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Л о з н и ц а 

                        

                       Одељење за планирање и изградњу Градске управе Лозница, поступајући по захтеву ЈП 

"Лозница развој" Лозница, Улица Георгија Јакшића број 3, за издавање локацијских 

услова за изградњу пешачке и бициклистичке са десне стране пута у Тршићу на више 

катастарских парцела, на основу члана 8ђ. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', 

број 72/09, 81/09-исправка, 64 /10 УС, 24/11, 121/12, 42/13 УС, 50/13 УС, 98/13 УС, 132/14, 1 и 145/14"), 

Уредбе о локацијским условима (''Службени гласник РС'', број 35/15, 114/15 и 117/17) и Правилника о 

поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (''Службени гласник РС'', број 113/15, 

96/16 и 120/17),  доноси  

 
З А К Љ У Ч А К 

 

 

                        ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев, ЈП "Лозница развој"  Лозница, Улица Георгија Јакшића 

број 3, за издавање локацијских услова за изградњу пешачке и бициклистичке са десне 

стране пута у Тршићу на више катастарских парцела, због формалних недостатака и 

недостатака у достављеном Идејном решењу за даље поступање по истом.                   

 

                                                                          О б р а з л о ж е њ е 

 

Подносилац захтева, ЈП "Лозница развој"  Лозница, обратио се овом органу за издавање 

локацијских услова описаних у диспозитиву закључка.  

 

                        На захтев овог Одељења за услове за пројектовање и прикључење, упућени 

електронским путем дана 19.01.2018. године,  Јавно предузеће ''Путеви Србије'' из Београда, 

Булевар краља Александра 282,  је у законом прописаном року одговорило следеће: 

 

                         За изградњу пешачке и бициклистичке стазе са десне стране пута у Тршићу, који 

представља државни пут IIБ реда број 332, а на основу члана 4. Закона о јавним путевима 

("Службени гласник РС", број 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13) јавни пут обухвата, поред 

осталих и: 

4) тротоаре, пешачке и бициклистичке стазе које прате коловоз пута. 

 

Државни пут, поред елемената из става 1. овог члана, обухвата и објекте, уређаје и опрему 

за управљање саобраћајем. 

 
На основу члана 133. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", број 72/09, 81/09 

- исправка, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС и 98/13 - 
одлука УС, 132/14 и 145/14), грађевинску дозволу за изградњу државних путева првог и другог 
реда, путних објеката и саобраћајних прикључака на ове путеве издаје Министарство 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Немањина 22-26 Београд.  

 

 

 



 

 

 

              На основу члана 78. Закона о јавним путевима ("Службени гласник РС", број 
101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13): 

 

Просторним, односно урбанистичким планом, одређују се деонице јавног пута, односно 
путног објекта са додатним елементима (шири коловоз, тротоар, раскрснице за потребе насеља, 
простори за паркирање, јавна расвета, светлосна и друга сигнализација, бициклистичке стазе, 
пешачке стазе и сл.), објекти и опрема која одговара потребама насеља. 

 

Изградњом деонице јавног пута, односно путног објекта у смислу става 1. овог члана, не 
може да се наруши континуитет трасе тог пута и саобраћаја на њему. 

           
             Захтев за издавање локацијских услова за изградњу пешачке и бициклистичке стазе 

са десне стране пута у Тршићу на државном путу, неопходно је упутити Министарству 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Немањина 22-26 Београд. 

Напомена: Предметном документацијом је предвиђена изградња тротоара и 
бициклистичке стазе као и одводњавање коловоза државног пута.  

 

 Такође, на захтев овог Одељења за услове за пројектовање и прикључење, 

упућени електронским путем дана 19.01.2018. године,  Јавно водопривредно предузеће 

''Србијаводе'' Београд је у законом прописаном року одговорило обавештењем да се захтев 

одбацује јер недостаје: 

 

1) Хидролошка студија Жеравињског потока, у циљу прибављања мишљења РХМЗ-а, 

2) У достављеном ИДР није дефинисан планирани начин преласка пешачке и 

бициклистичке стазе преко Жеравињског потока и планирани начин на који ће стаза 

пролазити кроз корито Жеравињског потока (деоница где је планирана изградња 

потпорног зида). 

 

Напомена: У документацији која се доставља уз захтев, усагласити назив објекта са чл. 117. 

ст.1., тачка 39) Закона о водама ("Службени гласник РС", број 30/10, 93/12 и 101/16).  На основу 

Правилника о садржини, начину и обрасцу водне књиге ("Службени гласник РС", број 86/2010) 

обавештење је евидентирано у Уписнику аката о одбацивању захтева странке ЈВП "Србијаводе" 

под бр. 75 од 25.01.2018. године. 
 

                       Уз захтев приложити и услове од ималаца јавних овлашћења прибављени 

електронским путем у овом поступку и то: ОДС ''ЕПС Дистрибуција'' ДОО Београд, Огранак 

Лозница, број 4-20/18 од 22.01.2018.године, ЈП ''Водовода и канализације'' Лозница, број 8/94 од 

01.02.2018. године, ''Лозница гас'' Лозница, број ЛГ-72/18 од 25.01.2018. године, , ЈП "Лозница 

развој" Лозница 03-83/1 од 02.02.2018. године, Завод за заштиту споменика културе "Ваљево" у 

Ваљеву од 29.01.2018. године, ЈВП "Србијаводе" Београд, број 628/1 од 25.01.2018. године и ЈП 

''Путеви Србије'' од 02.02.2018. године. 

 

                         Како су утврђени формални недостаци и недостаци у достављеном ИДР, то је у 

складу са чланом 8. став 1. и 2.  и чланом 12. Правилника о поступку спровођења обједињене 

процедуре електронским путем, одлучено као у диспозитиву овог Закључка.    

 

 Закључак доставити: подносиоцу захтева и надлежној служби ради објављивања 

на интернет страници органа. 

 



  

 

 

ПОУКА: Против овог Закључка може се изјавити приговор Градском већу града Лознице, у 

року од 3 дана од дана пријема закључка,  а преко овог Одељења.  
                              

 

 

 

   ОБРАДИО                            ШЕФ ОДСЕКА  
               

Биљана  Илић,                               Весна  Стефановић, дипл.инж.грађ. 

дипл.простор.план. 

 

 

                                                       НАЧЕЛНИК  ОДЕЉЕЊА 

 

                                                                                                    Владан Трипковић,  

                                                                                                    дипл.простор.план. 

 
 

 


