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1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ  
 

- Члана 60. Став 2. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" 
бр.72/2009, 81/2009 - исправка, 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 
42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 
145/2014, 83/2018, 31/19, 37/19 и 9/20), и Правилника о садржини, начину и 
поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања 
(Службени гласник РС", бр.32/2019) 

- План детаљне регулације индустријске зоне ''Шепак'' у Лозници („Службени 
лист града Лозница“ број 7/07, 1/12, 17/17 и 04/2019 ) 

 
 
 

2. ОБУХВАТ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА  
 

Обухват предметног Урбанистичког пројекта је грађевинска парцела бр.15360 КО 
Лозница у површини од 22513м2, која се  обрађена Планом детаљне регулације 
индустријске зоне ''Шепак'' у Лозници.  
Циљ израде Урбанистичког пројекта је изградња пословно-производног објекта V у 
оквиру индустријског комплекса ’’Minth Automotive Europe’’doo, из Лознице, 
Ул.Јована Цвијића бр.20.  
 

2.1. Анализа постојећег стања 
 
Изградња планираног објекта је предвиђена на к.п.бр.15630 у КО Лозница, према 
препису листа непокретности бр.13833, која се налази у оквиру  Идустријске зоне 
''Шепак'' у Лозници. Положај предметне парцеле је приказан на графичком прилогу 
бр.1 (Извод из Плана детаљне регулације Идустријске зоне ''Шепак'' Лозница). 

 

3. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
 

Предметна парцела има површину од 22513м2. Изради Урбанистичког пројекта 
изградње се приступа на основу Плана детаљне регулације и захтева инвеститора. 
  
Према потребама инвеститора, потребно је кроз урбанистички пројекат 
дефинисати правило изградње које се односи на грађевинске линије на предметној 
парцели. Планирани објекат је део друге фазе изградње објеката у оквиру 
индустријског комплекса компаније ’’Minth Automotive Europe’’doo, из Лознице, која 
је на суседним парцелама већ изградила више објеката, док су неки у процесу 
добијања локацијских услова. Компанија ’’Minth Automotive Europe’’doo, из Лознице 
се бави израдом алуминијумских делова за аутомобиле и величина и габарит 
објеката је строго одређена технолошким процесом. Објекат својим габаритом 
прелази грађевинске линије према саобраћајницама према истоку, југу и западу, 
док је према северној грађевинској линији постављен исправно. Постојеће 
грађевинске линије које су одређене Планом представљају сметњу у 
функционисању предметног објекта, због услова технолошког процеса у самом 
објекту. 
 
Поменута компанија има више објекта на парцелама у индустријској зони који су 
функционално повезани и заједнички користе простор, као и саобраћајнице које су 
у обухвату комплекса исте. Како су и саобраћајнице између њихових парцела 
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својина компаније, немају више својство јавне саобраћајне површине већ су сада 
интерне тј. приступне и грађевинске линије не могу да се дефинисати на основу 
њих, тако да преостаје само грађевинска линија на северу коју је инвеститор 
испоштовао.  
 
 

3.1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА И НАМЕНА ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА 
 

Локација предметне парцеле КП  бр. 15630 К.О. Лозница је у обухвату Плана 

детаљне регулације индустријске зоне ''Шепак'' у Лозници,  где су за претежну 

намену предвиђени садржаји индустрије и допунску комерцијални садржаји.  

 
 

3.2. ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА 
 
 

Овим пројектом је предвиђена изградња производно-пословног објекта бр.5, који је 
у оквиру комплекса објеката ’’Minth Automotive Europe’’doo, из Лознице, спратности 
од Пр+0 до Пр+2. Изградња објеката је предвиђена у оквиру једне парцеле КП 
15630 КО Лозница. Предвиђена спратност објеката је од Пр+0 до Пр+2. Објекат је 
максималног габарита 130.24 x 135.62м. Предметни објекат је од суседне КП 
4533/12 (улица Нова 2) која је источно оријентисана удаљен 2,4м, од КП 4533/8 
(улица Нова 4) која је јужно оријентисана је удаљен 4,00 м. Од КП 4533/3 (улица Н 
ова 1), предметни објекат са западне је удаљен 4,70м. Грађевинска линија је 
удаљена од регулационе са северне стране на 10,00м. Предметни објекат је 
пројектован укупне бруто површине 16.885,14 м2. Нето површина  објекта износи  
16.633,61м2. 
Приступ парцели за посетиоце и запослене је предвиђен са југозападне стране, из 

улице Нова 4. Приступ парцели за камионе је предвиђен двострано - из улице Нова 

1 и Нова 2.  

За потребе објекта који је  предмет овог пројекта, на парцели је обезбеђено 33 

паркинг места. Приликом утврђивања потребног броја паркинг места, поштовани су 

општи нормативи приказани у Плану. 1 паркинг место на 20 запослених за 

индустријске објекте, односно 1 паркинг место на 45-60м2 пословног простора.  

 
 

3.3. ПРИСТУП ПАРЦЕЛАМА 
 
Приступ парцели за посетиоце и запослене је предвиђен са југозападне стране, из 

улице Нова 4. Приступ парцели за камионе је предвиђен двострано - из улице Нова 

1 и Нова 2.  

 

 

 

 

 



6 

 

 

3.4. УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА 
 
Предметни објекат је постављен на грађевнску линију од 10,00м . Од бочних међа 
је удаљен на  2,40м, 4,00м и 4,70м. 
Објекат је предвиђен спратности мах Пр+2.  
Проценат заузетости је 68,83%, а кров је кос нагиба  од 10%.  
 

3.5. НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ 
 

У складу са планираним решењем комплекса у обухвату урбанистичкг пројекта 
достигнути су следећи параетри: 

-земљиште обухваћено пројектом (кп бр.15630)..............................02 25 15 ха 

-спратност објеката..................................................................од Пр+0 до Пр+2 

-укупна бруто површина  објекта.........(15497,41m2+1387,73m2)..16885,14м2  

-индекс заузетости....................................................................................68,83% 

-индекс изграђености..................................................................................0,75 

-зелене површине....................................................................................18,07% 

-интерне саобраћајне површине..............................................................13,09% 

4. ИНТЕРВЕНЦИЈЕ НА ПОСТОЈЕЋИМ ОБЈЕКТИМА 
 
На предметној парцели нема изграђених објеката. 
 
 

4.1. ОГРАЂИВАЊЕ ПАРЦЕЛЕ 
 
Парцела се може оградити до максималне висине од 2,20 м. Ограде према јавним 
површинама су обавезно транспарентне. 
 

5. ПОСЕБНИ УСЛОВИ  
 
Пошто се не постоји изгрђени објекти на парцели није потребно тражити сагласност 
Завода за заштиту споменика културе. 
Унутар парцеле не смеју се обављати делатности које нису компатибилне.  
 

6. НАЧИН ПРИКЉУЧЕЊА НА ИНФРАСТРУКТУРНУ МРЕЖУ 
 

6.1. САОБРАЋАЈНО РЕШЕЊЕ 
 
У складу са нивелационим и регулационим решењем Плана детаљне регулације, 
приступ предметној парцели је из постојеће Улице републике српске и Улице Нова 
1 . Детаљан приказ саобраћајног решења дат је на графичком прилогу бр.4. (План 
саобраћаја, регулације и нивелације). 
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6.2. УСЛОВИ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ НА КОМУНАЛНУ 
ИНФРАСТРУКТУРУ 

 
 

6.2.1.   ХИДРОТЕХНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА 
 
 

Постојеће стање 
 
Водовод 
 
На предметној локацији  постоје инсталације хидротехничке инфраструктуре.  
 
