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                1.  UVOD 

 
        Prostor koji je predmet razrade ovog plana detaqne regulacije nalazi 

se u истоименом насељу, на десној обали речице Штире, 5 km jugoisto~no od 

Лознице. 
         Na osnovu rudarsko - geolo{kih istra`ivawa ustanovqeno je da na ovom 

podru~ju na lokalitetu ,,Воћњак,, postoje zna~ajne rezerve kre~waka koji se 
mo`e koristiti kao tehni~ko gra|evinski kamen. 

     Neposredan povod za pripremu ovog плана je inicijativa sadr`ana u 

zahtevu ЈП „ ГРАД“ iz Loznice, da se stvore posebni planski uslovi za 
realizaciju projekta iskori{}ewa rudnih potencijala ovog podru~ja. 

       Ovim планом  je obra|en prostor koji se nalazi na lokalitetu ,, Воћњак,, 

, u Воћњаку код Лознице, povr{ine 09.03.92. ha.  
 
 
            2.  POVOD ZA  IZRADU  PLANA I  CIQEVI IZRADE 
 
     Neposredan povod za izradu ovog urbanisti~kog plana je inicijativa 

sadr`ana u zahtevu preduze}a ЈП „ ГРАД“ iz Лознице da se stvore potrebni 
planski uslovi za realizaciju projekta eksploatacije rudnih potencijala 
ovog podru~ja, konkretno kre~waka kao tehni~ko – gra|evinskog kamena, a na 

osnovu obavqenih рударско - geolo{kih istra`ivawa na lokalitetu 

,,Воћњак,, код Лознице. 
     Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije odobrilo je 
Re{ewem broj 310-02-0227/2007-06 od 04.05.2007.godine (re{ewe je sastavni 
deo dokumentacije nacrta) preduze}u STANKOVI] GRANIT D.O.O. iz 
Malog Zvornika izvo|ewe geolo{kih istra`ivawa kre~waka kao tehni~ko 
gra|evinskog kamena na lokalitetu ,,Peckovo Brdo,, Dowa Borina kod Malog 
Zvornika na istra`nom poqu broj 1749 koje se nalazi na teritoriji op{tine 

Mali Zvornik, a na osnovu Главног рударског пројекта експлоатације 
лежишта доломита „Воћњак“ код Лознице, koji je uradilo preduze}e 
,,GEOSTIM,, d.o.o. iz Beograda u toku 2013. godine. 

         ЈП „ГРАД“ Лозница већ дужи низ година врши припрему за отварање 
површинског копа. Извршена је куповина земљишта и инвестирана су 
средства у геолошка истраживања. Предузеће располаже делом сопственом 
опремом за вршење експлоатације, од откривке до техничке рекултивације. 
Izradom ovog urbanisti~kog plana obezbe|uje se ostvarivawe slede}ih 
ciqeva: 

- stvarawe uslova za realizaciju ulagawa u privredni razvoj 

Op{tine Лозница; 
- utvr|ivawe urbanisti~ke regulative za formirawe rudnika za 

eksploataciju kre~waka kao tehni~ko gra|evinskog kamena. 
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Planom se naro~ito obezbe|uje usagla{avawe izvo|a~kih i 
eksploatacionih zahteva rudnika (povr{inskog kopa) sa uslovima 
lokacije kao i potrebnim tehni~kim re{ewima za funkcionisawe 
rudnika (povr{inskog kopa); 

- kontrolisana planska eksploatacija radi spre~avawa i 
minimizirawa negativnih efekata i uticaja na `ivotnu sredinu 
kako na degradaciju prirodnog pejza`a, vode i vazduha, tako i 
zemqi{ta i {umskih povr{ina; 

- racionalno i plansko kori{}ewe mineralnih sirovina i rudnog 
bogatstva Republike Srbije. 

 
               3.  PLANSKI  I  PRAVNI  OSNOV 
 
             Planski i pravni osnov ~ine: 
  
     - Prostorni plan Republike Srbije (Sl. glasnik   RS  broj  88/10);  

      - Zakon o planirawu i izgradwi (Sl. glasnik  RS  broj  72/09, 81/09 i 

24/11,   121/2012, 42/3013 – одлука УС и 50/2013 – одлука УС); 
     - Pravilnik  o sadr`ini , na~inu i postupku  izrade  planskih  dokumenata 
  ( Sl.  glasnik  RS  broj  31/2010 ) 

  - Odluka skup{tine op{tine  Лозница o  pristupawu  izradi Plana  

detaqne  regulacije експлоатације доломита као ТГК из лежишта „ Воћњак“ 
од 25.4.2013. године. 
       Usagla{avawe investicionog zahteva i lokalnog interesa obezbe|uje se 
kroz javni uvid, a u skladu sa zakonom. 
 
               4. АНАЛИЗА И ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 
 
                 4.1. GEODETSKE PODLOGE 
 
     Za potrebe izrade ovog plana obezbe|ene su a`urne geodetske podloge 

u razmeri 1:1000, kao i kopija plana u razmeri 1:2500, u K.O. Воћњак. 
 
              4.2. GEOGRAFSKO-EKONOMSKE KARAKTERISTIKE 
 
        Op{tina Лозница nalazi se u zapadnom delu Republike Srbije, u 

Sredwem Podriwu, sa povr{inom od 612km². Омеђена је планином Цер, 
јужним делом Мачве, реком Дрином на западу и планинама Гучево и Борања 
на југу. Припада Мачванском округу, захватајући 19% његове територије. 
Ima добар географско – саобраћајни положај. Кроз Лозницу пролази главна 
саобраћајница Београд – Шабац – Лозница – Зворник – Тузла – Сарајево, 
односно Бијељина – Лозница – Мали Зворник – Бајина Башта – Ужице и 
даље до Црногорског приморја.  
           [ire podru~je i le`i{te kre~waka kao tehni~ko-gra|evinskog kamena 

“Воћњак” у географском смислу има повољан положај јер се налази близу 
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града Лознице, преко кога је даље повезано са свим потенцијалним 
потрошачима у западном делу Србије. Површински коп је димензионисан по 
капацитету, тако да ће задовољавати потребе путоградње и грађевинарства 
Лозничког округа и округа у непосредној околини. Железница Београд – 
Рума – Лозница повезује град са Централном Србијом. 
           На ужем подручју експлоатационог поља „ Воћњак“ нема објеката за 
становање, нити било каквих сеоских домаћинстава. Најближе насељено 
место Воћњак, са својим засеоком Бојанићи, налази се севрно од локалитета, 
на удаљености од 500м ваздушном линијом.  
            Терен лежишта има правац пружања североисток – југозапад, са падом 
према југоистоку и Чумуранском потоку. Просторно лежиште се налази на 
коси Великог брда. Висинска разлика од најниже до највише коте 
ограничених резерви износи 76м. Рудно тело лежишта је мало површински 
покривено. Површински покривач, променљиве дебљине од неколико 
сантиметара до 70 цм, састоји се од танког слоја хумуса ( средње дебљине 
30цм). Ове творевине су настале у процесу површинског распадања, 
углавном на месту или уз незнатни гравитациони транспорт. На самој 
површини истаженог рудног тела лежишта нема изразитих вододерина и 
гребена, па су пад и пружање веома уједначени. 
         
