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Л о з н и ц а 

 

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

Јовичића из Цикота, чији је пуномоћник Невена Јанковић, за издавање локацијских услова за изградњу 

прилазне рампе преко КП 1860 у КО Руњани (магистрални пут, власништво ЈП "Путеви Србије") за 

стамбено-пословни објекат на КП 1859/5 у КО Руњани, 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, 

145/14, 83/2018,31/2019 и 37/2019"), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем 

(''Службени гласник РС'', број 68/2019) и Плана генералне регулације за насељено место Лозница (''Службени лист 

града Лознице'', број  3/2014 и 13/2018), доноси 

 

З А К Љ У Ч А К 

 
                     ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Миленка Јовичића из Цикота, чији је пуномоћник Невена Јанковић, за издавање 

локацијских услова за изградњу прилазне рампе преко КП 1860 у КО Руњани (магистрални пут, власништво ЈП 

"Путеви Србије") за стамбено-пословни објекат на КП 1859/5 у КО Руњани, због недостатака  у достављеном 

Идејном решењу (ИДР) за даље поступање по истом.                 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 

                       Подносилац захтева,  Миленко Јовичић из Цикота, обратио се овом органу захтевом за издавање 

локацијских услова описаних у диспозитиву закључка.  

 

Уз  Захтев је достављено Идејно решење, пуномоћје, геодетски снимак,лист непокретности и уплате 

административних такси. 

 

 Захтев је примљен дана 05.11.2019. године електронским путем и кроз ЦИС је прослеђен надлежном органу 

на поступање. 

 
На захтев овог Одељења за добијање услова за пројектовање прилазне рампе преко КП 1860 у КО Руњани 

за стамбено-пословни објекат на КП 1859/5 у КО Руњани, ЈП "Водовод и канализација" је одговорило Условима 

број 162/1453 од 26.11.2019. године у којима се наводи да нису испоштовани услови минималних удаљења од 

цевовода која износе 2,5 м мерено осовински са обе стране цевовода.  

Заштитна зона (појас): појас заштите око главних цевовода износи са сваке стране по 2,5м. Ширина појаса заштите 

цевовода ван насеља са сваке стране цевовода одређује се у односу на прећник цевовода:Ø80mm-Ø200mm=1,5m; 

Ø200-Ø300mm=2,3m; Ø300-Ø500mm=3,0m;Ø500-Ø1000mm и преко=5,0m. 

 

Потребно је да: 

 Испоштујете појас заштите око нашег цевовода, тако да се у случају евентуалних кварова или пуцања 

цевовода може несметано интервенисати. 

 Такође је потребно да се обезбеди довољна висина, према важећим техничким прописима, како би 

механизација могла да функционише у случају одкопавања цеви. 

У прилогу Вам достављамо скицу са положајем цевовода и објеката на предметним парцелама. Напомињемо да су 

координате објеката скинуте са пројекта а координате парцеле са геодетског снимка. Тачан положај цевовода може 

се утврдити откопавањем уколико је инвеститор спреман да финансира потребне радове. 

Молимо Вас да прилагодите Техничку дсокументацију горе наведеном. 

 

Такође, на захтев овог Одељења за добијање услова за добијање услова за пројектовање прилазне рампе преко КП 

1860 у КО Руњани за стамбено-пословни објекат на КП 1859/5 у КО Руњани, ЈП "Путеви Србије" Београд је 

одговорило Условима број ЉНП 180 од 21.11.2019. године, у којима се наводи: 

 

 



 

 

У складу са чланом 17. Закона о путевима („Сл.гласник РС“ број 41/18) управљачу јавног пута 

поверава се вршење јавних овлашћења која се односе на: 

1)  издавање услова за израду техничке документације за изградњу и реконструкцију 

саобраћајног прикључка 

 на јавни пут и доношење решења инвеститору о испуњености издатих услова; 

2)  издавање услова за израду техничке документације, односно за постављање линијског 

инфраструктурног 

 објекта на јавном путу и заштитном појасу јавног пута (железничка инфраструктура, 

електроенергетски вод, 

 нафтовод,   гасовод,   објекат   висинског   превоза,   линијска   инфраструктура   електронских  

комуникација, 

 водоводна и канализациона инфраструктура и др.) и доношење решења инвеститору о 

испуњености издатих 

 услова; 

3) издавање сагласности за одржавање спортске или друге приредбе на јавном путу; 

4) издавање дозволе за обављање ванредног превоза на јавном путу; 

5) издавање дозволе за прекомерно коришћење јавног пута; 

6) издавање одобрења за постављање рекламних табли и паноа; 

7) издавање одобрења за постављање уређаја за обавештавање или оглашавање на јавном 

путу; 

8) издавање сагласности за преусмеравање саобраћаја на јавни пут у случају обављања 

радова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити јавног пута. 