 
Канализација 
 
На предметној локацији  постоје инсталације канализационе инфраструктуре. 
 

 
Планирано стање 

 
У поступку израде пројектне документације инвеститор је обавезан да се 
придржава Техничких услова за пројектовање и прикључак на водоводну мрежу 
које је издало ЈП'' Водовод и канализација'' у Лозници  бр.68/611 од 
25.06.2020.године. 
 
 
Водовод 
 
 

У Улици Републике Српске налази се дистрибутивни  цевовод ПЕХД Д225 мм на 
који је повезан изграђени цевовод ПЕХД Д225 мм, у улици Нова 1 у Индустријској 
зони у Лозници. Од улице Републике Српске до краја улице Нова 1 постоји 
водоводна мрежа Ø 225мм са уграђеним уличним хидрантима. Поменути цевоводи 
су саставни део градске водоводне дистрибутивне мреже. 
 
Снабдевање планираног објекта плитком водом је могуће остварити. Прикључак би 
био планиран на постојећи у оквиру комплекса Mинт-а. Уколико постојећи 
прикључак не задовољава потребе планиране градње потребно је обратити се 
захтевом на нови прикључак. 
 
 
Канализација  
 

Индустријска зона „Шепак“  има пројектом решено питање одвођења отпадних вода 
до изграђене црпне станице која се налази у склопу индустријске зоне. Постоји 
фекални канализациони колектор Ø 400 од улице Републике Српске и од краја 
Улице Нова 1 до постојеће црпне станице. Постоје и колектори Ø 200 у Улицама 
Нова 2 и 3 који се  такође уливају у црпну станицу. Потисни вод фекалне црпне 
станице је изведен и иста је пуштена у рад. Вода из фекалне црпне станице у 
индустријској зони се препумпава до централног шахта са грубом решетком у 
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оквиру централне црпне фекалне станице Града Лознице. У наредном преиоду се 
предвиђа изграднје градског ППОВ-а и преповезиванје целе фекалне канализације 
на исто, са контролисаним далјим испустом у реку Дрину. 
 
ПДР-ом Индустријске зоне Шепак ланира се контролисано одвођење атмосферске 

воде планираним цевоводима у улицама и испуштање у реципијент (Штиру). 

Планирано је да се изгради цевовод у свим улицама, нагиби цевовода би требало 

да буду од мин. 3%о до 5 %о или колико пружају конкретни услови што ће се 

дефинисати у главном пројекту. Интензитет падавина је усвојен 150 л/с. ха. 

Тренутно не постоји атмосфеска канализација у саобраћајницама око парцеле 

које је предмет овог УП-а. 
 

Прикључак фекалних отпадних вода планирати на постојеће ревизоно 
окно у оквиру комплекса Minth. Уколико постојећи прикључак не 
задовољава потребе планиране градње потребно је обратити се 
захтевом за нови прикљућак. 

 

 

УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ 
 
 ВОДОВОД 
 
1. Прикључни цевовод водоводне мреже за предметни објекат димензионисати 
тако да задовољи потребе свих садржаја у оквиру објекта. Димензионисање 
прикљуцчног цевовода и водомера изврсшити на основу хидрауличког прорачуна, 
који мора бити саставни део пројекта, а према графикону и табели 1 : број корисника 
(станара) = број станова x3. 
 
2. Прикључење објекта извести на постојећи у оквиру катастарске парцеле. На 
предметној катастарској парцели постоји водоводни прикључак бр. водомера 
0450698 пречник ø50, 0441013 пречник ø80, и 0451056 пречник ø150 . Гарантује се 
законски минимални притисак од 2 бара. У случају високог притиска, уградња 
регулатора притиска пада на терет корисника. Уколико постојећи прикључак не 
задовољава потребе планиране градње потребно је да нам се обратите захтевом 
за нови прикључак. 
 
3. Прикључни цевоводод уличне водоводне цеви до водомерног сконишта 
пројектовати искључиво у правој линији, управно на уличну цев. Не дозвољавају се 
никакви хоризонтални и вертикални преломи на делу цевовода од прикључка до 
водомера. Дати цевовод поставити у слоју песка 10 цм испод и изнад цевовода у 
каналу минималне дубине 1 м. На делу трасе прикључног цевовода који пролази 
испод саобраћајница и тротоара затрпавање рова изнад слоја песка предвидети 
шљунком. 
 
4. Систем водоводног прикључка мора да садржи: 
Спојне елементе са разводном мрежом (придрзавати се ЈУС-а за огрлицу са 
вентилом и приљудак и огранак ) 
ПЕ, ливено-гвоздене или ПВЦ цеви за радни притисак од 10 бара, печника према 
пројекту. 
Водомер типа који је одобрен од Савезног завода за мерне и драгоцене метале. 
Два вентила , пропусни пре водомера и пропустни са испустом иза водомера. 
Остале неопходне фазонске комаде 
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Склонишсте за водомер. 
 
5. Склониште за водомер пројектовати на удаљености до 3 м од регулационе 
линије, унутрашњих димензија 1,20x1,20x1,30 м, за један најмањи водомер, а за 
сваки следећи водомер склониште за водомер проширити за 30 цм до пречника 
ø50мм а преко ø50мм проширити за 50цм , дужину шахте урадити према пратећим 
елементима водомера. Водомер се постављана минимум 0,30м од дна шахте са 
ослонцем испод. Поклопац мин прецника 60,0 цм позиционирати изнад водомера. 
Склониште за водомер пројектовати од водонепропусног бетона. 
 
6. Уколико се у оквиру објекта налази вишсе засебних потрошача (станови, 
локали и сл.) предвидети за сваку потрошачку јединицу посебан водомер, , који ће 
бити смештени у водомерном окну и димензионисани у складу са хидрауличким 
прорачуном за предвиђени опсег потрошње. Изузетно, може се одобрити 
прикључење горе наведене предметне парцеле преко друге парцеле, уз претходно 
добијену сагласност власника парцеле кроз коју пролази прикључни цевовод. 
Контролни водомер за санитарну воду поставити у водомерном окну и 
димензионисати у складу са хидрауличким прорачуном за предвидени опсег 
потрошње. 
ОБАВЕЗНО поставити засебан водомер за мерење санитарне воде за сваки 
пословну јединицу. 
За пожарну воду предвидети засебан водомер и који треба поставити  у 
водомерном окну, димензионисан у складу са хидрауличким прорачуном за 
предвидени опсег потрш*ње. 
 
Извршити раздвајање санитарне и пожарне воде у водомерном окну. 
  