           4.3. GEOMORFOLO[KE I  HIDROLO[KE KARAKTERISTIKE 
TERENA 
 
             [ira okolina le`i{ta odlikuje se brdovitim predelom koji 

izgra|uje niz visova: у југоисточном делу М. Бобија (365,2м), у југозападном 
делу потез Пасковацса узвишењем Кадина глава ( 421м) и брдо унепосредној 
близини (западно од истражног простора) Бајина глава ( 349м). Сам 
истражни простор хипсометријски се налази на висинама од 220 до 316м, 
што припада локалном називу Великог Брега. Izgled reqefa, uslovqen je 
litolo{kim i strukturnim sklopom terena, koji je uglavnom uticao na 
oblikovawe istaknutih morfolo{kih oblika i orjentaciju hidrografske 
mre`e. 

            На основу детаљних геолошких истраживања, као и синтезом ранијих 
геолошких података о овом терену, утврђена је геолошка грађа лежишта, а 
самим тим и експлоатационог простора коју чине доломити и доломитни 
кречњаци. Они имају највеће распрострањење у области Троноше, а има их и 
на Гучеву у области Рудине и у атару села Тршић и Воћњак. Њихова 
дебљина износи око 100м. Лежиште доломита „Воћњак“ представља део овог 
хоризонта и налази се у његовом северном делу. 
            Испитивана област припада сливу реке Штире, која се у Лозничком 
пољу улива у Дрину, водном подручју Сава. Само лежиште дренира 
Чумурански поток који је притока Штире. У њега се уливају мањи потоци, 
који су у већем делу године углавном без воде. На основу порозности, овде 
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се могу издвојити карстни и пукотински тип издани. Пукотински тип је 
формиран у доломитима, кречњацима и другим стенама који изграђују ову 
област. Овај тип издани храни се атмосферским водама, а дренира се 
природним путем, преко извора чија се издашност у сушним и летњим 
месецима своди на минимум. Карстни тип издани формиран је унутар 
карстификованих кречњака и доломита. Геолошка грађа терена омогућава 
велику водопропусност, па је терен у већем делу године безводан. 
        Морфолошки терен је стрм, па је спирање и отицање воде са терена 
брзо, с тим што површинске воде (киша, снег), услед велике површинске 
испуцалости и присуства каверни, пониру у дубље делове стенске масе, све 
до најнижег хидролошког корита – Чумуранског потока. Ако се узме у обзир 
да је овај водоток на +206м а.н.в., а да је доњи ниво будуће експлоатације 
лежишта на +233м а.н.в., произилази да у будућој екплоатацији неће бити 
опасности од плављења површинским водама.  
 
         4.4. KLIMATSKE KARAKTERISTIKE 
 
                 Na podru~ju Лознице, kome administrativno pripada и локалитет 

Воћњак, vlada umereno-kontinentalna klima , која је карактеристична за 
шире подручје западне Србије. 
                Prema podacim� meteorolo{ke stanice u Loznici, sredwa godi{wa 
temperatura vazduha iznosi +11,6ºЦ. Najtopliji je mesec jul sa sredwom 

temperaturom od 20,5°Ц, dok je najhladniji mesec u godini januar sa sredwom 

temperaturom od -1°Ц. Sredwa relativna vla`npst vazduha iznosi 75%. 

Prose~na годишња koli~ina padavina iznosi 741mm. Minimalna koli~ina 

padavina je u фебруару (46,8mm), a maksimalna je registrovana tokom juna 

(108,1мм). Са аспекта експлоатације техничко грађевинског камена, 
климатске прилике су врло повољне. Радови се могу обављати целе године, 
мада због грађевинске сезоне неће бити потребе за рад у зимским месецима. 
 
              4.5. РУДНИ ПОТЕНЦИЈАЛИ ЛОКАЛИТЕТА 
 
         Na osnovu izvr{enih detaqnih geolo{kih istra`ivawa kre~waka kao 

tehni~ko – gra|evinskog kamena у лежишту ,, Воћњак" у општини Лозница, 
урађен је Главни рударски пројекат експлоатације лежишта доломита na 
pomenutom lokalitetu od strane preduze}a ,,Geostim,, iz Beograda. 

       Рezerve kre~waka  пројектоване су за годишњу производњу од 60 000 чм³  
u domenu istra`nog prostora. Ispitivana su i tehnolo{ka svojstva, fizi~ko 
mehani~ke, hemijske, minerolo{ke, strukturno teksturne karakteristike i 
ustanovqeno je da se mo`e bez tehnolo{kih problema koristiti u navedene 
svrhe kao tehni~ko gra|evinski kamen. 
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    Kre~wak iz le`i{tа “Воћњак“ sa svojim fizi~ko - mehani~kim i 
tehnolo{kim svojstvima, ispuwava uslove za primenu kao tehni~ko - 

graђevinski kamen, a kvalitet je slede}i: 
 
Табела 1. 

1 Отпорност на притисак ( Мра): 
 а) у сувом стању; 
 б) у водом засићеном стању. 

 
  а) 121 
  б)   98 

2 Отпорност према хабању ( цм³/50цм²)  29,8 

3 Упијање воде % 0,68 

4   а) Запреминска маса без шупљина (кг/м³) 
  б) Запреминска маса са порама (кг/м³) 

 а) 2,78 
 б) 2,74 

5 Степен густине 0,99 

6 Угао унутрашњег трења (αº) 38 

7 Кохезија (c; daN/cм²) 107 

8 Једноосна чврстоћа на притисак (Мра) 121 

9 Чврстоћа на затезање (Мра) 111,5 

10 Брзина лонгитудиналних таласа (м/с) 4225 

11 Брзина теансверзалних таласа (м/с) 1982 

 
        Kompletna ispitivawa tehni~kih svojstava kre~waka kao tehni~kog 
gra|evinskog kamena vr{ena su na kompozitnom uzorku, a obuhvatila su 
ispitivawa svojstava kamena: -SRPS B.B8.003: Minerolo{ko-petrografski 
sastav- SRPS B.B8.012: ^vrsto}a na pritisak (Mpa) - u suvom stawu - u 
vodozasi}enom stawu - SRPS B.B8.015: Otpornost prema habawu strugawem 
po Böhme-u (cm³/50 cm²)- SRPS B.B8.032: Zapreminska masa - bez pora i 

{upqina (g/cm³)- sa porama i {upqinama - Poroznost (%)- Koeficijent 

zapreminske mase - SRPS B.B8.010: Upijawe vode (%) – SRPS B.B8.002> 
Postojanost na dejstvo mraza (ras. Na2SO4) - SRPS B.B8.042: Sadr`aj - 
hlorida  (%) - sulfata (%) - sulfida (%) - hlorida (%). 
Vrednosti navedenih ispitivawa kamena dati su u narednoj tabeli:  

 
Табела 2. 