 

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, односно Покрајински сектераријат за енергетику, грађевинарство и 

саобраћај. 

 

На основу члана 53а. 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) Локацијски услови садрже све урбанистичке, техничке и друге услове и 

податке потребне за израду идејног пројекта, пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за 

извођење, у складу са овим законом и издају се за катастарску парцелу која испуњава услове за 

грађевинску парцелу. 

Изузетно од става 1. овог члана, локацијски услови се могу издати и за више катастарских парцела, 

уз обавезу инвеститора да пре издавања употребне дозволе изврши спајање тих парцела у складу са 

овим законом. 

Изузетно од става 1. овог члана, за изградњу линијских инфраструктурних објеката и објеката 

комуналне инфраструктуре, локацијски услови се могу издати за више катастарских парцела, 

односно делова катастарских парцела, уз обавезу инвеститора да пре издавања употребне дозволе 

изврши спајање тих катастарских парцела, у складу са овим законом. 

Локацијске услове за објекте из члана 133. овог закона издаје министарство надлежно за послове 

урбанизма, односно надлежни орган аутономне покрајине за објекте из члана 134. овог закона. 

Локацијске услове за објекте који нису одређени у чл. 133. и 134. овог закона, издаје надлежни 

орган јединице локалне самоуправе. 

 

      Уз захтев за издавање локацијских услова подноси се идејно решење будућег објекта, односно дела 

       објекта (скица, цртеж, графички приказ и сл.), израђено у складу са правилником којим се ближе уређује    

садржина техничке документације. 

 

Уз захтев је неопходно доставити Информацију о локацији, односно извод из важеће планске документације за 

подручје које се обрађује пројектом (текст и графика) и Идејно решење сачињено у складу са Правилником о 

садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и 

намени објеката („Службени гласник РС“, број 72/18)  усклађено са планском документацијом. 

 

 

 

 

 



 

 

Идејно решење за саобраћајни прикључак на државни пут I и/или II реда мора да садржи и 

следеће податке и прилоге: 

 
1. Ситуациони план са приказом планираног решења, израђен у складу са важећом законском регулативом у 

одговарајућој размери (не мора да буде оверен од стране органе надлежног за послове државног премера и 

катастра), са обележеним државним путевима (Уредба о категоризацији државних путева („Службени гласник 

РС”, бр. 105/13, 119/13 и 93/15) и приказом планираног саобраћајног прикључка; 

2. Тачно дефинисане садржаје (врсту и намену) објеката на катастарској парцели из захтева, у циљу дефинисања 

обима и структуре саобраћаја која ће се појавити на будућем саобраћајном прикључку на државни пут; 

3. Шири ситуациони приказ подручја које се обрађује пројектом, на орто фото подлози, са приказаним државним 

путевима; 

4. Податке о оквирном протоку саобраћаја који се очекује на планираном комплексу, односно број и тип возила; 

5. Геодетски снимљене попречне профиле пута са свим елементима пута и границама парцела на којима се пут 

налази (пренете са прописане катастарско-геодетске подлоге). 

 

НАПОМЕНА: Потребно је обележити државне путеве у складу са Уредбом о категоризацији државних путева 

(“Сл. Гласник РС” бр.105/2013, 119/2013 и и 93/15). Стационаже државног пута на месту прикључка утврдити 

директним мерењем на терену у односу на познате стационаже чворних тачака (координате чворних тачака 

налазе се на сајту ЈП „Путеви Србије“ (директан линк http://www.putevi-srbije.rs/index.php/referentni-sistem). 

 
Уз подношење усаглашеног захтева приложити и услове од имаоца јавног овлашћења прибављени електронским 

путем у овом поступку којих се треба придржавати,  и то: "Телеком Србија" Београд, Извршна јединица Шабац  

број А332-505077/1 од 13.11.2019. године. 

 

Како постоје недостаци у достављеном ИДР  за даље поступање по истом,  то  је у складу са чланом 8. став 1.  истог 

Правилника, одлучено као у диспозитиву овог Закључка.   

 

Ако подносилац захтева отклони утврђене недостатке и поднесе усаглашени захтев најкасније у року од 30 дана од 

дана објављивања Закључка, не доставља поново документацију, нити плаћа административну таксу и друге 

накнаде које је већ доставио, односно платио у поступку у коме је акт донет. 

 

Подносилац  захтева може поднети само један усаглашен захтев приликом којег не плаћа поново 

административну таксу. 

 

Закључак доставити: подносиоцу захтева, у предмет и ради објављивања на интернету кроз ЦИС. 

 

 

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. 

 

 

    

 

http://www.putevi-srbije.rs/index.php/referentni-sistem

