектованог насипа је
у односу на коту 1% велике воде издигнута за 1.0м. Круна новопројектованог насипа се креће
од 112.83мнм на стационажи км 0+011.60 па до коте 115.22мнм на стационажи км 2+330.25.
Материјал за израду насипа се обезбеђује са простора у непосредној близини насеља.
Косине и круна насипа су хумузиране и затрављене. На круни насипа предвиђена је
изградња заштите круне насипа, ширине 3.0м. Заштита круне насипа израђује се од слоја
шљунка, дебљине 0.2м и слоја дробљеног каменог агрегата 0/31.5мм, дебљине 0.1м.
Дуж брањене ножице формира се сервисни пут (сервисна саобраћајница) ширине 3.5м
и нагибом косине 1:1.5. Кота сервисног пута је у односу на коту тла издигнута за 1.0м. Тело
сервисног пута је изграђено од некохерентног материјала, косина и део круне су хумузиране
и затрављене, док је сама круна сервисног пута изграђена од слоја шљунка, дебљине 0.2м
и слоја дробљеног камена 0/31.5мм, дебљине 0.1м. Ширина сервисног пута износи 3.0м,
преостали део је хумузиран. Дуж сервисне саобраћајнице су предвиђена два силаза ка
приватним објектима.
На одбрамбеној линији предвиђена је изградња три двостране и три једностране рампе
и то на следећим стационажама: км 1+321.83; км 1+489.68; км 1+671.02; км 1+926.61; км
1+981.71 и км 2+142.26. Такође, предвиђена је поставка седам насипских капија, које би
онемогућиле кретање неовлашћених лица по круни насипа.
Паралелно уз објекат ка Дрини налази се мелиорациони канал, преко постојећег канала
прелази насип, и зато на овом потезу канал је измештен са истим димензијама као и постојећи.
На овом делу деонице, са небрањене стране насипа, у дужини од 275.07м, извршиће се ископ
измештеног дела канала.
На делу деонице са небрањене стране насипа, налази се једна кућа са окућницом на
кп.бр. 1001 КО шор. Како је објекат изузетно близу канала, не постоји могућност изградње
насипа у пуној висини. Из техничких разлога кућа није могла да се нађе са брањене стране
насипа, те је предвиђена изградња малог зида око куће, и на тај начин је подигнут степен
заштите и око ове куће изградњом зида висине 1.0м. Зид је латиничног слова L, укупне
дужине 89.5м. На почетку, као и на крају уклињен је у косине насипа. На делу где прелази
преко асфалтираног пута, предвиђен је отвор на који се поставља мобилна опрема како не би
дошло до продора воде у случају поплаве.
АБ зид је широк 30цм, укупне висине 1.8м. Дубина фундирања је 0.8м, тако да је изнад
терена висок 1.0м. На врху зида израђује се валобран.
На делу деонице, где из техничких разглога није било могуће поставити насип, због
близине кућа и асфалтног пута са једне стране и близине канала и ниских кота са друге
стране, испројектован је заштитни АБ зид са мобилном опремом.
Круна новопројектованог АБ зида је у односу на постојећи терен издигнута за 1.2м, док
је круна мобилне опреме у односу на ниво 1% воде издигнута за 1.0м. Заштитни зид је на
једном крају уклињен у косину одбрамбеног насипа, док је на другом крају уклињен у рампу
прелаза преко брзе саобраћајнице Шабац – Лозница. Укупна дужина, потеза са зидом, износи
400.79м.
Траса АБ зида паралелна је траси асфалтираног пута. Ивица зида је у односу на ивицу
асфалтираног пута одмакнута за 0.5м. На траси зида, предвиђена је изградња два отвора.
На појединим деловима деонице, са небрањене стране зида, предвиђена је стабилизација
и заштита косине ка каналу.
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Стабилизација косине огледа се у изградњи ножице од каменог набачаја фракције 150450мм, ширине круне 0.5м, висине 0.5м, са косином 1:1.5 према залеђу и 1:2 према води.
Од ножице према терену се изводи косина у паду 1:1.5. Косина се формира у два слоја, и то
од слоја туцаника, дебљине 10цм и каменог набачаја у цементном малтеру, дебљине 15цм.
Ивица АБ зида је у односу на косину одмакнута за 0.5м.
АБ зид је димензионисан за постављање мобилне опреме при проласку велике воде. Зид је
латиничног слова L, ширине 0.6м и укупне висине 2.20м. Дубина фундирања је 1.0м, тако да
је изнад терена висок 1.2м. За приступ парцели бр. 320 КО Шор која се користи као паркинг,
оставља се пролаз ширине 7,5м – односно три модула мобилне преграде.
У склопу изградње одбрамбеног зида је и постављање талпи испод зида. Улога талпи,
поред тога што заједно са зидом чини статички стабилан конструктивни елемент, је и да
спречи филтрацију и појаву воде у залеђу током одбране од великих вода.
2.5.2. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
Саобраћајно решење у оквиру Плана условљено је положајем нове трaсe брзе
саобраћајнице (државни пут I Б реда бр.26) и положајем новопланираног одрамбеног насипа.
Укрштаји улица са брзим путем дефинисани су Планом детаљне регулације државног пута
IБ реда број 26 на административној територији Града Лознице. Прелаз путева преко насипа
планиране су рампе. Рампе су ширине 4.0м, са падом од 1:10. Како парцеле до самог насипа
не би остале без приступа Дуж брањене ножице формира се сервисни пут ширине 3.5м
са нагибом косине 1:1.5. Кота сервисног пута је у односу на коту тла издигнута за 1.0м.
Двосмерне улице се реконструишу и планирају са коловозом од 5,5m а једносмерне улице са
коловозом од 3,5 m.
Паркирање возила се одвија на парцели власника.
ПРАВИЛА ИЗГРАДЊЕ ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ
Јавни и некатегорисани путеви се изводе унутар регулационих линија којe представљају
и границу катастарске парцеле површине јавне намене за саобраћај. У појасу регулације,
катастарске парцеле пута, смештени су сви конструктивни елементи доњег и горњег строја
саобраћајнице.
Положај, начин и техничка решења усвојити у сарадњи и уз услове и сагласност
управљача јавног пута на техничку документацију.
Правила грађења инфраструктурних система уз јавне путеве:
- у заштитном појасу јавног пута на основу члана 33. став 2. Закона о путевима
(„Сл. гласник РС” број 41 од 31. маја 2018), може да се гради, односно поставља, водовод,
канализација, топловод, железничка пруга и други слични објекти, као и телекомуникационе
и електро водове, постројења и сл., по предходно прибављеној сагласности управљача јавног
пута која садржи саобраћајно-техничке услове;
Приликом вођења надземне инсталације стубови се постављају на растојању које не
може бити мање од висине стуба, а висина вода надземне инсталације се прорачунава тако
да не може бити мања од 7,5 m мерено од горње ивице коловоза до доње ивице вода при
највишим температурама.
Најмања висина слободног профила испод непокретних објеката износи минимум 4,5
m мерено од горње ивице коловоза до доње ивице конструкције објекта
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Услови прикључења грађевинске парцеле на површину јавне намене
Грађевинска парцела мора имати излаз на јавну саобраћајницу односно трајно обезбеђен
приступ на јавну саобраћајницу.
Ако се грађевинска парцела не ослања директно на јавну саобраћајницу, њена веза
са јавном саобраћајницом се остварује преко колског прилаза оптималне дужине до 50 m и
минималне ширине 4,5 m.
Ако се колски прилаз користи за једну грађевинску парцелу, може се формирати у
оквиру те парцеле или као засебна парцела.
За повезивање две или више грађевинских парцела или грађевинског комплекса на
површину јавне намене, формира се приступна саобраћајница, на засебно издвојеној парцели,
ширине 6,0 са окретницом прописаном за меродавно ватрогасно возило уколико се завршава
слепо или ширине 4,5 m за једносмеран саобраћај уколико је обезбеђен прикључак на другу
саобраћајницу.
За све предвиђене интервенције и инсталације које се воде кроз земљишни појас (парцелу
пута) предметног пута потребно је обратити се управљачу јавног пута за прибаљање услова
и сагласности за израду пројектне документације (идејног и главног пројекта), за изградњу и
постављање истих, у складу са Законом о путевима („Службени гласник Репулике Србије”,
бр. 41/2018 и 95/18) и Законом о планирању и изградњи („Сл. гласник РС” бр. 72/09, 81/09исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС и 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18,
31/19, 37/19, 9/20 и 52/2021).
2.5.3. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА
Постојеће стање
Подручје општине Лозница поседује одговарајуће електроенергетске објекте који
задовољавају потребе постојећих потрошача. Планско подручје које је предвиђено за изградњу
заштитног водног објекта – насипа на десној обали реке Дрине на подручју насељених
места Липнички Шор и Јелав у Лозници је са југоисточне стране ограничено државним
путем првог Б реда број 26, а са северозападне стране реком Дрином. Плански простор
обухвата пољопривредно и шумско земљиште и у мањој мери породичног становање ниске
густине. Кроз насеље Јелав, протиче поток Црњава. У насељу Липнички Шор у централном
делу насеља заступљено је пословање. Основни циљ израде плана је стварање могућности
за изградњу заштитног водног објекта – насипа на десној обали реке Дрине на подручју
насељених места Липнички шор и Јелав у Лозници, којим се штити изграђено подручје ових
села и пољопривредног земљишта од плављења.
У границама Планског обухвата, нема високонапонских објеката напонског нивоа
110kV, 220kV и 400kV нити је планирана њихова изградња у наредном периоду.
У оквиру планског подручја на обе локације постоје електроенергетски објекти:
1. ТС 10/0.4kV
2. Надземни прикључни водови 10kV
3. Надземна нисконапонска мрежа 1kV
Снабдевање ел. енергијом планског подручја је реализовано из ТС 110/35/10kV
“Лешница”.
Страна 29

Број 4

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

4. 5. 2022.

Електродистрибутивна средњенапонска мрежа 10кV је у технички добром стању, а
један број објеката треба реконструисати. Објекти датог напонског нивоа ће бити заступљени
и у наредном периоду.
Распоред и напајање електроенергетских објеката (трафостанице 10/0,4kV, далеководи
10кV и нисконапонски водови 1кV) је приказан на ситуационом плану – графички прилог, у оној
мери у којој се предметна мрежа налази уцртана на катастарској подлози надлежне Службе за
катастар и непокретности и ускладу са техничким условима надлежне Електродистрибуције
Србије.
У тренутку израде Плана детаљне регулације за изградњу заштитног водног објекта
– насипа на десној обали реке Дрине на подручју насељених места Липнички Шор и Јелав
у Лозници издати су услови за планско подручје од стране Електропривреде Србије – ЕПС
Дистрибуције бр. 20700-Д.09.14-35870/1-21 као и услови ЈП Електромрежа Србије бр. 13000-UTD-003-678/2021-002.
Правила уређења
Електроенергетска мрежа на целокупном простору мора бити функционална и
прилагођена потребама програмског развоја за разматрана подручја, као и усклађена са
одредбама из планова вишег реда, односно Просторног плана Републике Србије. Такође,
морају се поштовати досадашњи, усвојени плански акти, који су дали одређене смернице и
дефинисали поставке и циљеве.
За потребе напајања система бунара и пумпи за црпљење и транспорт техничке воде, од
алувиона реке Дрине потребна је једновремена снага од око 750kW. Напајање електричном
енергијом планиране трафостанице ТС 35/10 kV на локацији водозахвата, обезбеђује се
прикључком на дистрибутивни 35kV далековод Лешница – “Лозница 1” на огранку за ТС
35/10 kV “Јања”. Према условима надлежног оператера, место прикључења (по принципу
«улаз-излаз») је могуће извести изградњом разводног постројења 35kV са 4 ћелије (3+1) и
мерном опремом на делу к.п. 2299 у К.О. Лешница. За повезивање ТС 35/10 kV на локацији
водозахвата и разводног постројења потребно је изградити одговарајући надземни далековод
35kV дужине око 7km.
Новопланирану ТС 35/10кV “Јадар» инсталисане снаге 2 х 4 МVА (1 х 2,5 МVА) лоцирати
у јужном делу планског обухвата насеља Липнички Шор. Прикључак новопланиране ТС
35/10кV извршити изградњом једноструког надземног далековода 35кV, од локације будуће
ТС до новопланираног РП 35кV на делу к.п. 2299 у К.О. Лешница. За изградњу новопланиране
ТС 35/10кV и прикључног далековода 35кV потребна је израда Урбанистичког пројекта и
нови технички услови надлежне Електродистрибуције Србије.
Грађевински део трафостанице чине командно-погонска зграда и спољно постројење.
Командно-погонска зграда је монтажно-бетонска, састављена од префабрикованих армиранобетонских елеменатаи и састоји се из следећих просторија:
- просторија разводних постројења 35 и 10кV
-

просторија за спештај ормана управљања, ормана развода сопствене потрошње и
исправљача

-

просторија за смештај аку батерије
Грађевински део спољног постројења чине темељи и каде трансформатора уз погонску
зграду, рздвојени одговарајућим противпожарним зидом, као и приступне саобраћајнице.
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Електромонтажни део трафостанице чине разводна постројења 35 и 10кV, сабирнице
35 и 10кV, енергетски трансформатор снаге 2,5МVА (у коначној фази 2х4МVА), преносног
односа 35±2х2,5/10,5кV, спреге Dyn-5, сопствена потрошња и сигурносно напајање, кућни
трансформатор снаге 50кVА, преносног односа 10/0,42кV, спреге Yzn-5, исправљач у
спрези са АКУ батеријом капацитета 80-100Аh, микропроцесорски уређаји за мерење и
заштиту, систем локалног и даљинског управљања, уземљење трафостанице, громобранске
инсталације, спољно и унутрашње осветљење и инсталације утичница и грејања у погонској
згради. Избор опреме у трафостаници прилагодити типским вредностима струје (снаге)
кратког споја које износе:
-

мрежа 35кV : 12 кА (750 МVА)

-

мрежа 10кV : 14,5 кА (250 МVА)

Типска вредност струје земљоспоја у уземљеним мрежама 35 и 10кV износи 300А.
Постројење 35 и 10кV извести са једним системом сабирница (једноструке
сабирнице).
Број изводних ћелија 35 и 10кV зависи од инсталисане снаге трафостанице, као и
присуства потрошача посебне намене.
Планско подручје је највећим делом неизграђено пољопривредно и шумско земљиште,
а једним мањим делом уз постојеће саобраћајнице и поток Црњава у насељу Јелав и у
централном делу насеља Липнички Шор је груписано становање руралног типа. Предмет
плана је изградња заштитног водног објекта – насипа на десној обали реке Дрине на подручју
насељених места Липнички шор и Јелав.
Техничко решење одбрамбене линије око насеља Јелав се огледа у изградњи насипа од
једног дела саобраћајнице-планиран државни пут првог реда, до другог дела као и изградња
црпне станице на потоку Црњава.
Техничко решење одбрамбене линије око насеља Липнички Шор огледа се у изградњи
насипа и одбрамбеног зида са мобилном опремом.
Преостали простор се планира, а на основу постојећег стања, са благим увећањем
грађевинског фонда у ком је најзаступљеније рурално становање.
У насељу Липнички Шор, се задржава зона са постојећим пословањем, док се у насељу
Јелав, у западном делу плана планира туризам, који представља део зоне намењеној туризму,
зоне која се шири ка реци Дрини.
У оквиру обухваћеног простора насељених места, Липнички Шор и Јелав, дефинисано
је саобраћајно решење у циљу повезивања изграђених зона са обе стране насипа.
Потребно je обезбедити напајање планиране црпне станице на потоку Црњава,
будућих објеката породичног становања као и изградња инсталације јавне расвете дуж
саобраћајница.
Црпна станица је шахтног типа са потапајућим пумпним агрегатима, док је командни
део смештен у надземном објекту непосредно до црпног базена. Непосредно уз црпну станицу
предвиђен је објекат за смештај електро опреме неопходне за упраљање пумпним агрегатима.
Пројектом је предвиђен контејнерски тип објекта, спољних габарита ццa 4.00х3.00м (тачне
димензије ће се дати на нивоу пројекта за грађевинску дозволу, на основу прорачунате
потребе за бројем електро ормара). За нову црпну станицу на основу датих хидрауличких
параметара изабрана су два пумпна агрегата ел. снаге по 90 kW (1100l/s, 5,3 бара). Пумпе ће
бити вертикалне утопне, погоњене фреквентним регулаторима. Обе пумпе су радне. Поред
пумпи на црпној станици ће бити уграђен и један трофазни погон табласте уставе снаге 4 kW.
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Максимална једновремена снага опште потрошње (расвета, прикључнице, климатизација) је
17 kW.
Максимална једновремена снага, рачунајући са фактором једновремености 1 износи 232
kW, односно привидна снага износи 240,8 kVA. Пошто су главни потрошачи пумпе погоњене
фреквентним регулаторима (cosf=0,98), може се сматрати да је погон компензиран и укупан
фактор снаге свих потрошача износи cosf=0,96.
За напајање потрошача будуће црпне станице планирати изградњу нових
електроенергетских објеката средњег напона: трафостаница 10/0,4 kV снаге до 400 kVA
и прикључни надземни вод 10 kV. Предвиђена је изградња једне нове стубне, порталне
ТС коју треба лоцирати на платоу црпне станице поред електо објекта, како је дато
графичким прилогом. Трафостаницу градити као типску на армирано – бетонском стубу, са
трансформатором снаге до 400кVA и са расклопном и заштитном опремом на страни средњег
и ниског напона прилагођеној максималној снази трансформатора, у складу са одредбама
техничке препоруке Е.Д. Србије Т.П. бр. 1в. Прикључак нове СТС извести надземним водом
10kV на армирано-бетонским стубовима типа 12/315 и 12/1000 и са проводницима Ал/ч
3х50mm2 из правца постојеће ТС 10/0,4kV, што ће бити дато посебним условима надлежне
“Електродистрибуције Србије” д.о.о. Београд, огранак Лозница. Надземну средњенапонску
мрежу треба градити у свему према „Правилнику о техничким нормативима за изградњу
надземних електроенергетских водова 1 - 400 кV“ (Сл. лист СФРЈ бр.65/88 и Сл. лист СРЈ
бр.18/92). За наведену СТС 10/0,4кV потребно је планом резервисати локацију димензија
5х5m.
Нисконапонско 0,4 kV разводно постројење електромоторних погона и аутоматике
црпне станице ће се састојати од састојати од 4 поља, са следећом наменом:
-		 једног поља напајања и опште потрошње (+N1);
-		 два поља електромоторних погона пумпи 90kW (+N2 и N3);
-		 једног поља аутоматике (+N4)
Ормари ће бити димензија (1900x(1120+870+870+1120)x600)mm (ВxШxД), oдносно
(1900x3980x600)mm (ВxШxД).
У наредном периоду, очекује се благи раст потрошње електричне енергије за напајање
зоне рурално становање и зоне туризма у западном делу насеља Јелав. Недостајућа електрична
енергија се може обезбедити проширењем постојећих капацитета у електроенергетским
објектима: трафостанице 10/0,4 kV и нисконапонска мрежа 1 kV.
Нисконапонску мрежу градити као надземну или кабловску и иста по правилу не
повезује суседне ТС.
Надземну нисконапонску мрежу градити на типским армирано-бетонским стубовима
9/250-1600 и са самоносећим кабловским снопом са изолацијом од умреженог полиетилена,
типа Х00/О-А 3х70+50/8+2х16mm²,1kV. Прикључак објеката на нисконапонску ваздушну
мрежу вршити самоносећим кабловским снопом типа X00-A 4х16mm2 или кабловским
водовима РР00-А одговарајућег пресека, са постављањем ормана мерног места у регулационој
линији парцеле корисника.
Кабловску нисконапонску мрежу градити кабловима са изолацијом од умреженог полиетилена,
типа ХР00-АSJ 4х150mm². Каблове полагати слободно у земљишту поред планираних
саобраћајница, а на местима укрштања кроз кабловску канализацију изграђену ПВЦ цевима
минималног пречника φ110мм. Потрошач са већим оптерећењем може да се прикључи
кабловским водом одговарајућег пресека директно у ТС.
Услови за потребе напајања будућих објеката се дају посредством надлежног органа
кроз обједињену процедуру као услови за пројектовање и прикључење, у зависности од
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захтеване максималне ангажоване снаге као и положаја објеката.
Избор и полагање кабловских водова треба извршити сагласно одредбама техничке
препоруке Е.Д. Србије T.П. бр.3, а надземну нисконапонску мрежу треба градити у свему према
препоруци T.П. бр.8 и „Правилнику о техничким нормативима за изградњу нисконапонских
надземних водова“ (Сл. лист СФРЈ бр. 6/92).
Новопланиране и постојеће саобраћајнице у делу планског подручја намењеног
становању морају имати јавну расвету која се реализује уградњом светиљки на стубове
надземне мреже и са напајањем из ТС 10/0,4kV преко додатних водова 2х16mm2. У делу
где се врши изградња нове као и реконструкција постојеће надземне нисконапонске мреже
извршити изградњу инсталације јавне расвете заједно са нисконапонском мрежом користећи
самоносиви кабловски сноп Х00/О-А 3х70+50/8+2х16mm², 1kV. Избор стубова као и типа
светиљке за јавно осветљење планираног простора као и њихов тачан положај биће дефинисан
главним пројектима јавног осветљења. Треба користити економичне светлосне изворе као
што су натријумове светиљке високог притиска, метал-халогене светиљке одговарајуће снаге,
као и ЛЕД извори светлости, који ангажују мању потрошњу ел. енергије уз већу ефикасност
осветљења. У постојећој ТС 10/0,4kV или у посебним мерно – разводним орманима у
непосредној близини трафостанице, треба уградити одговарајућу опрему за напајање и
управљање јавном расветом као и за мерење потрошње ел. енергије за ове намене.
ГРАФИЧКИ ПЛАН
Начин обезбеђења електричном енергијом за планско подручје се врши преко
новоизграђених електроенергетских објеката приказаних на графичком прилогу бр. 7.1-7.2
План мреже и објеката комуналне инфраструктуре у Р=1:2500.
Правила грађења
Изградња електроенергетских објеката се може вршити уз прибављену грађевинску
дозволу и друге услове према Закону о планирању и изградњи (“Службени гласник РС”
бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14,
145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон, 9/2020 и 52/2021). Издавање грађевинске дозволе је у
надлежности локалне самоуправе. Инвеститор може приступити изградњи објеката на основу
добијене грађевинске дозволе, уз услов пријаве радова органу који је издао грађевинску
дозволу пре почетка извођења радова.
У случају земљаних радова – ископа, у реону трасе постојећих кабловских водова,
инвеститор (извођач радова) је у обавези да се најмање 8 дана пре отпочињања радова јави
надлежном Електродистрибутивном предузећу са захтевом за одређивање стручног лица, које ће
вршити надзор над извођењем радова. Предвидети да се земљани радови обављају искључиво
ручно уз повећану опрезност и присуство стручног лица надлежне Електродистрибуције.
Обезбедити довољну удаљеност од темеља надземних електродистрибутивних објеката, да
би се сачувала њихова статичка стабилност, и од уземљења стубова мреже и трафостаница
који се налазе прстенасто положени на растојању 1m од спољашњих ивица истих и на дубини
од 0,5 до 1m. У близини трафостаница постоје енергетски каблови са резервама истих.
Услови за укрштање и паралелно вођење објеката инфраструктуре (водоводне и
канализационе мреже као и других кабловских водова), са постојећим и планираним
електроенергетским кабловским водовима одређени су Техничком препоруком бр. 3 ЕПС –
Дирекције за дистрибуцију ел. енергије Србије.
Услови за укрштање и паралелно вођење објеката инфраструктуре, са постојећим и
планираним електроенергетским надземним водовима одређени су Техничком препоруком
Страна 33

Број 4

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

4. 5. 2022.

бр. 10 ЕПС – Дирекције за дистрибуцију ел. енергије Србије и Правилником о техничким
нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1kV до
400kV и Правилником о техничким нормативима за изградњу нисконапонских водова.
У заштитном појасу, испод, изнад или поред електроенергетских објеката, супротно
закону, техничким и другим прописима не могу се градити објекти, изводити други радови,
нити засађивати дрвеће и друго растиње.
Заштитни појас за надземне електроенергетске водове, са обе стране вода од крајњег
фазног проводника, има следеће ширине сходно Закону о енергетици (“Сл. гласник РС”,
бр.145/2014, 95/2018 – др. закон и 40/2021):
o за напонски ниво 1 – 35 kV:
- за голе проводнике 10 метара, кроз шумско подручје 3 метра
- за слабоизоловане проводнике 4 метра, кроз шумско подручје 3 метра
- за самоносеће кабловске снопове 1 метар
o за напонски ниво 35 kV, 15 метара
Заштитни појас за подземне електроенергетске водове (каблове) износи, од ивице
армирано – бетонског канала:
o за напонски ниво 1 – 35 kV, укључујући и 35 kV, 1 метар
o

Заштитни појас за трансформаторске станице на отвореном износи:
за напонски ниво 1 – 35 kV, 10 метара