Врста анализе Интервал 
варирања 

Средња 
вредност 

СРПС Б.Б8.003 
Минералошко-петрографски састав 
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СРПС Б.Б8.012 
Чврстоћа на притисак (Mpa): 

- у сувом стању 
- водозасићеном стању 
- после мраза 

 
 
102-133 
  92-104 
      - 

 
 

121 
98 
108 

СРПС Б.Б8.010 
Упијање воде (%) 

 
  0,36-0,73 

 
0,68 

SRPS B.B8.002 
Postojanost na dejstvo mraza (gubitak mase) 
(%) 

 
 
  postojan 

 
 
  postojan 

SRPS B.B8.032 

Запреминска маса са порама ишупљинама 
(g/cm³) 

 
 
  2,723-2,756 

 
 
  2,742 

SRPS B.B8.032 

Запреминска маса без пора и шупљина 
(g/cm³) 

 
 
               - 

 
 
  2,787 

SRPS B.B8.032 

Порозност (%)                - 
 
  1,1 

SRPS B.B8.032 

Коефицијент запреминске масе                - 
 
  0,0989 

SRPS B.B8.015 

Отпорност на хабање- Беме (cm³/50 cm²) 

 
 
21,93-30,15 

 
 
  25,34 

SRPS B.B8.045 

Отпорност на дробљење и хабање по методи 
„ Лос Анђелес“ (%) 
                   

 
 
              - 
 

 
 
 
  град. Ц 22,4 

Садржај (%) 
хлорида 
сулфида 
сулфата 

 
 
              - 

 
        0 
        0 
        0 

 
     Prema svemu navedenom mo`e se zakqu~iti da se radi o kre~waku 
izuzetnog kvaliteta koji se mo`e koristiti u svim oblastima primene 
tehni~ko gra|evinskog kamena.  
 
 
            5.0. PROCENA RAZVOJNIH MOGU]NOSTI 
 
       Na osnovu geolo{kih istra`ivawa, koli~ine i kvaliteta rude, wene 
primene u privredi, potra`we na tr`i{tu, kao i odnosa potencijala i 

ograni~ewa predmetnog podru~ja predvi|enog za eksploatacиu, do{lo se do 
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pozitivne ekonomske opravdanosti za realizaciju formirawa povr{inskog 
kopa kre~waka kao tehni~ko gra|evinskog kamena u le`i{tu Amaji}. 

   Na osnovu laboratoriјskih ispitivawa fizi~ko-mehani~kih i 

tehnolo{kih svojstava kamena ura|enih za potrtebe Главног рударског 
пројекта експлоатације лежишта доломита „Воћњак“, materiјal se mo`e 
upotrebiti kao tehni~ko-gra|evinski kamen za proizvodwu: 

- агрегата за израду бетона који нису изложени хабању и ерозији (СРПС 
Б.Б2.009); 

- агрегата за израду хабајућих слојева од асвалтних бетона по врућем 
поступку за путеве са лаким и врло лаким саобраћајним оптерећењем 
(SRPS U.E4.014); 

- агрегата за доње носеће слојеве од невезаног материјала (техничке 
спецификације ЈП „ Путеви Србије“, 2007); 

- агрегата за горње носеће слојеве од битуменизираног материјала по 
врућем поступку (SRPS U.E9.028); 

- агрегата за израду заштитно-тампонског слоја трупа пруге ( 
лицитациона документација за испоруку каменог агрегата за израду 
заштитног слоја трупа пруге); 

- ломљеног камена и тесаника за груба зидања у нискоградњи и 
високоградњи; 

- камена за уградњу у хидротехничке објекте. 
        Ekonomski zna~aj otvarawa novog povr{inskog kopa je svakako u tome 

{to }e tr`i{te biti dodatno obezbe|eno kvalitetnom sirovinsком bazом u 
pogledu kontinuiranog snabdevawa tehni~ko gra|evinskim kamenom.  
Svakako najve}i ekonomski zna~aj ovog le`i{ta je ekonomska isplativost. 
 

       6.0. КОНЦЕПТ ПЛАНА 
  
                6.1. OBUHVAT 
 
          Predlog granice plana je prikazan u grafi~kom prilogu list br. 2 i 

obuhvata cele katastarske parcele: 796, 797, 798, и 814. Све парцеле су у КО 
Воћњак. 
         Granica obuhvata polazi od trome|e k.p. 2655 (Borinska reka), 1773(put) 
i 1772(Bukovi potok) pa obuhvataju}i put ide ka istoku sve do isto~ne me|e 
kp.1788 koja se grani~i sa KO Gorwa Borina , pa obuhvataju}i  celu ovu 
parcelu kp.1788 dolazi do polazne ta~ke. 
Povr{ina obuhva}ena ovim planom iznosi 09.03.92 ha. 
 
           6.2.  PLANIRANA  NAMENA  ZEMQI[TA 
 
Prostorni plan Republike Srbije (Sl. glasnik   RS  broj  88/10) defini{e 
le`i{ta  kre~waka  na  predmetnoj  lokaciji.  
Planirana  namena  je  :  -  prete`na : industrija  gra|evinskog materijala  



 13 

                                               - dopunska : zanatska  proizvodwa, skladi{ta  
 
           6.3.  PLAN  REGULACIJE I  PARCELACIJE 
 
        7.0. TRASE,  KORIDORI  I  KAPACITETI   INFRASTRUKTURE 
 

      Na prostoru koji se ovim планом obra|uje ne postoji izgra|ena 
komunalna infrastruktura (nema vodovodne, kanalizacione, PTT i 
elektroenergetske mre`e).  
 
           7.1. SAOBRA]AJNA  INFRASTRUKTURA 
 
         Postoji lokalni put sa makadamskom podlogom ~ija je trasa prikazana u 
grafi~kom prilogu list  br. 3. koji je ujedno i pristupni put do predmetnog 
kamenoloma. 
        Do katastarskih parcela br. 796, 797, 798, � 814. ~iji je status 

vlasni{tva ЈП „ ГРАД“ Лозница, trasa puta prolazi pored planiranog 
kamenoloma. 
        Nije potrebno  izme{tawe trase ovog puta, a koji vodi do parcela koje su 
po nameni wive u privatnom vlasni{tvu.  
 