ТАБЕЛА 1 
    

Величи
на 
водоме
ра 
m'/h 

Пречник 
водомера 
mm 

Отпор у 
водомеру по 
јединици 
оптерећења 

у VS 

Протицај у I/ sec при губитку  у Водомеру 
од м  VS 

(број јединица оптерећења) 

1 2 3 4 5 

3 15 0.90000 0.264 
/1.1) 

0.373 
(2.2) 

0.456 
(3.3) 

0.527 
(4.4) 

0.589 
(5.6} 

5 20 0.32400 0.439 
(3.1) 

0.621 
(6.2) 

0.761 
(9.3) 

0.878 
(12.3) 

0.982 
(15.4) 

7 25 0.16530 0.615 
(6.0) 

0.868 
(12.1) 

1.065 
(18.1) 

1.230 
(24.2) 

1.375 
§30.3/ 

10 30 0.08100 0.878 
(12.3) 

1.242 
(24.7) 

1.521 
(37.0) 

1.757 
(49.4) 

1.964 
(61.7) 

20 40 0.02025 1.757 
(49.4} 

2.484 
\98.8) 

3.043 
(148.1) 

3.514 
197.5 

3.928 
(246.9) 

30 50 0.00506 3.514 
(197.6) 

4.968 
(395.2) 

6.086 
(592.4) 

7.028 
(790.0) 

7.858 
(987.6) 

 
 
КАНАЛИЗАЦИЈА  
 
1. Прикључну канализациону цев предметног објекта на уличну канализацију 
димензионисати тако да задовољи потребе свих садржаја у оквиру парцеле. 
Димензионисање прикључне канализационе цеви извршити на основу 
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хидрауличког прорачуна који мора бити саставни део пројекта, с тим да не сме бити 
мањег предника од 160 мм. 
Подрумске просторије се могу прикључити на фекалну канализацију 
препумпавањем. 
 
2. Прикључење предметној објекта на систем фекалне канализације - планират 
у остојеће ревизионо окно у оквиру катастарске парцеле. Уколико постојећи 
прикључак не задовољава потребе планиране градње потребно је да нам се 
обратите захтевом за нови прикључак. 
 
3. Гранично ревизионо окно у кругу предметне парцеле извести на одстојању 
највише 3,0 м од регулационе линије. У гранично ревизионо укључити све отпадне 
фекалне воде са предметне парцеле. Улични колектор је грађен по сепаратном 
систему и намене је само за фекалну канализацију.Строго се забрањује укључење 
кишне канализације у гранично ревизионо. 
 
4. Прикључење извести од граничног ревизионог окна најкраћим путем  до 
ревизионог окна на уличној канализацији канализационом цеви са падом 2% до 6%. 
Изузетно,  може се одобрити прикљјучење горе наведене предметне парцеле преко 
друге парцеле, уз претходно добијену сагласност власника парцеле кроз коју 
пролази прикључни цевовод. Сагласност мора бити оверена. Дати цевовод 
поставити у слоју песка 10 цм испод и изнад цевовода у каналу са пројектованим 
падом минималне дубине 1 м. На делу трасе прикључног цевовода који пролази 
испод саобраћајница И тротоара затрпавање рова изнад слоја песка предвидети 
шљјунком. 
 
5. Одржавање прикључног цевовода од границног ревизионог окна до 
ревизионог окна на уличној канализацији пада на терет ЈП "Водовод и 
канализација“. 
  
 
6. Пројекат радити тако да се прикључна цев улива у улични ревизиони шахт 
на коти која је виша 
 
 
7. Прикљуцење гаража, ресторана, сервиса и других објеката,који испуштају 
воде са садржајем уља, масти, бензина итд..,вршити преко таложника и сепаратора 
(одвајача) масти, уља и бензина. Систем јавне канализације мора бити заштићен 
од непожељног дејства материја које са собом носе отпадне воде корисника градске 
канализације и врши се кроз следеће заштите: Заштита од механичких утицаја, 
заштита од запаљивих и експлозивних материја, заштита од хемијских материја, 
заштита од инфективних вода. 
 
8. Квалитет отпадних вода које се упуштају у улидни колектор градског 
канализационог система мора да одговара Правилнику о техничким и санитарним 
условима за упуштање отпадних вода у градску канализацију, при цему 
температура воде не сме бити већа од 40 °Ц. 
 
9. У сладу са процесом производње и технологијом у производном погону, 
предвидети самостални пречистач отпадних вода. Забрањено је испуштање 
технолошке воде пре пречишћавања. Ј.П. Водовод и канализација ће вршити 
узимање узорака испуштене воде и уколико се докаже да испуштена вода није у 
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складу са важећим законом и правилницима, инвеститор ће сносити прописане 
последице. Квалитет воде на излазу из постројења мора одговарати важећим 
правилницима. 
 
Систем фекалне канализације у индустријској зони је ограничен капацитетом пумпи 
и пречником потисног цевовода. Количина испуштене воде у улици Републике 
Српске као и постојећих корисника у индустријској зони већ заузима одређени део 
и није реално планирати количине веће од расположивог капацитета. 

 
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 
одредује се у односу на пречник цевовода:ø80мм-ø200мм=1,5м; ø300мм=2,3м; 
ø300мм- ø500мм=3,0мм; ø500-ø1000мм и преко=5,0м. 

 
КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА 

 

Према Условима ЈП''Лозница развој'' из Лознице бр.03-10/217 од 

30.06.2020.године приликом изградње новог објекта, паркирање решавати у 

оквиру парцеле (на слободном делу сопствене парцеле или подземно) са бројем 

места који одговара важећим нормативима а у складу са наменом објекта. 

Парцела може имати само један улаз са јавне површине (сав аобраћај 

обезбедити унутар парцеле) како би се сачувао тротоар као пешачка површина. 

Уколико се предвиди директан улаз излаз у подземну гаражу са јавне површине 

(улице) мора бити у складу са важећим прописима о безбедности саобраћаја. 

У Улици нова 1 постоји изграђена кишна канализација од ПВЦ цеви, пречника 

ø400-ø700мм чије испуштање се врши у Вискозин канал односно реку Штиру. 

Прикључак на кишну канализцију могуће је извршити искључиво подбушивањем 

улице, на најближу, постојећу шахту. Након завршених радова, пешачко 

површину-тротоар вратити у првобитно стање и уклонити материјал. 

 

 

6.2.2. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА 

ИНФРАСТРУКТУРА 
 

 

Постојеће стање  

 

Електроенергетска инфраструктура 

 

У поступку израде пројектне документације инвеститор је обавезан да се 
придржава Техничких услова за пројектовање и прикључак на електроенергетску 
мрежу бр.8Ј.1.1.0-D-09.14-160926-20 од 18.06.2020.године. 
 
На предметној парцели не постоје електроенергетски објекти, међутим, око саме 
парцеле( са западне и северне стране) положени су подземни кабловски водови 
35kV и 10 kV. 
Грађевинсксе радове у непосредној близини електроенергетских објеката вршити 
ручно, без употребе механизације и уз предузимања свих потребних мера заштите. 
Најкасније осам дана  пре почетка било каквих радова у близини у близини 
електроенергетских објеката, инвеститор је у обавези да се писменим путем обрати 
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Служби за припрему и надзор одржавања ОДС''ЕПС Дистрибуција'' доо Београд, 
Огранак Електродистрибуција Лозница у Лозници, у коме ће навести датум и време 
почетка радова, одговорно лице за извођење радова за извођење радова и контакт 
телефон. 
У случају за потребе за измештањем електроенергетских објеката, морају се 
обезбедити алтернативне трасе и инфраструктурни коридори уз претходну 
сагласност ОДС''ЕПС Дистрибуција'' доо Београд, Огранак Електродистрибуција 
Лозница у Лозници. Трошкове постављања електроенергетских објеката на другу 
локацију, као и трошкова градње, у складу са чланом 217. ЗАкона о енергетици 
(00Службени гласник РС''број 145/14) сноси инвеститор објекта због чије се градње 
измешта постојећи објекат. 
Заштиту и обезбеђење постојећих објеката ОДС''ЕПС Дистрибуција'' доо Београд 
треба извршити пре почетка било каквих радова и предузети све потребне и 
одговарајуће мере предострожности како не би, на било који начин, дошло до 
угрожавања механичке стабилности, техничке исправности предметних објеката. 
Ближе услове за пројектовање и прикључење, као и подлогу за израду пројекта за 
грађевинску дозволу треба извршити(или пројекта за извођење) Огранак 
Електродистрибуција Лозница ће потписати у редовном поступку у обједињеној 
процедури. 
 