У случају градње испод или у близини далековода у заштитном појасу, као и у случају
угрожавања електроенергетских објеката напона 1 - 35кV (далеководи, трафостанице,
кабловски водови) потребно је обратити се надлежној Електродистрибуцији са захтевом за
израду пројектне документације и склапање уговора за измештање истих.
При томе се морају поштовати и други услови дефинисаних „Правилником о техничким
нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1kV до
400kV („Сл.лист.СФРЈ бр.65/88“ и „Сл.лист СРЈ бр.18/92“).
У случају потребе измештања постојећих електродистрибутивних објеката сва
измештања извршити трасом кроз јавну површину уз остављање коридора и резервних цеви
тамо где је то потребно. Укрштање и паралелно вођење вршити у складу са одговарајућим
пројектом на који сагласност даје Електродистрибуција Србије. Трошкове евентуалних
измештања електродистрибутивних објеката сноси инвеститор, у складу са чланом 217. Закона
о енергетици (“Сл. гласник РС”, бр.145/2014, 95/2018 – др. закон и 40/2021). Потребно је да
се, након израде пројекта конкретног објекта, инвеститор истог обрати Електродистрибуцији
Србије са захтевом за уговарање израде инвестиционо – техничке документације измештања,
као и радова на измештању предметних електродистрибутивних објеката. При изради
техничке документације придржавати се закона и важећих техничких прописа. Пројекат треба
да предвиди заштиту и потребно измештање постојећих ЕЕО пре изградње пројектованог
објекта, при чему Инвеститор решава све имовинско – правне односе настале због потребе
измештања.
У односу на коловоз пута стубови средњенапонске надземне мреже 10 - 35kV морају
бити удаљени минимално:
-		 10m......за регионалне и локалне путеве, изузетно 5m, а угао укрштања треба да је
најмање 20˚ за регионални пут и без ограничења за локалне путеве.
-		 20m......за магистралне путеве, изузетно 10m, а угао укрштања треба да је најмање 30˚.
Сигурносна висина вода изнад путева износи 7m
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За надземне нисконапонске водове заштитни коридор зависи од врсте проводника
(Ал/ч или СКС). Стубови надземне нисконапонске мреже треба да су удаљени мин. 2m од
коловоза за магистрални, регионални и локални пут. У односу на саобраћајнице у насељу,
код укрштања, приближавања и паралелног вођења надземне нисконапонске мреже, стубови
се могу постављати без ограничења у односу на коловоз, пожељно на удаљености од 0,3 до
0,5m, на тротоару или у зеленом појасу.
Дозвољена је изградња мешовитих водова на заједничким стубовима и то:
– водова средњег напона 10kV и нисконапонских водова уз услов да сигурносна висина
између обе врсте водова износи мин 1m.
– мешовити вод кога чини вод ниског напона и телекомуникациони надземни вод је
дозвољен ако је нисконапонски вод изведен са СКС, односно ако се за нисконапонски
вод не користи голо Ал/ч уже и ако се нисконапонски вод на заједничким стубовима и
поставља изнад телекомуникационог изолованог вода на мин растојању 0,5m.
Код приближавања или паралелног вођења са телекомуникационим водом, нисконапонски вод изграђен са Ал/ч проводником се мора градити на минималној удаљености
10m, а за нисконапонски вод са кабловским снопом СКС-ом, дозвољено је растојање од 1m.
Сигурносна висина од највишег водостаја при коме је могућа пловидба износи, по
правилу, 15m.
Хоризонтална удаљеност било ког дела стуба износи најмање:
-		 10m ... од обале
- 6m ... од стопе насипа
Изолација вода мора бити механички и електрично појачана. Дозвољено напрезање
(нормално и изузетно) проводника и заштитне ужади смањити на 75% од прописане
вредности. У распону укрштања није дозвољено настављање проводика и заштитне ужади.
Угао укрштања са водотоком не сме бити мањи од 30˚
При вођењу паралелно са пловним рекама и каналима по потезима од 5km, удаљеност
од обале, односно од насипа не сме бити мања од 50m.
Сигурносна удаљеност вода од мостне конструкције износи:
-		 5m ... од приступачних делова моста
-		 3m ... од неприступачних делова моста
На мосту се мора уградити заштитна ограда која ће онемогућити додир са деловима под
напоном.
Код изградње надземних водова средњег и ниског напона морају се поштовати прописи
дефинисани:
-		 „ПТН 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) и
-		 „ПТН за изградњу надземних нисконапонских водова“ (Сл.лист СФРЈ бр.6/92)
Такође се морају поштовати прописи о техничким условима заштите подземних металних
цевовода од утицаја електроенергетских постројења, према СРПС Н.ЦО.105 (Сл.лист СФРЈ
68/86), прописи о заштити телекомуникационих постројења од утицаја електроенергетских
постројења, заштита од опасности СРПС Н.ЦО.101 (Сл.лист СФРЈ бр.68/88) као и Закон о
заштити од нејонизујућег зрачења (Сл.гл.РС бр.36/09).
За све објекте морају се прибавити услови заштите природе, услови водопривреде и за не
угрожавање осталих корисника простора.
Код избора локације планиране ТС напонског нивоа 35/10kV водити рачуна са
трафостаница буде постављена што је могуће ближе тежишту оптерећења, да прикључни
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водови буду што краћи а расплет водова што једноставнији и да се омогући лак прилаз
ради монтаже и замене енергетских трансформатора и опреме. Потребно је прибавити све
неопходне сагласности за локацију и услове за изградњу објекта и прикључење појединих
инсталација (градска мрежа водовода и канализације, ПТТ мрежа, приступни пут). Такође
потребно је прибавити посебне техничке услове за изградњу и прикључење трафостанице од
стране надлежне Електродистрибуције Србије.
Габарит погонске зграде и платоа трафостанице треба одредити према величини и
распореду постројења за коначну снагу. Приступни пут за енергетске трансформаторе треба
предвидети ширине најмање 3m. За енергетске трансформаторе 35/10,5kV предвидети темеље
одговарајуће конструкције, као и инсталације за прихват и одвођење трансформаторског уља.
Предвидети мере за смањење буке која потиче од енергетских трансформатора. Предвидети
осговарајуће канале, кабловице и шахте за полагање и гранање енергетских, сигналних и
телекомуникационих каблова.
Зграду трафостанице пројектовати према специфичној намени тако да омогући смештај
постројења 35 и 10kV и остале пратеће опреме. Постројења 35 и 10kV могу да се поставе у
исту просторију у приземном делу зграде. Постројења предвидети за кабловске прикључке,
а расплет каблова 35 и 10kV вршити директно без посебног кабловског простора у згради.
Зграда не сме да буде са равним кровом и треба да има топлотну изолацију са природном
вентилацијом и парозаштитом. Унутар зграде предвидети отворе и ходнике за транспорт
опреме.
Разводна постројења 35 и 10kV предвидети за унутрашњу монтажу са ваздухом
изолованом, металом заштићеном расклопном апаратуром са четири одељка по ћелији:
сабирнички, прекидачким са вакумским прекидачем на извлачење, излазни (кабловски) и
одељак за нисконапонску опрему. Постројење 35 и 10kV је са једним системом сабирница,
а повезивање секција сабирница између енергетских трансформатора се врши преко спојне
ћелије која садржи растављач у разводном постројењу 35kV и растављач снаге у разводном
постројењу 10kV у трафостаници снаге 2х4МVА, односно вакумски прекидач на извлачење
у разводном постројењу 10kV у трафостаници снаге 2х8МVА. Ширина (корак) ћелије треба
да омогући поуздан рад и безбедан приступ појединим елементима у ћелији. У изводној
ћелији омогућити једноставно прикључење свих типова каблова пресека до 240mm2.
Енергетски трансформатори су уљни, са природним хлађењем (ONAN), преносног односа
35±2x2,5/10,5kV, спреге Dyn-5, произведени према стандардима SRPS IEC 76, IEC 354 и
SRPS N.H.1. 005. У трафостаници 35/10,5kV дозвољен је трајан паралелан рад енергетских
трансформатора. Применити систем микропроцесорске заштите и управљања, мада је
дозвољен и систем класичне заштите (статичка-аналогна или електромеханичка). Обезбедити
стандардне електричне и механичке блокаде, као и програмске блокаде у оквиру система
за мерење, заштиту и управљање. Сопствену потрошњу трафостанице напојити из кућног
енергетског трансформатора преносног односа 10/0,42kV. Систем сигурносног напајања у
трафостаници чине: стационарна акумулаторска батерија – развод једносмерног напона 110V,
аутоматски регулисани исправљач, систем беспрекидног напајања. Дозвољено је коришћење
оловних и никл-кадмијумских (Ni-Cd) акубатерија. Трофазни или монофазни исправљачпуњач ради паралелно са акубатеријом. Систем беспрекидног напајања обухвата напајање
комуникационе опреме и станичног рачунара.
Систем уземљења у трафостаници се изводи према Правилнику о техничким
нормативима за уземљења електроенергетских постројења називног напона изнад 1000V
(Сл. Лист СРЈ бр. 61/1995) и према одредбама техничке препоруке ЕД Србије бр. ТП-7. У ТС
се користи здружено уземљење. Темељни уземљивач зграде трафостанице се изводи према
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одредбама техничке препоруке ЕД Србије бр. ТП-5. Извршити изједначење потенцијала у
трафостаници повезивањем свих металних маса.
Громобранска инсталација у трафостаници се изводи према стандарду SRPS IEC
1024.
Спровести мере заштите од пожара у трафостаници и мере од спречавања ширења пожара
на објекте у близини трафостанице у складу са Правилником о техничким нормативима за
заштиту електроенергетских постројења и уређаја од пожара (Сл. Лист СФРЈ бр. 74/1990).
При изградњи ТС напонског нивоа 35/10,5kV поштовати одредбе техничке препоруке
ЕД Србије бр.ТП12б.
Планирана трафостаница напонског нивоа 10/0,4kV градиће се као стубна – портална
(СТС). Потребни простор који се мора обезбедити за наведену трафостаницу износи за СТС
снаге до 400kVА: мин 5х5m. При томе се морају поштовати одредбе техничке препоруке ЕД
Србије бр.ТП1в.
Електроенергетски каблови се могу полагати уз услов да су обезбеђени минимални
размаци од других врста инсталација и објеката који износе:
0,4m … од цеви водовода и канализације и темеља грађевинских објеката
0,5m ... од телекомуникацијских каблова
0,6m ... од спољне ивице канала за топловод
0,8m ... од гасовода у насељу
1,2m ... од гасовода ван насеља
При укрштању са путем изван насеља енергетски кабал се поставља у бетонски канал,
односно бетонску или пластичну “јувидур” цев φ160mm увучену у хоризонтално избушени
отвор дужи за 1m од спољне ивице пута тако да је могућа замена кабла без раскопавања пута.
Подбушивање се врши механичким путем а темељне јаме за бушење се постављају уз спољну
ивицу земљишног појаса. Вертикални размак између горње ивице кабловске канализације и
површине пута треба да износи најмање 1,5m а од дна канала најмање 1,2m. Штитник и
упозоравајућа трака се постављају целом трасом до дела трасе у заштитним цевима. Угао
укрштања треба да је што ближи 90°, а најмање 30°. На крајевима цеви поставити одговарајуће
ознаке.
Код паралелног вођења минимални размак у односу на пут треба да је :
мин. 5m ... за пут I реда, односно мин. 3m код приближавања
мин. 3m ... за путеве изнад I реда односно мин. 1m код приближавања
Ако се потребни размаци не могу постићи, кабл се полаже у заштитну цев дужине
најмање 2m. са обе стране места укрштања или целом дужином код паралелног вођења, при
чему најмањи размак не сме бити мањи од 0,3m.
Ако се користе заштитне цеви већих дужина преко 10m, због отежаног хлађења мора се
дозвољено струјно оптерећење кориговати корекционим фактором који износи:
– Kc=0,8.. ако се у цеви налази вишежилни каблтипа XP00-ASJ, PP00-ASJ NPO-13-AS и
други
– Kc=0,5.. ако се у цеви налазe три једножилна кабла типа XHE-49/A и сл.
Код укрштања са телекомуникационим каблом, енергетски кабл се полаже испод, а код
укршања са гасоводом и топловодом изнад. При укрштању енергетских каблова, кабал вишег
напонског нивоа полаже се испод кабла нижег напонског нивоа, уз поштовање потребне
дубине свих каблова, на вертикалном одстојању од најмање 0,4m.
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Укрштање енергетског кабла са водотоком (река, канал итд.) изводи се полагањем преко
мостова. Изузетно укрштање са водотоком може да се изведе полагањем кабла на дно или
испод дна водотока. Полагање енергетског кабла на дно водотока изводи се на месту где је
брзина најмања и где не постоји могућност већег одрона земље или насипања муља. Каблови
за ово полагање морају да буду појачани арматуром од челичних жица, нпр. кабал типа ХНЕ
49/84-А. Полагање енергетског кабла испод дна водотока изводи се провлачењем кроз цев на
дубини најмање од 1,5m испод дна водотока.
За полагање преко мостова препоручује се коришћење каблова са полимерном изолацијом
и полимерним плаштом (ХР00-АS, XHE 49-A итд.) Препоручује се полагање енергетских
каблова испод пешачких стаза у каналима или цевима. Ови канали (цеви) не смеју да служе
за одвод атмосферске воде, а мора да буде омогућено природно хлађење каблова. Код већег
моста је уобичајено да се у његовој унутрашњости предвиди посебан тунел са конзолама или
испустима за ношење каблова. Дозвољено је и слободно полагање по конструкцији моста ако
су енергетски каблови неприступачни нестручним лицима и ако су заштићени од директног
сунчевог зрачења. Свуда где је то могуће енергетске каблове треба полагати без спојница на
мосту. Препоручује се да кабловске спојнице буду удаљене најмање 10м од крајева моста.
Ако је постављање спојнице на мосту изнуђено решење, спојницу треба монтирати на носећи
стуб или на неко друго стабилно место. Треба избегавати полагање каблова преко дрвених
мостова. У супротном кабловски вод се полаже кроз пластичну или металну цев. На местима
прелаза енергетског кабла са челичне конструкције моста на обалне ослонце моста, као и на
прелазима преко дилатационих делова моста, треба предвидети одговарајућу резерву кабла.
Код укрштања са каналом енергетски кабал се поставља у заштитну металну цев φ160mm
до 0,5m шире од спољних ивица канала тако да је могућа замена кабла без раскопавања
канала. Вертикални размак између најниже коте дна канала и горње ивице металне цеви
треба да износи најмање 1,2m. Штитник и упозоравајућа трака се постављају целом трасом
до дела трасе у заштитним цевима. Угао укрштања треба да је што ближи 90°, а најмање 30°.
На крајевима цеви поставити одговарајуће ознаке.
Заштита од индиректног напона додира се спроводи у ТН или ТТ систему према
условима надлежне електродистрибуције, сагласно СРПС Н.Б2.741.
На графичком прилогу бр.7.1-7.2. “План мрежа и објеката комуналне инфраструктуре“,
приказани су потребни електроенергетски објекти из којих се обезбеђује ел.енергија за
потрошаче на планском подручју.
2.5.4. КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА
Правила уређења
Водоснабдевање
Потојеће стање
На посматраном подручју, према условима ЈП „Водовод и канализација“ Лозница,
постоји изграђена јавна водоводна мрежа од цеви од PEHD пречника Ø80, Ø50 и Ø32
милиметра.
Планирано стање
Како је условима надлежног комуналног предузећа наведено, приликом изградње
насипа мора се повести рачуна да нико од потрошача који се снабдевају са дистрибутивне
мреже не остане без воде. Неопходно је обезбедити цевовод који ће се налазити у телу насипа,
постављањем цевовода у заштитни челични цевовод.
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Потребно је планирати реконструкцију постојећег цевовода цевоводом минималног
пречника Ø110 милиметара, да би били задовољени услови противпожарне заштите. Трасу
реконструисаног цевовода водити постојећом трасом водовода.
Након реконструкције водоводне мреже, планирати постављање хидраната, чије
међусобно растојање не сме бити веће од 80 метара. Приликом изградњена одговарајућим
местима планирати постављене неопходне водоводне арматуре (секторски вентили, ваздушни
вентили, муљни испусти итд.).
Планска опредељења развоја локалног система водоснабдевања заснивају се на
поштовању зона санитарне заштите и рационалном коришћењу водних ресурса, као и
минималним губицима на дистрибутивној мрежи.
Фекална канализација
Постојеће стање
Унутар подручја обухваћеним планом не постоји изграђена јавна канализациона мрежа,
па је потребно њено пројектовање и изградња у оквиру површина јавне намене предвиђене
за саобраћај. До изградње канализационе мреже отпадне воде се скупљају у водонепропусне
септичке јаме. Због санитрарних и еколошких разлога, овај начин одвођења отпадних
вода је привремен, а изградња септичких јама се дозвољава до завршетка изградње јавне
канализације.
Планирано стање
Канализациона мрежа је планирана да покупи отпадне воде од свих потрошача у
насељу као и отпадне воде насеља Градска и одведе их до постројења за прераду. Планирана
канализација била би изграђена од профила Ø 200 mm или већег, зависно од потребног
капацитета. За фекалну канализацију планиране су цеви од пластичних материјала (ПВЦ, ПЕ
или сличне), а њихова класа (отпорност на механичке утицаје) је условљена начином уградње
и теменим оптерећењима. У случају да отпадне воде од потрошача садрже масти, уља или
било какве штетне материје, обавезно је такве воде третирати пре упуштања у канализацију.
Технолошке отпадне воде које се упуштају у јавну канализацију, са аспекта квалиета морају
испуњавати услове прописане одговарајућом градском одлуком, тако да својим квалитетом
не могу да угрозе квалитет отицаја у колекторима фекалне канализације, као и биолошке
процесе на ППОВ. Генерално се у јавну канализацију прихватају воде квалитета комуналних
отпадних вода.
Постројење је планирано ван граница Плана (на локацији која је дефинисана Планом вишег
реда – ПГР за насељено место Лозница) и технологија треба да буде одабрана тако да квалитет
испуштене воде одговара важећим Правилницима.
До комплетирања система каналисања неопходно је да се отпадне воде прикупљају у
водонепропусне септичке јаме.
Атмосферска канализација
Постојеће стање
На планском подручју не постоји изграђена атмосферска канализација.
Планирано
Површинске воде прикупљати отвореним каналима и одвести до најближег реципијента.
Изливне грађевине треба конструисане тако да сакупљену воду што брже и што боље
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измеша са водом у водопријемнику.Такође, грађевина на испусту мора да буде обезбеђена
од поткопавања и рушења, тако да је потребно утврдити обалуу околини испуста. Воде са
саобраћајних манипулативних површина, паркинга и површина где може доћи до загађења
обавезно третирати ( таложници, сепаратор масти и уља и сл. ).
Правила грађења
-

-

-

Водоснабдевање
Израдити техничку документацију за изградњу нових цевовода уз планиране
саобраћајнице;
Приликом пројектовања водоводне мреже изабрати полиетиленске цеви;
Приликом изградње нових цевовода обавезна је уградња противпожарних хидраната
Ø80mm, а у складу са важећим прописима;
Минимални пречник реконструисаног цевовода је Ø110mm;
Трасу нових водоводних цевовода пројектовати уз саобраћајнице изван коловоза
по правилу на удаљености од 0,50 m од спољне ивице тротоара ка осовини
саобраћајнице;
Дубина укопавања водоводних цеви је минимално 1,0 m од коте терена до горње
површине цеви, због дубине мржњења и саобраћајног оптерећења;
Тежити да водоводне цеви буду изнад канализационих, а испод електричних каблова
при укрштању;
Предвидети шахтове на мрежним чворовима са два и више затварача;
Предвидети објекте на мрежи (ваздушни вентили, испусти и др.) ради бољег
функционисања и лакшег одржавања;
Цеви приликом уградње морају бити постављене на слоју песка по 10 сm испод и изнад
цеви;
У случају укрштања са саобраћајницама и водотоцима водоводне инсталације морају
бити у заштитној челичној цеви, висина надслоја изнад горње површине заштитне
цеви до коте нивелете саобраћајнице, односно дна регулисаног водотока треба да
је минимално 0,8 m, а 1,5 m до дна нерегулисаног водотока. У случају укрштања
хидротехничке инфраструктуре са водотоцима треба прибавити посебна водна акта;
Спречити негативне утицаје на квалитет воде стриктним поштовањем Правилника о
начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања;
Изградња објеката у појасу заштите цевовода одређује се посебним условима надлежног
предузећа ЈП „Водовод и канализација“ Лозница;
Прикључење на водоводну мрежу вршити на основу техничке документације, у складу
са Законом о планирању и изградњи, а према условима ЈП „Водовод и канализација“
Лозница.
Фекална канализација
Потребно је израдити техничку документацију за изградњу канализације отпадних
вода;
Трасу фекалне канализације пројектовати у осовини постојећих и планираних
саобраћајница
Минимални пречник канализационих цеви не може да буде мањи од Ø200 mm.
Минимални пад канализационих цеви не може да буде мањи од 0,5%, а биће одређен
кроз техничку документацију, зависно од цевног материјала и пречника канала;
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Минимална дубина фекалне канализације од површине терена до горње површине цеви
не може бити мања од 1,0 m;
Дубине укопавања цеви више од 5,0 m су дозвољене само изузетно;
Цеви приликом уградње морају бити постављене на слоју песка по 10 сm испод и изнад
цеви, а затим шљунком до коте терена, у слојевима од по 30 цм са збијањем, док се сва
земља из ископа одвози на депонију;
Ревизиона окна морају се постављати на:
• местима споја два колектора,
• ако се мења правац колектора који спроводи фекалну отпадну воду,
• на правцима на растојању највише 160 D,
• при промени пречника колектора ;
Ревизионе шахтове пројектовати од готових бетонских прстенова Ø1000mm, а поклопце
од ливеног гвожђа или дуктилног лива класе носивости D400 за тешки саобраћај;
Забрањено је увођење атмосферске воде у колекторе фекалних вода;
Квалитет отпадних вода које се испуштају у канализациони систем мора да одговара
Правилнику о техничким и санитарним условима за испуштање отпадних вода у градску
канализацију;
Прикључење гаража и других објеката, који продукују отпадну воду са садржајем уља,
масти, нафтних деривата вршити преко таложника и сепаратора уља и масти;
Код пројектовања и изградње обавезно је поштовање и примена свих важећих техничких
прописа и норматива из ове области;
Минималан пречник прикључка на фекалну канализацију износи Ø200mm, а
прикључење је дозвољено преко ревизионог шахта или на рачву;
Прикључење на канализациону мрежу вршити на основу техничке документације, у
складу са Законом о планирању и изгадњи, а према условима ЈП „Водовод и канализација“
Лозница.

2.5.5. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА
Правила уређења
На подручју општине Лозница обухваћеним планом детаљне регулације за изградњу
заштитног водног објекта – насипа на десној обали реке Дрине на подручју насељених
места Липнички Шор и Јелав општина Лозница налази се постојећа телекомуникациона
инфраструктура. Постојећа телекомуникациона мрежа је реализована кабловима положеним
директно у земљу.
Како се на подручју обухваћеним планом налази постојећа телекомуникациона
инфраструктура потребно је приликом радова, уколико нема потребе за њиховим измештањем,
обезбедити каблове како не би дошло до прекида телекомуникационог саобраћаја. На
местима где се траса постојећих каблова и извода налази у делу предвиђеном за изградњу
објеката предвидети измештање постојеће инфраструктуре како би након њихове изградње
био обезбеђен адекватан приступ постојећим кабловима ради њиховог редовног одржавања
и евентуалних интервенција.
Стратегија развоја телекомуникација у својим приоритетима садржи дигитализацију
мреже и увођење IP сервиса преко развоја ADSL прикључака и увођење комутације пакета.
На тај начин ће бити омогућено не само пружаље говорне услуге већ и пружање напредних
услуга:
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- VOIP (Voice over Internet Protocol) или телефонија преко интернета
- Сервиси за податке преко широкопојасног Интернет приступа са брзинама од 100Mb/s
- IPTV (Internet Protocol Television) нове генерације
- Сервиси на бази VDSL2 технологије која је пројектована да подржи Triple-Play сервисе
који представљају интегрисан пренос говора, података и видео сигнала
Телекомуниациона мрежа се може реализовати:
* полагањем оптичког кабла у ПЕ цев Φ40
* полагањем DSL бакарног кабла да претплатничка петља не буде већа од 0,5км
у зависности од потребних сервиса које треба пружити тј. брзина протока података.
Планом детаљне регулације су предвиђени коридори за реализацију телекомуникационе
мреже и то полагањем оптичког кабла у ПЕ цев Φ40.
Одступање од предвиђених коридора су дозвољени уколико услови на терену то захтевају
уз обавезно поштовање правила уређења која су наведена у наставку. Детаљно разрађена
реализација телекомуникационе инфраструктуре биће предмет наредне фазе пројектовања а
по добијању техничких услова од стране „Телеком Србија“.
Правила грађења
Дубина полагања оптичких каблова у насељеним местима не сме да буде мања од 1,0 m, а
изван њих 1,2 m, а бакарних мања од 0,8m
Удаљеност планираних објеката од телекомуникационих објеката мора бити мин. 1,5 m.
• У случају да се земљани радови изводе на дубини већој од 0,4m изнад подземних
телекомуникационих инсталација инсталације морају се заштити одговарајућим
полуцевима
• Код приближавања или паралелног вођења електроенергетског кабла од 1kV до 10kV
и телекомуникационих инсталација мора се испоштовати минимално растојање
од 0,5m. На местима укрштања електроенергетски кабл мора бити положен испод
телекомуникационих инсталација уз поштовање минималног растојања од 0,5m.
• Код приближавања или паралелног вођења подземних телекомуникационих
инсталација и водовода мора се осигурати минимални размак од 0,6m. На местима
укрштања водоводна цев мора бити положена испод телекомуникационих инсталација
уз поштовање минималног растојања од 0,5m.
• Код приближавања или паралелног вођења подземних телекомуникационих инсталација
и фекалне канализације ( за мање цеви пречника до 0,6м и кућне приклјучке) мора
се осигурати минимални размак од 0,5m, односно 1,5м за магистралне канализационе
цеви пречника једнаког или већег 0,6м. На местима укрштања канализациона цев мора
бити положена испод телекомуникационих инсталација при чему кабл треба да буде
механички заштићен. Дужина заштитне цеви треба да буде 1,5m са сваке стране места
укрштања, а растојање треба да буде најмање 0,3m.
• Код приближавања или паралелног вођења подземних телекомуникационих инсталација
и гасовода мора се осигурати минимални размак од 0,5m. На местима укрштања гасовод
мора бити положен испод телекомуникационих инсталација уз поштовање минималног
растојања од 0,5m.
• Код приближавања или паралелног вођења подземних телекомуникационих инсталација
и вреловода мора се осигурати минимални растојање од 0,5m. На месту укрштања
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вреловод мора бити положен испод телекомуникационих инсталација уз поштовање
минималног растојања од 0,5m.
Угао укрштања наведених инсталација и телекомуникациони инсталација треба да буде
по правилу 90°, а ни у ком случају угао не може бити мањи од 45°.
На местима укрштања постојећих телекомуникационих инсталација са пројектованим
саобраћајницама (коловозом, тротоаром, паркингом, ...), инвеститор је дужан да
паралелно са постојећим подземним телекомуникационим кабловима постави заштитне
PVC цеви пречника 110mm, дужине ширина саобраћајнице +1,5m са обе стране. Крајеве
цеви треба одговарајуће затворити.
На местима приближавања пројектованих саобраћајних површина телекомуникационим
објектима растојање мора бити мин. 1,0m.
Угао укрштања пројектоване саобраћајнице и телекомуникационих инсталација треба
да буде по правилу 90°, а ни у ком случају угао не може бити мањи од 45°.
Подземне телекомуникационе инсталације не смеју бити угрожене изменом висинских
кота терена (нивелацијом терена), тј. морају бити на прописаној дубини и након
изведених радова. Поред наведеног, не сме се мењати састав горњег строја тла изнад
телекомуникационих инсталација (асфалтирање, бетонирање, поплочавање...) и морају
се испоштовати вертикална и хоризонтална растојања.
Заштиту и обезбеђење постојећих телекомуникационих објеката и каблова треба
извршити пре почетка било каквих грађевинских радова и предузети све потребне и
одговарајуће мере предострожности како не би, на било који начин, дошло до угрожавања
механичке стабилности, техничке исправности постојећих телекомуникационих
објеката и каблова;
Грађевинске радове у непосредној близини постојећих телекомуникационих објеката и
каблова вршити искључиво ручним путем без употребе механизације и уз предузимање
свих потребних мера заштите (обезбеђење од слегања, пробни ископи и сл.);

2.5.6. ЗЕЛЕНИЛО И ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ
У оквиру плана зеленило и зелене површине се јављају као допунска намена у
оквиру путног земљишта и као остале намене у функцији заштите.
Путно зеленило – све површине у оквиру путног земљишта које нису део саобраћајнице
морају се уређивати као зелене површине. Зеленило треба да буде комбинација травнатих
површина и ниског зеленила у кобинацији са дрворедним врстама. Код планирања ниског и
високог растиња водити рачуна да се не угрози прегледност саобраћајних површина.
Избор врста за дрвореде усагласити са ширином пута и утврдити адекватна растојања
између садница, у зависности од врсте дрвећа.
Не дозвољава се било каква градња објеката на површинама путног зеленила, осим
инфраструктурних објеката од општег интереса утврђени на основу закона.
Основно опредељење је повећање површина уређеног зеленила свих врста, уз
истоверемено одржавање, обнављање и унапређење стања постојећих зелених површина.
На графичким прилозима овог плана ове површине нису посебно графички издвојени,
али су као део путног зеленила планирани у оквиру путног земљишта и обавезно је њихово
уређивање.
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2.6. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ЗА ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА
ОСТАЛИХ НАМЕНА
Укупна површина објеката и површина осталих намена у оквиру грађевинског подручја
у насељу Липнички шор износи 14,49 ha, односно 15,13% површине насеља, а у насељу Јелав
износи 5,73 ha, односно 21,08% површине насеља.
Као површине остале намене планиране су следеће намене:
- Становање
- Пословање
- Туризам
2.6.1. СТАНОВАЊЕ
У подзонама становања С2 и С3, зонама које се налазе у небрањеном подручју
и подручју које је бетонским зидом заштићено од поплава, а које су већ изграђене
објектима становања, није дозвољена изградња објеката већ само санација, адаптација
и инвестиционо одржавање.
Основна намена: породично становање (максимално 3 стамбене јединице).
Компатибилне намене:
Уз становање, као основну намену, могу се наћи и друге намене као пратеће и
допунске:
– Комерцијални садржаји - трговине, администрација и услужне делатности. Ограничења
се односе код делатности са великим саобраћајним оптерећењем, као што су велике
трговине, (мегамаркети, трговине грађевинским материјалом и сл.), већи угоститељски
објекти; магацини, складишта.. и све делатности које имају повећан ниво загађења
околине. На појединачним грађевинским парцелама компатибилна намена може бити
једина. Примењују се правила за основну намену.
– Спортски објекти, терени и дечија игралишта могу се наћи у стамбеној зони. Потребно
је предвидети заштиту од буке око отворених терена. На појединачним грађевинским
парцелама компатибилна намена може бити једина.
– Производне делатности се могу наћи у стамбеним зонама само под условом да не
угрожавају становање и животну средину. Дозвољени су мањи прерађивачки погони
(мала предузећа, породична предузећа), у зонама становања, оријентисани на породичну
производњу са чистим технолошким процесом и потребним мерама заштите. Занатски
тип производње (мањег капацитета и чисте технологије) је дозвољен у свим зонама.
Све производне делатности се морају обављати у затвореним посебно опремљеним
просторима. На појединачним грађевинским парцелама компатибилна намена може
бити једина. Примењују се правила за основну намену.
– Туризам апартманско-пансионски се може наћи у стамбеној зони С1, при чему се
примењују правила из поглавља 2.6.3.
– пољопривреда (баште, воћњаци, виногради, економски објекти) се може наћи у оквиру
породичног становања. На појединачним грађевинским парцелама компатибилна
намена може бити једина. Примењују се правила за економске објекте.
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Услови за формирање парцеле:
– нова грађевинска парцела, настала спајањем или дељењем целих или делова катастарских
парцела мора имати минималну ширину фронта према јавној саобраћајној површини
12,0 m и минималну површину 400 m2 за породично становања;
– изузетно приступ јавној саобраћајној површини може бити посредно, преко приступног
пута колско-пешачке стазе минималне ширине 4.5 m за једносмерни приступ и
минимално 6.0 m за двосмерни приступ. Једносмеран приступ мора имати независан
улаз – излаз.
Број објеката на парцели: на свакој грађевинској парцели дозвољена је изградња више
објеката у оквиру дозвољених урбанистичких параметара за парцелу.
На грађевинској парцели дозвољена је изградња помоћних и економских објеката који
су у функцији коришћења главног објекта, чија намена не угрожава главни објекат и суседне
парцеле у оквиру дозвољених урбанистичких параметара за парцелу.
У оквиру парцеле дозвољена је изградња надстрешница, сеница, базена, стакленика,
зимских башти и отворених спортских терена, које не улазе у обрачун урбанистичких
параметара.
Положај објекта на парцели:
– објекат, према положају на парцели је слободностојећи.
– На парцели са нагибом терена од јавног пута (наниже):
o стамбено двориште се поставља на највишој коти уз јавни пут;
o економско двориште се поставља иза стамбеног дворишта (наниже).
– На парцели са нагибом терена према јавном путу (навише):
o стамбено двориште се поставља на највишој коти у задњи део парцеле;
o економско двориште формира уз јавни пут;
– Уколико је парцела широм страном оријетисана према улици, објекти се оријентишу
тако да стамбени објекти буду на вишој коти од економских и уз доминантни ветар.
– Најмања ширина приступног стамбеног пута је 2,5m, а економског 3,0m.
Грађевинска линија:
Грађевинска линија новог објекта је дефинисана на графичком прилогу бр. 3. Регулационо
нивелациони план.
– Уколико се приступ грађевинској парцели остварује преко приступног пута, као
минимално удаљење у односу на границу грађевинске парцеле приступног пута,
примењује се правило за удаљење од бочне границе парцеле за све суседне парцеле.
–

Индекс заузетости: 40%
Спратност објекта: П+1+Пк
Услови за слободне и зелене површине:
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Минимални проценат зелених површина у директном контакту са тлом (без подземних
објеката и/или делова надземних објеката) износи 30%
Кота приземља:
– кота приземља је највише 1.2 m виша од нулте коте уколико је грађевинска линија
повучена од регулационе.
– Уколико се грађевинска и регулациона линија поклапају, кота приземља може
бити максимално 0,2m виша од нулте коте, при чему се висинска разлика решава
денивелацијом унутар објекта.
Одстојање објекта од бочне границе парцеле:
– Минимално растојање објекта од бочних граница парцеле је 2,5 m са отворима стамбених
просторија, сваке оријентације.
– Минимално растојање објекта од бочних граница парцеле је 1.5 m, уз услов да бочне
фасаде могу бити само са отворима помоћних просторија са минималним парапетом
1.6m.
– Санациони објекти (потпорни зид... ) се постављају у оквиру парцеле према пројекту
без посебних услова о удаљењу од бочних граница парцеле, односно дозвољава се
постављање истих на границу парцеле уз сагласност суседа.
Неопходна растојања која важе за стамбени објекат важе и за помоћне објекте, осим
ако је у постојећем стању другачије. Изузетно помоћни објекти се могу поставити на мањем
удаљењу или на међи уколико не угрожавају изграђене објекте на суседним парцелама.
Помоћни објекат се може поставити на међу (бочну и задњу):
– уз сагласност суседа;
– уколико на суседној међи постоји објекат, дозвољено је постављање у дужини
преклапања;
– уколико је постојао легалан објекат на међи, који се замењује.
Растојање од задње границе парцеле:
– растојање грађевинске линије планираног објекта према задњој линији парцеле је
минимално 2,5 m.
– Санациони објекти (потпорни зид... ) се постављају у оквиру парцле према пројекту
без посебних услова о удаљењу од задње границе парцеле, односно дозвољава се
постављање истих на границу парцеле уз сагласност суседа.
Међусобно одстојање објеката на парцели:
Минимално међусобно растојање стамбених је 4.0 m, а растојање стамбених од
помоћних објеката је минимум 2.5 m.
Архитектонско обликовање:
– Дозвољава се изградња вишеводног крова.
– Поткровље: висина назитка поткровне етаже износи највише 1.60м рачунајући од коте
пода поткровне етаже до тачке прелома кровне косине. Нагиб кровних равни прилагодити
врсти кровног покривача. Максимални нагиб кровних равни је 45 степени.
– Кров се такође може извести и као зелени кров, односно раван кров насут одговарајућим
слојевима и озелењен у случају изградње објекта спратности мање од максималне
планиране, односно без поткровља.
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Паркирање:
– паркирање решити на парцели изградњом гараже или на отвореном паркинг месту у
оквиру парцеле, према нормативима 1ПМ по стамбеној јединици;
– Приступ појединачним паркинг местима не може бити директно са површине јавне
намене, већ се приступ паркинг местима мора решити у оквиру парцеле, преко интерне
саобраћајнице, путем колског улаза-излаза као веза са површином јавне намене.