            7.2. HIDROTEHNI^KA INFRASTRUKTURA  
  
          7.2.1.  Snabdevawe  vodom : 

 
          7.2.2. Fekalna  kanalizaciona  mre`a : 

 
           7.2.3.  Odvo|ewe  atmosferskih  voda : 

 
         7.3. ELEKTROENERGETSKA I  TT INFRASTRUKTURA 
 
          8.0. PRAVILA  URE\EWA 
 
          8.1. USLOVI ZA ZA[TITU  NEPOKRETNIH  KULTURNIH    
                 DOBARA 
 
      U  okviru  granice  obuhvata  Plana ne  nalaze  se  progla{ena  
nepokretna  dobra ,  kao  ni  izgra|eni  objekti   pod  predhodnom  za{titom  
odnosno  evidentirani  odnosi . 
        Investitori  i  izvo|a~i   radova  se  obavezuju  da  ukoliko  bi  se  
tokom  radova  nai{lo  na  arheolo{ka  nalazi{ta  ili  arheolo{ke  

predmete, da odmah bez odlagawa prekinu radove и obaveste  nadle`ni  Zavod  
za  za{titu  spomenika  kulture  i  da preuzme  mere  da  se  nalaz  ne  uni{ti 
i sa~uva  na  mestu  u  polo`aju  u  kom  je  otkriven . 
 
          8.2. USLOVI  ZA  URE\EWE  ZELENIH  POVR[INA  
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       U  okviru  granice  obuhvata Plana  nije  planirano  organizovawe  
javnih  zelenih  povr{ina . 
 
        8.3. USLOVI ZA[TITE OD  ELEMENTARNIH  NEPOGODA I 
             PO@ARA  

 
   - Za{tita  od  elementarnih  nepogoda 
 
        Prilikom  izgradwe  objekata  obavezna  je  primena  propisa o gradwi u      

seizmi~kiм podru~jima kako bi objekti podneli slabe i umerene  

zemqotrese u granicama elasto-plasti~nih deformacija, kaо и jake 
zemqotrese bez ru{ewa, uz ve}a o{te}ewa koja ne naru{avaju stabilnost 
nose}e  konstrukcije. 
      Jedan  od  osnova pri  izradi  planskih  dokumenata  su  seizmolo{ke  
podloge. Wihov sadr`aj predstavqaju efekti, o~ekivani sa razli~itom  

verovatno}om zemqotresа izra`enih naj~e{}e preko seizmi~kog  
intenziteta  ili maksimalnog  horizontalnog  ubrzawa . 

     Предметни простор лежита и експлоатационог поља се налази на подручју 
са могућим потресима од  7° MSK. 
 
- Za{tita  od  po`ara 
 
     Svi  planirani  sadr`aji  moraju  biti  projektovani i realizovani u  
skladu  sa  Zakonom o za{titi  od  po`ara  ( Sl.  Glasnik  RS  br. 111/09 ) i  
ostalim  va`e}im  propisima i relevantim  standardima . 
Radi  za{tite  od  po`ara  planirati i projektovati  saobra}ajnice i platoe  
oko  objekata  za  nesmetan  prilaz  vatrogasnih  vozila  u  skladu  sa  
Pravilnikom o tehni~kim  normativima  za  pristupne  puteve, okretnice i 
ure|ene  platoe za  vatrogasna  vozila  u  blizini  objekata  pove}anog rizika  
( Slu`beni  list br. 13/98 ) . 

 
              8.4. USLOVI I  MERE ZA[TITE  @IVOTNE  SREDINE 
 

   За потребе израде овог плана детаљне регулације, предузеће 
„Геостим“д.о.о. Из Београда, израдило је Студију о процени утицаја на 
животну средину експлоатације доломита као техничко – грађевинског 
камена у лежишту „Воћњак“.                                                                                                                        
    Predvi|ene su metode i mere rekultivacije, koje podrazumevaju 
preduzimawe odgovaraju}ih agrotehni~kih mera kao i izbor biqnih kultura. 
To pre svega podrazumeva sprovo|ewe potrebnih faza rekultivacije 
(tehni~ke i biolo{ke faze).  
      Odlagawe jalovine vr{i}e se buldozerom na prostoru predvi|enom za 
odlagawe u okviru eksploatacionog poqa.  
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         Kod odabira lokacija za izvo|ewe  istra`nih radova, voditi ra~una  da 
se izabere potreba za izradom novih pristupnih puteva ve} koristiti  
postoje}e asfaltne i makadamske  puteve . 
        Pri  izradi  istra`nih  raskopa  voditi ra~una  da  se ne  o{teti  ili 
uni{ti  korenov  sistem  visokih  stabala – obavezno  izvr{iti  mehani~ku  
za{titu  stabala . 
       Ako  je  neophodno izvr{iti  se~u  stabala , obavezno  je  obezbediti  
doznaku  bez  obzira  da  li  su  {ume u privatnom ili dr`avnom  vlasni{tvu. 
Doznaku  stabala  vr{i  JP ,,Srbija{ume ,,- nadle`na  {umska  uprava. 
    Mazivo i gorivo neophodno je transportovati, deponovati i wima  
rukovati po{tuju}i pri tome mere za{tite propisane zakonskom  
regulativom  koja  se  odnosi  na  opasne  materije . 
          U  slu~ju  kvara  na  bu{a}oj  garnituri, transportnim  sredstvima  ili  
drugoj  anga`ovanoj  mehanizaciji, gorivo, ma{inska i druga uqa ne smeju se  

direktno upu{tati u zemqi{te kao i u водотоке, ve} se ista moraju  

sakupqati i evakuisati na propisan na~in dо lokacije koju odredi nadle`na  
komunalna  slu`ba. 
      Predvideti  obavezu  sakupqawa  komunalnog  otpada u  odgovaraju}e  

posude i  obezbediti  њihovu  redovnu  evakuaciju  na  gradsku  deponiju . 
    

                8.5. MERE  ENERGETSKE  EFIKASNOSTI  IZGRADWE 
 

     Radi pove}awa energetske efikasnosti, prilikom projektovawa, izgradwe 
i kasnije eksploatacije objekata, kao i prilikom opremawa energetskom 
infrastrukturom,  potrebno  je  primeniti  slede}e  mere : 

  - пrilikom  projektovawa voditi  ra~una o obliku, polo`aju i povoqnoj  
orijentaciji  objekata;    

   - кoristiti klasi~ne i savremene termoizolacione  materijale  prilikom  
izgradwe, kao  na  pr. kamenu  vunu, stirodur  i  dr.; 

   - зa instalaciju osvetqewa upotrebiti energetski efikasna rasvetna  tela      

   - тamo  gde  tehni~ke  mogu}nosti  dozvoqavaju  postaviti  solarne  panele -  
toplotne  kolektore . 
 