 

6.2.3.ТТ МРЕЖА 

Телекомуникациона инфраструктура 
 
ТТ мрежа 
 
Не постоје изграђени ТК  објекти у оквиру грађевинских линија. ''Телеком Србија'' 
Предузеће за телекомуникацију ад издало је Сагласност на урбанистички пројекат 
бр.А332-172038/1 БРОЈ ЗА ЛКРМ:39 од 22.06.2020.године. 
 Услови ће бити одређени у обједињеној процедури за прибављање грађевинске 
дозволе.  

 

 

 

6.2.4.ГАС   МРЕЖА 

 
Према Техничким условима LG-308/20 које је издало ''Лозница-гас''  ДОО из 

Лознице могуће је je прикључити будући објекат на гасну дистрирбутивну мрежу. 

 

6.2.5.ТОПЛОВОДНА МРЕЖА 
 

Према техничким  условима  и подацима  за израду урбанистичког  пројекта 
издатим од стране ЈКП Топлана Лозница, бр. 287/1 од 15.06.2020. у Лозници 
констатовано је да на предметној локацији не постоји инсталација даљинског 
система грејања ЈКП Топлана-Лозница, тако да не постоје одрени услови и 
ограничења за коришћење простора битниих за израду урбанистичког пројекта за 
изградњу пословно-производне зграде у индустријском комплексу''Minth’’ Лозници.  
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7.ИНЖИЊЕРСКО-ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ 

1. За темеље већих грађевинских објеката у отвореној јами чија је дубина већа од 5м 

ако нема подземних вода, пројекат треба да садржи и пројекат јаме и техничких услова за 

сигурно извођење радова 

2. Нивелација терена (уколико је потребна) се изводи од речног или дробљеног 

агрегата крупнозрне фракције и у зонама сталног или привременог високог нивоа 

подземних вода неопходне су подлоге од „иберлауфа“ 

3. Код дубоких ископа неопходно је разупирање и гравитационо одвођење или 

уроњење подземних вода  

На простору Индустријског комплекса Минт, односно, и на предметној катастарској 

парцели извршена су инжењерско-геолошка истраживања.  

Простор у обухвата плана изграђен је од речног наноса реке Дрине. Према 

изведеним истраживањима утврђен је следећи састав тла: 

- антропогени (насути) материјал 

- песковита прашина, прашнасти песак и 

- шљунак 

Антропогени материјал је углавном насип састављен од шљунка помешаног са 

глином, грађевинским шутом. Слој песковите прашине, прашнастог песка и ситнозрног 

песка је на дубини од 2,00-3,30 м и доста је хетерогеног састава. 

У хидрогеолошком погледу може се констатовати да је у слоју шљунка формирана 

издан подземних вода јачег капацитета. Ова вода је у вези са водом из корита реке 

Дрине.  

Ниво подземних вода је на дубини од око 2,00-2,50 м (приближна кота око 119 м). 

Приликом већих плављења реке Дрине могу се очекивати виши нивои подземних вода 

(мах. кота око 120 м). Ниво подземене воде има благ пад ка реци Дрини и низ ток реке 

Дрине. 

 

 Функционална ограничења терена: 

 

- Терен је равничарски, са падом до 5% 

- Водозасићење тла је константно, непосредно испод површине терена 

- Нестабилности терена нису присутне 

 

Неопходни услови коришћења терена 

 

- Израда система фекалне канализације  

- Често неопходна нивелација-издизање терена насипањем шљунковито-песковитим 

гранулатом 
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- Дренирање терена код уређења и изградње објеката 

- Пројектовање објеката у сеизмичким условима за 7 и 80 МЦС скале сеизмичког 

интензитета 

    

 

8. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Према Уредби о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја  и Листе 

пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину(Сл.гласник 
РС00, бр.114/2008 од 16.12.2008.године, није потребна израда елабората о процени 
утицаја на животну средину. 

 

8.1. ЗАШТИТА ЗЕМЉИШТА И УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ 

Са циљем заштите земљишта и подземних вода од загађења, у складу са посебним 

законима, обезбедити одговарајуће складиштење сировина, полупроизвода и производа и 

начин прикупљања и поступања са отпадним материјалом. 

Обезбедити највиши ниво комуналне хигијене кроз дефинисање параметара за 

постављање специјалних судова за привремено сакупљање отпада на одговарајућим 

бетонским површинама. Простори треба да су обележени, приступачни за возила јавне 

хигијене са подлогом од тврдог материјала и могућношћу чишћења и пражњења. За 

постављање посуда  1,1м2  потребно је обезбедити глатку подлогу у нивоу прилазног пута 

са одвођењем атмосферских  и оцедних вода. Сакупљање отпада организовати у оквиру 

сваке целине односно производног или комерцијалног комплекса. 

Испоштовати Закон о управљању отпадом (Сл. гласник РС бр. 36/09, 88/2010 и 

14/2016), као и подзаконска акта. 

 

 

8.1. УРБАНИСТИЧКЕ  МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА 

У поступку израде пројектне документације инвеститор је обавезан да се 

придржава Техничких услова које је издало Министарство унутрашњих послова, 

Сектор за ванредне ситуације Одељење за ванредне ситуације у Шапцу 09.33 

број 217-8629/20 од 12.06.2020. године, где је наведено да: 

• Пре издавања локацијских услова потребно од стране органа 
надлежног за заштиту од пожара прибавити и посебне услове у погледу 
мера заштите од пожара и експлозија за безбедно поставтъање 
објеката са запатъивим и горивим течностима и запагьивим гасовима у 
складу са одредбама чл. 6 Закона  о запагьивим и горивим течностима 
и запагьивим гасовима  („Сл. гласник PC“, бр. 54/15) и одредбама чл. 16 
став 1 Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник PC“, бр. 35/15, 
114/15 и 117/17), 

• Пре издаваъа локацијских услова потребно од стране органа 
надлежног за заштиту од пожара прибавити посебне услове у погледу 
мера заштите од пожара и експлозија сходно чл. 16 став 2 Уредбе о 
локацијским условима („Сл. гласник PC“, бр. 35/15, 114/15 и 117/17) 
узимајуhи у обзир да урбанистички пројекат не може садржати све 
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неопходне могуhности, ограничеіъа у услове за изградіъу објекта, 
односно све услове заштите од пожара и експлозија, 

• Обезбедити испуъеност основних захтева заштите од пожара 
приликом пројектоваъа и изградње објеката и то на начин утврДен 
посебним прописима и стандардима којима је ypefjeнa област заштите 
од пожара и експлозија и проценом ризика од пожара којом су 

исказане мере заштите од пожара за конструкцију, материјале, 
инсталације и опремање заштитним системима и уређајима, 

• Фазну градгьу, уколико he граді-ьа трајати дуже, предвидети на 
начин да свака фаза представгьа техничко — технолошку целину, која 
може самостално да се користи, 

• Придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за 
заштиту индустријских објеката од пожара („Службени гласник PC“, бр. 
1/18), 

• Објекту обезбедити приступни пут за ватрогасна возила у складу са 
одредбама Правилника о техничким нормативима за приступне путеве, 
окретнице и ypefjeнe платое за ватрогасна возила у близини објеката 
повеhаног ризика од пожара („Сл. лист CPJ“, бр. 8/95), 

• Придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за 
инсталације хидрантске мреже за гашеъе пожара („Сл. гласник PC“, бр. 
3/18), 

• Реализацију објеката изврыіити у складу са одредбама Правилника 
о техничким мерама за погон и одржаваъе електроенергетских 
постројегьа и водова („Сл. лист СФРЈ“, бр. 41/93), 

• Придржавати се одредби іПравилника о техничким нормативима за 
уземгьегье електроенергетских постројегьа називног напона изнад 
1000V („Сл. лист CPJ“, бр. 61/95), 

• Придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за 
електроенергетска постројеъа називног напона изнад 1000V  („Сл. лист 
СФРЈ“, бр. 4/74, 13/78 и „Сл. лист CPJ“, бр. 61/95), 

• Придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за 
заштиту електроенергетских постројегьа и ypegaja од пожара („Сл. лист 
СФРЈ“, бр. 74/90), 

• Придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за 
електричне инсталације ниског напона („Сл. лист СФРЈ“, бр. 53 и 54/88 
и 28/95), 

• Придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за 
заштиту објекта од атмосферског пражъеъа („Сл. лист CPJ“,  бр. 11/96), 

• Придржавати се одредби Правилника о условима за несметану и 
безбедну дистрибуцију природног гaca гасоводима притиска до 16bar 
(„Сл. гласник PC“, бр. 86/15), 

• Придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за 
унутрашъе гасне инсталације („Сл. лист СФРЈ“, бр. 20/92), 

• Придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за 
пројектовагье, гpafjeгьe, погон и одржаваъе гасних котларница („Сл. 
лист СФРЈ“, бр. 10/9 и 52/90), 

• Придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за 
вентилацију или климатизацију („Сл. лист СФРЈ“, бр. 38/89 и „Сл. 
гласник PC“, бр. 118/14-измене и допуне), 

• Реализацију објеката извршити у складу са одредбама Правилника 
о техничким нормативима за стабилне инсталације за дојаву пожара 



16 

 

(„Сл. лист CPJ“, бр. 87/93), 

• Реализацију објеката извршити у складу са одредбама Правилника 
о техничким нормативима за стабилне инсталације за детекцију 
експлозивних гасова и пара („Сл. лист CPJ“, бр. 24/93), 

• Придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за 
ypeђaje за аутоматско затварагье врата или клапни отпорних према 
пожару („Сл. лист СФРЈ“, бр. 35/80), 

 

као и других Правилника и стандарда са аспекта заштите од пожара који 

произилазе из горе наведених законских и подзаконских аката. 

Одредбе чл. 30 Закона о заштити од пожара дају могуhност да се у 
недостатку позитивних прописа у Републици Србији могу прихватити доказивагье 
испугьености захтева заштите од пожара и према страним прописима и 
стандардима, као и према признатим методама прорачуна и моделима уколико 
су тим прописима предвиђени. 

 
 

8.2. УРБАНИСТИЧКЕ  МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ 

НЕПОГОДА 

Приликом  утврђивања  регулације  и грађевинских  линија  и услова  за  изградњу 

објеката, обезбеђени   су   основни   услови   проходности   у  случају   зарушавања 

објеката. Сви нови објекти морају бити пројектовани и изведени према условима из 
сеизмике и са постављеним громобранима. 

 

 

9.МЕРЕ ЗАШТИТЕ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ И ПРИРОДНИХ 
ДОБАРА 

 
Пошто се не врши никаква интервенција на постојећим објектима који су утврђени као 

вредни објекти градитељског наслеђа, а изградња новог не угрожава постојеће, није 

потребно тражити сагласност Завода за заштиту споменика културе. 

Инвеститор   се  обавезује   да  уколико приликом  земљаних  радова  наиђе  на  било  

какве  археолошке  остатке  одмах обустави радове и обавести надлежне институције. 

 

10.  ТЕХНИЧКИ ОПИС 

Урбанистичким пројектом се дефинишу: 

-услови за изградњу објекта 

-услови за уређење простора на парцели 

-услови за прикључење постојећих и планираних објеката на комуналну 
инфраструктуру 
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1. ПРОИЗВОДНО–ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ 5 

 

 

На предметној локацији испројектован је Производно-пословни објекат 5 укупне 

површине  БРГП 16.885,14 м². Објекат се састоји из две целине:  

01. Производни део објекта 

02. Пословно/административни део објекта 

Иако су функционално одвојене, поменуте целине чине јединствени објекат, 

габаритних димензија 130.24 x 135.62м. 

Кота готовог пода објекта износи  +/‐0.00м (121,10м).  

Пословни део објекта се састоји од  приземља и два спрата, а производни део је 

приземан. 

Висина атике објекта у односу на нулту ко износи: 

За производни део објекта     +14.30/135.40м 

За пословно/административни део објекта   +14.90/136.00м 

Оријентација слемена објекта је северозапад-југоисток. 

 

Административни дело објекта се састоји из приземља и два спрата. Главни улаз 

је позициониран на југоисточној страни, повезан је директно са пријемним холом из 

којег је главним степеништем корисницима омогућена комуникација са спратовима 

објекта.  

 

У приземљу административног дела се налази пријемни хол, док су на спратовима  

позициониране канцеларије (у виду “опен спаце” простора) као и пратеће 

канцеларије за састанке. На свакој етажи предвиђен је санитарни блок са 

одвојеним мушким и женским тоалетима, као и чајна кухиња. Приступ крову 

административног дела објекта је омогућен степеништем С1. 

 

Производни део објекта је приземан и састоји се из две главне целине:   

01. производна зона са пратећим техничким и помоћним просторијама 

02.  зона складишта 

Улази у овај део објекта су пројектовани у складу са технолошко-функционалним 

потребама и противпожарним прописима. 

 

10.1. КОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТA И МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА ОБЈЕКТА 
 
Главна носећа конструкција производно-пословног објекта је пројектована као 

префабрикована армирано-бетонска скелетна конструкција, фундирана на 

армирано-бетонским темељима самцима и тракастим темељима за зидове језгра.  

Објекат у основи правоугаоног облика са габаритним димензијама 130.24 x 

135.62м. Подељен је дилатационо у две целине. Прва целину чини чини део објекта 

између оса 1 и 6, другу дилатациону целину чини део објекта измедју оса 7 и 13. 
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Основни конструктивни растер производног дела објекта је 12,00 x 27,00м, док је 

конструктивни растер складишта 12,00 x 15,05м а администрације 6,00 x 10,05м. 

У распонима производног дела објекта од 27,00, између оса Ц‐Д , Д-Е је 

планирано позиционирање крана. 
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Кровну конструкцију објекта чине префабриковани главни “А” носачи и 

префабриковане рожњаче. 

Кров објекта је тестераст са нагибом 10,0%. Пројектован је у систему 

слаганог крова следећих слојева: 

- поцинковани, пластифицирани, трапезасти челични лим који се 

ослања на секундарне кровне носаче, 

- парна брана од ПЕ фолије, 

- термоизолациони слој од камене вуне укупне дебљине 12цм-изнад 

производног и складишног дела објекта 

- хидроизолациона кровна мембрана  

Изнад административног дела објекта  се примењује термоизолациони слој 

од камене вуне укупне дебљине 24цм. 