–

–
–
–

Услови за ограђивање парцеле:
Грађевинске парцеле према улици могу се ограђивати зиданом оградом до висине од
0,90 m (рачунајући од коте тротоара) или транспарентном оградом до висине од 1,40
m.
дозвољена висина ограде према суседној парцели је 1.4 m.
ограда се изводи тако да стубови ограде буду на земљишту власника ограде,
парцелу је дозвољено оградити и живом зеленом оградом која се сади у осовини границе
грађевинске парцеле

Минимални степен комуналне опремљености:
– нови објекат треба да има прикључак на водоводну и канализациону мрежу, и електро
мрежу,
– до реализације канализационе мреже на парцелама се за потребе евакуације отпадних
вода дозвољава изградња појединачних или заједничких сенгрупа (непропусних
септичких јама), у свему према техничким нормативима прописаним за ову врсту
објеката.
Спровођење плана за становање:
– директно спровођење

−

−

−

−

Правила и услови за интервенције на постојећим објектима:
сви постојећи објекти на парцели могу се адаптирати, санирати, реконструисати,
доградити или надзидати у оквиру дозвољених урбанистичких параметара и осталих
правила грађења, уколико положај објекта према јавној површини задовољава услов
дефинисан правилима
постојећи објекти на парцели који се налазе између регулационе и планиране грађевинске
линије могу се адаптирати, санирати, реконструисати као и побољшавање услова
коришћења (замена инсталација, увођење гаса/топловода, побољшање енергетске
ефикасности и сл.).
постојећи објекти на парцели који нису у складу са спратношћу и процентом заузетости,
прописаним овим планом, не могу се дограђивати, већ је дозвољено текуће одржавање,
санација, адаптација, као и побољшавање услова коришћења (замена инсталација,
увођење гаса/топловода, побољшање енергетске ефикасности и сл.). Ако се такав
објекат уклања и замењује другим, за њега важе правила као и за сваку нову изградњу
у овој зони.
Постојећи објекти који не припадају планираној (или компатибилној) претежној
намени се задржавају до привођења земљишта намени, с тим што је забрањена њихова
доградња, а дозвољени су радови на текућем и инвестиционом одржавању, санацији
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и енергетској санацији. Реконструкција и адаптација су дозвољени само у функцији
прилагођавања планираној намени.
На постојећем објекту који се својим делом налази на постојећој или планираној
грађевинској парцели за површине јавне намене, осим текућег одржавања нису
дозвољене никакве друге интервенције. Такав објекат се, код реализације планских
решења, уклања (у целини или делом).
Постојећи објекат на парцели чији индекс заузетости и спратност не премашују
параметре из овог плана, али није у складу са грађевинском линијом или линијама зоне
градње, може се доградити у хоризонталном и вертикалном габариту према условима
прописаним овим планом
Уколико постојећи објекат премашује урбанистичке параметре прописане планом
дозвољена је изградња санитарног чвора бруто површине до 6m² у циљу обезбеђивања
основних хигијенских услова.
Дозвољава се изградња кровова код објеката са равним кровом.

• Зеленило
Ова врста намене није посебно издвојена на графичким прилозима, већ се јавља у
становању у оквиру приватних парцела.
Реконструкцијом постојећих зона и изградњом нових потребно је обезбедити простор
за зеленило. Све постојеће зелене површине власници су обавезни да уређују, а све слободне
површине у оквиру парцела да озелене.
За све врсте и површине зеленила водити рачуна о константном одржавању и обнављању
зеленог фонда.
Зелене површине појединачних парцела у оквиру породичног становања имају важну
улогу са санитарно-хигијенског становишта, а пружају и интимније повезивање човека са
природом. Врт око куће обезбеђује мир, хигијенске услове становања без буке и прашине и
ствара могућност активног одмора.
У врту могу да постоје следеће функционалне зоне: предврт, простор намењен мирном
одмору или игри деце, повртњак, воћњак и сл.
Простор од регулационе линије до грађевинске линије објеката индивидуалног
становања потребно је уредити и озеленити као предбашту/задње двориште, породичног
становања са просторима за одмор, а у циљу заштите од ветра уз границе парцеле (осим према
фронту) могуће је предвидети баријере од жбуња, живе ограде висине око 1,5-2 m и високог
дрвећа. За уређење постојећих и формирање нових зелених површина у зони намењеној за
индивидуално становања проценат озелењености треба да буде најмање 30%.
Композицију врта треба да чине различите категорије биљних врста, грађевински и
вртно - архитектонски елементи као и мобилијар. Избор биљних врста и начин њиховог
комбиновања треба да су у складу са околним пејзажом и општим условима средине.Основу
сваког врта треба да чини добро урађен и негован травњак.
Избегавати биљне врсте са алергеним својствима, трновите и отровне. Озелењавање
мора да буде вишефункционално: заштита од ветра и буке, визуелна и просторна баријера,
засен, стварање пријатног амбијента за рад и боравак.
Постојећи дрвореди и украсно зеленило сачуваће се и заштити од планираних
грађевинских интервенција, у хоризонталном и вертикланом смислу.
Озелењавање вршити садницама које су отпорне на загађивање, орезивање, ентомолошка
и фитопатолошка обољења, а могу образовати високе, развијене и компактне крошње.
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ЕКОНОМСКИ ОБЈЕКТИ - компатибилна намена

Основна намена: економски објекти.
–
као претежна намена није планирана;
–

као компатибилна намена дозвољава се у оквиру становања у зони на
пољопривредном земљишту.
o када су економски објекти компатибилна намена становању, примењују се
правила за становања и правила за економске објекте
o

када су економски објекти на пољопривредном земљишту, примењују се
правила за пољопривредно земљиште.

Економски објекти у односу на стамбени део парцеле/дворишта могу бити:
–
економски објекти који се, у стамбеном делу парцеле, могу градити су: летња
кухиња, млекара, санитарни пропусник, магацини хране за сопствену употребу,
пушнице, сушнице, кош, амбар, надстрешница за машине и возила, објекти за
смештај животиња за потребе домаћинства (до 50 ком. живине, 10 свиња, 8 говеда)
и др.
–

економски, пратећи и објекти за складиштење који се могу градити у оквиру
становања у економском делу парцеле су: економски објекти за гајење животиња
(стаје за гајење коња, штале за гајење говеда, објекти за гајење живине, коза,
оваца и свиња, као и објекти за гајење голубова, кунића, украсне живине и
птица); пратећи објекти за гајење домаћих животиња (испусти за стоку, бетонске
писте за одлагање чврстог стајњака, објекти за складиштење осоке); објекти за
складиштење сточне хране (сеници, магацини за складиштење концентроване
сточне хране, бетониране сило јаме и сило тренчеви), објекти за складиштење
пољопривредних производа (амбари, кошеви), рибњаци, кречане, ћумуране и
други слични објекти на пољопривредном газдинству (објекти за машине и возила,
пушнице, сушионице и сл.);

Услови за формирање парцеле:
–
примењују се правила за становање.
Број објеката на парцели: на свакој грађевинској парцели дозвољена је изградња више
објеката у оквиру дозвољених урбанистичких параметара за парцелу;
–
примењују се правила за становање.
Положај објекта на парцели:
–
објекат, према положају на парцели је по правилу слободностојећи.
–

На парцели са нагибом терена од јавног пута (наниже):
o стамбено двориште се поставља на највишој коти уз јавни пут;
o економско двориште се поставља иза стамбеног дворишта (наниже).

–

На парцели са нагибом терена према јавном путу (навише):
o стамбено двориште се поставља на највишој коти у задњи део парцеле;
o економско двориште формира уз јавни пут;

–

Уколико је парцела широм страном оријетисана према улици, објекти се оријентишу
тако да стамбени објекти буду на вишој коти од економских и уз доминантни
ветар.
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Најмања ширина приступног стамбеног пута је 2,5m, а економског 3,0m.

Грађевинска линија:
минимално удаљење грађевинске од регулационе линије је:
–
за делове насеља у оквиру грађевинског подручја насеља у предњем делу дворишта
(до улице) могу бити само стамбени објекти, док се економски објекти организују
у дубини парцеле;
–

ако се економско двориште формира уз јавни пут растојање од грађевинске до
регулационе линије утврђује се, на основу преовлађујуће грађевинске линије
суседних објеката увећаним за најмање 3,0m зеленог појаса.

Индекс заузетости:
–
примењују се правила за становање, односно пољопривреду ако су економски
објекти на пољопривредном земљишту.
Спратност објекта: П+Пк (мах h=7,5 m)
Услови за слободне и зелене површине:
минимални проценат зелених површина у директном контакту са тлом (без
подземних објеката и/или делова надземних објеката) износи: 35%.
Кота приземља:
–
кота приземља је највише 1.2 m виша од нулте коте.
Одстојање за економске објекте:
–
међусобна растојања објеката у економском дворишту зависе од организације
економског дворишта, с тим да се „прљави“ објекти (објекти из којих се може
осећати непријатан мирис и испарења) могу постављати само низ ветар у односу
на „чисте“ објекте;
–

одстојање економског објекта за смештај животиња од стамбеног објекта, на истој
и суседним парцелама, је мин. 15 m;

–

одстојање ђубришта и јаме за осоку од стамбених објеката и бунара, на истој и
суседним парцелама, је минимум 20 m;

–

ако се економски делови суседних парцела непосредно граниче, растојање нових
економских објеката од границе парцеле не може бити мање од 3,0m;

–

ако се економски део једне парцеле непосредно граничи са стамбеним делом
друге парцеле, растојање нових економских објеката не може бити мање од 10,0m
од границе парцеле.

–

одстојање „прљавих“ економских објеката од објеката јавне намене и објеката за
јавну употребу (цркве, спортски терени, угоститељски објекти…) је од 50 до 100
m у зависности од конфигурације терена, доминантних ветрова и диспозиције
јавних објеката. Када је јавни и објекат за јавну употребу на вишој коти растојање
може бити мин. 50 m, у супротном растојање је 100 m.

Архитектонско обликовање:
–
архитектонско обликовање је у складу са функцијом објеката;
–
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Паркирање:
–

паркирање решити на парцели изградњом гараже или на отвореном паркинг месту
у оквиру парцеле.

Услови за ограђивање парцеле:
–
економски део парцеле може бити ограђен оградом висине до 2,2 m, с тим да је за
зидане ограде према улици, које су више од 0,9 m обавезна садња зелене ограде
према улици уз зидану.
Минимални степен комуналне опремљености:
–
нови објекат треба да има прикључак на електричну енергију, а у зависности од
функције и на водоводну и канализациону мрежу;
–

до реализације канализационе мреже на парцелама се за потребе евакуације
отпадних вода дозвољава изградња појединачних или заједничких сенгрупа
(непропусних септичких јама), у свему према техничким нормативима прописаним
за ову врсту објеката.

Инжењерскогеолошки услови:
–
за сваку интервенцију или изградњу новог објекта у фази израде техничке
документације урадити детаљна геотехничка истраживања у складу са Законом
о рударству (Сл. Гласник РС бр. 101/15 и 95/18-др.закон).
Спровођење плана за намену становање: директно спровођење
2.6.2. ПОСЛОВАЊЕ
Основна намена: пословање – комерцијални објекти
Компатибилне намене: услуге и пословање. Правила изградње основне намене примењују
се и за компатибилну намену.
Услови за формирање парцеле:
–
нова грађевинска парцела, настала спајањем или дељењем целих или делова
катастарских парцела мора имати минималну ширину фронта према јавној
саобраћајној површини 25.0 m и минималну површину 1000 m2;
–
изузетно се може дозволити мања ширина парцеле, али не мања од 15 m, у
зонама инициране изградње, где због постојећих изграђених објеката није могуће
остварити прописану ширину парцеле.
–
обавезан је приступ јавној саобраћајној површини.
Број објеката на парцели:
–
на грађевинској парцели планираној за пословање дозвољена је изградња више
објеката у функцији основне намене- магацини, гараже, надстрешнице;
–
у оквиру парцеле дозвољена је изградња надстрешница, ветрењаче, рекламног
стуба, ови објекти не улазе у обрачун урбанистичких параметара;
–
за све помоћне објекте и надстрешнце важе правила хоризонталне регулације као
за основни објекат.
Положај објекта на парцели:
–
објекат, према положају на парцели је слободностојећи.
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Грађевинска линија:
–
Грађевинска линија новог објекта је дефинисана на графичком прилогу бр. 3.
Регулационо нивелациони план.
Индекс заузетости:
–
максимални индекс заузетости на парцели је 60%.
Спратност и висина објекта:
–
максимална планирана спратност је управног (дела) објекта је П+3 (мах h=20 m);
–
максимална спратност и висина производног дела зависи од технолошког
процеса.
Услови за слободне и зелене површине:
минимални проценат зелених површина у директном контакту са тлом (без
подземних објеката и/или делова надземних објеката) износи 25%.
Кота приземља:
–
кота приземља је највише 0.2 m виша од нулте коте;
–
свака денивелација се решава у оквиру парцеле;
–
приступ мора бити прилагођен особама са смањеном способношћу кретања.
Одстојање објекта од бочне и задње границе парцеле:
–
минимално растојање објекта од бочних и задње граница парцеле је 1/4 висине
објекта, али не мање од 5m;
–
санациони објекти (потпорни зид...) се постављају у оквиру парцеле према пројекту
без посебних услова о удаљењу од задње и бочних граница парцеле, односно
дозвољава се постављање истих на границу парцеле уз сагласност суседа.
–
изузетно мања растојања условљена специфичним обликом и пропорцијама
парцеле и изградњом у непосредном суседству могу се утврдити израдом
урбанистичког пројекта.
Међусобно одстојање објеката на парцели:
–
минимално међусобно растојање пословних је 4.0 m, а растојање од помоћних
објеката је минимум 3 m.
Архитектонско обликовање:
–
објекти се граде у складу са технолошким процесом;
–
тежити једноставним сведеним формама, посебно код објеката великих
волумена;
–
примењени материјали морају да буду трајни и еколошко прихватљиви;
–
Дозвољава се изградња вишеводног крова.
–
Поткровље: висина назитка поткровне етаже износи највише 1.60м рачунајући од
коте пода поткровне етаже до тачке прелома кровне косине. Нагиб кровних равни
прилагодити врсти кровног покривача. Максимални нагиб кровних равни је 45
степени.
–
Кров се такође може извести и као зелени кров, односно раван кров насут
одговарајућим слојевима и озелењен у случају изградње објекта спратности мање
од максималне планиране, односно без поткровља.
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Услови за уређење парцеле:
–
није дозвољено складиштење материјала и сировина тако да оне буду видљиве
ван производног комплекса;
–
није дозвољено складиштење готових производа тако да они буду видљиви ван
производног комплекса;
–
све незастрте површине се морају озеленети и уредити;
–
Уколико се поставља транспарентна ограда комбиновати је са оградним
зеленилом;
–
објекти се морају одржавати, а фасаде редовно освежавати. Сви постојећи објекти
лошег бонитета (фасаде, крова, браварије, столарије…) морају се или уклонити
или реконструисати;
–
слободне просторе уредити за боравак на отвореном, пејзажним уређењем, садњом
вегетације која ће правити засен и сл.
–
према суседним блоковима и парцелама јавне и стамбене намене формирати
тампон заштитног зеленила комбинацијом вискох и жбунастих структура,
минималне ширине 1,5 m.
Паркирање:
–
паркирање решити на парцели изградњом гараже или на отвореном паркинг месту
у оквиру парцеле, према нормативу 200m² БРГП/1ПМ.
–
све отворене паркинг површине у партеру обавезно је озеленити високим
лишћарима (једно стабло на 100 m2 паркинг површине);
–
Приступ појединачним паркинг местима не може бити директно са површине
јавне намене, већ се приступ паркинг местима мора решити у оквиру парцеле,
преко интерне саобраћајнице, путем колског улаза-излаза као веза са површином
јавне намене.
Услови за ограђивање парцеле:
–
грађевинске парцеле према улици могу се ограђивати зиданом оградом до висине
од 0,90 m (рачунајући од коте тротоара) или транспарентном оградом до висине
од 2,2 m;
–
дозвољена висина ограде према суседној парцели је 2,2 m;
–
ограда се изводи тако да стубови ограде буду на земљишту власника ограде;
–
парцелу је дозвољено оградити и живом зеленом оградом која се сади у осовини
границе грађевинске парцеле,
Минимални степен комуналне опремљености:
–
нови објекат треба да има прикључак на водоводну и канализациону мрежу, и
електро мрежу,
–
до реализације канализационе мреже на парцелама се за потребе евакуације
отпадних вода дозвољава изградња појединачних или заједничких сенгрупа
(непропусних септичких јама), у свему према техничким нормативима прописаним
за ову врсту објеката.
Инжењерскогеолошки услови:
–
за сваку интервенцију или изградњу новог објекта у фази израде техничке
документације урадити детаљна геотехничка истраживања у складу са Законом
о рударству (Сл. Гласник РС бр. 101/15 и 95/18-др.закон).
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Спровођење плана за пословање:
–
директно спровођење
Правила и услови за интервенције на постојећим објектима:
−
сви постојећи објекти на парцели могу се адаптирати, санирати, реконструисати,
доградити или надзидати у оквиру дозвољених урбанистичких параметара
и осталих правила грађења, уколико положај објекта према јавној површини
задовољава услов дефинисан правилима
−
постојећи објекти на парцели који се налазе између регулационе и планиране
грађевинске линије могу се адаптирати, санирати, реконструисати као и
побољшавање услова коришћења (замена инсталација, увођење гаса/топловода,
побољшање енергетске ефикасности и сл.).
−
постојећи објекти на парцели који нису у складу са спратношћу и процентом
заузетости, прописаним овим планом, не могу се дограђивати, већ је дозвољено
текуће одржавање, санација, адаптација, као и побољшавање услова коришћења
(замена инсталација, увођење гаса/топловода, побољшање енергетске ефикасности
и сл.). Ако се такав објекат уклања и замењује другим, за њега важе правила као и
за сваку нову изградњу у овој зони.
−
Постојећи објекти који не припадају планираној (или компатибилној) претежној
намени се задржавају до привођења земљишта намени, с тим што је забрањена
њихова доградња, а дозвољени су радови на текућем и инвестиционом одржавању,
санацији и енергетској санацији. Реконструкција и адаптација су дозвољени само
у функцији прилагођавања планираној намени.
−
На постојећем објекту који се својим делом налази на постојећој или планираној
грађевинској парцели за површине јавне намене, осим текућег одржавања нису
дозвољене никакве друге интервенције. Такав објекат се, код реализације планских
решења, уклања (у целини или делом).
−
Постојећи објекат на парцели чији индекс заузетости и спратност не премашују
параметре из овог плана, али није у складу са грађевинском линијом или линијама
зоне градње, може се доградити у хоризонталном и вертикалном габариту према
условима прописаним овим планом
−
Уколико постојећи објекат премашује урбанистичке параметре прописане
планом дозвољена је изградња санитарног чвора бруто површине до 6m² у циљу
обезбеђивања основних хигијенских услова.
−
Дозвољава се изградња кровова код објеката са равним кровом.
2.63.

ТУРИЗАМ АПАРТМАНСКО-ПАНСИОНСКИ

Основна намена површина: становање са туризмом апартманског и пансионског типа.
Као објекти апартманско - пансионског типа дефинишу се вишефункционални објекти на
појединачним парцелама, максималне нето површине 400 m2 са максимум две стамбене
јединице (за стално становање) и максимум 8 апартманских јединица са по максимум три
лежаја.
Компатибилне намене: услуге, трговина на мало, спорт и рекреација, зеленило. На парцели
се може наћи и само пратећа намена, али може се наћи и у оквиру основне намене као део
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функционалне стамбене јединице. Правила изградње основне намене примењују се и за
компатибилну намену.
Услови за формирање парцеле:
– катастарска парцела може постати грађевинска уколико има облик и површину
који омогућавају изградњу објекта у складу са правилима грађења и која има
приступ јавној саобраћајној површини;
– грађевинском парцелом се сматра постојећа катастарска парцела минималне
ширине фронта према јавној саобраћајној површини 14.0 m и минималне површине
400 m 2 ;
– нова грађевинска парцела, настала спајањем или дељењем целих или делова
катастарских парцела мора имати минималну ширину фронта према јавној
саобраћајној површини 20.0 m и минималну површину 600 m2.
Број објеката на парцели: на грађевинској парцели планираној за туризам апартманско
- пансионског типа, гради се један објекат или више мањих објеката основне
намене. Могућа је изградња других објеката у функцији допуне стационарног
смештаја, то су објекти за спорт и рекреацију, угоститељство, паркирање у оквиру
дозвољених урбанистичких параметара за парцелу као и помоћни објекти. Није
дозвољена изградња монтажно демонтажних објеката (киоска…).
У оквиру парцеле дозвољена је изградња надстрешница, сеница, отворених базена,
стакленика, зимских башти и отворених спортских терена, које не улазе у обрачун
урбанистичких параметара.
Индекс заузетости парцеле:
максимални индекс заузетости на парцели је 50%.
Висина објекта:
– максимална планирана спратност је П+2+Пк (мах h=14 m)-уколико се гради један
објекат основне намене.
– максимална планирана спратност је П+Пк (мах h=7,5 m)-уколико се гради више
мањих објеката основне намене.
Слободне и зелене површине:
– минимални проценат слободних површина на парцели је 50%;
– минимални проценат зелених површина у директном контакту са тлом (без
подземних објеката и/или делова подземних објеката) износи 30%.
Положај објекта на парцели:
објекат, према положају на парцели је слободностојећи.
Грађевинска линија:
– Грађевинска линија новог објекта је дефинисана на графичком прилогу бр. 3.
Регулационо нивелациони план.
Кота приземља:
– уколико је грађевинска линија повучена од регулационе, кота приземља је
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максимално 1.2 m виша од нулте коте, а приступ мора бити прилагођен особама
са смањеном способношћу кретања;
кота приземља објекта, када се објекат гради изнад нивоа саобраћајнице, не може
бити нижа од коте те саобраћајнице.

Одстојање од бочне границе парцеле:
– минимално растојање објекта од бочних граница парцеле је 1/4 висине објекта,
али не мање од 3 m.
– минимално одстојање других садржаја (који не улазе у обрачун параметара отворени базени, сеници, стакленици, зимске баште и отворени спортски терени)
је 2,5 m.
Растојање од задње границе парцеле:
– растојање грађевинске линије планираног објекта према задњој линији парцеле је
минимално 1/4 висине објекта, али не мање од 2,5 m.
Међусобно одстојање објеката на парцели:
Минимално међусобно растојање објеката туризма (уколико се гради више мањих
објеката) је 4.0 m, а
Уколико се гради један објекат основне намене, растојање од помоћних објеката
је минимум 2.5 m.
Архитектонско обликовање:
–
Дозвољава се изградња вишеводног крова.
–
Поткровље: висина назитка поткровне етаже износи највише 1.60м рачунајући од
коте пода поткровне етаже до тачке прелома кровне косине. Нагиб кровних равни
прилагодити врсти кровног покривача. Максимални нагиб кровних равни је 45
степени.
–
Кров се такође може извести и као зелени кров, односно раван кров насут
одговарајућим слојевима и озелењен у случају изградње објекта спратности мање
од максималне планиране, односно без поткровља.
Паркирање:
– паркирање решити на парцели изградњом гараже или на отвореном паркинг месту
у оквиру парцеле, према следећим нормативима за паркирање:
– 1ПМ по стамбеној јединици + 1ПМ по смештајној јединици
– Приступ појединачним паркинг местима не може бити директно са површине
јавне намене, већ се приступ паркинг местима мора решити у оквиру парцеле,
преко интерне саобраћајнице, путем колског улаза-излаза као веза са површином
јавне намене.
Услови за ограђивање парцеле:
– грађевинске парцеле према улици могу се ограђивати зиданом оградом до висине
од 0,90 m (рачунајући од коте тротоара) или транспарентном оградом до висине
од 1,40 m;
– дозвољена висина ограде према суседној парцели је 1.4 m;
Страна 56

4. 5. 2022.

–
–

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број 4

ограда се изводи тако да стубови ограде буду на земљишту власника ограде;
парцелу је дозвољено оградити и живом зеленом оградом која се сади у осовини
границе грађевинске парцеле.

Минимални степен комуналне опремљености:
– нови објекат треба да има прикључак на водоводну и канализациону мрежу, и
електро мрежу,
– до реализације канализационе мреже на парцелама се за потребе евакуације
отпадних вода дозвољава изградња појединачних или заједничких сенгрупа
(непропусних септичких јама), у свему према техничким нормативима прописаним
за ову врсту објеката.
Спровођење плана за намену туризам, апартманско-пансионски:
− директно спровођење.
Правила и услови за интервенције на постојећим објектима:
−
сви постојећи објекти на парцели могу се адаптирати, санирати, реконструисати,
доградити или надзидати у оквиру дозвољених урбанистичких параметара
и осталих правила грађења, уколико положај објекта према јавној површини
задовољава услов дефинисан правилима
−
постојећи објекти на парцели који се налазе између регулационе и планиране
грађевинске линије могу се адаптирати, санирати, реконструисати као и
побољшавање услова коришћења (замена инсталација, увођење гаса/топловода,
побољшање енергетске ефикасности и сл.).
−
постојећи објекти на парцели који нису у складу са спратношћу и процентом
заузетости, прописаним овим планом, не могу се дограђивати, већ је дозвољено
текуће одржавање, санација, адаптација, као и побољшавање услова коришћења
(замена инсталација, увођење гаса/топловода, побољшање енергетске ефикасности
и сл.). Ако се такав објекат уклања и замењује другим, за њега важе правила као и
за сваку нову изградњу у овој зони.
−
Постојећи објекти који не припадају планираној (или компатибилној) претежној
намени се задржавају до привођења земљишта намени, с тим што је забрањена
њихова доградња, а дозвољени су радови на текућем и инвестиционом одржавању,
санацији и енергетској санацији. Реконструкција и адаптација су дозвољени само
у функцији прилагођавања планираној намени.
−
На постојећем објекту који се својим делом налази на постојећој или планираној
грађевинској парцели за површине јавне намене, осим текућег одржавања нису
дозвољене никакве друге интервенције. Такав објекат се, код реализације планских
решења, уклања (у целини или делом).
−
Постојећи објекат на парцели чији индекс заузетости и спратност не премашују
параметре из овог плана, али није у складу са грађевинском линијом или линијама
зоне градње, може се доградити у хоризонталном и вертикалном габариту према
условима прописаним овим планом
−
Уколико постојећи објекат премашује урбанистичке параметре прописане
планом дозвољена је изградња санитарног чвора бруто површине до 6m² у циљу
обезбеђивања основних хигијенских услова.
−
Дозвољава се изградња кровова код објеката са равним кровом.
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УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНОГ И КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА,
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ
3.1.

УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНОГ НАСЕЂА

Обухваћено предметно подручје, на основу Решења које издао Завод за заштиту природе
Србије, број 021-1564/2 од дана 21.06.2021.године, се не налази унутар заштићеног подручја
за које је спроведен или покренут поступак заштите. Река Дрина са приобалним појасом
у природном и блиско-природном стању представља еколошки коридор од међународног
значаја. Део плана обухвата међународно значајно подручје за птице (IBA – Important Bird
Area) „Доње Подриње“, које је и графички приказано на граф.прилогу број 5.1-5.2 Планирана
намена површина.
Период гнежђења птица траје оквирно од 01. марта до 31. јула. За птице су међе, ремизе
и други слични линијски вегетацијски коридори и површине од великог значаја за део или цео
животни циклус. Посебно станиште птица дефинисано је као значајно гнездилиште за врсте
које се гнезде у сливу Дрине, а значајне су на међународном и националном нивоу. На оваквим
подручјима чувају се станишта врста као што су обична чигра (Sterna hirundo) и мала чигра
(Sternula albifrons). Речни спрудови Доњег Подриња, које је уједно и међународно значајно
подручје за птице птице (IBA – Important Bird Area) су једина национална гнездилишта мале
чигре, као и једно од најзначајнијих станишта ове врсте у континенталном делу Балканског
полуострва. На Дрини се налази највећа гнездећа популација жалара слепића (Charadrius
dubius) у Србији. У складу са Правилником о проглашењу и заштити строго заштићених и
заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива („Службени гласник РС“, бр. 5/2010,
47/2011, 32/2016 и 98/2016), скоро све врсте су заштићене.
Сходно свему овоме важе следећи услови заштите природе:
-		 Обавезно је очување жбунасте (живице, међе и крајречна вегетација као линијски
локални речни коридори) и дрвенасте вегетације;
-		 Обавезно је припремне радове спроводити изван репродуктивног циклуса животињских
група;
-		 Обавезно је очување гнезда и станишта птица, у периоду гнежђења птива од 01. марта
до 31. јула;
-		 Обавезно је очување вредних стабала;
-		 Обавезно је прибављање инжењерско-геолошких /геотехничких/ хидротехничких услова
изградње насипа како би се у току извођења радова и касније експлоатације избегла
промена инжењерско геолошких својстава терена, односно поремећај стабилности
околног терена, или процеса ерозије у зони речног корита;
-		 Потребна је већа примена биолошких и биотехничких мера, у комбинацији са
одговарајућим техничким мерама, до нивоа функционалне стабилности терена у циљу
противерозионе заштите;
-		 Обавезно је коришћење природних материјала и нипошто не користити материјале који
у себи имају повећану радиоактивност и друге штетне и опасне материје;
-		 Обавезно је одговарајуће уређење терена као и формирање непосредне зоне заштите;
-		 При озелењавању не користити алергене нити инвазивне врсте, већ аутохтоне врсте
карактеристичне за окружење;
-		 Обавезно је након окончања радова извршити санирање свих деградираних површина;
-		 Ако се у току радова наиђе на геолошко-палеонтолошке или минеролошко-петролошке
објекте, за које се предпоставља да имају својство приподног добра, извођач радова је
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дужан да у року од осам дана обавести Министарство заштите животне средине, као и
да предузме све мере заштите од уништења, оштећења или крађе до доласка овлашћеног
лица.
3.2. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЉА
На основу Решења о мерама техничке заштите и других радова и условима чувања,
одржавања и коришћења непокретног културног наслеђа, број 246/1 од дана 23.06.2021.
године које је издао Завод за заштиту споменика културе „Ваљево“, обухваћен простор нема
регистрованих археолошких налазишта и споменика културе.
У складу са Законом о културним добрима (Службени гласник PC бр.71/94, 52/11- др. закон,
99/11- др. закон и 6/2020-др.закон) и издатим решењем прописују се мере заштите непокретних
културних добара, добара која уживају претходну заштиту и евидентираних културних добара:
- Уколико се у току извођења грађевинских и других радова наиђе на археолошка
налазишта или археолошке предмете, извођач радова је дужан да одмах, без одлагања
прекине радове и обавести надлежни Завод за заштиту споменика културе и да предузме
мере да се налаз не уништи и не оштети и да се сачува на месту и у положају у коме је
откривен;
- Археолошки локалитети се не смеју уништавати и на њима вршити неовлашћена
прекопавања, ископавања и дубока заоравања (преко 30cm);
- у случају трајног уништавања или нарушавања археолошког локалитета због
инвестиционих радова, спроводи се заштитно ископавање о трошку инвеститора;
- забрањује се привремено или трајно депоновање смећа камена и јаловине на и у близини
археолошког локалитета;
- забрањено је вађење и одвожење камена, земље и грађевинског материјала са археолошког
локалитета.
3.3.

УСЛОВИ И мере заштите животне средине

Планским решењима је неопходно унапредити постојеће стање основних медијума
животне средине, што ће се остварити изградњом недостајућих инфраструктурних објеката и
система у функцији заштите животне средине, поштовањем стандарда и норматива законске
регулативе, формирањем базе података о локалним загађивачима и успостављању еколошки
одговорног понашања свих правних и физичких лица чије активности могу у извесној мери
допринети деградацији животне средине и умањити или у потпуности елиминисати постојеће
изворе негативних утицаја на квалитет животне средине.
Дефинисање мера заштите има за циљ да се утицаји на животну средину сведу у границе
прихватљивости, односно допринесу спречавању, смањењу или отклањању сваког значајнијег
штетног утицаја на животну средину. Планирање и уређење простора са једне стране и
заштита животне средине са друге стране представљају два посебна али и комплементарна
система, намењена обезбеђивању услова за усклађени просторни развој и заштиту простора,
природних и створених вредности.
МЕРЕ ЗАШТИТЕ ВАЗДУХА
Очување квалитета ваздуха на планском подручју и успостављање вишег стандарда
квалитета ваздуха оствариће се применом следећих правила и мера заштите, које се односе
на:
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1. смањење нивоа емисије загађујућих материја из постојећих извора загађивања:
• инсистирањем на коришћењу гаса и алтернативних горива (биогас и др.), у свим
возилима друмског саобраћаја;
• стимулисањем грађана са индивидуалним ложиштима да пређу на алтернативне
изворе загревања;
• приоритетним опремањем простора одговарајућом гасоводном мрежом и
постројењима.
2. одржавање емисија у прописаним границама из свих планираних делатности које
својим активностима могу допринети погоршању квалитета ваздуха:
• садњом зеленог заштитног појаса дуж планираних градских путева I и II реда
који ће имати функцију смањења загађења ваздуха пореклом од издувних гасова
моторних возила; избор садног материјала прилагодити његовој заштитној
функцији (при избору врста дрвећа и шибља определити се за неалергене врсте,
које су отпорне на негативне услове животне средине, прилагођене локалним
климатским факторима и које спадају у претежно аутохтоне врсте);
• формирањем вишефункционалних заштитних појасева од вишередног и
вишеспратног појаса зеленила у контактним зонама становања, саобраћаја и
пољопривредних површина,
• озелењавањем паркинг површина,
• очувањем и унапређењем постојећих шума и шумарака и подизање нових шума на
нестабилним теренима,
• редовним сузбијањем и контролисањем амброзије, посебно на слободним
површинама где је њена заступљеност велика,
• смањењем концентрације загађујућих материја пореклом од саобраћаја обезбедити
преусмерењем транспортног и свог транзитног саобраћаја изван зоне насеља,
• реконструкција и изградња нових путевима мора бити заснована на строгим
еколошким принципима према европским стандардима,
• уградњом система за пречишћавање ваздуха (филтера) у објектима у којима се
врши термичка обрада хране (ресторани, мањи угоститељски објекти, итд.) ради
елиминације непожељних мириса;
• успостављањем мониторинга свих параметара квалитета ваздуха у обухвату Плана,
у складу са Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха
(„Сл.гл. РС“ бр. 11/10, 75/10 и 63/13)
• приликом грађевинских радова на изградњи објеката током летњих месеци
посебну пажњу усмерити ка смањењу запрашености честицама грађевинског
отпада местимичним заливањем површина на којима је депонован грађевински
шут и остали отпад;
МЕРЕ ЗАШТИТЕ ВОДА И ЗЕМЉИШТА
Заштита вода и земљишта спроводиће се применом правила и мера заштите, које се
односе на:
• забрањено је свако привремено или трајно депоновање смећа. Камења и јаловина
у појасу око насипа;
• депоније за одлагање комуналног смећа и другог отпадног материјала планирати у
складу са предвиђеном законском регулативом;
• не дозвољава се изградња никаквих објеката у зонама речне долине, без претходно
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обезбеђених ходролошко-хидрауличких подлога и прорачуна, студија, генералних,
идејних и других неопходних техничких решења;
Обавезно је очување жбунасте (живице, међе и крајречна вегетација као линијски
локални еколошки коридори) и дрвенасте вегетације;
Обавезно је очувати и заштити реку Дрину и њен обалски појас од деградације и
загађивања;
Након завршетка радова обавезно је извршити санирање свих деградираних
површина;
поштовати Уредбу о утврђивању Општег плана за одбрану од поплава за период
од 2012. до 2018. године: 23/2012-20 („Службени гласник РС“, број 23 од 28. марта
2012.);
организовати и спроводи одбрану од поплава са надлежним водопривредним
предузећима у складу са Законом о водама, важећим Општим и Оперативним
планом и правилницима за одбрану од поплава;
пратити појаве које утичу на стање и функционисање заштитног водног објекта –
насипа од штетног дејства вода;
обављати санационе радове, хитне интервенције и редовно одржавање заштитног
водног објекта – насипа према важећим стандардима, критеријумима и
нормативима;
обавезну континуирану контролу квалитета воде за пиће
приоритетно опремање простора канализационим инфраструктуром са
сепарационим системом за одвођење санитарних и атмосферских отпадних вода;
правилан одабир материјала за изградњу канализационе мреже у складу са обавезом
да се спречи свака могућност неконтролисаног изливања отпадних вода у околни
простор, што подразумева адекватну отпорност цевовода и прикључака на све
механичке и хемијске утицаје, укључујући и компоненту обезбеђења одговарајуће
флексибилности, а због могуће геотехничке повредљивости геолошке средине у
подлози цевовода;
правилан одабир одговарајућег техничко – технолошког решења пречишћавања
отпадних вода којим се постиже достизање и одржавање квалитета ефлуента који
задовољава критеријуме прописане Уредбом о граничним вредностима емисије
загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање („Службени гласник
Републике Србије“, бр. 67/11, 48/12 и 1/16)
изградња атмосферске канализације у појасу главних путева;
укидање и санација пропусних септичких јама, односно изградњу водонепропусних
вишекоморних септичких јама на минималној удаљености од 3 m од других објеката
и суседне парцеле, и предложених 10 m од регулационе линије и употребу истих
до момента прикључења на канализациону мрежу (димензије сваке појединачне
јаме одредити на основу потрошње воде);
забрана упуштања фекалних и других отпадних вода у реку и поток;
несметан прихват зауљене атмосферске воде са манипулативних и саобраћајних
површина, паркинга и њихово контролисано одвођење у реципијент;
изградњу свих саобраћајних и манипулативних површина од водонепропусних
материјала отпорних на нафту и нафтне деривате; правилним одабиром ивичњака
спречити преливање атмосферских вода на околно земљиште приликом њиховог
одржавања или падавина
обавезан правилан избор локације и врсте објеката, потенцијалних загађивача
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површинских и подземних вода и повезивање на систем градске канализације;
додатну заштиту подземне воде изградњом непропусне танкване за прихват
опасних материја из трансформатора трафостаница, као и одговарајућу звучну
заштиту и заштиту од нејонизујућег зрачења и вибрација, уколоко су трафостанице
смештене у непосредној близини стамбених и јавних објеката;
складиштење сировина и других материјала, на одговарајући начин у циљу заштите
земљишта и подземних вода од загађења;
превентивне и оперативне мере заштите, реаговања и поступке санације за случај
хаваријског изливања вода у околину;
обавезно спровођење систематског праћења квалитета земљишта: праћење
концентрације фосфора и азота у земљишту коришћених као минерално ђубриво
приликом пољопривредних радова;
обавезу извођача да приликом извођења земљаних радова на ископу терена примени
таква решења и мере којима ће се обезбедити услови за очување стабилности
терена. Земљаним радовима на засецању, усецању и укопавању, не сме се угрозити
стабилност тла, нити изазвати инжењерско-геолошки процеси, односно процеси
ерозије терена под нагибом. У случају да у току извођења грађевинских радова и
приликом коришћења објекта дође до појаве ерозије земљишта са околних падина,
Инвеститор је у обавези да хитно предузме одговарајуће антиерозивне мере;
стручном применом пестицида и минералних ђубрива и строгом контролом њихове
употребе на пољопривредним површинама умањиће се њихова штетна дејства на
измене хемијског и физичког састава тла;
обавезу да се ископани материјал, хумус, земља, стенски материјал, вишак
грађевинског материјала, камена, и сл., мора привремено депоновати на за то
унапред предвиђене локације на предметној парцели. Исти заштитити од спирања
и касније користити за радове на санацији терена. Предвидети да одлагалиште
вишка материјала мора бити на непропусној подлози, а не на тлу/земљишту.
Неискоришћени ископани материјал, као и вишкове грађевинског материјала,
евакуисати на локацију, коју одреди надлежна комунална служба;
забрањено је неконтролисано депоновање свих врста отпада на обалама
водотока;
обезбедити услове за спречавање стварања „дивљих“ депонија;
обавезу извођача да уколико при извођењу радова дође до удеса на грађевинским
машинама или транспортним средствима, односно изливања уља и горива у
земљиште, одмах прекине радове и изврши санацију, односно ремедијацију
загађене површине
обавезу прибављања водних услова за објекте због којих на предметној локацији
може доћи до негативних утицаја на водни режим.

МЕРЕ ЗА управљањЕ отпадом
У циљу ефикасног управљања отпадом на подручју Плана утврђују се следеће мере:
• насеља Липнички Шор и Јелав укључити у систем прикупљања отпада
• комунални отпад сакупљати и одлагати у складу са Локалним планом управљања
отпадом,
• обезбедити посебне просторе и довољан број контејнера/канти за сакупљање
комуналног отпада,
• обезбедити највиши ниво комуналне хигијене спречавањем неадекватног
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депоновања отпада,
обавезно је постављање контејнера и за грађевински отпад (шут, земљу и други
отпадни материјал), за чију ће периодичну евакуацију бити надлежна општинска
комунална служба;
забрањује се изградња/уређењење складишта опасних и отпадних материја, као и
отворених складишта за отпадна возила, кабасти отпад, секундарне сировине и сл.
у стамбеним насељима.

МЕРЕ ЗАШТИТЕ ШУМА
• забрањена је сеча стабала заштићених и строго заштићених врста дрвећа;,
• забрањено је самовољно заузимање шума;
• забрањено је уништавање или оштећење шумског засада, ознака и граничних
знакова, као и изградња објеката који нису у функцији газдовања шумама;
• забрањено је одлагање смећа, отровних супстанци и осталог опасног отпада у
шуми, на шумском земљишту на удаљености мањој од 200метара од руба шуме,
као и изградња објеката за складиштење, прераду или уништавање смећа;
• забрањено је предузимање било каквих радњи којима се слаби приносна снага
шуме или угрожавају функције шуме;
• забрањено је одводњавање и извођење других радова којима се водни режим у
шуми мења тако да се угрожава опстанак и виталност шуме;
• за било какву активност у шуми и на шумском земљишту потребно је прибавити
сагласност ЈП „Србијашуме“.
3.4.

ИНЖЕЊЕРСКО-ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ

Mорфолошка и хидрогеолошка својства терена
Терен у разматраном подручју у морфолошком смислу припада равничарском типу
рељефа. Обухвата пространа заравњења алувијалне равни реке Дрине њиних притока, између
апсолутних кота 80.00 и 85.00m.н.в. Крајњи део испитиваног коридора припада Подрињу
(простор дринског слива – од Новог Села до Лознице) са надморским висинама 110.00 –
120.00 m. Истражни простор се одликује веома благим нагибом терена у распону 0-5°. Битних
морфолошких одлика нема, изузев мањих локалних депресија или узвишења.
Геолошка грађа терена
Геолошка грађа подручја истраживањаје анализирана на основу Основних геолошких
карата, размере 1:100 000 (листови: Шабац, Бијељина и Лозница) и њихових тумача.
На основу прикупљених података и резултата до сада изведених истраживања у
предметном подручју, до дубине max 15,0 m, природну конструкцију терена углавном
изграђују стенске масе квартара. Констатовани су следећи генетски типови:
• Лесоидно барске творевине (lb)
• Речно-терасни седименти (t1)
Алувијални наноси (а, am и ap) изграђују широке алувијалне заравни реке Дрине и
њиних већих притока. Издвојене су:
• фације корита и плажа (а) представљене крупнозрним шљунковима, песковима и
песковитим глинама,
• фација старача (am) стваране у меандрима Дрине, представљене прашинастим песковима
и прашинастим глинама са биљним остацима,
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барске творевине (b) пескови прашинасти и глине прашинасте са биљним детритусом
(P, G)b.

3.5. Општи и посебни услови и мере заштите живота и здравља
људи
МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД БУКЕ
Законски нормативи у вези заштите становништва од штетног дејства буке доносе
се у облику максимално дозвољеног нивоа меродавног параметра или параметара који
представљају полазну обавезу испуњења услова везаних за проблематику буке.
Емитовање буке из планираних објеката не сме прекорачити законске норме дефинисане
„Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора
буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини» („Сл. гласник РС», бр.
75/10). Такође, Правилима уређења овог Плана дефинисана је заузетост сваке парцеле под
зеленим површинама, што такође доприноси смањивању евентуално негативних утицаја
повишеног нивоа буке у животној средини.
Неопходно је обезбедити спречавање, односно смањење утицаја планираних садржаја,
на чиниоце животне средине, као и непосредну околину, кроз мере заштите од буке и то:
• планирање намене простора на начин да режим коришћења простора не угрози функцију
становања;
• обавезу примене система и конструкција са звучном изолацијом и антизвучном заштитом
код постојећих, изграђених објеката са некомпатибилном наменом простора;
• забрану промене намене простора у некомпатибилну намену према планском документу,
нарочито уколико може угрозити функцију становања;
• обавезу предузимања техничких мера на изворима буке, одабир извора буке са нижим
вредностима емисије буке, примену звучне изолације и звучних баријера где је то
могуће;
• занатске и друге радионице и погоне за обраду метала, дрвета, камена, пластике и
сл. у којима се обављају бучне радне операције (ковање, закивање, резање, брушење,
дробљење, млевење, заваривање, фарбање и сл.), забрањује се рад при отвореним
вратима или прозорима. У таквим објектима обавезна је звучна изолација објекта и
инсталисање система принудне вентилације која није бучна;
• примену одговарајућих грађевинских и техничких мера за заштиту од буке дуж
државних путева, којима се обезбеђује да бука емитована током одвијања саобраћаја,
не прелази прописане граничне вредности у зонама намењеним становању и јавним
објектима (дечија установа-вртић и сл), у складу са Законом о заштити од буке у животној
средини („Службени гласник РС“, број 36/09 и 88/10) и Уредбом о индикаторима буке,
граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и
штетних ефеката буке у животној средини („Службени гласник РС“, број 75/10);
• применом техничких услова и мера звучне заштите којима ће се бука у објектима, чија
је изградња планирана дуж државних путева, свести на дозвољени ниво, а у складу са
Техничким условима за пројектовање и грађење зграда (Акустика у зградарству) СРПС
У.Ј6.201:1990.
ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА
У планским решењима, односно прописаним правилима уређења и грађења у обухвату
Плана, уграђене су превентивне мере заштите од пожара, и то у смислу:
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обезбеђења безбедносних појасева у зонама којима се спречава ширење пожара;
прописивања обавезе изградње спољашње и унутрашње хидрантске мреже у објектима,
у складу са прописима, посебно за производне и друге намене у зони рада;
капацитети планиране водоводне мреже као и капацитет изворишта обезбеђује довољне
количине воде;
планирана мрежа саобрађајница, приступних путева и пролаза за ватрогасна возила
прописаним појасевима регулације обезбеђује приступ објектима;
правилима грађења за објекте у грађевинским зонама и целинама утврђена је обавеза
обезбеђивања приступа ватрогасним возилима.

У структури насеља, зелене површине и водотокови имају и улогу задржавања појавних
пожара.
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;
• у склопу изградње мреже водоводних инсталација реализовати противпожарне
хидранте.
• лако запаљиве и експлозивне материје складиштити и чувати под законом прописаним
условима уз одговарајућу сагласност надлежних органа на планиране мере заштите од
пожара.
Посебне мере заштите од пожара приликом изградње спроводе се применом одредаба
важећих закона који се односе на заштиту од пожара (Закона о заштити од пожара, Закона
о ванредним ситуацијама, Правилника о техничким нормативима за хидрантску мрежу за
гашење пожара).
ЗАШТИТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И ТЕХНИЧКО ТЕХНОЛОШКИХ
НЕСРЕЋА
Мере заштите од елементарних непогода
обухватају превентивне мере за спречавање или
ублажавање штетног дејства непогода, мере које
се предузимају у случају непосредне безбедносне
опасности или када наступе елементарне непогоде
и мере ублажавања и отклањања последица, пре
свега изазваних штета.
Планско подручје изложено је готово свим
елементарним непогодама различитог интензитета,
нарочито опасности од ванредних и опасних
метеоролошких појава, клизишта, ерозије, пожара,
земљотреса и др.
Правовременим предвиђањем, откривањем,
праћењем и предузимањем превентивних и
заштитних мера смањиће се ризик и последице
ванредних и опасних метеоролошких појава (јаких
пљускова кише и града, електричних пражњења и
олујних ветрова) у насељима.
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Мерама заштите јавних путева, у првом реду подизањем заштитних „зелених“
појасева, прикупљањем и одвођењем атмосферских вода, као и изградњом асфалтног
коловоза и појачаним одржавањем путева, обезбедиће се доступност насеља у периоду
трајања и отклањања последица елементарних непогода. Реконструкцијом далековода
на основу утврђеног оптерећења услед залеђивања обезбедиће се сигурније снабдевања
подручја електроенергијом и безбедна експлоатација електроенергетских објеката у зимском
периоду.
Биолошким и техничким радовима на површинама угроженим екцесивном, јаком и
средњом ерозијом обезбедиће се антиерозиона заштита подручја.
ЗАШТИТА ОД ЗЕМЉОТРЕСА
Подручје плана детаљне регулације се налази у сеизмичкој зони 8о MCS скале.
Због постојања одређеног сеизмичког ризика, применом превентивних мера није у
потпуности могуће остварити потпуну заштиту људи и објеката. Зато се техничким мерама
прописују услови и дефинишу оперативне мере спасавања, рашчишћавања рушевина као и
збрињавање угроженог становништва.
У дефинисаним планским решењима, односно правилима урећења и грађења
прописаним овим Планом, узети су у обзир сви чиниоци који имају утицај на смањење
последица изазаваних могућим земљотресом - изграђеност, спратност објеката, густина
насељености, мрежа неизграђених површина и др. Исти су дефинисани у оптималним,
односно дозвољеним границама, чиме се утицај могуће елементарне непогоде максимално
умањује.
Основна мера заштите од земљотреса представља примену принципа асеизмичког
пројектовања објеката, односно примену сигурносних стандарда и техничких прописа о
градњи на сеизмичким подручјима. Урбанистичке мере заштите, којима се непосредно
утиче на смањење повредивости територије, уграђене су у планска решења, при чему су
дефинисане све безбедне површине на слободном простору - паркови, тргови, игралишта, које
би у случају земљотреса представљале безбедне зоне за евакуацију, склањање и збрињавање
становништва. Овим се обезбеђује одговарајући степен заштите људи и минимална оштећења
грађевинских објеката, односно континуитет у раду објеката од виталног значаја у периоду
након земљотреса.
Основне смернице које треба примењивати су следеће:
• обезбедити довољно слободних површина које прожимају урбане структуре, а посебно
водити рачуна о габаритима, спратности, лоцирању и фундирању објеката;
• главне коридоре комуналне инфраструктуре потребно је водити дуж путева и кроз
зелене површине и на одговарајућем одстојању од грађевина;
• обавезна је примена важећих сеизмичких прописа при реконтрукцији постојећих и
изградњи нових објеката.
Могућа заштита односи се на усклађен размештај функција и намена у простору и
строго поштовање законских прописа о сеизмичким дејствима на конструкције, уз детаљно
истраживање терена.
С обзиром на то да законска регулатива у овој области није у довољној мери развијена
и усаглашена са светским стандардима, у смислу прописивања посебних мера заштите у
примени је Правилник о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у
сеизмичким подручјима (Службени лист СФРЈ, бр. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 52/90).
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ЗАШТИТА ОД АТМОСФЕРСКИХ НЕПОГОДА
Са циљем да се смањи утицај провале облака на настајање штета потребно је одржавати,
односно прочишћавати постојеће потоке и поред истих не подизати објекте – зграде и ограде,
које ће ометати проток воде до ушћа у веће водотоке.
Основне заштитне мере од поплава јесте и циљ израде овог Плана,а то је изградња
заштитног водног објекта-насипа.
Основне заштитне мере против ветрова – олуја су превентивне, јер од њиховог правилног
и благовременог извршења у многоме ће зависити ефикасност оперативних мера.
Грађевинско техничке мере се базирају на елементима ојачања, било при изградњи
самих објеката или израдом нових.
Дентролошка мера се примењује како за постојеће објекте тако и за објекте предвиђене
за градњу. Планским засађивањем високог дрвећа у одређеном распореду и ширини појаса,
постижу се врло добри резултати од заштите ветра.
Топографске мере се примењују за насеља и објекте који треба да се граде. Зато је
потребно да се добро простудира конфигурација терена (испупчења, удубљења, надморска
висина и сл.).
Метеоролошке мере као и услови треба да одиграју значајну улогу при одређивању
локације за нове објекте. Зона ветра, јачина, временски периоди појављивања ветра у току
годишњег доба и сл. су веома важни подаци, јер ветар посредним путем може да изазове
велике штете (стварање наноса или лавина).
Исто тако као важна мера је и систематско праћење наиласка ветра и благовремено
упозоравање становништва о надолазећим опасностима како би се оно заштитило на време.
ЗАШТИТА ОД АКЦИДЕНТНИХ ЗАГАЂЕЊА
У случају саобраћајних акцидената могуће су штете на самом извору, односно нема
опасности по шире окружење. На основу важећих прописа транспорт опасних, отровних и
експлозивних материјала није дозвољен у насељима. Детаљније мере заштите прописују се у
одговарајућим проценама утицаја пројеката за путеве, односно у поступцима за руковање и
транспорт опасним, отровним и експлозивним материјама, као и складиштењу, претовару и
транспорту нафтних деривата.
Акциденте могу изазвати и непрописно одлагање комуналног отпада, изливање
непречишћених употребљених отпадних вода на отворене површине, као и код индустриjских
погона. Спречавање ациденталних удеса свих врста могуће је само уз одговорно извођење
превентивних мера и мера строгог надзора и контроле.
Неповољни утицаји геодинамичких процеса (ерозије, флувијалне ерозије, механичке
и хемијске суфозије, клижења и пужења, као и ликвифакције), које могу имати одлике
акцидентних ситуација – релативно брза, велика оштећења објеката инфра и супраструктуре,
у смислу интензитета и броја, спречавају се правовременом анализом стабилности терена
и геофизичких услова за изградњу, као и дефинисањем адекватних правила изградње,
коришћења и уређења простора.
У циљу побољшања заштите од акцидената потребна је израда мапе хазарда за
територију плана детаљне регулације.
ЗАШТИТА ОД НЕЈОНИЗУЈУЋЕГ ЗРАЧЕЊА1
Заштита од нејонизујућег зрачења обухвата услове и мере заштите здравља људи и
заштите животне средине од штетног дејства нејонизујућих зрачења, услове коришћења
1

Извор података: Препорука секретаријата за заштиту животне средине
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извора нејонизујућих зрачења и представљају обавезне мере и услове при планирању,
коришћењу и уређењу простора.
По природи технолошког процеса, у току редовног рада, у трафостаницама и
преносним системима (кабловима под напоном), постоје електрична и магнетна поља као
вид нејонизујућег зрачења, које се стварају провођењем наизменичне електричне струје
у надземни проводницима, а зависе од висине напона, јачине струје и растојања. Такође,
ова зрачења се могу јавити и у антенским стубовима и репетиторима мобилне телефоније.
Приликом избора локације и технологије ових објеката, потребно је евентуално нејонизујуће
(електормагнетно зрачење) свести на минимум, избором најповољнијих и најсавременијих
технологија, а у складу са прописима.
По међународним стандардима прописани су следећи критеријуми:
• дозвољена ефективна вредност електричног поља унутар електроенергетских објеката
или у близини надземних водова којем може бити повремено изложено особље на
пословима одржавања објеката износи Keff = 10 kV/m,
• дозвољена ефективна вредност магнетне индукције унутар електроенергетских
објеката или у близини надземних водова којој може бити повремено изложено особље
на пословима одржавања објеката износи Beff = 500 μТ.
Посебне мере из домена заштите од нејонизујућег зрачења су:
За објекте трафостаница и преносне мреже који представљају изворе нејонизујућег
зрачења нискофрекветног електромагнетног поља од посебног интереса, као и изворе
високофреквентног електромагнетног поља треба обезбедити да у зонама повећане
осетљивости буду испоштована базична ограничења изложености становништва,
електричним, магнетским и електромахнетским пољима, према Правилнику о границама
излагања нејонизујућим зрачењима.
Мере и услови заштите животне средине:
• могуће садржаје, намену објеката и њихов положај на парцели у зони заштите далековода
одредити узимајући у обзир негативни утицај електромагнетног поља далековода на
здравље људи и околину, односно дефинисане заштитне зоне, у складу са чланом 218.
Закона о енергетици („Службени гласник ПС“, број 145/14) а које износе:
Називни напон далековода (kV)
Ширина заштитне зоне (обострано од хоризонталне пројекције
надземног вода) (m)