          8.6.    EKONOMSKA ANALIZA   I   PROCENA  ULAGAWA 

 
       8.6.1. TEHNI^KI OPIS PLANIRANOG RE[EWA TEHNOLO[KOG  
                 PROCESA 
 
        Analiziraju}i zate~eno stawe na terenu zakqu~eno je da je najpovoqnije 
otvarawe povr{inskog kopa sa pristupnog puta i platoa sa ju`ne strane 
katastarske parcele 1788 KO. Dowa Borina, {to se vidi u grafi~kom 
prilogu. 
      Na na~in otvarawa le`i{ta, kao veoma zna~ajan i kompleksan problem 
od koga zavisi u mnogome i krajwa ekonomska isplativost eksploatacije, 
uti~u: 
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- geometrijski oblik le`i{ta 
- konfiguracija terena 
- oblik i vrsta transporta 
- dispozicija postoje}ih komunikacija 
- mogu}nost razvoja novih komunikacija 
- razvoj rudarskih radova  itd. 

        Ovakvim pristupom se zadovoqavaju kqu~ni kriterijumi: 
- minimalni obim transporta 
- stacionarnost objekata i saobra}ajnica 
- mogu}nost {to efikasnijeg otvarawa le`i{ta po vertikali 
- jednostavnost izvo|ewa radova 

      Otkopavawu masa obraslih humusom i {umskim rastiwem prethodi 
kr~ewe i skidawe humusa i odlagawe na posebnu deponiju. 
 
         8.6.2. POLO@AJ  I  GRANICE  EKSPLOATACIONOG  POQA 
 
Granice eksploatacionog poqa determinisane su na bazi: 

- geometrijskog oblika i polo`aja le`i{ta u prostoru 
- topografije terena 
- in`ewersko geolo{kih karakteristika radne sredine 
- na~ina otkopa i razvoja otkopnih frontova 
- razvoja komunikacija 
- razme{taja jalovinskih masa i sl. 

 
Koordinate le`i{ta kre~waka   
 

 теме koordinate 

U  H 

1 7 361 318 4 928 520 

2 7 361 238 4 928 573 

3 7 361 125 4 928 664 

4 7 361 207 4 928 729 

5 7 361 214 4 928 742

6 7 361 235 4 928 843 

7 7 361 363 4 928 843

8 7 361 408 4 928 880 

9 7 361 460 4 928 826

10 7 361 538 4 928 797 

     11  7 361 576 4 928 752

12  7 361 500  4 928 709 

13  7 361 498  4 928 674 
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14  7 361 444 4 928 622

 
     
      U ome|enom prostoru najni`a kota terena je 233m, a najvi{a oko 310m, 
{to daje maksimalnu visinsku razliku od 77m. Budu}i povr{inski kop 
le`i{ta kre~waka ima oblik nepravilnog amfiteatra.          
        Studija stabilnosti kosina na le`i{tima sli~nih fizi~ko mehani~kih 
karakteristika tako da se za ovo le`i{te mogu projektovati slede}i 
parametri: 

- visina радне eta`e:          h = 10 m 
- {irina radnog platoa:     b = 6 m 
- nagib radne eta`e:            α = 750 

- nagib zavr{ne kosine:     α =  600 

Zavr{no stawe povr{inskog kopa prikazano je u grafi~kom prilogu list br. 
3. 
          8.6.3. TEHNOLO[KI  PROCES  EKSPLOATACIJE 
 

    Према конфигурацији терена и облику пројектоване завршне контуре 
површинског копа у односу на етажу ( Е-240), коп је умерено брдског типа. 
Према пројектном задатку и осталим техничко-технолошким захтевима, 
усвојена висина етаже је 10м. Обзиром да је део етажа површинског копа 
отворен, током експлоатације биће, засеком са прикључног пута и 
прикључцима, отворене и етаже Е-240, Е-250, Е-260, Е-270 и Е-280. 

Паралелно са отварањем и формирањем нових етажних равни, вршиће се и 
ширење површинског копа ка завршним контурама. Пројектоване етаже са 
северозападне стране копа, отвараће се засеком и приступним путевима за 
двосмерни саобраћај ширине 6-8м. 
        Sama tehnologija eksploatacije i kre~waka i jalovine bi}e identi~na, a 
sastoja}e se od slede}ih faza: 

- bu{ewe 
- minirawe 
- pomo}ne operacije (priprema odminiranog materijala za utovar) 
- utovar 
- transport. 

        Bu{ewe minskih bu{otina obavqa}e se bu{ilicom ХГВВ уз примену 
ударно-ротационог система са пречником бушења од 85мм, а који 
задовољава захтеве у смислу гранулације изминираног материјала. 
   Minirawe }e se izvoditi za vreme obdanice uz saglasnost i odobrewe 
nadle`nog organa, strogo se pridr`avaju}i Uputstava o transportu i 
rukovawu sa eksplozivnim materijalima i minirawu na povr{inskim 
kopovima kao i Zakona o rudarstvu (Sl. glasnik RS   br. 44/95). 
   Pomo}ne operacije na povr{inskom kopu kre~waka podrazumevaju 
pripremu odminiranog materijala za utovar. 
     Priprema materijala za utovar se sastoji u tome da se gomila odminiranog 
materijala planira pri ~emu se negabariti grupi{u na jedno mesto radi 
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sekundarnog usitwavawa, koje se vr{i hidrauli~nim разбијачем. Са радног 
платоа, багер врши откопавање и утовар одминираног материјала у мобилно 
дробилично постројење. 
  На површинском копу „Воћњак“, транспорт одминираног доломита до 
мобилног постројења неће бити, јер је пројектована технологија отккопавања 
таква да се одминирани материјал директно убацује у пријемни бункер, те 
стога нема унутрачњег транспорта маса. Минирани материјал се допрема 
утоваривачем и убацује у мобилно дробилично постројење, све док се не 
створи довољно велики плато за укључивање багера и дробиличног 
постројења за директни утовар. 
       Daqi transport }e se vr{iti kamionima којима располаже компанија 
или купци финалног производа. 
 
      8.6.4. IZBOR  GLAVNE  I  POMO]NE  OPREME 
 
Da bi se sproveo tehnolo{ki postupak eksploatacije kre~waka kao tehni~ko 

gra|evinskog kamena u le`i{tu ,,Воћњак,,, potrebno je posedovati i 
odgovaraju}u opremu. Ma{insku strukturu tehnolo{kog sistema ~ine: 
 

Табела бр.    - Трошкови улагања у основна средства 
 
Бр
. 