 

Подна конструкција хале се изводи од микроармираног бетона МБ 30 у 

дебљини 18цм. Подна плоча административног дела објекта се изводи од 

микроармираног бетона МБ 30 у дебљини 15цм. 

Испод подне плоче предвиђени су слојеви туцаника И шљунка, са 

коефицијентом збијености на завршном слоју од 60МПа. 

 

Фасада објекта _Доминантна површина фасаде предвиђена је у 

материјализацији од сендвич  панела дебљине 10цм,  ширине 110цм. 

Постављање панела је хоризонтално, причвршћивање панела  видним 

спојем. Панел се састоји од две плитко  профилисане, обострано 

поцинковане и обојене облоге од челичног лима. Сва три слоја слепљена у 

комплетан панел. Спојеви панела И контакти са другим елементима фасаде 

обрађују се лименим опшивкама од челичног пластифицираног 

поцинкованог лима дебљине д=0,5 мм у боји по избору пројектанта.  

Спољашња и унутрашња браварија_Столарија је пројектована од 

алуминијумских профила са и без термопрекида, у зависности од намене 

просторије.  

 - предвиђени су хоризонтални прозорски низови у висини од 1,1 м  од 

бојених алуминијумских профила са термичким прекидом. 

 - Унутрашња врата раде се у систему алуминијумских профила.  Шток 

и крила се раде од алуминијумских профила без термопрекида, 

пластифицираних у тону по избору пројектанта. Крило од "сендвич" панела 

обострано је обложено пластифицираним алуминијумским лимом у боји као 

алуминијумски профили, са испуном од полиуретана. Предвиђен је оков 

стандардни за овај тип браварије који омогућава отварање око вертикалне 

осовине, са најмање три шарке по крилу. Оков мора бити комплетан и 

конструктивно сигуран, са комплет оковом за фиксирање и заштиту. 

 

Унутрашњи преградни зидови _Унутрашњи преградни зидови пројектовани 

су у систему преградних зидова од гипскартонских плоча и металне 

подконструкције са испуном од минералне вуне према упутсву произвођача 

са стандардним и влагоотпорним плочама у зависности од намене 

просторије. Обрада спојева гипскартонских плоча врши се у квалитету Q2 - 
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преглетован спој, врши се и бандажирање  спојева плоча, као и ојачања 

ивичних спојева алу. лајснама. Завршна обрада је бојење полудисперзивном 

бојом или керамика, опет у складу са наменом просторије.  

 

Спуштени плафони _Спуштени плафони  предвиђени су у систему 

монолитног или растер плафона, сачињеним од металне потконструкције и 

ГК према упутсву произвођача  са стандардним и влагоотпорним плочама у 

зависности од намене просторије.  

 

Подови_Завршна обрада подне плоче у производном делу објекта је у виду 

фербетона (осим керамике која је предвиђена у санитарним просторијама И 

гардеробама), док је у административном делу објекта предвиђена завршна 

обрада керамиком. Плочице се полажу лепљењем одговарајућим лепком на 

припремљену подлогу. Санитарни чворови биће хидроизоловани 

еластомерном течном мембраном. Хидроизолација се изводи вертикално уз 

зид до висине 10 цм. 

 

 

ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ 

Пројектовани објекат је позициониран на парцели поштујући задате 

урбанистичке услове и редефинисане грађевинске линије и повезан је са 

осталим објектима интерним саобраћајницама као и паркинг простором. 

Приступ парцели за посетиоце и запослене је предвиђен са југозападне 

стране, из улице Нова 4. Приступ парцели за камионе је предвиђен 

двострано- из улице Нова 1 и Нова 2.  

 

За потребе објекта који је  предмет овог пројекта, на парцели је обезбеђено 

33 паркинг места. Приликом утврђивања потребног броја паркинг места, 

поштовани су општи нормативи приказани у документу “Измене и допуне 

плана детаљне регулације индустријске зоне „Шепак“ у Лозници”: 

1 паркинг место на 20 запослених за индустријске објекте, односно 1 паркинг 

место на 45-60м2 пословног простора.  

Анализа је приказана табеларно и приложена овом Техничком опису. 

 

Завршна обрада коловозног застора је асфалт, док су за финалну облогу 

претоварне зоне која је у функцији Производно‐пословног објекта ИВ 

предвиђене вибропресоване бетонске плоче дебљине 8цм. 

На парцели је предвиђено 4.068,58 м2 зелених површина (18,07% од 

површине парцеле). 
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10.2. ИНСТАЛАЦИЈЕ: 
 
Објекат је опремљен електро инсталацијама, телекомуникационим и 

сигналним инсталацијама инсталацијама водовода и канализације и 

машинским инсталацијама. 

 
Електроинсталације 
 

Пројектом је предвиђено извођење инсталација јаке И слабе струје. У склопу 

Производно пословног објекта 5 је предвидјена трафо станица снаге 4000кВА. 

Обухваћени су следећи системи:  

 

01. Инсталација јаке струје  

 спољашња мрежа НН напојних каблова 

 дистрибуција напајања и носача каблова 

 разводни ормани 

 расвета и општа потрошња  

 опрема електроенергетских инсталација 

 унутрашње и спољне светиљке (ЛЕД) 

 инсталација уземљења и громобрана 

Инсталација у објекту предвиђена је кабловима типа Н2XХ пресека и броја 

жила према намени потрошача у пословном делу, а у производном делу 

објекта предвиђени су каблови типа ППОО. Каблови се постављају у 

одговарајућим ПНК регалима и на обујмицама. 

 

02. ТиС инсталације 

Пројектом је предвиђена телефонска и рачунарска мрежа, обједињене су тзв. 

структурним каблирањем. Суштинску предност структурног каблирања 

представља коришћење јединственог кабловског система за све инсталације 

којима се преносе било какве информације у пропусном опсегу до 250 МХз. 

То обухвата и пренос говора, слике, управљачких сигнала, али и веома брз 

пренос података. 

 

03. Инсталација дојаве пожара. 

У целом објекту је  предвиђена аутоматска дојава пожара по принципу “пуне 

покривености“ (јављач у свим просторијама сем санитарних просторија). 

 
 

Водовод и канализација 

Предвиђа се инфраструктурно опремање објекта водоводном, хидрантском и 

канализационом мрежом (фекална, атмосферска зауљена и атмосферска 

условно чиста канализација), као и формирање прикључака за исте ради 

прикључења на уличну комуналну мрежу. 

Предвиђа се повезивање хидрантске мреже објекта на већ изграђену 

хидрантску мрежу комплекса Минт, тако да са те стране нема захтева за 
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додатним количинама воде из комуналне мреже. Постојећа хидрантска мрежа 

се снабдева пожарном водом из надземног резервоара корисне запремине 

288м3, преко пумпи радних карактеристика Q=40л/с, Х=60м (електро радна и 

дизел резервна пумпа). Око објекта ће бити формирана хидрантска мрежа у 

виду прстена – све у складу са Правилником о техничким нормативима за 

инсталације хидрантске мреже за гашење пожара. Унутар и око објекта ће 

бити постављен одговарајући број хидраната. 

 

Предвиђа се формирање водоводног прикључка за нови објекат на већ 

постојећу мрежу комплекса Минт-а. У постојећој водомерној шахти ће се 

вршити мерења заједничке потрошње санитарне воде за све објекте 

комплекса за потребе наплате од стране ЈКП ВИК Лозница, док ће се 

инсталацијом контролних водомера интерно пратити потрошња воде за сваки 

објекат посебно. За санитарне потребе објекта је потребно цца 4 л/с у вршном 

часу. Предвиђа се опремање објекта спољашњим и унутрашњим водоводним 

инсталацијама. 