1 до 35

110

10

25

• у заштитном појасу далековода није дозвољена изградња објеката намењених становању,
слободним зеленим површинама са дечијим игралиштима уз становање, као и објеката
намењених обављању делатности које подразумевају дужи боравак људи;
• уколико се у оквиру предметног подручја планира изградња трафостаница, исте
пројектовати и изградити у складу са важећим нормама и стандардима прописаним за
ту врсту објеката, а нарочито:
− одговарајућим техничким и оперативним мерама обезбедити да нивои излагања
становништва нејонизујућим зрачењима, након изградње трафостаница, не прелазе
референтне граничне нивое излагања електричним, магнетским и електромагнетским
пољима, у складу са Правилником о границама излагања нејонизујућим зрачењима
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(„Службени гласник РС“, број 104/09), и то: вредност јачине електричног поља (Е)
не прелази 2 кV/m, а вредност густине магнетског флукса (В) не прелази 40 µT,
− обезбедити одговарајућу заштиту подземних вода постављањем непропусне танкване
за прихват опасних материја из трансформатора трафостанице; капацитет танкване
одредити у складу са укупном количином трансформаторског уља садржаног у
трансформатору,
− није дозвољена уградња трансформатора који садржи полихлороване бифениле
(PCB),
− након изградње трансформаторских станица извршити: (1) прво испитивање, односно
мерење: нивоа електричног поља и густине магнетског флукса, односно мерење нивоа
буке у околини трансформаторске/их станице/а, пре издавања употребне дозволе за
исту/е, (2) периодична испитивања у складу са законом и (3) достављање података
и документације о извршеним испитивањима нејонизујућег зрачења и мерењима
нивоа буке надлежном органу у року од 15 дана од дана извршеног мерења;
УСЛОВИ ЗАШТИТЕ ОД РАТНИХ ДЕЈСТАВА
Евакуација становништва, материјалних добара и организација производње у условима
непосредне ратне опасности, задатак је надлежних служби Министарства одбране и цивилне
заштите. Решењем система саобраћаја, пре свега, и планираним профилима саобраћајница,
омогућена је израда овог плана и формирање алтернативних праваца.
У све сегменте плана уграђени су елементи заштите становништва и материјалних
добара, који су дефинисани кроз:
- повезивање насеља са ПТТ системом и високонапонском електроенергетском мрежом
из најмање два правца кроз прстенасто повезивање чиме се омогућује функционисање
у случају разарања једног од праваца;
- прстен примарних саобраћајница обезбеђује у случају ратних разарања нормално
функционисање насеља и могућност несметане евакуације становништва, коришћењем
алтернативних праваца.
Заштита становништва и материјалних добара обезбеђује се уз поштовање следећих
услова:
- планирана изградња и размештај објеката обезбеђује оптималну проходност у условима
рушења и пожара, при чему се коридори саобраћајница својом ширином обезбеђују
од домета рушења и пожара, а у склопу тога обезбеђене су слободне површине које
прожимају изграђену структуру насеља;
- планирана мрежа саобраћајница обезбеђује несметан саобраћај уз могућност лаке и
брзе промене праваца саобраћајних токова;
- обезбедити поуздано функционисање инфраструктурне мреже (ПТТ линије,
електроенергетска мрежа и водовод) у ванредним приликама;
- обезбедити што више објеката веће отпорности на утицаје борбених дејстава, уз
изградњу ојачаних подрумских простора у деловима насеља у којима подземне воде не
могу да имају негативан утицај.
У складу са Законом о ванредним ситуацијама (,,СЛ гласник РС» бр. 111/09, 92/11 и
93/2012) важе следећа правила:
- приликом изградње стамбених објеката са подрумима, над подрумским просторијама,
гради се ојачана плоча која може издржати урушавање објекта.
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3.6. ПОСЕБНИ УСЛОВИ ПРИСТУПАЧНОСТИ ОБЈЕКАТА И ПОВРШИНА ЈАВНЕ
НАМЕНЕ ОСОБАМА СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА
У складу са Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње
објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци
и старим особама (“Службени гласник РС“, бр 22/2015) дефинисани су услови за планирање
простора јавних саобраћајних и пешачких површина, прилаза до објеката и пројектовање
објеката (стамбених, објеката за јавно коришћење и др.), као и посебних уређаја у њима,
којима се обезбеђује несметано кретање деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица.
Објекти за јавно коришћење, у смислу овог правилника, а налазе се у оквиру Плана
јесу: сви објекти намењени за јавно коришћење односно саобраћајни објекти.
Приступачност, у смислу овог правилника, односи се и на планирање нових објеката и
простора, пројектовање и изградњу и доградњу нових објеката.
Приступачност, у смислу овог правилника, односи се и на реконструкцију и адаптацију
постојећих објеката, када је то могуће у техничком смислу.
Прилаз до објекта предвиђа се на делу објеката чији је приземни део у нивоу терена
или је мање уздигнут у односу на терен. Савладавање висинске разлике између пешачке
површине и прилаза до објекта врши се:
1) рампама за пешаке и инвалидским колицима, за висинску разлику до 76 cm;
2) спољним степеницама, степеништем и подизним платформама, за висинску разлику
већу од 76 cm.
За савладавање висинских разлика до 76 cm између две пешачке површине и на прилазу
до објекта врши се применом рампи тако да :
– Да нагиб рампе није већи од 5%(1:20), а изузетно може износити 8.3%(1:12) за кратка
растојања до (до 6m);
– Највећа дозвољена укупна дужина рампе у посебном случају износи 15m;
– Рампе дуже од 6m, највише до 9m у случају да су мањег нагиба, раздвајају се одмориштима
најмање дужине 150cm;
– Најмања чиста ширина рампе за једносмерни пролаз износи 90 cm, а уколико је двокрака
чиста ширина рампе износи минимум 150 cm, са подестом од минимум 150 cm.
– Рампе треба да су заштићене ивичњацим висине 5 cm, ширине 5-10 cm и опремљене са
обе стране двовисинским рукохватима подесног облика за прихватање на висини од 70
cm, односно 90 cm.
– Рампа треба да је чврста, равна и отпорна на клизање.
Степенице и степеништа прилагођавају се коришћењу лица са посебним потребама
у простору тако да :
– Најмања ширина степенишног крака трeба да буде 120 cm;
– Најмања ширина газишта 33 cm, а највећа дозвољена висина степеника је 15 cm;
– Чела степеника у односу на површину газишта требало би да буду благо закошена, без
избочења и затворена;
– Површина чела степеника треба да је у контрастној боји у односу на газишта;
– Између одморишта и степеника у дну и врху степеника постоји контраст у бојама;
– Приступ степеништу, заштитне ограде са рукохватима и површинска обрада газишта
испуњавају услове предвиђене за рампе, према члану 7. наведеног правилника.
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Савладавање висинских препрека од и преко 90 cm , када не постоји могућност
савладавања ове висине рампама, степеницама врши се подизним платформама.
Подизна платформа предвиђа се као плато величине најмање 110 cm до 140cm са
погонском механизацијом, ограђена заштитном оградом до висине од 120cm, пресвучена
и опремљена материјалом који не клизи, опремљена прекидачима за позив и сигурносним
уређајем.
Да би лица са посебним потребама у простору имала услов да се крећу тротоарима,
пешачким стазама, трговима , шеталиштима, паркинг површинама, ове површине морају
имати максимални нагиб од 5%,а изузетно до 8,3%.
Ради несметаног кретања особа у инвалидским колицима ширина тротоара и пешачких
стаза треба да износи 180 cm изузетно 120 cm, док ширина пролаза између непокретних
препрека износи најмање 90 cm.
Ове површине треба да су чврсте , равне и отпорне на клизање.
Највиши попречни нагиб уличних тротоара и пешачких стаза управно на правац кретања
износи 2%.
У пешачким коридорима се не постављају стубови, рекламни панои или друге препреке,
док се постојаће препреке видно обележавају. Делови зграда као што су балкони, еркери,
доњи делови крошњи и сл, који се налазе непосредно уз пешачке коридоре уздигнути су
најмање 250cm у односу на површину којом се пешаци крећу.
Место пешачких прелаза је означено тако да се јасно разликује од подлоге тротоара.
Пешачки прелаз је постављен под правим углом према тротоару. Пешачке прелазе треба
опремити и светлосном и звучном сигнализацијом. За савладавање висинске разлике између
коловоза и тротоара користите се закошени ивичњаци који се изводе у ширини пешачког
прелаза и у нивоу коловоза, са максималним нагибом закошеног дела до 8,3%, а ако је технички
неизводљиво у изузетним случајевима до 10%.Површина пролаза кроз пешачко острво изводи
се са тактилним пољем безбедности/упозорења, на целој површини кроз острво.
Знакови се на зидовима постављају на висини од 140 cm -160 cm изнад нивоа пода или
тла, или ако то није могуће на висини која је погодна за читање. Висина слова на знаковима
не сме бити мања од 1,5 cm за унутрашњу, односно 10 cm за спољашњу употребу.
Препознавање врата, степеница, лифтова, рампи, лифтова, опреме за противпожарну
заштиту, опреме за спашавање и путева за евакувацију врши се употребом контрастних боја
одговарајућим осветљењем и обрадом зидова и подова. Ради побољшања пријема звука у
јавним просторијама постављају се асистивни слушни системи.
Тактилна поља безбедности треба да се постављају испред свих опасних зона (наилазак
на степенице, наилазак на опасне фиксне препреке и слично), укључујући и употребу на
пешачким прелазима и пешачким острвима.
3.7. Мере енергетске ефикасности изградње
У изградњи објеката поштоваће се принципи енергетске ефикасности. Енергетска
ефикасност свих објеката који се граде утврђиваће се у поступку енергетске сертификације
и поседовањем енергетског пасоша у складу са Правилником о енергетској ефикасности
зграда (“Службени гласник РС”, број 61/2011) и Правилником о условима, садржини и
начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда („Службени гласник РС”, бр.
69/2012).
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3.8. ПРАВИЛА КОРИШЋЕЊА ВОДНОГ ЗЕМЉИШТА
Правила коришћења водног земљишта дефинисана су на основу Закона о водама
(„Службени гласник РС“, бр. 30/10, 93/12, 101/2016, 95/2018 и 95,2018-др.закон).
Коришћење вода
Опште коришћење вода подразумева коришћење вода без претходног третмана, односно
без употребе посебних уређаја (пумпе, натеге и друго) или изградње водних објеката, и то за
пиће; санитарно-хигијенске потребе; рекреацију, укључујући и купање; гашење пожара.
Право на посебно (оно које није опште) коришћење вода и водног земљишта стиче се
водном дозволом. Водна дозвола не може се издати без прибављених водних услова и издате
водне сагласности.
Ради очувања и одржавања водних тела површинских и подземних вода и заштитних и
других водних објеката, спречавања погоршања водног режима, обезбеђења пролаза великих
вода и спровођења одбране од поплава, као и заштите животне средине, забрањено је:
1. на насипима и другим водним објектима копати и одлагати материјал, напасати крупну
стоку, вући посечено дрвеће, прелазити и возити моторно возило, осим на местима на којима
је то дозвољено и обављати друге радње којима се може угрозити стабилност тих објеката;
2. на водном земљишту:
1) градити објекте којима се смањује пропусна моћ корита;
2) одлагати чврсти отпад и опасан и штетан материјал;
3) складиштити дрво и други чврст материјал на начин којим се ремете услови
проласка великих вода;
4) садити дрвеће на одбрамбеном насипу, у инундацијском појасу ширине најмање
10m од небрањене ножице насипа према водотоку, а у брањеној зони супротно издатим
водним условима;
5) прати возила и друге машине;
6) вршити друге радње, осим у случају:
(1) изградње објеката јавне инфраструктуре,
(2) спровођења мера очувања, унапређења и презентације природних
вредности,
(3) изградње објеката за коришћење вода, уређење водотока, обезбеђења
пловидбе и спровођење заштитних мера на природним купалиштима,
(4) изградње објеката за заштиту вода од загађења,
(5) изградње објеката намењених одбрани државе,
(6) формирања привремених депонија шљунка и песка тако да се не ремети
пролазак великих вода, и на удаљености не мањој од 30m од небрањене ножице
насипа,
(7) предузимања радњи ради заштите људи, животиња и имовине,
(8) вршења експлоатације минералних сировина у складу са законом о водама.
3. у поплавном подручју градити објекте на начин којим се омета протицање воде и леда
или супротно прописима за градњу у поплавном подручју;
4. садити дрвеће на одбранбеном насипу, у инундацијском појасу ширине најмање
10m од небрањене ножице насипа ка водотоку и у брањеној зони на удаљености до 50m од
унутрашње ножице насипа;
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5. копати бунаре, ровове и канале поред насипа у појасу ширине најмање 10m од
небрањене ножице насипа према водотоку, односно до 50m према брањеном подручју, осим
ако је њихова функција заштита од штетног дејства вода или је техничком документацијом,
урађеном у складу са овим законом, доказано да није угрожена стабилност насипа;
6. мењати или пресецати токове подземних вода, односно искоришћавати те воде у
обиму којим се угрожава снабдевање питком или технолошком водом, угрожавају минерална
и термална изворишта, стабилност тла и објеката;
7. мењати правац и јачину тока површинске воде која природно протиче или отиче са
водног земљишта које је у приватној својини;
8. градити објекте, садити дрвеће, орати и копати земљу и обављати друге радње којима
се ремети функција или угрожава стабилност мелиорационих канала за одводњавање и у
обостраном појасу ширине од најмање 5 m од тих канала предузимати радње којима се омета
редовно одржавање ових канала;
9. одлагати чврсти отпад и друге материјале у водотоке, акумулације, ретензије,
мелиорационе и друге канале, упуштати загађене воде или друге материје и вршити радње,
којима се може оштетити корито и обала водотока, утицати на промену његове трасе, нивое
воде, количину и квалитет воде, угрозити стабилност заштитних и других водних објеката
или отежати одржавање водног система;
10. вршити, без одговарајућих водних аката, интервенције у кориту (осигурање обала,
преграђивање корита, проширење и продубљење корита и друго);
12. изводити друге радове који би могли да угрозе стабилност и отежају одржавање
регулационих, заштитних и других водних објеката.
Ограничења и обавезе:
- за потребе израде техничке документације извршити сва потребна хидрогеолошка
истраживања и дефинисати режим подземних вода;
3.9. ПРАВИЛА КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
Пољопривредно земљиште се састоји од површина намењених пољопривредној
производњи: оранице, баште, воћњаци, виногради, ливаде, пашњаци, плантаже, расадници,
стакленици и пластеници, рибњаци, вишегодишњи засади и сл.
На пољопривредном земљишту је могућа изградња само под одређеним условима:
− на пољопривредном земљишту на коме је завршена комасација могућа је изградња само
објеката инфраструктуре уз поштовање чл. 31-37 Закона о пољопривредном земљишту
(„Сл. гласник РС“, бр. 62/06, 68/08-др.закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18-др.закон);
− за изградњу објеката у функцији пољопривредне производње, чувања, прераде и
пласмана пољопривредних производа: магацини репроматеријала (семе, вештачка
ђубрива, саднице и сл.), објекти за смештај пољопривредне механизације, објекти за
производњу воћа и поврћа у затвореном простору (стакленици, пластеници), објекти за
производњу гљива, рибњаци, сушаре за воће и поврће, хладњаче, објекти за финалну
прераду пољопривредних производа дозвољена је изградња на пољопривредном
земљишту. У складу са чл. 47. Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Сл.гл.
РС“ број 95/18, 49/19 и 86/19-усклађени дин.изн) за наведену врсту објеката не плаћа се
накнада за промену намене пољопривредног земљишта;
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− промена намене пољопривредног земљишта у грађевинско земљиште могућа је израдом
одговарајућег Урбанистичког плана или Урбанистичког пројекта;
− Парцелација и препарцелација пољопривредног земљишта је могућа у складу са
Законом о државном премеру и катастру и Закону о изменама и допунама закона о
државном премеру и катастру („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 18/2010, 65/13, 15/15, 96/15,
47/17, 113/17, 27/18 и 41/18);
− Обрадиво пољопривредно земљиште се не може уситнити на парцеле мање од 0,5 ha,
а обрадиво комасирано земљиште се не може уситнити на парцеле чија је површина
мања од 1,0 ha, у складу са чланом 27. Закона о пољопривредном земљишту;
− изградња мреже и објеката инфраструктуре као и објеката у функцији објеката
инфаструктуре је дозвољена у коридорима саобраћајница уз сагласност надлежног
предузећа за путеве;
− могу се градити спортски терени на парцелама непосредно наслоњеним на саобраћајницу,
површине максимално до 0,5 ha, са решеним приступом на јавну саобраћајну површину,
израдом Урбанистичког пројекта;
Објекти и комплекси примарне пољопривредне производње
У оквиру пољопривредног земљишта друге намене не смеју да угрозе основну намену,
односно пољопривреду, могу се дозволити само компатибилне намене као допунске основној
намени простора – пољопривреди.

•

Величина производног комплекса утврђује се зависно од врсте и интензитета производње.
За све пољопривредне производне комплексе на површинама већим од 0,5 ha потребна је
израда одговарајуће планске или пројектне документације. За производне комплексе (објекте
и пољопривредне културе које се узгајају) оптимална величина парцеле дата је у табели бр.
3:
Табела бр.3: Димензионисање производних комплекса у пољопривреди
минимално потребна
површина
0,5 ha
0,25 ha

Потребна планска +; пројектна
* документација

воћњак или повртњак и објекти

1 ha

ратарска производња и објекти

1 ha

+* ако су објекти за прераду и
производњу;
* аку су објекти за складиштење

пољопривредни објекти
виноград и објекти на поседу
расадник цвећа и објекти

Објекти намењени пољопривредној производњи су слободностојећи објекти или
групације објеката међусобно функционално повезаних.
o

Урбанистички параметри

Дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле је:
− за производне и пољопривредне комплексе максимално 30%;
Монтажно-демонтажни објекти (стакленици, пластеници, кошеви, настрешнице и сл.)
се не обрачунавају индексом заузетости.
Дозвољена спратност објеката je:
− за производне објекте у складу са производним процесом П+3 (мах h=20 m);
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Положај објекта и позиционирање производног комплекса:
− минимална заштитна растојања која се морају испоштовати при формирању нових
производних комплекса или објеката за пољопривредну производњу су:
− од насељеног места – грађевинског подручја 500,0 m, у случају интензивнијег
коришћења хемикалија-пестицида не мање од 800,0 m;
− од водотока 10,0 m;
− од државних путева 20,0 m и општинских путева 10,0 m.
Наведена растојања могу бити и већа ако то покаже процена утицаја на животну средину
за фарме са преко 500 условних грла.
Минимални капацитет основне производње уз који може да се одобри изградња објекта
примарне дораде или прераде (кланица, хладњача, и сл.) износи 100 условних грла.
Правила за изградњу објеката за прераду и финалну обраду производа
пољопривреде
У ове објекте се сврставају објекти у којима се прерађују примарни производи биљног и
животињског порекла (прерађивачи воћа, поврћа, лековитог биља, млека, меса и сл.). Поред
наведених, у ове објекте могу се сврстати и објекти за занатске производе (производи од
вуне, трске и сл.). Правила за изградњу ових објеката су:
•

−
−
−
−
−
−
o
−
−
−
−
−
−
−
o
−
−
−
−

граде се на земљиштима лошије бонитетне класе (од III);
поред производних капацитета, унутар комплекса могуће је планирати и градити објекте
пословних, услужних и снабдевачких функција;
обавезан прилазни пут са тврдом подлогом;
обавезна снабдевеност инсталацијама неопходним за производни процес; препоручује се
коришћење алтернативних извора енергије;
загађене отпадне воде је обавезно пречистити пре испуштања у реципијент;
неоргански отпад одвозити на одговарајуће депоније, а органски на даљу прераду.
Правила за изградњу рибњака
подизање рибњака на обрадивом пољопривредном земљишту дозвољено је уз сагласност
Министарства за пољопривреду, водопривреду и шумарство;
границе рибњака морају бити означене видљивим ознакама;
уколико је могуће, рибњак треба да је ограђен;
дозвољена је изградња објеката на површини од 20% од површине рибњака;
рибњак мора да располаже уређајима за упуштање и испуштање воде, уређајима за
регулисање нивоа воде, као и уређајима који спречавају пролаз риба, рибље млађи и
икре у или из рибњака;
рибњак мора бити заштићен од поплава; и
уклањање смећа и штетних отпадака врши се у оквиру изграђеног техничког уређаја који
онемогућава загађење рибњака и његове околине.
Правила за изградњу воћарско - виноградарских кућица
површина нових парцела на којима се гради виноградарска кућица износи мин.
5000m2;
облик парцеле је, по могућству, правилан - правоугаони;
најмање 70 % површине парцеле мора се користити као воћњак или виноград;
максимална спратност објекта је По + П + Пк (мах h=7,5 m), односно 70,0 m2 (затворени
део објекта);
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дозвољена је изградња надстрешнице, трема, перголе испред и у склопу објекта, с тим да
тада укупна површина објекта износи макс. 120 m2;
на парцели није дозвољена изградња других објеката; и
објекат градити од природних материјала.

3.10. ПРАВИЛА КОРИШЋЕЊА ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА
На шумском земљишту се не дозвољава изградња која би угрозила основну намену
простора. Промена намена шума и шумског земљишта дефинисана је чланом 10. Закона о
шумама (Сл.гл. РС број 30/10, 93/12,89/15 и 95/18-др.закон ).
Планом развоја шумског подручја мора бити утврђена свака промена намене шумског
земљишта.
Планирана техничка инфраструктура остаје у коридорима постојећих путева са
минималним угрожавањем шумског земљишта.
Објекти који могу да се граде на шумском земљишту, али искључиво на непошумљеним
површинама (чистине, пропланци, девастиране површине уз пут и сл.) уз обавезну израду
урбанистичког пројекта су:
− објекти за туристичко-рекреативне сврхе;
− планинарски домови;
− пратећи објекти (шанк-барови, настрешнице, одморишта, просторије за опрему и
сл.) и
− партерно уређење (одморишта, стазе и сл.).
За изградњу објеката и уређење површина обавезно употребљавати искључиво природне
материјале (дрво, камен, шиндра) и традиционалне форме усклађене са окружењем.
Пратећи објекти (шанк-барови, одморишта, просторије за опрему и сл.) могу бити
површине до 40 m², максималне спратности П+Пк (мах h=7,5 m);.
Највеће дозвољене висине настрешница су 7 m.
Објекти за туристичко-рекреативне сврхе и планинарски домови могу бити максималне
површине 400 m², максималне спратности П+1+Пк (мах h=9 m), мин. удаљење од међа
(предња, бочне и задње) је 3 m; (уз услов да је изградња ових објеката утврђена планом
развоја шумског подручја). За изградњу већих комплекса потребна је израда ПДР.
3.11. Локације за које се обавезно ради урбанистички пројекат
У оквиру Плана није предвиђена израда урбанистичког пројекта. План се спроводи
директно на основу правила датих у Плану.
3.12. Расписивање јавних конкурса
У оквиру подручја плана, не предвиђају се површине и објекти за које се предлаже
расписивање јавних конкурса.
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III СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
Овај План детаљне регулације представља правни и плански основ за уређење и изградњу
предметног подручја, сагласно одредбама Закона о планирању и изградњи (‘’Службени
гласник РС’’ бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11,121/12, 42/13-УС, 50/2013-одлука
УС, 54/2013-решење УС,98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/2020 и 52/2021).
У делу преклапања Плана детаљне регулације за изградњу заштитног водног објекта
- насипа на десној обали реке Дрине на подручју насељених места Липнички Шор и Јелав
у Лозници и Плана детаљне регулације инфраструктурног коридора државног пута I-Б реда
број 26 на административној територији града Лозница („Службени лист града Лознице” број
4/20), План детаљне регулације инфраструктурног коридора државног пута I-Б реда број 26
на административној територији града Лозница („Службени лист града Лознице” број 4/20)
се ставља ван снаге и примењује се овај План, односно План детаљне регулације за изградњу
заштитног водног објекта - насипа на десној обали реке Дрине на подручју насељених места
Липнички Шор и Јелав у Лозници. У графичком прилогу број 8.1 „Спровођење планаЛипнички Шор“ и број 8.2 „Спровођење плана-Јелав“ су приказана места преклапања ова
два Плана.
Локацијски услови и информација о локацији се издаје на основу Плана детаљне
регулације.
Грађевинска дозвола се издаје у складу са законском регулативом на основу техничке
документације у складу са одредбама овог плана.
Парцелација и препарцелација грађевинског земљишта се ради на захтев власника
земљишта, у складу са правилима парцелације датим у Плану.
За потребе инфраструктурних коридора и објеката, прелаза за животиње и других јавних
радова, где техничка документација покаже потребу да се изађе из регулације саобраћајнице,
тј. границе плана, могућа је израда урбанистичког пројекта, на основу чл. 60. и 61. Закона о
планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр. 72/09, 81/09, 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 и 37/19). Кроз израду урбанистичког пројекта и одговарајуће техничке документације,
уз сагласност ЈП Путева Србије, могуће је увођење и додатних колско-пешачких прелаза и
пролаза, на местима укрштања саобраћајнице са другим путевима, уколико се за то укаже
потреба.

IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Овај план представља правни и плански основ за издавање информације о локацији,
пројеката парцелације и препарцелације и локацијских услова на грађевинском земљишту.
ПРИЛОГ
Прилог бр.1: Елементи саобраћајница
Прилог бр.2: Координате површина јавне намене

Страна 77

Број 4

•

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

4. 5. 2022.

САСТАВНИ ДЕЛОВИ ПЛАНА СУ:

ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ
1.1. Катастарско-топографски план са границом плана-Липнички Шор.....................1:2500
1.2. Катастарско-топографски план са границом плана-Јелав......................................1:2500
2.1. Постојећа намена површина-Липнички Шор...........................................................1:5000
2.2. Постојећа намена површина-Јелав............................................................................1:5000
3.1. Регулационо нивелациони план-Јелав.......................................................................1:1000
3.2. Регулационо нивелациони план-Липнички шор......................................................1:1000
3.3. Регулационо нивелациони план-Липнички шор......................................................1:1000
4.1. План регулације површина јавне намене .................................................................1:2500
4.2. План регулације површине јавне намене..................................................................1:2500
5.1. Планирана намена површина -Липнички Шор........................................................1:2500
5.2. Планирана намена површина -Јелав..........................................................................1:2500
6.1. Зонирање простора-Липнички Шор..........................................................................1:2500
6.2. Зонирање простора-Јелав............................................................................................1:2500
7.1. План мреже и објеката комуналне инфраструктуре-Липнички Шор....................1:2500
7.2. План мреже и објеката комуналне инфраструктуре-Јелав.....................................1:2500
8.1. Спровођење плана - Липнички Шор..........................................................................1:5000
8.2. Спровођење плана – Јелав..........................................................................................1:5000

ДОКУМЕНТАЦИЈА ПЛАНА
o Одлука о приступању изради Плана
o Одлука о приступању изради Стратешкој процени утицаја плана на животну
средину
o Катастарско-топографски план подручја од интереса Р = 1 : 1000
o Рани јавни увид (текстуални део и графички прилози)
o Извештај о обављеном Раном јавном увиду
o Извештај о стратешкој процени утицаја Плана на животну средину
o Извештај о извршеној стручној контроли
o Извештај о Јавном увиду
o Услови и мишљења ЈКП и других учесника у изради Плана
o Одлука о усвајању Плана

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-12/22-15-2				
Датум: 28. април 2022. године				
Л о з н и ц а						
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КООРДИНАТЕ ГРАНИЧНИХ ТАЧАКА – ЈЕЛАВ
Број
тачке

Т

Број
тачке

Координате
Y

X

[m]

[m]

J1

6.600.730,59

4.944.005,83

J2

6.600.647,84

4.944.033,76

J3

6.600.618,76

J5

6.600.872,06

J6

Т

Број
тачке

Координате

Т

Координате

Y

X

Y

X

[m]

[m]

[m]

[m]

J55

6.600.846,64

4.943.941,05

J109

6.600.356,06

4.943.768,69

J56

6.600.840,26

4.943.954,98

J110

6.600.351,44

4.943.773,79

4.943.891,13

J57

6.600.837,03

4.943.960,37

J111

6.600.326,79

4.943.800,52

4.943.999,05

J58

6.600.828,61

4.943.967,82

J112

6.600.296,44

4.943.811,63

6.600.861,60

4.944.016,89

J59

6.600.813,75

4.943.972,37

J113

6.600.251,45

4.943.807,04

J8

6.600.710,81

4.943.827,51

J60

6.600.811,09

4.943.972,25

J114

6.600.247,49

4.943.806,82

J9

6.600.704,05

4.943.821,43

J61

6.600.791,82

4.943.970,07

J115

6.600.232,20

4.943.807,31

J10

6.600.771,56

4.943.859,17

J62

6.600.772,80

4.943.975,12

J117

6.600.316,02

4.943.801,42

J11

6.600.730,67

4.943.840,47

J63

6.600.752,88

4.943.973,42

J118

6.600.316,24

4.943.801,39

J12

6.600.850,91

4.943.891,24

J64

6.600.733,12

4.943.969,77

J119

6.600.326,83

4.943.792,78

J13

6.600.770,75

4.943.852,75

J65

6.600.713,06

4.943.969,67

J120

6.600.348,87

4.943.768,44

J14

6.600.735,49

4.943.836,63

J66

6.600.708,81

4.943.969,02

J121

6.600.354,55

4.943.761,69

J15

6.600.845,59

4.943.883,16

J67

6.600.705,50

4.943.968,52

J122

6.600.359,41

4.943.755,48

J16

6.600.776,78

4.943.855,34

J68

6.600.696,65

4.943.967,96

J123

6.600.372,44

4.943.738,82

J17

6.600.712,16

4.943.821,32

J69

6.600.695,32

4.943.968,12

J124

6.600.379,02

4.943.730,12

J18

6.600.708,06

4.943.817,63

J70

6.600.685,10

4.943.970,91

J125

6.600.394,03

4.943.710,04

J19

6.600.691,65

4.943.802,87

J71

6.600.681,29

4.943.972,24

J126

6.600.397,59

4.943.705,28

J20

6.600.682,29

4.943.794,46

J72

6.600.664,65

4.943.983,36

J127

6.600.405,92

4.943.693,42

J21

6.600.125,74

4.943.773,26

J73

6.600.656,45

4.943.990,00

J128

6.600.426,38

4.943.662,44

J22

6.600.180,21

4.943.792,38

J74

6.600.660,25

4.943.994,69

J129

6.600.435,64

4.943.643,57

J23

6.600.123,49

4.943.768,23

J77

6.600.615,12

4.944.007,92

J130

6.600.451,35

4.943.590,93

J24

6.600.124,09

4.943.766,19

J78

6.600.605,11

4.944.010,59

J131

6.600.454,05

4.943.581,88

J25

6.600.665,35

4.943.959,04

J79

6.600.587,25

4.944.010,52

J132

6.600.458,50

4.943.554,67

J26

6.600.692,70

4.943.947,26

J80

6.600.198,99

4.943.861,54

J133

6.600.462,95

4.943.527,46

J27

6.600.707,26

4.943.946,26

J81

6.600.194,99

4.943.861,14

J134

6.600.463,74

4.943.528,11

J28

6.600.710,73

4.943.946,51

J82

6.600.193,32

4.943.862,98

J135

6.600.618,26

4.943.923,14

J29

6.600.724,98

4.943.947,58

J83

6.600.189,82

4.943.861,04

J136

6.600.695,87

4.943.829,18

J30

6.600.744,96

4.943.949,01

J84

6.600.189,25

4.943.860,56

J137

6.600.464,06

4.943.525,53

J31

6.600.769,84

4.943.951,44

J85

6.600.228,30

4.943.802,14

J138

6.600.467,55

4.943.528,38

J32

6.600.794,72

4.943.953,87

J86

6.600.229,39

4.943.803,19

J139

6.600.488,65

4.943.545,11

J33

6.600.803,90

4.943.954,64

J87

6.600.230,55

4.943.803,76

J140

6.600.475,11

4.943.550,16

J34

6.600.813,75

4.943.955,43

J88

6.600.231,51

4.943.803,95

J141

6.600.472,04

4.943.553,73

J35

6.600.819,86

4.943.953,76

J89

6.600.229,15

4.943.810,07

J142

6.600.463,57

4.943.569,22

J36

6.600.864,72

4.943.861,65

J90

6.600.228,62

4.943.811,36

J143

6.600.439,96

4.943.648,35

J37

6.600.868,07

4.943.857,03

J91

6.600.227,93

4.943.814,07

J144

6.600.434,33

4.943.660,37

J38

6.600.865,37

4.943.854,08

J92

6.600.227,44

4.943.816,41

J145

6.600.424,45

4.943.675,35

J41

6.600.876,87

4.943.840,28

J93

6.600.227,04

4.943.818,16

J146

6.600.426,71

4.943.682,72

J42

6.600.883,55

4.943.826,10

J94

6.600.225,69

4.943.823,59

J147

6.600.658,46

4.943.778,54

J43

6.600.884,13

4.943.824,80

J95

6.600.577,87

4.943.969,56

J148

6.600.282,45

4.943.699,47

J44

6.600.889,64

4.943.821,95

J96

6.600.597,93

4.943.966,21

J149

6.600.284,31

4.943.696,61

J45

6.600.892,88

4.943.824,50

J97

6.600.514,15

4.943.565,65

J150

6.600.292,33

4.943.681,98

J46

6.600.894,45

4.943.832,95

J100

6.600.672,74

4.943.688,30

J151

6.600.302,19

4.943.664,59

J47

6.600.891,70

4.943.839,20

J101

6.600.688,14

4.943.807,12

J152

6.600.307,35

4.943.655,86

J48

6.600.900,71

4.943.845,46

J102

6.600.678,62

4.943.798,55

J153

6.600.312,41

4.943.647,40

J49

6.600.899,07

4.943.849,11

J103

6.600.652,17

4.943.781,89

J154

6.600.317,50

4.943.638,83

J50

6.600.888,45

4.943.846,57

J104

6.600.423,36

4.943.687,29

J155

6.600.319,08

4.943.632,98

J51

6.600.887,10

4.943.849,61

J105

6.600.414,84

4.943.689,90

J156

6.600.318,60

4.943.629,81

Страна 79

Број 4

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

4. 5. 2022.