Назив Једи
ница 
мере 

Коли
чина

Набавна цена 
(РСД) 

Износ (РСД) Амортизација 

стопа  
(%) 

износ (РСД)

1 Приступни пут са 
цевастим 

пропустом Ø300 

км 0,54  2 000 000 1 080 000 2,5 27 000 

2 Булдозер ком 1 12 750 000 12 750 000 15 1 912 500 

3 Бушилица са 
компресором 

ком 1 9 240 000 9 240 000 15 1 390 000 

4 Утоваривач ком 1 12 750 000 12 750 000 15 1 912 500 

5 Мобилно 
постројење за 
просејавање 

ком 1 16 000 000 16 000 000 20 3 792 000 

6 Мобилна 
дробилица 

ком 1 33 000 000 33 000 000 20 6 600 000 

7 Багер гусеничар ком 1 15 300 000 15 300 000 15 2 295 000 

8 Теренско возило ком 1 500 000 500 000 10 50 000 

9 Контејнери-
приручни 
магацин, 

санитарни чвор 

ком 3 300 000 900 000 5 45 000 



 19 

10 Агрегат ком 1 1 200 000 1 200 000 15 60 000 

11 Плато м² 80 12 500 1 000 000 5 50 000 

12 Неспецифицирани 
трошкови 

1,00
% 

- 2 496 350 1 047 572 10 104 757 

Укупно 104 757 200  18 238 757 

 
    
       U ciqu uspe{nog upravqawa procesom eksploatacije le`i{ta,pored 
rudarskih objekata povr{inskog kopa i odlagali{ta, planira se i 
postavqawe monta`nih objekata za sme{taj qudstva, za remont i 
servisirawe opreme, objekata za sme{taj rezervnih delova, goriva i maziva i 
administrativni prostor. Predvi|eno je da se za navedene potrebe 
instaliraju mobilni objekti kontejnerskog tipa. 
 

               8.7. USLOVI  ZA  FORMIRAWE  GRA\EVINSKE PARCELE 
 
       Povr{ine  parcela  bi}e  definisane  kad  do|e  do  wihovog sprovo|ewa tj.  

izuzimawa  i  usagla{avawa  sa podacima  iz  katastarskog  operata, katastra 
       nepokretnosti . 
 

        9.0.  PRAVILA  GRA\EWA  
 
        9.1. PRAVILA  IZGRADWE  OBJEKATA 
 
   U obuhvatu plana nisu predvi|eni stalni objekti–predvi|eni su  
gradili{ni  kontejneri,  sanitarni  kontejneri ( toaleti ) i trafo stanica,  
{to  je  prikazano  na  grafi~kom  prilogu  br. 7. 
 
 
        9.2. REGULACIONE I GRA\EVINSKE  LINIJE   
 
Planom  su  utvr|ene  regulacione  linije  saobra}ajnica . U  odnosu  na  
regulacionu  liniju  planirana  je  gra|evinska  linija  5,0 m. 
 
  
        10.  PRIMENA  PLANA 
 
Dono{ewem  ovog  Plana  onogu}eno  je  izdavawe  lokacijske  dozvole  kao i  
informacije  o  lokaciji . 
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                              ПЛАН  ДЕТАЉНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ 
ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ  ДОЛОМИТА  КАО  ТГК  ИЗ  ЛЕЖИШТА                   

„ ВОЋЊАК „ 
 
1. UVOD 

 
 
       Prostor koji je predmet razrade ovog plana detaqne regulacije nalazi se 

u  насељу Vo}wak  на десној обали речице Штире, 5 km jugoisto~no od 

naseqenog  mesta  Лозницa. 
      Na osnovu rudarsko - geolo{kih istra`ivawa ustanovqeno je da na ovom 

podru~ju na lokalitetu ,,Воћњак,, postoje zna~ajne rezerve kre~waka koji se 
mo`e koristiti kao tehni~ko gra|evinski kamen. 

     Neposredan povod za pripremu ovog плана je inicijativa sadr`ana u 

zahtevu ЈП „ ГРАД“ iz Loznice, da se stvore posebni planski uslovi za 
realizaciju projekta iskori{}ewa rudnih potencijala ovog podru~ja. 

     Ovim планом  je obra|en prostor koji se nalazi na lokalitetu ,,Воћњак,,  

u Воћњаку код Лознице,  povr{ine  09.31.75. ha.  
 
 
2.  POVOD ZA  IZRADU  PLANA I  CIQEVI  IZRADE 

 
 
     Neposredan povod za izradu ovog urbanisti~kog plana je inicijativa 

sadr`ana u zahtevu preduze}a ЈП „ ГРАД“ iz Лознице da se stvore potrebni 
planski uslovi za realizaciju projekta eksploatacije rudnih potencijala 
ovog podru~ja, konkretno kre~waka kao tehni~ko – gra|evinskog kamena, a na 

osnovu obavqenih рударско - geolo{kih istra`ivawa na lokalitetu 

,,Воћњак,, код Лознице. 
     Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije izdalo je 
Potvrdu o rezervama  broj 310-02-00628/2010-06 od 24.11.2010.god. (re{ewe je 
sastavni deo dokumentacije nacrta) preduze}u JP  ,,GRAD,, iz  Loznice a  na  
osnovu  Elaborata o rezervama  dolomita  kao  tehni~ko-gra|evinskog  
kamena u  le`i{tu  Vo}wak  kod  Loznice  na  dan  30.06.2010. god.  i  na 

osnovu Главног рударског пројекта експлоатације лежишта доломита 
„Воћњак“ код Лознице, koji je uradilo preduze}e ,,GEOSTIM,, d.o.o. iz 
Beograda  u toku 2013.godine. Kategorija  rezervi  B  je  990.040 m3 , a  C  je 
1.238.930 m3  - ukupno  2.228.970  m3 . 

      ЈП „ГРАД“ Лозница већ дужи низ година врши припрему за отварање 
површинског копа. Извршена је куповина земљишта и инвестирана су 
средства у геолошка истраживања. Предузеће располаже делом сопственом 
опремом за вршење експлоатације, од откривке до техничке рекултивације. 
Izradom ovog urbanisti~kog plana obezbe|uje se ostvarivawe slede}ih 
ciqeva: 
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- stvarawe uslova za realizaciju ulagawa u privredni razvoj Grada 

Лозница 
- utvr|ivawe urbanisti~ke regulative za formirawe rudnika za 

eksploataciju kre~waka kao tehni~ko gra|evinskog kamena. 
Planom se naro~ito obezbe|uje usagla{avawe izvo|a~kih i 
eksploatacionih zahteva rudnika (povr{inskog kopa) sa uslovima 
lokacije kao i potrebnim tehni~kim re{ewima za funkcionisawe 
rudnika (povr{inskog kopa); 

- kontrolisana planska eksploatacija radi spre~avawa i 
minimizirawa negativnih efekata i uticaja na `ivotnu sredinu 
kako na degradaciju prirodnog pejza`a, vode i vazduha, tako i 
zemqi{ta i {umskih povr{ina; 

- racionalno i plansko kori{}ewe mineralnih sirovina i rudnog 
bogatstva Republike Srbije. 