 

Предвиђа се формирање 2 прикључка фекалне канализације на већ 

постојећу мрежу фекалне канализације на комплексу Минт-а, конкретно на 

цевоводе дн200 који се налазе у саобраћајницама у Улицама Нова 2 и 4 и који 

гравитирају ка објекту градске црпне станице. Максималним очекивани излив 

је цца 7л/с у пиковима вршног часа. Предвиђа се опремање објекта 

спољашњим и унутрашњим канализационим инсталацијама. 

 

Предвиђа се изливање атмосферских вода у градску канализацију 

атмосферских вода или у отворени канал који се простире ободом комплекса 

Минт са северне и источне стране и који гравитира ка реци Штири. Под 

атмосферским водама се подразумевају условно „чисте” воде са крова и 

зелених површина и, у сепаратору, пречишћене зауљене воде са 

саобраћајница. Укупна очекивани отицај атмосферских вода за ову фазу 

градње је 700 л/с за петогодишњу десетоминутну кишу. Предвиђа се 

одводњавање главног крова објекта системом вакуумске одводње, док се за 

остале кровове предвиђа гравитационо одводњење воде системом олука. 

Целокупна вода са кровова се улива у „чисту” атмосферску канализацију 

комплекса. Вода са коловоза се прикупља системом сливника и улива у 

зауљену атмосферску канализацију комплекса. Даље се та вода пречишћава 

у сепаратору минералних уља, затим меша са „чистом” канализацијом и 

заједнички излива у реципијент. 

 

Предвиђа се опремање обејекта са адекватним бројем санитарија. Припрема 

топле воде би била локално преко бојлера. 

 
 
Машинске инсталације 

 

Машинске инсталације обухватају: 

Систем грејања и климатизације административног дела објекта  
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Предвиђена је уградња фан-цоил јединица за грејање и хлађење простора, 

као и цевна мрежа за развод топле и хладне воде.  

Фан-цоил јединице су опремљне свом неоходном регулационом и запорном 

арматуром. У простору је предвидјена уградња управљачких јединица 

(термостат са могућношћу избора жељене температуре у простору) 

Систем грејања производног дела објекта 

Предвиђено је грејање производне хале. Грејање се врши помоћу 

топловодних уређјаја за високу уградњу.  

Предвиђен је комплетан цевни развод топле воде од машинске сале до 

самих уређаја у простору.  

На цевном разводу се уграђује сва неопходна регулациона и запорна 

арматуре. 

Машинске сале за припрему топле и хладне воде за грејање и хлађење 

Предвиђена је уградња одговарајућих уређаја за производњу топле и 

хладне воде за грејање/хлађење објекта. 

За грејање користи се топла вода из котларнице. Предвиђен је капацитет 

топле воде да покрије све топлотне губитке у административном и 

производном делу објекта.  

За систем хлађења предвидјено је да се угради чилер одговарајућег 

капацитета. 

У самој машинској сали ће бити уграђене циркулационе пумпе, регулациона 

запорна и сигурносна арматуре. Такође ће бити уграђен сет трокраких 

вентила за избор режима рада грејање/хлађење. 

Инсталација гаса 

Природни земни гас из магистралне мреже се користи за потребе добијања 

топле воде (котларница) за грејање и технолошке процесе, као и за употребу 

у производњи. За потребе потрошача у Производно-пословном објекту 5 

потребно је обезбедити прикључак капацитета 250м3/х. Овим пројектом се 

предвиђа развод природног гаса од места прикључења (МРС) до самих 

потрошача у производном објекту. 

 

Опис технологије 
 

Производно-пословни објекат 5 налази се у индустријском комплексу Минтх. 

У склопу објекта предвиђају се производни простори, складишни простор, 

као и административни простори. Распоред производних простора 

проистекао је из диспозиције опреме и самог технолошког поступка , како би 

технолошки токови били најкраћи.  

 

Технолошки опис процеса 

 

Производни процес Производно-пословног објеката 4 представља завршну 

обраду и склапање готовог производа.  

Сам процес се састоји из фаза: 
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1. Улазни материјал чине сирови алуминијум, екструдирани алуминијум 

и обојени алуминијум. Материјал се прво сече на финалне дужине, 

потом додатно обликује помоћу угаоне тестере и ласерски се гравира 

производни индетификациони код. 

2. Након кодирања материјал се, у зависности од дефинисаних 

карактеристика у CNC машини, формира у жељеном облику 

3. Материјал се чисти од трагова уља и опиљака алуминијума насталих 

у процесу CNC обраде 

4. Различити елементи који чине склоп се спајају заваривањем у 

жељени облик на који се додатни елементи причвршћују уз помоћ 

закивки 

5. Врши се контрола величине и квалитета спојева 

6. Чисте се варови од вишка материјала тако да се добије глатка 

површина 

7. испитује се непропусност елемента да би се потврдило да је производ 

непропусан 

8. У CNC машини се буше дефинисани отвори у производу у складу са 

дигиталним моделом 

9. Материјал се чисти од трагова уља и опиљака алуминијума насталих 

у процесу CNC обраде 

10. Последња фаза је заваривање делова за причвршћивање, контрола 

квалитета, паковање и складиштење пре отпреме производа. 

 

 

Годишњи капацитет обраде материјала износи 3256 тону алуминијумских 

производа. 

Од чега је 1345 тона материјал за рециклажу. 

Материјал долази у картонским и дрвеним кутијама, а готов производ се 

пакује на металне полице, у картонским и дрвеним кутијама.  

Материјал се у Производно-пословни објекат 5 допрема и отправља 

камионима у случају спољне допреме/отправе. 

Укупан број запослених је 400, од чега је 300 радника у производњи у три 

смене и 100 радника у администрацији у једној смени. 
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10.3. НУМЕРИЧКЕ ВРЕДНОСТИ: 
 
10.3.1. Табеларни приказ површина  

 

 

Бр. НАЗИВ ПРОСТОРИЈЕ П/м²/ О/м/ 

ПРИЗЕМЉЕ 

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕО ОБЈЕКТА 

1.0 Ветробран/Wиндсцреен 12,09 15,28 

2.0 Улазни хол/ Лоббy 70,63 40,45 

3.0 Степениште/ Стаирцасе 21,40 20,32 

НЕТО ПОВРШИНА  104,12 

            БРУТО ПОВРШИНА администативног дела 113,79 

 

 

ПРОИЗВОДНИ ДЕО ОБЈЕКТА 

4.0 Просторија за чишцење 9,73 12,65 

5.0 Женски тоалет  37,02 33,38 

6.0 Мушки тоалет 40,58 33,35 

7.0 Свлационица 61,54 32,9 

8.0 Просторија за одмор са цајном кухињом 124,37 47,97 

9.0 Сала за састанке 32,33 22,96 

10.0 Сала за састанке 28,94 21,81 

11.0 Канцеларија 124,7 47,34 

12.0 Лабораторија 64,36 34,12 

13.0 Улаз 32,1 22,9 

14.0 Лабораторија 68,94 34,48 

15.0 Лабораторија 133,31 47,75 

16.0 Канцеларија-контрола квалитета 1 66,01 33,25 

17.0 Канцеларија-контрола квалитета 2 200,25 62,65 

18.0 Подстаница 270,53 78,18 

19.0 Радионицки простор 12.704,03 501,65 

20.0 Остава за цишцење 5,60 10,20 

21.0 Мушки тоалет 29,32 30,47 

22.0 Женски тоалет 27,5 29,32 

НЕТО ПОВРШИНА - ПРИЗЕМЉЕ 14.061,16 

                     БРУТО ПОВРШИНА производног дела 14.176,82 
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СКЛАДИШНИ ДЕО ОБЈЕКТА 