КООРДИНАТЕ ГРАНИЧНИХ ТАЧАКА – ЈЕЛАВ
Број
тачке

Број
тачке

Координате

Т

Y

X

[m]

[m]

J52

6.600.878,60

4.943.867,71

J53

6.600.870,81

4.943.886,14

J54

6.600.854,66

J160

Т

Број
тачке

Координате
Y

X

[m]

[m]

J106

6.600.406,47

4.943.702,58

J107

6.600.382,36

4.943.734,86

4.943.922,73

J108

6.600.378,46

6.600.282,13

4.943.600,30

J211

J161

6.600.279,91

4.943.590,66

J162

6.600.282,50

J163

6.600.286,96

J164

Т

Координате
Y

X

[m]

[m]

J157

6.600.313,00

4.943.623,04

J158

6.600.297,72

4.943.615,88

4.943.740,03

J159

6.600.294,16

4.943.614,04

6.600.378,75

4.943.932,30

J261

6.600.433,25

4.943.650,19

J212

6.600.360,93

4.943.923,18

J262

6.600.430,14

4.943.656,50

4.943.577,74

J213

6.600.343,08

4.943.914,10

J263

6.600.465,66

4.943.563,67

4.943.567,86

J214

6.600.338,69

4.943.912,18

J264

6.600.468,50

4.943.558,48

6.600.294,78

4.943.549,45

J215

6.600.324,38

4.943.906,92

J265

6.600.477,90

4.943.547,65

J165

6.600.296,94

4.943.544,09

J216

6.600.306,22

4.943.898,55

J266

6.600.481,22

4.943.545,90

J166

6.600.302,34

4.943.530,94

J217

6.600.286,96

4.943.892,60

J267

6.600.484,87

4.943.545,04

J167

6.600.310,04

4.943.512,48

J218

6.600.281,33

4.943.891,11

J268

6.600.523,56

4.943.576,60

J168

6.600.317,83

4.943.494,07

J219

6.600.267,10

4.943.884,84

J269

6.600.532,05

4.943.588,08

J169

6.600.321,78

4.943.484,88

J220

6.600.249,39

4.943.875,52

J270

6.600.539,68

4.943.600,14

J170

6.600.325,73

4.943.475,70

J221

6.600.232,97

4.943.863,96

J271

6.600.546,42

4.943.612,72

J171

6.600.333,59

4.943.457,31

J222

6.600.216,37

4.943.852,70

J272

6.600.552,22

4.943.625,76

J172

6.600.341,36

4.943.438,88

J223

6.600.207,46

4.943.847,36

J273

6.600.558,53

4.943.643,72

J173

6.600.348,81

4.943.420,32

J224

6.600.205,27

4.943.849,78

J274

6.600.321,87

4.943.797,49

J174

6.600.349,63

4.943.418,54

J225

6.600.616,82

4.943.919,05

J275

6.600.668,47

4.943.690,40

J175

6.600.358,01

4.943.416,03

J226

6.600.628,28

4.943.951,61

J276

6.600.659,51

4.943.693,60

J176

6.600.361,27

4.943.418,61

J227

6.600.632,77

4.943.952,34

J277

6.600.650,25

4.943.695,75

J177

6.600.363,83

4.943.429,11

J228

6.600.637,60

4.943.955,04

J278

6.600.640,79

4.943.696,83

J178

6.600.362,57

4.943.432,14

J229

6.600.642,49

4.943.959,06

J279

6.600.631,28

4.943.696,83

J179

6.600.363,27

4.943.434,89

J230

6.600.644,11

4.943.960,93

J280

6.600.621,83

4.943.695,73

J180

6.600.358,78

4.943.446,64

J231

6.600.743,56

4.944.002,03

J281

6.600.612,56

4.943.693,57

J181

6.600.356,42

4.943.452,41

J232

6.600.756,81

4.943.999,31

J282

6.600.603,61

4.943.690,35

J182

6.600.191,28

4.943.856,81

J233

6.600.770,23

4.943.997,68

J283

6.600.595,08

4.943.686,14

J183

6.600.197,35

4.943.839,11

J234

6.600.783,74

4.943.997,16

J284

6.600.587,09

4.943.680,98

J184

6.600.190,58

4.943.825,69

J235

6.600.797,24

4.943.997,75

J285

6.600.579,74

4.943.674,94

J185

6.600.192,52

4.943.808,47

J236

6.600.810,66

4.943.999,43

J286

6.600.573,12

4.943.668,10

J186

6.600.196,41

4.943.802,68

J237

6.600.823,89

4.944.002,22

J287

6.600.567,34

4.943.660,55

J188

6.600.181,54

4.943.788,60

J238

6.600.836,85

4.944.006,07

J288

6.600.562,45

4.943.652,39

J189

6.600.182,24

4.943.787,04

J239

6.600.849,45

4.944.010,98

J289

6.600.437,42

4.943.654,54

J190

6.600.204,53

4.943.793,53

J240

6.600.727,21

4.943.832,32

J290

6.600.324,01

4.943.802,93

J191

6.600.206,74

4.943.791,01

J241

6.600.719,40

4.943.827,20

J291

6.600.317,74

4.943.806,77

J192

6.600.220,02

4.943.776,02

J242

6.600.851,99

4.943.880,64

J292

6.600.310,94

4.943.809,55

J193

6.600.232,87

4.943.760,68

J243

6.600.850,89

4.943.882,17

J293

6.600.303,78

4.943.811,18

J194

6.600.245,35

4.943.745,06

J244

6.600.849,29

4.943.883,18

J294

6.600.573,57

4.943.970,28

J195

6.600.257,58

4.943.729,24

J245

6.600.847,44

4.943.883,53

J295

6.600.574,06

4.943.959,20

J196

6.600.270,03

4.943.713,58

J246

6.600.858,61

4.943.858,00

J296

6.600.575,36

4.943.951,96

J197

6.600.280,16

4.943.702,00

J247

6.600.859,87

4.943.859,71

J297

6.600.577,60

4.943.944,97

J198

6.600.564,39

4.944.012,39

J248

6.600.860,30

4.943.861,79

J298

6.600.583,00

4.943.933,64

J199

6.600.544,91

4.944.016,60

J249

6.600.859,83

4.943.863,86

J299

6.600.589,17

4.944.013,49

J200

6.600.522,02

4.944.012,36

J250

6.600.863,07

4.943.854,64

J300

6.600.591,47

4.944.016,19

J201

6.600.507,37

4.944.005,39

J251

6.600.860,71

4.943.854,56

J301

6.600.641,35

4.944.035,11

J202

6.600.499,95

4.944.000,81

J252

6.600.866,18

4.943.859,18

J302

6.600.634,75

4.944.035,67

J203

6.600.491,27

4.943.995,83

J253

6.600.661,60

4.943.786,43

J303

6.600.628,13

4.944.035,43

J204

6.600.482,07

4.943.991,81

J254

6.600.670,45

4.943.792,01

J304

6.600.621,58

4.944.034,40
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КООРДИНАТЕ ГРАНИЧНИХ ТАЧАКА – ЈЕЛАВ
Број
тачке

Т

Број
тачке

Координате

Т

Број
тачке

Координате

X

[m]

[m]

J205

6.600.464,90

4.943.981,53

J255

6.600.424,92

4.943.681,47

J305

6.600.618,39

4.944.033,50

J206

6.600.448,91

4.943.969,11

J256

6.600.423,84

4.943.679,57

J306

6.600.772,98

4.943.977,33

J207

6.600.432,01

4.943.958,34

J257

6.600.423,67

4.943.677,39

J307

6.600.787,04

4.943.977,09

J208

6.600.414,46

4.943.948,74

J258

6.600.416,49

4.943.688,15

J308

6.600.801,08

4.943.977,90

J209

6.600.398,45

4.943.942,40

J259

6.600.418,63

4.943.687,07

J309

6.600.815,02

4.943.979,77

J210

6.600.383,82

4.943.934,53

J260

6.600.421,01

4.943.686,76

J310

6.600.828,78

4.943.982,67

J311

6.600.842,29

4.943.986,60

J312

6.600.855,46

4.943.991,53

6.600.765,98

4.943.977,98

J314

6.600.861,84

4.943.994,48

J315

6.600.725,73

4.943.837,87

J316

6.600.723,35

4.943.836,43

J317

6.600.715,74

4.943.831,40

J318

6.600.718,32

4.943.833,18

J319

6.600.666,48

4.943.782,76

J320

6.600.674,07

4.943.787,70

J321

6.600.680,02

4.943.792,42

J322

6.600.685,02

4.943.796,92

J323

6.600.230,45

4.943.808,46

J324

6.600.682,44

4.943.814,03

J326

6.600.608,18

4.943.763,70

J327

6.600.515,77

4.943.725,50

J328

6.600.681,94

4.943.846,04

J329

6.600.519,12

4.943.720,93

J330

6.600.611,53

4.943.759,14

X

[m]

[m]

Т

Y

J313

Y

Координате
Y

X

[m]

[m]
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КООРДИНАТЕ ГРАНИЧНИХ ТАЧАКА – ЛИПНИЧКИ ШОР
Број
тачке

Број
тачке

Координате

Т

Y

X

[m]

[m]

Т

Број
тачке

Координате
Y

X

[m]

[m]

Т

Координате
Y

X

[m]

[m]

S1

6.598.387,08

4.940.325,13

S51

6.598.887,99

4.940.605,07

S101

6.598.546,04

4.940.113,53

S2

6.598.404,11

4.940.298,92

S52

6.598.832,83

4.940.620,29

S102

6.598.548,94

4.940.110,22

S3

6.598.675,35

4.939.900,15

S53

6.598.846,99

4.940.615,24

S103

6.598.551,88

4.940.106,34

S4

6.598.688,73

4.939.862,48

S54

6.598.791,10

4.940.618,35

S104

6.598.554,11

4.940.102,38

S5

6.598.696,27

4.939.841,25

S55

6.598.810,51

4.940.620,44

S105

6.598.556,26

4.940.098,18

S6

6.598.698,85

4.939.833,96

S56

6.598.743,12

4.940.626,73

S106

6.598.559,49

4.940.089,67

S7

6.598.440,08

4.940.274,34

S57

6.598.781,08

4.940.618,84

S107

6.598.560,16

4.940.086,04

S8

6.598.439,03

4.940.272,42

S58

6.598.743,73

4.940.620,99

S108

6.598.559,99

4.940.083,11

S9

6.598.432,78

4.940.275,58

S59

6.598.747,46

4.940.620,21

S109

6.598.559,16

4.940.080,31
4.940.077,10

S10

6.598.433,70

4.940.277,28

S60

6.598.729,97

4.940.620,85

S110

6.598.557,22

S11

6.598.485,97

4.940.345,00

S61

6.598.699,07

4.940.613,77

S111

6.598.554,20

4.940.074,03

S12

6.598.488,45

4.940.348,54

S62

6.598.694,28

4.940.618,31

S112

6.598.551,63

4.940.072,22

S13

6.598.492,54

4.940.354,25

S63

6.598.731,55

4.940.626,85

S113

6.598.546,01

4.940.070,50

S14

6.598.518,49

4.940.389,58

S64

6.598.562,91

4.940.628,62

S114

6.598.541,87

4.940.068,50

S15

6.598.525,88

4.940.403,07

S65

6.598.603,71

4.940.606,06

S115

6.598.716,79

4.939.736,77

S16

6.598.522,29

4.940.395,82

S66

6.598.674,00

4.940.609,00

S116

6.598.711,01

4.939.706,46

S17

6.598.680,23

4.940.559,79

S67

6.598.667,99

4.940.608,45

S117

6.598.706,69

4.939.701,26

S18

6.598.675,48

4.940.557,87

S68

6.598.658,60

4.940.613,13

S118

6.598.700,50

4.939.698,83

S19

6.598.647,33

4.940.546,46

S69

6.598.616,95

4.940.609,39

S119

6.598.674,21

4.939.673,55

S20

6.598.619,49

4.940.535,18

S70

6.598.604,20

4.940.612,08

S120

6.598.671,84

4.939.668,14

S21

6.598.759,76

4.940.560,71

S71

6.598.588,98

4.940.620,49

S127

6.598.448,95

4.940.189,57

S22

6.598.704,27

4.940.563,79

S72

6.598.553,22

4.940.642,12

S128

6.598.451,06

4.940.183,54

S23

6.598.621,52

4.940.543,55

S73

6.598.537,28

4.940.658,97

S129

6.598.459,40

4.940.159,34

S24

6.598.610,92

4.940.539,25

S74

6.598.489,92

4.940.773,42

S130

6.598.465,58

4.940.147,77

S25

6.598.681,90

4.940.596,74

S75

6.598.496,92

4.940.777,37

S131

6.598.469,15

4.940.143,41

S26

6.598.681,71

4.940.600,66

S76

6.598.541,28

4.940.810,14

S132

6.598.474,68

4.940.138,19

S27

6.598.706,06

4.940.570,70

S77

6.598.547,23

4.940.815,03

S133

6.598.485,77

4.940.129,34

S28

6.598.702,69

4.940.570,89

S78

6.598.622,44

4.940.893,03

S134

6.598.501,62

4.940.117,14

S29

6.598.941,79

4.940.547,01

S79

6.598.627,25

4.940.895,86

S135

6.598.511,07

4.940.109,94

S30

6.598.898,00

4.940.554,65

S80

6.598.584,65

4.940.868,85

S136

6.598.512,41

4.940.108,87

S31

6.598.905,93

4.940.546,16

S81

6.598.592,48

4.940.876,43

S137

6.598.513,70

4.940.107,73

S32

6.598.896,96

4.940.547,73

S82

6.598.597,57

4.940.880,50

S138

6.598.515,83

4.940.105,63

S33

6.599.009,49

4.940.546,77

S83

6.598.601,76

4.940.883,34

S139

6.598.526,82

4.940.095,03

S34

6.599.000,22

4.940.545,60

S84

6.598.485,61

4.940.777,65

S140

6.598.528,94

4.940.092,59

S35

6.598.997,23

4.940.564,31

S85

6.598.487,22

4.940.769,49

S141

6.598.529,87

4.940.091,33

S36

6.599.014,48

4.940.566,02

S86

6.598.514,84

4.940.780,48

S142

6.598.533,10

4.940.087,32

S37

6.598.927,30

4.940.599,91

S87

6.599.294,85

4.940.914,08

S143

6.598.536,15

4.940.081,05

S38

6.598.969,32

4.940.571,39

S88

6.599.313,08

4.940.975,49

S144

6.598.537,05

4.940.079,08

S39

6.598.994,08

4.940.558,47

S89

6.599.333,76

4.941.040,87

S145

6.598.537,30

4.940.078,53

S40

6.599.015,09

4.940.560,55

S90

6.599.351,61

4.941.084,59

S146

6.598.540,99

4.940.070,42

S41

6.598.961,73

4.940.569,90

S91

6.599.306,00

4.940.970,96

S147

6.598.541,85

4.940.068,54

S42

6.598.968,71

4.940.565,16

S92

6.599.322,14

4.941.025,33

S148

6.598.543,28

4.940.065,48

S43

6.598.893,73

4.940.599,01

S93

6.599.326,30

4.941.037,15

S149

6.598.549,90

4.940.051,35

S44

6.598.905,71

4.940.599,76

S94

6.599.336,80

4.941.062,86

S150

6.598.552,22

4.940.046,92

S45

6.598.861,74

4.940.604,14

S95

6.599.355,93

4.941.096,95

S151

6.598.602,35

4.939.963,62

S46

6.598.889,24

4.940.599,26

S96

6.599.373,07

4.941.155,67

S152

6.598.623,77

4.939.942,26

S47

6.598.833,62

4.940.614,17

S97

6.598.549,92

4.940.126,06

S153

6.598.653,75

4.939.923,69
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Број
тачке

Т

Број
тачке

Координате
Y

X

[m]

[m]

S48

6.598.835,94

4.940.613,35

S49

6.598.857,74

4.940.605,57

S50

6.598.865,82

S159

Т

Број
тачке

Координате
Y

X

[m]

[m]

S98

6.598.550,91

4.940.122,70

S99

6.598.551,64

4.940.119,79

4.940.609,00

S100

6.598.542,59

6.598.456,73

4.940.149,49

S209

S160

6.598.440,47

4.940.190,74

S161

6.598.445,17

S162

6.598.447,53

S163

Т

Координате
Y

X

[m]

[m]

S154

6.598.698,86

4.939.833,94

S157

6.598.475,80

4.940.129,56

4.940.117,13

S158

6.598.464,06

4.940.139,38

6.598.438,56

4.940.243,39

S261

6.599.257,05

4.941.024,42

S210

6.598.753,23

4.939.729,53

S262

6.599.254,58

4.941.015,74

4.940.192,44

S211

6.598.723,31

4.939.772,37

S263

6.599.238,26

4.940.981,37

4.940.193,27

S212

6.598.717,35

4.939.775,03

S264

6.599.228,34

4.940.962,66

6.598.263,49

4.940.375,20

S213

6.598.710,10

4.939.801,06

S265

6.599.216,26

4.940.944,60

S164

6.598.268,99

4.940.379,49

S214

6.598.709,74

4.939.801,47

S266

6.599.210,10

4.940.935,94

S165

6.598.271,39

4.940.381,24

S217

6.598.682,87

4.939.859,49

S267

6.599.182,43

4.940.899,52

S166

6.598.267,40

4.940.387,22

S218

6.598.679,74

4.939.870,45

S268

6.599.167,91

4.940.880,83

S167

6.598.256,55

4.940.404,01

S219

6.598.669,46

4.939.895,70

S269

6.598.368,71

4.940.240,43

S168

6.598.254,40

4.940.407,47

S220

6.598.662,43

4.939.907,54

S270

6.598.365,34

4.940.242,90

S169

6.598.245,96

4.940.420,98

S221

6.598.655,80

4.939.914,57

S271

6.598.358,32

4.940.250,05

S170

6.598.235,38

4.940.437,95

S222

6.598.646,59

4.939.921,36

S272

6.598.351,31

4.940.257,20

S171

6.598.224,62

4.940.454,78

S223

6.598.622,34

4.939.935,83

S273

6.598.336,82

4.940.271,00

S172

6.598.222,68

4.940.457,91

S224

6.598.619,83

4.939.937,42

S274

6.598.322,49

4.940.284,97

S173

6.598.214,01

4.940.471,76

S225

6.598.607,58

4.939.947,14

S275

6.598.318,69

4.940.288,78

S174

6.598.210,26

4.940.477,84

S226

6.598.600,88

4.939.955,48

S276

6.598.317,67

4.940.289,87

S175

6.598.210,01

4.940.478,26

S227

6.598.574,70

4.939.996,22

S277

6.598.316,74

4.940.291,03

S176

6.598.209,72

4.940.478,65

S228

6.598.563,21

4.940.014,43

S278

6.598.309,84

4.940.299,97

S177

6.598.203,00

4.940.486,81

S229

6.598.549,98

4.940.034,60

S279

6.598.288,93

4.940.286,13

S178

6.598.189,49

4.940.501,56

S230

6.598.540,69

4.940.053,98

S280

6.598.285,66

4.940.288,44

S179

6.598.175,68

4.940.516,04

S231

6.598.535,25

4.940.070,04

S281

6.598.292,89

4.940.302,62

S180

6.598.161,73

4.940.530,39

S232

6.598.532,67

4.940.077,13

S282

6.598.297,89

4.940.312,43

S181

6.598.156,98

4.940.535,82

S233

6.598.532,47

4.940.077,69

S283

6.598.279,82

4.940.329,08

S182

6.598.151,22

4.940.546,18

S234

6.598.531,58

4.940.077,43

S284

6.598.276,17

4.940.332,56

S183

6.598.150,70

4.940.547,13

S235

6.598.796,69

4.940.552,59

S285

6.598.268,29

4.940.346,50

S184

6.598.150,59

4.940.548,89

S236

6.598.789,08

4.940.496,34

S286

6.598.270,44

4.940.361,74

S185

6.598.142,14

4.940.551,62

S237

6.598.802,28

4.940.552,89

S287

6.598.268,92

4.940.368,94

S186

6.598.143,17

4.940.553,17

S238

6.598.795,33

4.940.501,54

S288

6.598.408,67

4.940.238,48

S187

6.598.425,29

4.940.245,14

S239

6.598.908,77

4.940.502,98

S289

6.598.375,98

4.940.269,12

S188

6.598.432,29

4.940.246,51

S240

6.598.909,66

4.940.500,41

S290

6.598.337,88

4.940.301,52

S189

6.598.544,19

4.940.124,49

S241

6.599.024,95

4.940.567,06

S291

6.598.335,88

4.940.303,22

S190

6.598.542,08

4.940.124,04

S242

6.599.026,37

4.940.553,34

S292

6.598.331,84

4.940.305,78

S191

6.598.537,51

4.940.124,74

S243

6.599.024,95

4.940.567,10

S293

6.598.328,99

4.940.306,99

S192

6.598.533,20

4.940.126,42

S244

6.598.449,79

4.940.726,88

S294

6.598.327,57

4.940.308,45

S193

6.598.529,41

4.940.128,61

S245

6.598.453,98

4.940.727,27

S295

6.598.335,59

4.940.314,49

S194

6.598.504,85

4.940.147,01

S246

6.598.458,33

4.940.725,69

S296

6.598.333,67

4.940.318,01

S195

6.598.490,06

4.940.157,38

S247

6.598.462,35

4.940.723,39

S297

6.598.324,26

4.940.318,13

S196

6.598.485,25

4.940.161,91

S248

6.598.463,52

4.940.721,98

S298

6.598.479,15

4.940.720,48

S197

6.598.482,14

4.940.167,59

S249

6.598.466,39

4.940.719,68

S299

6.598.478,75

4.940.722,17

S198

6.598.477,99

4.940.177,26

S250

6.598.469,32

4.940.718,13

S300

6.598.476,44

4.940.729,55

S199

6.598.469,91

4.940.199,44

S251

6.598.472,90

4.940.716,73

S301

6.598.478,03

4.940.735,80

S200

6.598.464,88

4.940.213,15

S252

6.598.476,13

4.940.715,61

S302

6.598.481,16

4.940.739,50

S201

6.598.462,63

4.940.217,17

S253

6.599.171,23

4.940.873,73

S303

6.598.496,58

4.940.745,70

S202

6.598.460,40

4.940.220,37

S254

6.599.165,93

4.940.872,23

S304

6.598.512,01

4.940.751,91
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Број
тачке

Број
тачке

Координате

Т

Y

X

[m]

[m]

S203

6.598.458,64

4.940.222,50

S204

6.598.453,67

4.940.226,58

S205

6.598.447,94

S206

Т

Број
тачке

Координате
Y

X

[m]

[m]

S255

6.599.261,16

4.941.067,08

S256

6.599.261,24

4.941.064,75

4.940.229,34

S257

6.599.258,58

6.598.445,39

4.940.230,84

S258

S207

6.598.442,86

4.940.233,10

S208

6.598.441,07

S311

6.598.626,41

S312

Т

Координате
Y

X

[m]

[m]

S305

6.598.527,36

4.940.758,55

S306

6.598.529,57

4.940.759,91

4.941.045,44

S307

6.598.557,24

4.940.780,85

6.599.257,92

4.941.038,71

S308

6.598.596,56

4.940.811,72

S259

6.599.257,93

4.941.032,14

S309

6.598.608,06

4.940.821,10

4.940.235,45

S260

6.599.257,63

4.941.029,12

S310

6.598.619,56

4.940.830,47

4.940.835,97

S361

6.598.770,27

4.940.887,08

S411

6.599.270,59

4.941.123,63

6.598.631,05

4.940.838,21

S362

6.598.789,03

4.940.890,20

S412

6.599.282,50

4.941.139,70

S313

6.598.644,65

4.940.840,65

S363

6.598.793,82

4.940.890,99

S413

6.599.288,33

4.941.147,76

S314

6.598.658,25

4.940.843,09

S364

6.598.813,56

4.940.894,21

S414

6.599.304,98

4.941.194,97

S315

6.598.680,26

4.940.847,04

S365

6.598.833,34

4.940.897,16

S415

6.599.315,82

4.941.207,86

S316

6.598.710,68

4.940.852,12

S366

6.598.851,17

4.940.901,14

S416

6.599.334,69

4.941.215,10

S317

6.598.729,57

4.940.855,27

S367

6.598.855,13

4.940.902,27

S417

6.599.336,34

4.941.214,16

S318

6.598.758,43

4.940.860,18

S368

6.598.865,58

4.940.901,98

S418

6.599.353,40

4.941.201,70

S319

6.598.782,08

4.940.864,19

S369

6.598.878,83

4.940.892,91

S419

6.599.372,03

4.941.194,25

S320

6.598.799,13

4.940.866,97

S370

6.598.880,58

4.940.888,84

S420

6.599.383,97

4.941.212,62

S321

6.598.817,97

4.940.870,04

S371

6.598.882,61

4.940.884,12

S421

6.599.389,36

4.941.211,03

S322

6.598.836,68

4.940.873,07

S372

6.598.883,87

4.940.880,32

S422

6.599.389,49

4.941.189,00

S323

6.598.844,14

4.940.873,86

S373

6.598.888,33

4.940.861,85

S423

6.599.400,76

4.941.186,42

S324

6.598.850,02

4.940.873,18

S374

6.598.893,38

4.940.842,40

S424

6.599.410,81

4.941.184,25

S325

6.598.853,66

4.940.870,63

S375

6.598.907,45

4.940.804,96

S425

6.599.419,75

4.941.181,84

S326

6.598.861,12

4.940.851,73

S376

6.598.915,60

4.940.786,65

S426

6.599.428,32

4.941.167,57

S327

6.598.871,62

4.940.824,25

S377

6.598.916,39

4.940.785,20

S427

6.599.428,12

4.941.163,44

S328

6.598.888,09

4.940.777,03

S378

6.598.917,68

4.940.784,16

S428

6.599.418,61

4.941.155,58

S329

6.598.892,23

4.940.767,43

S379

6.598.919,28

4.940.783,71

S429

6.599.399,85

4.941.162,46

S330

6.598.898,64

4.940.760,97

S380

6.598.920,92

4.940.783,92

S430

6.599.384,06

4.941.168,51

S331

6.598.903,72

4.940.757,44

S381

6.598.929,43

4.940.786,83

S431

6.599.367,78

4.941.157,32

S332

6.598.908,95

4.940.755,84

S382

6.598.948,49

4.940.792,93

S432

6.599.366,75

4.941.166,86

S333

6.598.914,90

4.940.755,39

S383

6.598.967,17

4.940.800,08

S433

6.599.324,79

4.941.227,65

S334

6.598.919,61

4.940.756,45

S384

6.599.004,57

4.940.814,24

S434

6.599.320,35

4.941.224,45

S335

6.598.937,97

4.940.763,58

S385

6.599.042,48

4.940.827,04

S435

6.599.313,67

4.941.218,79

S336

6.598.944,00

4.940.765,92

S386

6.599.080,32

4.940.840,03

S436

6.599.305,45

4.941.210,37

S337

6.598.991,14

4.940.782,58

S387

6.599.099,21

4.940.846,61

S437

6.599.303,23

4.941.207,46

S338

6.599.037,78

4.940.800,61

S388

6.599.106,33

4.940.850,12

S438

6.599.295,88

4.941.193,87

S339

6.599.084,45

4.940.818,55

S389

6.599.112,00

4.940.855,17

S439

6.599.295,24

4.941.192,20

S340

6.599.106,71

4.940.826,35

S390

6.599.125,22

4.940.870,23

S440

6.599.288,09

4.941.173,53

S341

6.599.117,24

4.940.830,63

S391

6.599.137,98

4.940.885,55

S441

6.599.284,89

4.941.165,26

S342

6.599.132,28

4.940.843,92

S392

6.599.147,99

4.940.901,34

S442

6.599.280,60

4.941.155,35

S343

6.599.150,43

4.940.861,53

S393

6.599.159,90

4.940.917,43

S443

6.599.278,04

4.941.150,33

S344

6.599.156,57

4.940.867,49

S394

6.599.183,11

4.940.941,63

S444

6.599.270,71

4.941.138,67

S345

6.599.162,26

4.940.874,19

S395

6.599.199,33

4.940.961,19

S445

6.599.258,66

4.941.122,81

S346

6.598.515,23

4.940.780,70

S396

6.599.209,70

4.940.977,19

S446

6.599.246,72

4.941.106,76

S347

6.598.532,42

4.940.795,09

S397

6.599.216,63

4.940.991,30

S447

6.599.245,79

4.941.105,51

S348

6.598.548,38

4.940.807,15

S398

6.599.225,74

4.941.011,81

S448

6.599.237,51

4.941.093,30

S349

6.598.565,47

4.940.819,18

S399

6.599.227,29

4.941.015,73

S449

6.599.235,45

4.941.089,64

S350

6.598.581,15

4.940.830,16

S400

6.599.224,54

4.941.031,95

S450

6.599.230,84

4.941.080,13

S351

6.598.596,66

4.940.842,79

S401

6.599.229,42

4.941.044,88

S451

6.599.227,09

4.941.071,15
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Број
тачке

Т

Број
тачке

Координате
Y

X

[m]