 
3.  PRAVNI  I  PLANSKI  OSNOV  

 
 
      Pravni i planski  osnov ~ine: 
  
  -  Prostorni  plan  Republike Srbije  (Sl. glasnik   RS  broj  88/10);  

  -  Prostorni  plan Града  Loznice ( Slu`beni  list Grada Loznice 12/11) 
-  Zakon o planirawu i izgradwi (Sl. glasnik  RS  broj  72/09, 81/09 i 24/11,   

121/2012, 42/3013 – одлука УС и 50/2013 – одлука УС); 
   - Pravilnik  o sadr`ini , na~inu i postupku  izrade  planskih  dokumenata 
      (  Sl.  glasnik  RS  broj  31/2010 )  

  - Odluka skup{tine Grada  Лозница o  pristupawu  izradi Plana    

detaqne   regulacije експлоатације доломита као ТГК из лежишта                    
„ Воћњак“ од 25.4.2013. године. 
       Usagla{avawe investicionog zahteva i lokalnog interesa obezbe|uje 
se kroz javni uvid, a u skladu sa zakonom. 

 
4.  ANALIZA  POSTOJE]EG  STAWA 

 
 
 4.1. GEODETSKE PODLOGE 
 
   Za potrebe izrade ovog plana obezbe|ene su a`urne geodetske podloge  u 

razmeri 1:1000, kao i kopija plana u razmeri 1:2500  u K.O. Воћњак. 
 
 4.2. GEOGRAFSKO-EKONOMSKE KARAKTERISTIKE 
 
       Grad Лозница nalazi se u zapadnom delu Republike Srbije, u Sredwem 

Podriwu, sa povr{inom od 612km². Омеђена је планином Цер, јужним 
делом Мачве, реком Дрином на западу и планинама Гучево и Борања на југу. 
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Припада Мачванском округу, захватајући 19% његове територије. Ima добар 
географско – саобраћајни положај. Кроз Лозницу пролази главна 
саобраћајница Београд – Шабац – Лозница – Зворник – Тузла – Сарајево, 
односно Бијељина – Лозница – Мали Зворник – Бајина Башта – Ужице и 
даље до Црногорског приморја.  
           [ire podru~je i le`i{te kre~waka kao tehni~ko-gra|evinskog 

kamena “Воћњак” у географском смислу има повољан положај јер се налази 
близу града Лознице, преко кога је даље повезано са свим потенцијалним 
потрошачима у западном делу Србије. Површински коп је димензионисан по 
капацитету, тако да ће задовољавати потребе путоградње и грађевинарства 
Лозничког округа и округа у непосредној околини. Железница Београд – 
Рума – Лозница повезује град са Централном Србијом. 
           На ужем подручју експлоатационог поља „ Воћњак“ нема објеката за 
становање, нити било каквих сеоских домаћинстава. Најближе насељено 
место Воћњак, са својим засеоком Бојанићи, налази се севрно од локалитета, 
на удаљености од 500м ваздушном линијом.  
           Терен лежишта има правац пружања североисток – југозапад, са падом 
према југоистоку и ]умуранском потоку. Просторно лежиште се налази на 
коси Великог брда. Висинска разлика од најниже до највише коте 
ограничених резерви износи 76м. Рудно тело лежишта је мало површински 
покривено. Површински покривач, променљиве дебљине од неколико 
сантиметара до 70 цм, састоји се од танког слоја хумуса ( средње дебљине 
30цм). Ове творевине су настале у процесу површинског распадања, 
углавном на месту или уз незнатни гравитациони транспорт. На самој 
површини истаженог рудног тела лежишта нема изразитих вододерина и 
гребена, па су пад и пружање веома уједначени. 
 
 4.3. GEOMORFOLO[KE I  HIDROLO[KE KARAKTERISTIKE     
        TERENA 
 
             [ira okolina le`i{ta odlikuje se brdovitim predelom koji 

izgra|uje niz visova: у југоисточном делу М. Бобија (365,2м), у југозападном 
делу потез Пасковац узвишењем Кадина глава ( 421м) и брдо унепосредној 
близини (западно од истражног простора) Бајина глава ( 349м). Сам 
истражни простор хипсометријски се налази на висинама од 220 до 316м, 
што припада локалном називу Великог Брега. Izgled reqefa, uslovqen je 
litolo{kim i strukturnim sklopom terena, koji je uglavnom uticao na 
oblikovawe istaknutih morfolo{kih oblika i orjentaciju hidrografske 
mre`e. 

            На основу детаљних геолошких истраживања, као и синтезом ранијих 
геолошких података о овом терену, утврђена је геолошка грађа лежишта, а 
самим тим и експлоатационог простора коју чине доломити и доломитни 
кречњаци. Они имају највеће распрострањење у области Троноше, а има их и 
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на Гучеву у области Рудине и у атару села Тршић и Воћњак. Њихова 
дебљина износи око 100м. Лежиште доломита „Воћњак“ представља део 
овог хоризонта и налази се у његовом северном делу. 
         Испитивана област припада сливу реке Штире, која се у Лозничком 
пољу улива у Дрину, водном подручју Сава. Само лежиште дренира 
Ђумурански поток који је притока Штире. У њега се уливају мањи потоци, 
који су у већем делу године углавном без воде. На основу порозности, овде 
се могу издвојити карстни и пукотински тип издани. Пукотински тип је 
формиран у доломитима, кречњацима и другим стенама који изграђују ову 
област. Овај тип издани храни се атмосферским водама, а дренира се 
природним путем, преко извора чија се издашност у сушним и летњим 
месецима своди на минимум. Карстни тип издани формиран је унутар 
карстификованих кречњака и доломита. Геолошка грађа терена омогућава 
велику водопропусност, па је терен у већем делу године безводан. 
        Морфолошки терен је стрм, па је спирање и отицање воде са терена 
брзо, с тим што површинске воде (киша, снег), услед велике површинске 
испуцалости и присуства каверни, пониру у дубље делове стенске масе, све 
до најнижег хидролошког корита – Ђумуранског потока. Ако се узме у обзир 
да је овај водоток на +206м а.н.в., а да је доњи ниво будуће експлоатације 
лежишта на +233м а.н.в., произилази да у будућој екплоатацији неће бити 
опасности од плављења површинским водама.  
 
 4.4. KLIMATSKE KARAKTERISTIKE 
 
      Na podru~ju  Grada Лознице, kome administrativno pripada и локалитет 

Воћњак, vlada umereno-kontinentalna klima , која је карактеристична за 
шире подручје западне Србије. 
        Prema podacimа meteorolo{ke stanice u Loznici, sredwa godi{wa 
temperatura vazduha iznosi +11,6ºЦ. Najtopliji je mesec jul sa sredwom 

temperaturom od 20,5°Ц, dok je najhladniji mesec u godini januar sa sredwom 

temperaturom od -1°Ц. Sredwa relativna vla`npst vazduha iznosi 75%. 