23.0 Складиште/ Wарехоусе 1064,52 187,52 

24.0 
Пунионица за виљушкаре/ Цхаргинг фор 
форклифт 

28,83 21,62 

25.0 
Пунионица за виљушкаре/ Цхаргинг фор 
форклифт 

58,52 32,25 

26.0 Канцеларија/ Оффице 29,6 21,82 

НЕТО ПОВРШИНА  1.181,47 

                      БРУТО ПОВРШИНА  складишног дела 1.206,80 

 

 

Бр. НАЗИВ ПРОСТОРИЈЕ П/м²/ О/м/ 

ПРВИ СПРАТ 

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕО ОБЈЕКТА 

1.01 Канцеларија/ Оффице 33,85 23,59 

2.01 Канцеларија/ Оффице 30,24 22,44 

3.01 Канцеларија/ Оффице 187,42 61,70 

4.01 Ходник/ Цорридор 43,97 52,78 

5.01 Просторија за одмор/ Рест ареа 60,97 32,74 

6.01 Степениште/ Стаирцасе 21,40 20,32 

7.01 Ходник/ Цорридор 73,13 58,00 

8.01 Просторија за чишћење/ Тоолинг 1,84 5,55 

9.01 Мушки тоалет/ Мен’с рестроом 19,66 23,11 

10.01 Женски тоалет/ Wомен’с рестроом 20,17 21,97 

11.01 Чајна кухиња/ Пантрy 14,57 18,83 

12.01 Сала за састанке/ Меетинг роом 42,95 26,55 

13.01 Сала за састанке/ Меетинг роом 42,95 26,55 

14.01 Сала за састанке/ Меетинг роом 61,78 33,72 

НЕТО ПОВРШИНА – I СПРАТ 654,90 

            БРУТО ПОВРШИНА администативног дела 699,22 
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Бр. НАЗИВ ПРОСТОРИЈЕ П/м²/ О/м/ 

ДРУГИ СПРАТ 

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕО ОБЈЕКТА 

1.02 Канцеларија/ Оффице 252,6 76,57 

2.02 Просторија за одмор/ Рест ареа 60,97 32,74 

3.02 Степениште/ Стаирцасе 21,4 20,32 

4.02 Ходник/ Цорридор 72,09 58 

5.02 Просторија за чишћење/ Тоолинг 1,84 5,55 

6.02 Мушки тоалет/ Мен’с рестроом 19,66 23,11 

7.02 Женски тоалет/ Wомен’с рестроом 20,17 21,97 

8.02 Чајна кухиња/ Пантрy 14,57 18,83 

9.02 Лацтатион 21,23 20,62 

10.02 ИТ  21,23 20,62 

11.02 Сала за састанке/ Меетинг роом 42,94 26,46 

12.02 Сала за састанке/ Меетинг роом 61,78 33,72 

НЕТО ПОВРШИНА – II СПРАТ 610,48 

           БРУТО ПОВРШИНА администативног дела 655,24 

 

 

Бр. НАЗИВ ПРОСТОРИЈЕ П/м²/ О/м/ 

ИЗЛАЗ НА КРОВ 

1.03 
Степениште (излаз на кров)/ Стаирцасе 
(рооф аццесс) 21,48 20,32 

НЕТО ПОВРШИНА – ИЗЛАЗ НА КРОВ 21,48 

                   БРУТО ПОВРШИНА производног дела 33,27 
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРОИЗВОДНО-ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ 

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕО ОБЈЕКТА 

 
НЕТО  

површина 
(м2) 

БРУТО 
површина 

(м2) 

ПРИЗЕМЉЕ   

административни део објекта 104,12 113,79 

производни део објекта 14.061,16 14.176,82 

складишни део објекта 1.181,47 1.206,80 

УКУПНО ПРИЗЕМЉЕ 15.346,75 15.497,41 

ПРВИ СПРАТ   

административни део објекта 654,90 699,22 

УКУПНО ПРВИ СПРАТ 654,90 699,22 

ДРУГИ СПРАТ   

административни део објекта 610,48 655,24 

УКУПНО ДРУГИ СПРАТ 610,48 655,24 

ИЗЛАЗ НА КРОВ 21,48 33,27 

УКУПНО производно-пословни објекат 16.633,61 16.885,14 

 

 
10.4. БИЛАНС ПОВРШИНА: 

1.5.2. Приказ остварених урбанистичких параметара   

 

УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ  

Површина парцеле 22.515,12 м² 

Бруто површина објеката: 16.885,14 м2 

Нето површина објекта (предмет 
овог пројекта) 

16.633,61 м² 

  

Површина под објектима: 
Производно пословни објекат В 

 
15.497,41 м² 

  

Интерне саобраћајнице: 
Производно пословни објекат В 

 
2.949,13 м2 

Укупна површина под 
саобраћајницама и објектом: 

18.446,54 м2 

Зелене површине на парцели  4.068,58 м2  (18,07%) 

Индекс изграђености 0,75 

Проценат заузетости 68,83% 

Број додатних паркинг места 33 

Кота атике пословно-производног 
објекта 5 

+14.90 / 136.00м 
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11. ВОЛУМЕТРИЈСКА АНАЛИЗА 

 

    На основу обиласка терена и увида у постојеће стање у непосредном окружењу  

предметне локације има изграђених објеката . На локацији на којој се  налазе 

предметна парцела бр.15630, К.О. Лозница, за које се ради урбанистички пројекат 

за изградњу пословно-производног објекта, урбанистички параметри за 

предметну локацију преузети из Плана детаљне регулације индустријске зоне 

''Шепак'' у Лозници, претежна намена на предметној локацији је индустрија и 

допунска комерцијални садржаји. На осталим катастарским парцелама у 

непосредном окружењу намена је индустрија, а само је на кп бр.4533/7 и допунска 

намена комерцијални садржаји. Горе описана волуметрија је приказана на 

графичким прилозима ове волуметријске анализе. 
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14. Смернице за спровођење 

 

Сходно одредбама чл.60 – 64 Закона о планирању и изградњи ( "Сл. гласник РС", 

бр.72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - 

одлука УС,50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014, 83/18, 

31/19 и 37/19 ) овај Урбанистички пројекат се израђује за потребе урбанистичко-

архитектонске разраде локације  

Овај Урбанистички пројекат је основ за издавање локацијских услова . 
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ГРАФИЧКА   ДОКУМЕТАЦИЈА 

 

 

 

1. ИЗВОД ИЗ ПДР-А ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ ''ШЕПАК'' У ЛОЗНИЦИ 
2. ОБУХВАТ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 
3. ГЕОДЕТСКИ СНИМАК НА КАТАСТАРСКОЈ ПОДЛОЗИ 
4. ПЛАН НАМЕНЕ ПОВРШИНА 
5. ПЛАН САОБРАЋАЈА, РЕГУЛАЦИЈЕ И НИВЕЛАЦИЈЕ 
6. ПЛАН ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 
7. ПЛАН ЕЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 
8. ПЛАН ТТ ИНФРАСТРУКТУРЕ 
9. ПЛАН ГАСИФИКАЦИЈЕ  
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ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ 
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ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА 