[m]

S352

6.598.612,42

4.940.855,10

S353

6.598.616,13

4.940.857,71

S354

6.598.621,69

S355

Т

Број
тачке

Координате
Y

X

[m]

[m]

S402

6.599.230,27

4.941.047,93

S403

6.599.233,63

4.941.057,49

4.940.860,71

S404

6.599.236,98

6.598.627,75

4.940.862,28

S405

S356

6.598.655,81

4.940.866,79

S357

6.598.675,52

S358

6.598.714,90

S359

Т

Координате
Y

X

[m]

[m]

S452

6.599.219,32

4.941.052,72

S453

6.599.215,58

4.941.043,86

4.941.067,05

S454

6.599.213,18

4.941.037,74

6.599.237,34

4.941.069,21

S455

6.599.212,58

4.941.035,98

S406

6.599.237,90

4.941.071,32

S456

6.598.669,87

4.939.671,03

4.940.870,15

S407

6.599.240,93

4.941.080,71

S457

6.598.664,44

4.939.682,61

4.940.877,14

S408

6.599.242,12

4.941.084,10

S458

6.598.668,92

4.939.715,06

6.598.754,26

4.940.884,22

S409

6.599.243,89

4.941.087,26

S459

6.598.673,40

4.939.747,51

S360

6.598.769,96

4.940.887,03

S410

6.599.258,54

4.941.107,67

S460

6.598.666,33

4.939.773,21

S461

6.598.659,26

4.939.798,91

S512

6.598.243,99

4.940.463,44

S562

6.599.283,00

4.940.905,72

S462

6.598.655,18

4.939.806,22

S513

6.598.241,15

4.940.467,25

S563

6.599.284,86

4.940.907,01

S463

6.598.612,89

4.939.885,25

S514

6.598.242,54

4.940.471,17

S564

6.599.286,46

4.940.908,61

S464

6.598.602,86

4.939.901,52

S515

6.598.284,76

4.940.654,51

S565

6.599.163,08

4.940.872,91

S465

6.598.578,19

4.939.926,98

S516

6.598.290,59

4.940.648,74

S566

6.599.164,42

4.940.872,20

S466

6.598.551,32

4.939.950,65

S517

6.598.294,11

4.940.650,66

S567

6.598.621,77

4.940.892,64

S467

6.598.536,19

4.939.965,37

S518

6.598.292,31

4.940.659,92

S568

6.598.569,48

4.940.849,15

S468

6.598.518,01

4.940.002,08

S519

6.598.303,47

4.940.666,64

S569

6.598.568,30

4.940.847,83

S469

6.598.503,68

4.940.042,11

S520

6.598.310,31

4.940.670,76

S570

6.598.560,36

4.940.838,07

S470

6.598.492,93

4.940.073,74

S521

6.598.315,80

4.940.673,46

S571

6.598.559,98

4.940.837,49

S471

6.598.467,03

4.940.100,84

S522

6.598.325,99

4.940.678,09

S572

6.598.547,20

4.940.819,97

S472

6.598.417,48

4.940.142,81

S523

6.598.349,12

4.940.687,66

S573

6.598.549,52

4.940.823,17

S473

6.598.409,69

4.940.151,24

S524

6.598.366,56

4.940.694,88

S574

6.598.492,53

4.940.354,24

S474

6.598.398,94

4.940.174,91

S525

6.598.372,25

4.940.697,23

S575

6.598.698,13

4.940.563,79

S475

6.598.377,25

4.940.193,41

S526

6.598.419,16

4.940.714,55

S576

6.598.692,03

4.940.563,12

S476

6.598.354,65

4.940.223,15

S527

6.598.706,52

4.940.898,19

S577

6.598.686,04

4.940.561,78

S477

6.598.324,18

4.940.251,36

S528

6.598.705,11

4.940.891,03

S578

6.598.682,47

4.940.568,32

S478

6.598.304,93

4.940.261,62

S529

6.599.211,11

4.941.031,52

S579

6.598.684,44

4.940.570,37

S479

6.598.284,40

4.940.264,51

S530

6.599.206,22

4.941.015,58

S580

6.598.680,53

4.940.605,80

S480

6.598.241,53

4.940.331,03

S531

6.598.152,72

4.940.568,72

S581

6.598.678,80

4.940.607,65

S481

6.598.453,90

4.940.156,66

S532

6.598.156,39

4.940.575,53

S582

6.598.676,52

4.940.608,76

S482

6.598.449,48

4.940.155,50

S533

6.598.167,86

4.940.590,83

S583

6.598.739,15

4.940.621,60

S483

6.598.434,65

4.940.202,83

S534

6.598.177,86

4.940.608,21

S584

6.598.734,53

4.940.621,55

S484

6.598.430,01

4.940.207,32

S535

6.598.188,28

4.940.624,90

S585

6.598.828,03

4.940.615,62

S485

6.598.424,41

4.940.205,90

S536

6.598.192,33

4.940.628,39

S586

6.598.822,27

4.940.616,04

S486

6.598.419,84

4.940.204,86

S537

6.598.201,56

4.940.634,92

S587

6.598.891,63

4.940.604,64

S487

6.598.411,21

4.940.204,98

S538

6.598.209,67

4.940.640,76

S588

6.598.864,90

4.940.609,18

S488

6.598.410,18

4.940.205,68

S539

6.598.225,83

4.940.652,55

S589

6.598.916,82

4.940.598,51

S489

6.598.410,50

4.940.203,81

S540

6.598.245,90

4.940.656,96

S590

6.598.911,32

4.940.599,62

S490

6.598.414,56

4.940.190,65

S541

6.598.262,38

4.940.670,60

S591

6.598.974,39

4.940.568,44

S491

6.598.436,22

4.940.245,45

S542

6.598.277,10

4.940.680,43

S592

6.598.979,83

4.940.566,22

S492

6.598.413,20

4.940.239,22

S543

6.598.279,02

4.940.681,70

S593

6.598.985,52

4.940.564,77

S493

6.598.411,40

4.940.238,41

S544

6.598.285,14

4.940.685,50

S594

6.598.991,36

4.940.564,13

S494

6.598.410,21

4.940.238,19

S545

6.598.291,11

4.940.689,22

S595

6.599.027,00

4.940.551,39

S495

6.598.408,89

4.940.238,44

S546

6.598.280,14

4.940.701,52

S596

6.599.028,36

4.940.549,85

S497

6.598.246,02

4.940.476,00

S547

6.598.270,85

4.940.711,98

S597

6.599.020,39

4.940.556,98

S498

6.598.241,36

4.940.479,35

S548

6.598.273,43

4.940.715,04

S598

6.599.019,26

4.940.558,97

S499

6.598.235,44

4.940.475,02

S549

6.598.292,45

4.940.702,04

S599

6.599.017,36

4.940.560,25

Страна 85

Број 4

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

4. 5. 2022.

КООРДИНАТЕ ГРАНИЧНИХ ТАЧАКА – ЛИПНИЧКИ ШОР
Број
тачке

Број
тачке

Координате

Т

Y

X

[m]

[m]

S500

6.598.228,51

4.940.484,29

S501

6.598.224,26

4.940.489,98

S502

6.598.218,60

S503

Т

Број
тачке

Координате
Y

X

[m]

[m]

S550

6.598.284,58

4.940.696,53

S551

6.598.291,08

4.940.689,20

4.940.496,58

S552

6.598.311,65

6.598.211,58

4.940.504,78

S553

S504

6.598.182,21

4.940.541,23

S505

6.598.295,21

S506

6.598.298,70

S507

Т

Координате
Y

X

[m]

[m]

S600

6.599.020,59

4.940.549,22

S601

6.599.020,98

4.940.550,07

4.940.700,99

S602

6.598.941,76

4.940.547,01

6.598.315,60

4.940.703,72

S603

6.598.956,29

4.940.545,03

S554

6.598.325,77

4.940.706,02

S604

6.598.970,93

4.940.544,13

4.940.352,63

S555

6.599.329,50

4.941.230,89

S605

6.598.985,60

4.940.544,32

4.940.362,03

S556

6.599.328,71

4.941.230,47

S606

6.598.895,60

4.940.546,25

6.598.299,22

4.940.369,42

S557

6.599.390,11

4.941.233,65

S607

6.598.894,93

4.940.544,36

S508

6.598.297,09

4.940.378,67

S558

6.599.395,42

4.941.232,21

S608

6.598.887,12

4.940.548,36

S509

6.598.284,18

4.940.400,10

S559

6.598.458,55

4.940.764,68

S609

6.598.886,63

4.940.549,38

S510

6.598.271,27

4.940.421,53

S560

6.598.451,46

4.940.761,71

S610

6.598.795,02

4.940.498,36

S511

6.598.257,63

4.940.442,48

S561

6.599.328,62

4.941.027,14

S611

6.598.435,25

4.940.262,62

S612

6.598.434,29

4.940.257,08

S662

6.598.796,56

4.940.555,18

S613

6.598.434,11

4.940.251,46

S663

6.598.802,77

4.940.554,66

S614

6.598.434,71

4.940.245,87

S664

6.598.923,84

4.940.601,77

S615

6.598.605,35

4.939.959,08

S665

6.598.922,02

4.940.602,51

S616

6.598.608,75

4.939.954,83

S666

6.598.918,72

4.940.603,73

S617

6.598.693,78

4.939.695,56

S667

6.598.920,38

4.940.603,14

S618

6.598.687,64

4.939.691,29

S668

6.598.917,00

4.940.604,17

S619

6.598.682,25

4.939.686,10

S669

6.598.739,60

4.940.627,12

S620

6.598.677,74

4.939.680,14

S670

6.598.737,83

4.940.627,15

S621

6.598.438,15

4.940.270,70

S671

6.598.734,43

4.940.627,06

S622

6.598.570,21

4.940.492,24

S672

6.598.384,64

4.940.327,81

S623

6.598.569,09

4.940.490,16

S673

6.598.381,41

4.940.330,17

S624

6.598.578,37

4.940.504,61

S674

6.598.379,60

4.940.331,01

S625

6.598.577,23

4.940.503,11

S675

6.598.672,72

4.939.905,41

S626

6.598.140,90

4.940.552,96

S676

6.598.669,46

4.939.910,31

S627

6.598.142,06

4.940.552,84

S677

6.598.667,54

4.939.912,54

S628

6.598.594,63

4.940.878,18

S678

6.598.662,57

4.939.917,53

S629

6.598.595,83

4.940.879,14

S679

6.598.659,70

4.939.920,00

S630

6.598.657,89

4.940.921,59

S680

6.598.656,56

4.939.921,95

S631

6.598.659,24

4.940.923,57

S681

6.598.460,01

4.940.144,09

S632

6.598.672,86

4.940.944,94

S682

6.598.708,70

4.939.702,47

S633

6.598.672,37

4.940.944,24

S683

6.598.710,19

4.939.704,27

S634

6.598.547,83

4.940.815,59

S686

6.599.222,73

4.940.954,13

S635

6.598.608,24

4.940.610,34

S687

6.598.693,04

4.939.862,37

S636

6.598.612,55

4.940.609,43

S688

6.598.731,32

4.939.861,39

S637

6.598.786,07

4.940.618,20

S689

6.598.685,98

4.940.606,09

S638

6.598.608,42

4.940.604,46

S690

6.598.686,06

4.940.605,39

S639

6.598.613,34

4.940.603,73

S691

6.598.695,99

4.940.612,95

S640

6.598.615,82

4.940.603,81

S692

6.598.690,48

4.940.611,68

S641

6.599.176,33

4.940.566,50

S693

6.598.690,67

4.940.610,52

S642

6.599.187,14

4.940.572,86

S694

6.598.686,36

4.940.606,15

S643

6.599.170,69

4.940.563,78

S644

6.599.192,39

4.940.576,40

S645

6.598.957,30

4.940.537,84

S646

6.598.952,15

4.940.538,43
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Број
тачке

Т

Број
тачке

Координате

Т

Y

X

[m]

[m]

S647

6.598.962,48

4.940.537,50

S648

6.598.986,68

4.940.558,88

S649

6.598.983,05

4.940.559,66

S650

6.598.974,05

4.940.562,44

S651

6.598.979,68

4.940.560,41

S652

6.598.982,60

4.940.559,75

S653

6.598.827,33

4.940.621,38

S654

6.598.824,53

4.940.621,51

S655

6.598.602,40

4.940.534,84

S656

6.598.594,33

4.940.529,64

S657

6.598.586,78

4.940.523,72

S658

6.598.579,81

4.940.517,12

S659

6.598.576,65

4.940.513,51

S660

6.598.682,65

4.940.589,41

S661

6.598.700,72

4.940.570,88

Број
тачке

Координате
Y

X

[m]

[m]

Т

Координате
Y

X

[m]

[m]
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Број: 06-12/22-15-2				
Датум: 28. април 2022. године				
Л о з н и ц а						
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На основу члана 6. и 24. Закона о
јавном окупљању („Службени гласник РС”,
број 6/16) и члана 40. и 84. Статута града
Лознице („Службени лист града Лознице”,
број 1/19 - пречишћен текст), Скупштина
града Лознице на седници одржаној дана 28.
априла 2022. године, донела је
ОДЛУКУ
о одређивању простора на коме није
дозвољено окупљање грађана на
територији града Лознице
Члан 1.
Овом одлуком одређује се простор
на територији града Лознице на коме није
дозвољено јавно окупљање грађана (у даљем
тексту: окупљање).
Члан 2.
Окупљањем се сматра окупљање
више од 20 лица ради изражавања,
остваривања и промовисања државних,
политичких, социјалних и националних
уверења и циљева, других слобода и права у
демократском друштву.
Окупљањем се сматрају и други
облици окупљања којима је сврха остваривања
верских, културних, хуманитарних, спортских, забавних и других интереса.
Члан 3.
Место окупљања јесте сваки простор
који је без услова и под истим условима,
доступан индивидуално неодређеном броју
лица.
Члан 4.
Окупљање није дозвољено на месту
на којем, због карактеристика самог места
или његове посебне намене прети опасност
од наступања угрожавања безбедности људи
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и имовине, јавног здравља, морала, права
дугих или безбедности Републике Србије.
Под местом из става 1. ове одлуке,
сматра се простор испред објеката:
- здравствених установа,
- образовних установа,
- Министарства унутрашњих послова,
- Војске Србије,
- комуналне привреде од посебног
значаја за снабдевање потрошача
водом, струјом, горивом и сл.,
- граничног прелаза.
Окупљање није дозвољено на
местима на којима се одржавањем окупљања
крше људска и мањинска права и слободе
других, угрожава морал или на местима која
су затворена за јавност.
Члан 5.
Поступак пријављивања, садржина
пријаве, одлучивање по пријави, правна
заштита уређени су Законом о јавном
окупљању.
Члан 6.
Ступањем на снагу ове одлуке
престаје да важи Одлука о одређивању
места окупљања грађана („Службени лист
општине Лозница”, број 7/92).
		
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
града Лознице”.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-12/22-15-3				
Датум: 28. април 2022. године			
Л о з н и ц а						
ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
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На основу члана 43. став 1. тачка 12)
Закона о смањењу ризика од катастрофа
и управљању ванредним ситуацијама
(„Службени гласник РС, бр. 87/18) и члана
40. и 84. Статута града Лознице („Службени
лист града Лознице, бр. 1/19 – пречишћен
текст), Скупштина града Лознице на седници
одржаној 28. априла 2022. године, донела је
ОДЛУКУ
о усвајању Извештаја о раду Градског
штаба за ванредне ситуације за
територију града Лознице за 2021. годину
1. Усваја се Извештај о раду Градског
штаба за ванредне ситуације за
територију града Лознице за 2021.
годину, сходно Закључку Градског
штаба за ванредне ситуације града
Лозице број: 82-4-2/2022-III од 21.
фебруара 2022. године.
2. Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављена у
„Службеном листу града Лознице”.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-12/22-15-4				
Датум: 28. април 2022. године			
Л о з н и ц а					
ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

6

На основу чл. 32. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Србије’’, бр. 129/07, 83/14 - др. закон,
101/16 - др. закон, 47/18 и 111/21 – др.
закон), чл. 64. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник Републике Србије’’,

Број 4

бр. 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 бр. 11000-72/2016-09, а у вези са чл. 46. тачка 5б)
Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије”, бр. 129/07,
83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон, 47/18
и 111/21 – др. закон) 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 28. априла 2022. године, донела је
ЗАКЉУЧАК
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 31.
12. 2021. године са Анализом пословања
јавних предузећа
1. Прихвата
се
Информација
о
степену усклађености планираних
и реализованих активности у јавним
предузећима чији је оснивач град
Лозница за период од 01. 01. 2021.
до 31. 12. 2021. године са Анализом
пословања јавних предузећа коју
је поднело Градско веће града
Лознице.
2. Информација о степену усклађености
планираних и реализованих
активности у јавним предузећима
чији је оснивач град Лозница за
период од 01. 01. 2021. до 31. 12.
2021. године са Анализом пословања
јавних предузећа чини саставни део
овог закључка.
3. Овај закључак, преко надлежног
одељења Градске управе града
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Лознице, доставити Министарству
привреде Републике Србије, ради
даљег извештавања у складу са
законом којим се уређује правни
положај јавних предузећа.
4. Овај закључак (са саставним делом)
објавити у „Службеном листу града
Лознице’’.
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СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-12/22-15-5/1				
Датум: 28. април 2022. године			
Лозница
ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
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Број 4

Република Србија
ГРАД ЛОЗНИЦА
ГРАДСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И
ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Број: 154/22-06
Датум: 23. 02. 2022. год.
ЛОЗНИЦА

ИНФОРМАЦИЈА
О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ У ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД
ЛОЗНИЦА ЗА ПЕРИОД ОД 01. 01. 2021. ДО 31. 12. 2021. ГОДИНЕ
СА АНАЛИЗОМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА

Лозница, фебруар 2022. 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 31. 12. 2021. ГОДИНЕ
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
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).
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ЈП „Водовод и канализација’’

КЈП „Наш дом’’

ЈКП „Топлана - Лозница’’

ЈП „Лозница развој’’

ЈКП „Паркинг сервис’’

1.

2.

3.

4.

5.

5.

4.

3.

482

21

53

53

223

132

План

410

18

49

47

176

120

1.352.616

29.595

146.959

322.000

386.073

467.989

План

431.119

18.263

52.967

43.775

194.829

121.285

План

358.510

13.006

45.195

39.117

152.242

108.950

Реализација

3.700

31.700

0

0

18.000

10.000

План

+ 8.075

+ 2.279

0

0

+ 546

+ 5.250

План

31.277

0

0

18.000

10.000

3.277

124.229

0

0

0

0

124.229

Стање на дан
31. 12. 2021.

Кредитна
задуженост

у 000 динара

+ 25.148

+ 12.224

+ 1.065

+ 4.249

+ 1.583

+ 6.027

Реализација

Бруто резултат

Реализација

Субвенције

1.274.755

22.078

121.788

310.128

349.607

471.154

Реализација

Укупни расходи

Средства за зараде (Бруто I)

1.299.903

34.302

122.853

314.377

351.190

477.181

Реализација

Реализација

Број запослених

1.360.691

31.874

146.959

322.000

386.619

473.239

План

Укупни приходи

у 000 динара

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

УКУПНО

ЈКП „Паркинг сервис’’

ЈП „Лозница развој’’

ЈКП „Топлана - Лозница’’

КЈП „Наш дом’’

ЈП „Водовод и канализација’’

1.

2.

Јавно предузеће

Ред.
бр.

Табела 2.

УКУПНО (1+2+3+4+5) :

Јавно предузеће/друштво
капитала

Ред.
бр.

Табела 1.

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 31. 12. 2021. године

4. 5. 2022.
Број 4
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АНАЛИЗА
ПОСЛОВАЊА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА
Увод
Анализа пословања јавних предузећа чији је оснивач Град Лозница за период од 01.
01. 2021. до 31. 12. 2021. године (у даљем тексту: Анализа), у складу са чланом 64. став 3.
Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије’’, бр. 15/16 и 88/19),
сачињена је на основу извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних
предузећа достављених Градској управи града Лознице - Одељењу за привреду и локални
економски развој, као надлежном органу јединице локалне самоуправе.
Анализа садржи 11 тематских целина, које кореспондирају обрасцима извештавања
утврђеним Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег,
односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Службени гласник Републике
Србије’’, бр. 36/16 и 131/21). Свака тематска целина, уз текстуално образложење, садржи и
табеларни приказ вредности по јавним предузећима.
Анализа је саставни део Информације о степену усклађености планираних и
реализованих активности у јавним предузећима чији је оснивач Град Лозница за период
од 01. 01. 2021. до 31. 12. 2021. године, која је припремљена према моделу за израду
информације о степену усклађености планираних и реализованих активности, достављеним
из Министарства привреде - Сектор за контролу, надзор и управне послове у области јавних
предузећа и привредних регистара.

Извештаји о реализацији годишњих програма јавних предузећа
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
четврти квартал 2021. године:
1. Јавно предузеће „Водовод и канализација’’ Лозница (ЈП „Водовод и
канализација’’),
2. Комунално јавно предузеће „Наш дом’’ Лозница (КЈП „Наш дом’’),
3. Јавно комунално предузеће за производњу и дистрибуцију топлотне енергије
„Топлана - Лозница’’ Лозница (ЈКП „Топлана - Лозница’’),
4. Јавно предузеће за управљање, планирање и пројектовање „Лозница развој’’
Лозница (ЈП „Лозница развој’’) и
5. Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис’’ Лозница (ЈКП „Паркинг сервис’’).
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99
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412.201
341.053

311.875

121.892

34.172

113

429

2.480

10.301
1

-

-

124

105
-

17

532

22

54.679
10.136

-

18

1

149
129

21.621

116.691

284.781

363.073
345.408

74

81

98

88
91

3

3

22.570

10.035
28

-

-

75

129
9

454

5.094

2.777

98.046
4.171

91

170

139

207
52

* у циљу утврђивања реалног резултата пословања, извршени су следећи методолошки поступци: у остале приходе и остале расходе унети су приходи и расходи од усклађивањења
вредности остале имовине која се исказује по фер вредности у билансу успеха

5.

4.

РАСХОДИ

пословни
финансијски
остали
пословни
финансијски
остали
приходи
приходи
приходи*
расходи
расходи
расходи*
реализација индекс реализација индекс реализација индекс реализација индекс реализација индекс реализација индекс
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ПРИХОДИ

у .000,00 динара

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

2. Трошкови запослених

2.
ЈП „Водовод и
канализација’’
КЈП „Наш дом’’
ЈКП „Топлана Лозница’’
ЈП „Лозница
развој’’
ЈКП „Паркинг
сервис’’

1.
1.

2.
3.

ЈАВНО
ПРЕДУЗЕЋЕ

Ред.
бр.

Табела 1 - Биланс успеха за период 01. 01. 2021. - 31. 12. 2021.

Преглед позиција из биланса успеха пет јавних предузећа приказан је у Табели 1, при чему индекс у Табели 1, као и у свим
наредним табелама, представља степен/проценат реализације планиране вредности позиције.

Степен реализације пословних расхода креће се од 74% у ЈКП „Паркинг сервис’’ до 98% у ЈКП „Топлана Лозница’’.

У структури укупних прихода код јавних предузећа доминирају пословни приходи. Ови приходи из редовних пословних
активности представљају 94% укупних прихода. Степен реализације планираних пословних прихода креће се у интервалу од 85% у
ЈП „Лозница развој’’ до 107% у ЈКП „Паркинг сервис’’.

1. Биланс успеха

Анализа финансијских показатеља пословања јавних предузећа

4. 5. 2022.
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5.

4.

3.

ЈКП „Топлана Лозница’’
ЈП „Лозница
развој’’
ЈКП „Паркинг
сервис’’

2.
ЈП „Водовод и
канализација’’
КЈП „Наш дом’’

1.
1.

2.

ЈАВНО
ПРЕДУЗЕЋЕ

Ред.
бр.

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ

у .000,00 динара
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89
85
71

109.650

30.653

31.681

9.477

13.006

45.195

39.117

152.242

108.950

71

85

89

78

90

15.172

52.709

49.935

177.626

127.186

71

84

97

78

90

18

49

47

176

120

86

92

89

79

91

15

38

42

159

109

75

88

84

78

91

3

11

5

17

11

300

110

167

85

92
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Табела 2/б - Трошкови запослених - остали трошкови запослених у јавним предузећима

93

78.741

маса нето
маса бруто 1
маса бруто 2
број запослених
број запослених на број запослених на
зарада
зарада
зарада
- укупно неодређено време
одређено време
Реализација индекс реализација индекс реализација индекс реализација индекс реализација индекс реализација Индекс
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ТРОШКОВИ ЗАРАДА

Табела 2/а - Трошкови запослених - трошкови зарада у јавним предузећима

Остали трошкови запослених остварени су, у највећој мери, у износима који су испод планираних за 2021. годину.

Трошкови зарада у јавним предузећима (маса нето зарада, маса бруто 1 зарада, маса бруто 2 зарада) реализовани су на
нивоу нижем од планираних, уз одступања која се крећу и до 29%. 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.
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2.
ЈП „Водовод и
канализација’’

КЈП „Наш
дом’’

ЈКП „Топлана
- Лозница’’

ЈП „Лозница
развој’’

ЈКП
„Паркинг
сервис’’

1.
1.

2.

3.

4.

5.

Ред.
ЈАВНО
бр. ПРЕДУЗЕЋЕ

3.

406
(102)

1.022
(85)

1.960
(82)

7.420
(87)

4.112
(85)

4.

10
(33)

16
(11)

57
(68)

184
(36)

316
(63)

превоз
дневнице
запослених
на
на посао и службеном
са посла
путу
(индекс)
(индекс)

24
(80)

4
(8)

0

18
(4)

0

накнаде
трошкова
на
службеном
путу
(индекс)
5.
6.

0

1.389
(58)

515
(40)

874
(24)

1.398
(54)

0

4

2

3

4

7.

0

1.048
(87)

0

1.554
(81)

3.104
(104)

8.

0

9

0

15

17

9.

10.

0

0

0

0

0

отпремнине број јубиларне број
смештај и
за одлазак у принаграде
при- исхрана на
пензију
терену
малaца (индекс) малаца
(индекс)
(индекс)

ОСТАЛИ ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

828
(85)

2.276
(76)

1.965
(85)

8.605
(80)

5.877
(89)

11.

помоћ
радницима
(индекс)

12.

0

0

0

0

0

стипендије
(индекс)

13.

0

0

0

0

0

остале
накнаде
трошк.
(индекс)

у .000,00 динара
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5.

4.

УКУПНО:

ЈКП „Топлана Лозница’’
ЈП „Лозница
развој’’
ЈКП „Паркинг
сервис’’

3.

2.

2.
ЈП „Водовод и
канализација’’
КЈП „Наш дом’’

ЈАВНО
ПРЕДУЗЕЋЕ

1.
1.

Ред.
бр.

15

40

40

157

51

3

11

7

18

12

број
запослених на
одређено
4.

бр. лица
ангажованих
по уговорима
7

5.

-

7

-

-

-

број
запослених на
неодређено
20

6.

-

3

2

8

7

10

-

-

2

2

6

број
запослених на
одређено
7.

7

-

-

-

-

7

бр. лица
ангажованих
по уговорима
8.

број
запослених на
неодређено
22

9.

-

1

4

10

7

6

10.

-

-

-

1

5

број
запослених на
одређено

Пријем кадрова

5

11.

-

5

-

-

-

бр. лица
ангажованих
по уговорима

Одлив кадрова

Табела 3 - Динамика запослених у јавним предузећима
Број запослених
- стање на дан
31. 12. 2021. -

363

15

38

42

159

109

12.

број
запослених на
неодређено

Број запослених
- стање на дан
31. 12. 2020. -

109

361

3.

број
запослених на
неодређено

Појединачна структурна динамика запослених у последњих дванаест месеци, по јавним предузећима, налази се у Табели 3.

47

13.

3

11

5

17

11

5

14.

-

5

-

-

-

Укупан број запослених и ангажованих лица у јавним предузећима чији је оснивач Град Лозница, на дан 31. 12. 2021. године, износи 415,
од чега је на неодређено време запослено 363 лица, а на одређено 47. У односу на стање на дан 31. 12. 2020. године, укупан број запослених и
ангажованих лица је за 4 лица мањи.

3. Динамика запослених

број
запослених на
одређено
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Број 4

4. Кретање цена услуга и производа
У току 2021. године, у односу на децембар претходне године, није било промена цена
услуга које пружају јавна предузећа, што је у складу са њиховим годишњим програмима
пословања.
Табела 4 - Кретање цена производа и услуга
Цене

Ред.
ЈАВНО
бр. ПРЕДУЗЕЋЕ
1.
1.

2.

2.
ЈП „Водовод
и канализација’’

КЈП „Наш
дом’’

производ
/услуга

јединица
мере

I-III
2021.

I-VI
2021.

6.
63,86

129,91

I-IX 2021.

I-XII
2021.

7.
63,86

63,86

63,86

Индекс
XII 2021/
XII 2020
8.
100

129,91

129,91

129,91

129,91

100

31,60

31,60

31,60

31,60

31,60

100

64,95

64,95

64,95

64,95

64,95

100

4,80

4,80

4,80

4,80

4,80

100

4,80

4,80

4,80

4,80

4,80

100

17,82

17,82

17,82

17,82

17,82

100

4,01

4,01

4,01

4,01

4,01

100

16,59

16,59

16,59

16,59

16,59

100

9.577,90
756,36
1.140,91

9.577,90
756,36
1.140,91

9.577,90
756,36
1.140,91

9.577,90
756,36
1.140,91

9.577,90
756,36
1.140,91

100
100
100

4.730,00

4.730,00

4.730,00

4.730,00

4.730,00

100

m2

4,01

4,01

4,01

4,01

4,01

100

m2

0,364

0,364

0,364

0,364

0,364

100

3.
4.
снабдевање водом
m3
-домаћинства
снабдевање водом
-правна лица и
m3
предузетници
канализација
m3
-домаћинства
канализација
-правна лица и
m3
предузетници
Изношење и
депоновање
отпадака
m2
изношење
смећа -индив.
домаћинства
изношење смећа
-станови у етажној
m2
својини
изношење смећа
-затворен посл.
m2
простор
изношење смећа
-отворен посл.
простор
m2
изношење смећа
-занат. и др. радње
m2
Погребне услуге
сахрањивање
ком.
закуп гробног места ком/год
резервација празног ком/год
гробног места
накнада за уређење
и одржавање
гробља за период од ком.
10 година
Одржавање јавних
површина
кошење машинско
чишћење јавних
површина

стање на
дан
31.12.
2020.
5.
63,86
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ЈКП
„Топлана –
Лозница’’

ЈКП
„Паркинг
сервис’’
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фиксна цена за
стамбени простор
фиксна цена за
пословни простор
варијабилна цена
по KWh za стамб.
простор
варијабилна цена
по KWh за посл.
простор
фиксна цена по м2
стамб. – немерени
део
варијабилна цена
по м2 стамб. –
немерени део
фиксна цена по
м2 посл. просторнемерени део
варијабилна цена по
м2 посл.- немерени
део
Цена паркирања
за физичка лица

дин/m2

30,437

30,437

30,437

30,437

30,437

100

дин/m2

45,657

45,657

45,657

45,657

45,657

100

KWh

5,738

5,738

5,738

5,738

5,738

100

KWh

8,609

8,609

8,609

8,609

8,609

100

30,437

30,437

30,437

30,437

30,437

100

66,953

66,953

66,953

66,953

66,953

100

45,657

45,657

45,657

45,657

45,657

100

100,398

100,398

100,398

100,398

100,398

100

карта за паркирање/
смс карта - прва (I)
зона
карта за паркирање/
смс карта - друга
(II) зона
дневна карта за
паркирање
претплатна паркинг
карта (прпк) - прва
(I) зона
претплатна паркинг
карта (прпк) - друга
(II) зона
универзална
паркинг карта
(упрпк)
коришћење посебно
обележеног места
за паркирање
(резервација) - прва
(I) зона

дин/сат

46,00

46,00

46,00

46,00

46,00

100

дин/сат

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

100

дин/дан

144,00

144,00

144,00

144,00

144,00

100

1.320,00

1.320,00

1.320,00

1.320,00

100

960,00

960,00

960,00

960,00

100

дин/
1.920,00
месечно

1.920,00

1.920,00

1.920,00

1.920,00

100

дин/
4.800,00
месечно

4.800,00

4.800,00

4.800,00

4.800,00

100

дин/m2
дин/m2
дин/m2
дин/m2

дин/
1.320,00
месечно
дин/
месечно

960,00
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коришћење посебно дин/
4.200,00
обележеног места
месечно
за паркирање
(резервација) друга (II) зона
повлашћена
паркинг карта (ппк)
доплатна карта
Цена паркирања
за правна лица
карта за паркирање/
смс карта - прва (I)
зона
карта за паркирање/
смс карта - друга
(II) зона
дневна карта за
паркирање
претплатна паркинг
карта (прпк) - прва
(I) зона
претплатна паркинг
карта (прпк) - друга
(II) зона
универзална
паркинг карта
(упрпк)
коришћење посебно
обележеног места
за паркирање
(резервација) - прва
(I) зона
коришћење посебно
обележеног места
за паркирање
(резервација) друга (II) зона
доплатна карта

дин/
360,00
месечно
ком
1.200,00

Број 4

4.200,00

4.200,00

4.200,00

4.200,00

100

360,00

360,00

360,00

360,00

100

1.200,00

1.200,00

1.200,00

1.200,00

100
100

дин/сат

46,00

46,00

46,00

46,00

46,00

100

дин/сат

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

100

дин/дан

144,00

144,00

144,00

144,00

144,00

100

дин/
2.640,00
месечно

2.640,00

2.640,00

2.640,00

2.640,00

100

дин/
1.920,00
месечно

1.920,00

1.920,00

1.920,00

1.920,00

100

дин/
3.840,00
месечно

3.840,00

3.840,00

3.840,00

3.840,00

100

дин/
9.600,00
месечно

9.600,00

9.600,00

9.600,00

9.600,00

100

дин/
7.800,00
месечно

7.800,00

7.800,00

7.800,00

7.800,00

100

1.200,00

1.200,00

1.200,00

1.200,00

100

ком

1.200,00

5. Субвенције и остали приходи из буџета
Реализација планираних прихода јавних предузећа из буџета износи 99%.
Текуће субвенције су исплаћене комуналним јавним предузећима (ЈП „Водовод и
канализација’’, КЈП „Наш дом’’ и ЈКП „Топлана - Лозница’’) у укупном износу од 31,3 мил.
динара, што представља 99% укупно планираног износа.
Остали приходи из буџета, у смислу обрасца 5 (додела средстава по јавном позиву,
конкурсу и сл.), нису исплаћивани јавним предузећима.
Детаљан преглед прихода јавних предузећа из буџета налази се у Табели 5.
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Табела 5 - Субвенције и остали приходи из буџета

у динарима

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА
Ред.
бр.

ЈАВНО
ПРЕДУЗЕЋЕ

1.
1.

2.
ЈП „Водовод и
канализација’’

2.

КЈП „Наш дом’’

3.

ЈКП „Топлана Лозница’’

4.

ЈП „Лозница
развој’’

5.

ЈКП „Паркинг
сервис’’
УКУПНО:

планирано
за период од
01.01.2021. до
31. 12. 2021.

текуће
субвенције

капиталне
субвенције

остало

3.

4.

5.

6.

3.700.000

3.276.512

10.000.000

10.000.000

Индекс
7/3

остварено у
периоду од
01.01.2021. до
31. 12. 2021.
(4+5+6)
7.

0

0

0

0

0

0

8.

3.276.512
10.000.000

18.000.000

18.000.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31.700.000

31.276.512

0

0

18.000.000

31.276.512

89
100
100
99

6. Средства за посебне намене
Средства за посебне намене у јавним предузећима града Лознице планирана су и
исплаћују се у симболичним износима. У четвртом кварталу 2021. године - кумулативно од
почетка године - укупан износ средстава за посебне намене, исплаћен у пет јавних предузећа
је 1.600.441 динара - што представља 0,12% од укупних прихода јавних предузећа у 2021.
години.
Износи средстава за посебне намене су реализовани на нивоу који је испод планираног
за 2021. годину. Преглед средстава за посебне намене у јавним предузећима налази се у Табели
6.
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ЈП „Лозница развој’’

ЈКП „Паркинг
сервис’’

4.

5.
0

3.

0

0

0

0

0

спонзорство
(индекс)

0

118.309

0

0

118.309
(59)
0

4.

донације
(индекс)

0

5.

0

0

0

0

0

0

6.

2.473
(8)

264.000
(53%)
171.275
(99)
94.115
(63)
0

531.863

7.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ

0

0

0

0

0

80.000
(100)

272.000
(100%)
180.000
(97)
394.269
(99)
0

926.269

8.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
хуманитарне
спортске
репрезентација
реклама и
активности
активности
(индекс)
пропаганда
(индекс)
(индекс)
(индекс)

24.000

0

0

24.000
(27)
0

9.
0

остало
(индекс)

у динарима

2.
пословна година 2021.
остварена бруто добит
износ уплаћен у буџет по основу добити
из претходне (2020.) године у 2021.
пословна година 2020.
укупно остварена нето добит

1.
1.
1а
1б
5.149.218

6.027.000
2.574.609

ЈП „Водовод и
канализација’’
3.

- 5.449.763

1.583.000
0

4.

КЈП „Наш дом’’

155.979

77.989

4.220.500
8.441.000

1.065.000

ЈП „Лозница
развој’’
6.
4.249.000

ЈКП „Топлана Лозница’’
5.

7.249.000

3.624.500

12.224.000

ЈКП „Паркинг
сервис’’
7.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

2.
2а

Опис

Ред.
бр.

Преглед остварених нето-добити у јавним предузећима у 2021. години и уплата делова нето-добити из 2020. године, налази се
у Табели 7.
Табела 7 - Нето добит у јавним предузећима
											
у динарима

7. Нето-добит

УКУПНО:

ЈКП „Топлана -Лозница’’

3.

2.

2.
ЈП „Водовод и
канализација’’
КЈП „Наш дом’’

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ

1.
1.

Ред.
бр.

Табела 6 - Средства за посебне намене у јавним предузећима

4. 5. 2022.
Број 4
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8. Кредитна задуженост
Једно јавно предузеће града Лознице је кредитно задужено. ЈП „Водовод и
канализација’’ користи кредит KFW Банке за унапређење система водоснабдевања и
канализације у градовима/општинама средње величине. Сервисирање обавеза по наведеном
кредиту је уредно.
Табела 8 - Кредитна задуженост јавних предузећа

Ред.
бр.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ

1.
1.

2.
ЈП „Водовод и канализација’’

2.

КЈП „Наш дом’’

3.

ЈКП „Топлана - Лозница’’

4.

ЈП „Лозница развој’’

5.

ЈКП „Паркинг
сервис’’

Кредити
за
ликвидност

Кредити
за капиталне
пројекте

3.

4.

у динарима
УКУПНО

уговорени
износ
кредита
(3+4)
5.

стање дуга на
дан
31. 12. 2021.
6.

0

491.833.123

491.833.123

124.229.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9. Готовински еквиваленти и готовина
Стање готовинских еквивалената и готовине - у укупном износу - на дан 31. 12. 2021.
године у јавним предузећима приказано је у Табели 9:
Табела 9 - Готовински еквиваленти и готовина јавних предузећа
у динарима
Ред.
бр.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ

1.
1.

2.
ЈП „Водовод и канализација’’

2.

КЈП „Наш дом’’

3.

ЈКП „Топлана - Лозница’’

4.

ЈП „Лозница развој’’

5.

ЈКП „Паркинг сервис’’
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Готовински еквиваленти и готовина
- укупно стање на дан
стање на дан
стање на дан стање на дан
31. 03. 2021.
30. 06. 2021.
30. 09. 2021.
31. 12. 2021.
3.
4.
5.
6.
107.211.464

99.214.589

122.429.358

114.235.236

14.472.904

33.619.887

42.974.496

40.661.797

28.802.131

39.649.158

30.646.058

23.173.424

13.390.686
15.549.527

23.223.820
17.107.013

28.470.970
21.656.307

11.304.146
18.803.693
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10. Извештај о инвестицијама
Анализа инвестиционих активности у јавним предузећима обухвата инвестиције
чији је почетак или чији је наставак планиран у току 2021. године. Наставак започетих
инвестиционих активности и нове инвестиције планирани су у износу од 165,5 мил. дин. у
2021. години. Реализацију дела планираних инвестиција имају: ЈКП „Топлана Лозница’’, КЈП
„Наш дом’’ и ЈП „Вододвод и канализација’’. Детаљнији преглед инвестиционих активности
јавних предузећа у 2021. години дат је у Табели 10.
Табела 10 - Инвестициона активност јавних предузећа
у .000,00 динара
Ред.
бр.
1.
1.

планирана
реализација у
2021. години
3.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
2.
ЈП „Водовод и канализација’’

2.

КЈП „Наш дом’’

3.

ЈКП „Топлана - Лозница’’

4.

ЈП „Лозница развој’’

5.

ЈКП „Паркинг
сервис’’

реализација
у 2021.
години
4.

104.888

14.181

14

53.500

29.837

56

7.100

4.056

57

0

0

-

0

0

0

165.488

УКУПНО:

Индекс
(4/3)
5.

48.074

29

11. Потраживања, обавезе и судски спорови
Табела 11а - Потраживања јавних предузећа
									
Ред.
бр.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ

1.
1.

2.
ЈП „Водовод и канализација’’

2.

КЈП „Наш дом’’

3.

ЈКП „Топлана - Лозница’’

4.

ЈП „Лозница развој’’

5.

ЈКП „Паркинг
сервис’’

Потраживања
на дан 31. 12. 2021.
до 3 месеца

УКУПНО:

у динарима

3.

од 3 месеца до
12 месеци
4.

дуже од 12
месеци
5.

Укупно
(3+4+5)
6.

61.521.095

58.060.114

338.224.981

457.806.190

29.004.000

20.462.000

66.429.000

115.895.000

39.836.000

156.908.000

25.795.000

222.539.000

18.342.789

5.239.315

437.100

24.019.204

1.717.818

0

9.451.631

11.169.449

150.421.702

240.669.429

440.337.712

831.428.843
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Табела 11б - Обавезе јавних предузећа
									

у динарима

Обавезе
на дан 31. 12. 2021.
до 3 месеца
од 3 месеца до
дуже од 12
12 месеци
месеци
3.
4.
5.
14.000.447
0
0

Ред.
бр.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ

1.
1.

2.
ЈП „Водовод и канализација’’

2.

КЈП „Наш дом’’

12.886.000

0

0

12.886.000

3.

ЈКП „Топлана - Лозница’’

84.392.000

75.961.000

241.306.000

401.659.000

4.

ЈП „Лозница развој’’

5.006.217

0

0

5.006.217

5.

ЈКП „Паркинг сервис’’
УКУПНО:

1.347.460
117.632.124

0

0

1.347.460
434.899.124

75.961.000

241.306.000

Укупно
(3+4+5)
6.
14.000.447

Табела 11в – Судски спорови
у динарима
Ред.
бр.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ

1.
1.
2.
3.
4.
5.

2.
ЈП „Водовод и канализација’’
КЈП „Наш дом’’
ЈКП „Топлана - Лозница’’
ЈП „Лозница развој’’
ЈКП „Паркингсервис’’
УКУПНО:

Бр. спорова
где је јавно
предузеће
страна која
тужи
3.
11
1
0
783
0
795

Судски спорови у 2021. години
-укупан број спороваУкупна вр.
Бр. спорова
спорова (из
где је јавно
кол. 3)
предузеће
тужена страна
4.
25.021.664
3.670.132
0
84.247.196
0
112.938.992

5.

38

15
5
2
14
2

Укупна вр.
спорова (из
кол. 5)
6.
41.956.290
57.351.495
1.510.059
60.865.234
453.706
162.136.784

Предузете мере за отклањање поремећаја у пословању јавних предузећа
У току 2021. године није дошло до поремећаја у пословању јавних предузећа - у смислу
Закона о јавним предузећима. Упркос увођењу мера услед епидемије болети COVID -19 и
мера на сузбијању епидемије, у пословању јавних предузећа није било угрожено несметано
обављање делатности од општег интереса, па мере, које су предузимали надлежни органи
града Лознице, припадају домену редовних мера у оквиру надлежности и у условима редовног
обављања делатности јавних предузећа.
НАЧЕЛНИК
ОДЕЉЕЊА ЗА ПРИВРЕДУ И
ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Јован Миладиновић, дипл. инг. пољ., с.р.
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Статута града Лознице („Службени лист
града Лознице’’, бр. 1/19 - пречишћен текст),
Скупштина града Лознице, на седници
одржаној 28. априла 2022. године, донела је
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На основу чланова 21, 40. и 84.
Статута града Лознице („Службени лист
града Лознице’’, бр. 1/19 - пречишћен текст),
Скупштина града Лознице, на седници
одржаној 28. априла 2022. године, донела је

ОДЛУКУ
о давању сагласности на Извештај
о пословању - са финансијским
извештајем - Комуналног јавног
предузећа „Наш дом’’ Лозница за период
јануар-децембар 2021. године

ОДЛУКУ
о давању сагласности на Извештај
о пословању - са финансијским
извештајем - Јавног предузећа „Водовод
и канализација’’ Лозница за период
јануар-децембар 2021. године

Члан 1.

Члан 1.

Даје се сагласност на Извештај о
пословању - са финансијским извештајем
- Комуналног јавног предузећа „Наш дом’’
Лозница за период јануар-децембар 2021.
године.

Даје се сагласност на Извештај о
пословању - са финансијским извештајем Јавног предузећа „Водовод и канализација’’
Лозница за период јануар-децембар 2021.
године.

Члан 2.

Члан 2.

Ову одлуку доставити Комуналном
јавном предузећу „Наш дом’’ Лозница.

Ову одлуку доставити Јавном
предузећу „Водовод и канализација’’
Лозница.

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
града Лознице’’.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-12/22-15-5/2				
Датум: 28. април 2022. године			
Л о з н и ц а					
ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

Члан 3.
Ова oдлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
града Лознице’’.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-12/22-15-5/3				
Датум: 28. април 2022. године			
Л о з н и ц а						
ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
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На основу чланова 21, 40. и 84.
Статута града Лознице („Службени лист
града Лознице’’, бр. 1/19 - пречишћен текст),
Скупштина града Лознице, на седници
одржаној 28. априла 2022. године, донела је
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Извештај
о пословању - са финансијским
извештајима - Јавног комуналног
предузећа за производњу и дистрибуцију
топлотне енергије „Топлана - Лозница’’
Лозница за период јануар-децембар 2021.
године
Члан 1.
Даје се сагласност на Извештај о
пословању - са финансијским извештајима Јавног комуналног предузећа за производњу
и дистрибуцију топлотне енергије „Топлана
- Лозница’’ Лозница за период јануардецембар 2021. године.
Члан 2.
Ову одлуку доставити Јавном
комуналном предузећу за производњу и
дистрибуцију топлотне енергије „Топлана Лозница’’ Лозница.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
града Лознице’’.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-12/22-15-5/4				
Датум: 28. април 2022. године			
Л о з н и ц а					
ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
Страна 112

4. 5. 2022.
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На основу чланова 21, 40. и 84.
Статута града Лознице („Службени лист
града Лознице’’, бр. 1/19 - пречишћен текст),
Скупштина града Лознице, на седници
одржаној 28. априла 2022. године, донела је
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Извештај
о пословању - са финансијским
извештајем - Јавног предузећа за
управљање, планирање и пројектовање
„Лозница развој’’ Лозница за период
јануар-децембар 2021. године
Члан 1.
Даје се сагласност на Извештај о
пословању - са финансијским извештајем Јавног предузећа за управљање, планирање
и пројектовање „Лозница развој’’ Лозница за
период јануар-децембар 2021. године.
Члан 2.
Ову одлуку доставити Јавном
предузећу за управљање, планирање и
пројектовање „Лозница развој’’ Лозница.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
града Лознице’’.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-12/22-15-5/5				
Датум: 28. април 2022. године			
Л о з н и ц а				
ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

4. 5. 2022.
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На основу чланова 21, 40. и 84.
Статута града Лознице („Службени лист
града Лознице’’, бр. 1/19 - пречишћен текст),
Скупштина града Лознице, на седници
одржаној 28. априла 2022. године, донела је
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Извештај
о пословању - са финансијским
извештајем - Јавног комуналног
предузећа „Паркинг сервис’’ Лозница за
период јануар-децембар 2021. године
Члан 1.
Даје се сагласност на Извештај о
пословању - са финансијским извештајем
- Јавног комуналног предузећа „Паркинг
сервис’’ Лозница за период јануар-децембар
2021. године.
Члан 2.
Ову одлуку доставити Јавном
комуналном предузећу „Паркинг сервис’’
Лозница.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
града Лознице’’.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-12/22-15-5/6				
Датум: 28. април 2022. године			
Л о з н и ц а						
ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

Број 4

12
На основу чл. 69. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник Републике
Србије’’, број 15/16 и 88/19), а у вези са
чл. 22. Закона о јавним предузећима, и на
основу чланова 40. и 84. Статута града
Лознице („Службени лист града Лознице’’,
бр. 1/19 - пречишћен текст) и чл. 40. став
2. Одлуке о усклађивању оснивачког акта
Јавног предузећа за управљање, планирање
и пројектовање „Лозницa развој’’ Лозница
(„Службени лист града Лознице’’, бр. 19/16,
23/16, 2/17 и 4/19), Скупштина града Лознице,
на седници одржаној дана 28. априла 2022.
године, донела је
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Одлуку о
повећању основног капитала Јавног
предузећа за управљање, планирање и
пројектовање „Лозницa развој’’ Лозница
Члан 1.
Даје се сагласност на Одлуку о
повећању основног капитала Јавног
предузећа за управљање, планирање и
пројектовање „Лозницa развој’’ Лозница
бр. 01-289/1, коју је донео Надзорни одбор
Јавног предузећа за управљање, планирање
и пројектовање „Лозницa развој’’ Лозница на
седници одржаној 20. априла 2022. године.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављена у „Службеном
листу града Лознице’’.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-12/22-15-5/7				
Датум: 28. април 2022. године			
Л о з н и ц а					
ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
Страна 113

Број 4
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На основу чл. 20. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Србије’’, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16
– др. закон, 47/18 и 111/21 – др. закон), чл.
5, 6. и 10. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник Републике Србије’’ број
15/16 и 88/19), чл. 82. а у вези са чл. 72. став
7. и 12. Закона о јавној својини („Службени
гласник Републике Србије’’ бр. 72/11, 88/13,
105/14, 104/16 - др. закон, 108/16, 113/17,
95/18 и 153/20) и чл. 40. и 84. Статута града
Лознице („Службени лист града Лознице’’,
бр. 1/19 – пречишћен текст), Скупштина
града Лознице, на седници одржаној дана
28. априла 2022. године, донела је
ОДЛУКУ
о измени Одлуке о усклађивању
оснивачког акта Јавног предузећа за
управљање, планирање и пројектовање
„Лозница развој’’ Лозница
Члан 1.
У Одлуци о усклађивању оснивачког
акта Јавног предузећа за управљање,
планирање и пројектовање „Лозница развој’’
Лозница („Службени лист града Лознице’’
број 19/16, 23/16, 2/17 и 4/19) у члану 32.
став 2. број „9.417.226,06’’ замењује се
бројем „23.457.226,06’’, а број „10.000,00’’
замењује се бројем „14.050.000,00’’.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу наредног
дана од дана објављивања у „Службеном
листу града Лознице’’.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-12/22-15-5/8				
Датум: 28. април 2022. године			
Лозница
ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
Страна 114

На основу члана 27. и 28. Закона о
јавној својини („Службени гласник РС”,
број 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 - др. закон,
108/16, 113/17, 95/18 и 153/20), члана 21.
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 40. Статута града Лознице
(„Службени лист града Лознице”, број 1/19
- пречишћен текст) поступајући по предлогу
Комисије за спровођење поступка отуђења
непокретности у јавној својини града
Лознице, Скупштина града Лознице, на
седници одржаној 28. априла 2022. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
о отуђењу непокретности из јавне
својине града Лознице (КО Шор)
Члан 1.
Отуђују се непокретности у јавној
својини града Лознице и то: катастарска
парцела број: 1968 К.О. Шор, врста земљиштао стало земљиште, површине 7606 м 2 ,
објекат-помоћна зграда, објекат изграђен
без одобрења за градњу, површине 68 м2,
означен бројем 1 на катастарској парцели
број: 1968 К.О. Шор, објекат-помоћна
зграда, објекат изграђен без одобрења за
градњу, површине 61м2, означен бројем 2 на
катастарској парцели број: 1968 К.О. Шор,
објекат-помоћна зграда, објекат изграђен
без одобрења за градњу, површине 142 м2,
означен бројем 3 на катастарској парцели
број: 1968 К.О. Шор, објекат-помоћна
зграда, објекат изграђен без одобрења за
градњу, површине 97 м2, означен бројем 4 на
катастарској парцели број: 1968 К.О. Шор и
објекат-помоћна зграда, објекат изграђен без
одобрења за градњу, површине 91 м2, означен
бројем 5 на катастарској парцели број: 1968

4. 5. 2022.
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К.О. Шор све из Листа непокретности број:
1465 К.О. Шор, најповољнијем понуђачу,
по расписаном јавном огласу од 19.10.2021.
године, Еникон-монт доо Лозница, улица
Тичарска бр. 2.
Члан 2.
Понуђач је дужан приступити
закључењу уговора о отуђењу непокретности
ближе описане у члану 1. овог Решења у року
од 30 дана од дана доношења овог Решења,
у супротном сматраће се да је одустао од
куповине.
Члан 3.
Понуђач је дужан платити излицитирани износ накнаде за непокретност у
износу од 8.235.302,00 динара, с тим да му се
износ од 773.530,20 динара који је уплатио на
име депозита за учешће у поступку отуђења
непокретности урачунава у тај износ.
Члан 4.
Овлашћује се градоначелник града
Лознице или лице по његовом овлашћењу
да у име и за рачун града Лознице са
овлашћеним представницима понуђача
потпише уговор о отуђењу непокретности у
јавној својини града Лознице.
Члан 5.
Ово Решење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
листу града Лознице“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-12/22-15-6/1				
Датум: 28. април 2022. године			
Л о з н и ц а						
ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

Број 4
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На основу члана 27. и 28. Закона о
јавној својини („Службени гласник РС”,
број 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 - др.закон,
108/16, 113/17, 95/18 и 153/20), члана 21.
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 40. Статута града Лознице
(„Службени лист града Лознице”, број 1/19 пречишћен текст), поступајући по предлогу
Комисије за спровођење поступка отуђења
непокретности у јавној својини града
Лознице, Скупштина града Лознице, на
седници одржаној 28. априла 2022. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
о отуђењу непокретности из јавне
својине града Лознице (КО Лозница)
Члан 1.
Отуђују се непокретности у јавној
својини града Лознице и то: катастарска
парцела број: 8647 К.О. Лозница, врста
земљишта-земљиште у грађевинском
подручју, површине 292 м 2 , објекатпородична стамбена зграда, објекат
изграђен пре доношења прописа о изградњи
објеката, површине 91 м2, означен бројем
1 на катастарској парцели број: 8647 К.О.
Лозница и објекат-помоћна зграда, објекат
изграђен пре доношења прописа о изградњи
објеката, површине 36 м2, означен бројем
2 на катастарској парцели број 8647 К.О.
Лозница све из Листа непокретности
број 7890 К.О. Лозница, најповољнијем
понуђачу, по расписаном јавном огласу од
19.10.2021. године, Градекс доо Лозница,
улица Учитељска бр. 12.
Страна 115

Број 4

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Члан 2.
Понуђач је дужан приступити
закључењу уговора о отуђењу непокретности
ближе описане у члану 1. овог Решења у року
од 30 дана од дана доношења овог Решења,
у супротном сматраће се да је одустао од
куповине.
Члан 3.
Понуђач је дужан платити излицитирани износ накнаде за непокретност у
износу од 7.472.553,00 динара, с тим да му се
износ од 747.255,30 динара који је уплатио на
име депозита за учешће у поступку отуђења
непокретности урачунава у тај износ.
Члан 4.
Овлашћује се градоначелник града
Лознице или лице по његовом овлашћењу
да у име и за рачун града Лознице са
овлашћеним представницима понуђача
потпише уговор о отуђењу непокретности у
јавној својини града Лознице.
Члан 5.
Ово Решење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
листу града Лознице“.
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На основу члана 51а Закона о
планирању и изградњи („Службени гласник
РС“, број 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука
УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13
-одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14,
83/18, 31/19, 37/19 - други закон, 9/20 и 52/21),
члана 2. Одлуке о главном урбанисти града
Лознице („Службени лист града Лознице“,
број 17/17) и члана 40. Статута града
Лознице („Службени лист града Лознице“,
број 1/19 - пречишћени текст), Скупштина
града Лознице, на седници одржаној 28.
априла 2022. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању главног урбанисте града
Лознице
I Именује се Драгана Јовановић,
дипл. инж. архитектуре, за главног урбанисту
града Лознице, на период од четири године.
II Решење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у „Службеном
листу града Лознице’’.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-12/22-15-6/2				
Датум: 28. април 2022. године			
Л о з н и ц а						
ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
Страна 116

Број: 06-12/22-15-7				
Датум: 28. април 2022. године			
Л о з н и ц а						
ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.
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Број 4

САДРЖАЈ
Број

Назив акта

Страна

- СКУПШТИНА ГРАДА 1. ОДЛУКА о престанку мандата одборника Скупштине града Лознице...... 1
2.	одлука о престанку мандата одборника Скупштине града Лознице . ... 1
3. Одлука о доношењу Плана детаљне
регулације за изградњу заштитног
водног објекта-насипа на десној
обали реке Дрине на подручју
насељених места Липнички Шор и
Јелав у Лозници . .................................... 2
4. Одлука о одређивању простора на
коме није дозвољено окупљање
грађана
на
територији
града
Лознице........................................................ 92
5. Одлука о усвајању Извештаја о
раду Градског штаба за ванредне
ситуације за територију града
Лознице за 2021. годину ..................... 93
6. ЗАКЉУЧАК 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 31. 12. 2021. године
са Анализом пословања јавних
предузећа са информацијом ......... 93
7. Одлука о давању сагласности
на Извештај о пословању - са
финансијским извештајем - Комуналног јавног предузећа „Наш
дом” Лозница за период јануардецембар 2021. године . .................... 111
8. ОДЛУКА о давању сагласности
на Извештај о пословању - са
финансијским извештајем Јавног предузећа „Водовод и
канализација” Лозница за период
јануар-децембар 2021. године ....... 111

Број

Назив акта

Страна

9. Одлука о давању сагласности
на Извештај о пословању - са
финансијским извештајима Јавног комуналног предузећа
за производњу и дистрибуцију
топлотне енергије „Топлана Лозница” Лозница за период јануардецембар 2021. године . ..................... 112
10. Одлука о давању сагласности
на Извештај о пословању - са
финансијским извештајем - Јавног
предузећа за управљање, планирање
и пројектовање „Лозница развој”
Лозница за период јануар-децембар
2021. године ............................................. 112
11. Одлука о давању сагласности
на Извештај о пословању - са
финансијским извештајем - Јавног
комуналног предузећа ''Паркинг
сервис'' Лозница за период јануардецембар 2021. године . ..................... 113
12. Одлука о давању сагласности
на Одлуку о повећању основног
капитала
Јавног
предузећа
за управљање, планирање и
пројектовање
„Лозницa
развој”
Лозница . .................................................. 113
13. Одлука о измени Одлуке о
усклађивању оснивачког акта
Јавног предузећа за управљање,
планирање и пројектовање „Лозница
развој” Лозница........................................ 114
14. РЕШЕЊЕ о отуђењу непокретности
из јавне својине града Лознице (КО
Шор) ............................................................ 114
15. РЕШЕЊЕ о отуђењу непокретности
из јавне својине града Лознице (КО
Лозница) .................................................. 115
16. РЕШЕЊЕ о именовању главног
урбанисте града Лознице ................ 116

Страна 117

Број 4

Страна 118

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

4. 5. 2022.

4. 5. 2022.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број 4

Страна 119

Број 4

Страна 120

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

4. 5. 2022.