Prose~na годишња koli~ina padavina iznosi 741mm. Minimalna koli~ina 

padavina je u фебруару (46,8mm), a maksimalna je registrovana tokom juna 

(108,1мм). Са аспекта експлоатације техничко грађевинског камена, 
климатске прилике су врло повољне. Радови се могу обављати целе године, 
мада због грађевинске сезоне неће бити потребе за рад у зимским месецима. 
 
4.5. РУДНИ  ПОТЕНЦИЈАЛИ  ЛОКАЛИТЕТА 
 
         Na osnovu izvr{enih detaqnih geolo{kih istra`ivawa kre~waka kao 

tehni~ko – gra|evinskog kamena у лежишту ,, Воћњак" у општини Лозница, 
урађен је Главни рударски пројекат експлоатације лежишта доломита na 
pomenutom lokalitetu od strane preduze}a ,,Geostim,, iz Beograda. 
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       Рezerve kre~waka  пројектоване су за годишњу производњу од 60 000 м³  
u domenu istra`nog prostora. Ispitivana su i tehnolo{ka svojstva, fizi~ko 
mehani~ke, hemijske, minerolo{ke, strukturno teksturne karakteristike i 
ustanovqeno je da se mo`e bez tehnolo{kih problema koristiti u navedene 
svrhe kao tehni~ko gra|evinski kamen. 

    Kre~wak iz le`i{tа “Воћњак“ sa svojim fizi~ko - mehani~kim i 
tehnolo{kim svojstvima, ispuwava uslove za primenu kao tehni~ko - 

graђevinski kamen, a kvalitet je slede}i: 
 
 
Табела 1. 
 

1 Отпорност на притисак ( Мра): 
 а) у сувом стању; 
 б) у водом засићеном стању. 

 
  а) 121 
  б)   98 

2 Отпорност према хабању ( цм³/50цм²)  29,8 

3 Упијање воде % 0,68 

4   а) Запреминска маса без шупљина (кг/м³) 
  б) Запреминска маса са порама (кг/м³) 

 а) 2,78 
 б) 2,74 

5 Степен густине 0,99 

6 Угао унутрашњег трења (αº) 38 

7 Кохезија (c; daN/cм²) 107 

8 Једноосна чврстоћа на притисак (Мра) 121 

9 Чврстоћа на затезање (Мра) 111,5 

10 Брзина лонгитудиналних таласа (м/с) 4225 

11 Брзина теансверзалних таласа (м/с) 1982 

 
        Kompletna ispitivawa tehni~kih svojstava kre~waka kao tehni~kog 
gra|evinskog kamena vr{ena su na kompozitnom uzorku, a obuhvatila su 
ispitivawa svojstava kamena: -SRPS B.B8.003: Minerolo{ko-petrografski 
sastav- SRPS B.B8.012: ^vrsto}a na pritisak (MPa) - u suvom stawu - u 
vodozasi}enom stawu - SRPS B.B8.015: Otpornost prema habawu strugawem 
po Böhme-u (cm³/50 cm²)- SRPS B.B8.032: Zapreminska masa - bez pora i 

{upqina (g/cm³)- sa porama i {upqinama - Poroznost (%)- Koeficijent 

zapreminske mase - SRPS B.B8.010: Upijawe vode (%) – SRPS B.B8.002> 
Postojanost na dejstvo mraza (ras. Na2SO4) - SRPS B.B8.042: Sadr`aj - 
hlorida  (%) - sulfata (%) - sulfida (%) - hlorida (%). 
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Vrednosti navedenih ispitivawa kamena dati su u narednoj tabeli:  

 
Табела 2. 

Врста анализе Интервал 
варирања 

Средња 
вредност 

СРПС Б.Б8.003 
Минералошко-петрографски састав 

  

СРПС Б.Б8.012 
Чврстоћа на притисак (Mpa): 

- у сувом стању 
- водозасићеном стању 
- после мраза 

 
 
102-133 
  92-104 
      - 

 
 

121 
98 
108 

СРПС Б.Б8.010 
Упијање воде (%) 

 
  0,36-0,73 

 
0,68 

SRPS B.B8.002 
Postojanost na dejstvo mraza (gubitak mase) 
(%) 

 
  postojan 

 
 
  postojan 

SRPS B.B8.032 

Запреминска маса са порама ишупљинама 
(g/cm³) 

 
 
  2,723-2,756 

 
 
  2,742 

SRPS B.B8.032 

Запреминска маса без пора и шупљина 
(g/cm³) 

 
 
               - 

 
 
  2,787 

SRPS B.B8.032 

Порозност (%)                - 
 
  1,1 

SRPS B.B8.032 

Коефицијент запреминске масе 
 
               - 

 
  0,0989 

SRPS B.B8.015 

Отпорност на хабање- Беме (cm³/50 cm²)  
21,93-30,15 

 
 
  25,34 

SRPS B.B8.045 

Отпорност на дробљење и хабање по методи 
„ Лос Анђелес“ (%) 
                   

 
 
              - 
 

 
 
 
  град. Ц 22,4 

Садржај (%) 
хлорида 
сулфида 
сулфата 

 
 
              - 

 
        0 
        0 
        0 
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     Prema svemu navedenom mo`e se zakqu~iti da se radi o kre~waku 
izuzetnog kvaliteta koji se mo`e koristiti u svim oblastima primene 
tehni~ko gra|evinskog kamena.  
5.  IZVOD  IZ  TEKSTUALNOG  DELA  KONCEPTA  PLANA    
     EKONOMSKA ANALIZA   I   PROCENA  ULAGAWA 

 
 
 
  5 .1. TEHNI^KI OPIS PLANIRANOG RE[EWA TEHNOLO[KOG  
          PROCESA 
 
        Analiziraju}i zate~eno stawe na terenu zakqu~eno je da je najpovoqnije 
otvarawe povr{inskog kopa sa pristupnog puta i platoa sa ju`ne strane 

katastarske parcele 797  K.O. Voћњак ,  {to se vidi u grafi~kom prilogu. 
      Na na~in otvarawa le`i{ta, kao veoma zna~ajan i kompleksan problem 
od koga zavisi u mnogome i krajwa ekonomska isplativost eksploatacije, 
uti~u: 
           - geometrijski oblik le`i{ta; 
           - konfiguracija terena; 
           - oblik i vrsta transporta; 
           - dispozicija postoje}ih komunikacija; 
           - mogu}nost razvoja novih komunikacija; 
           - razvoj rudarskih radova  itd. 
        Ovakvim pristupom se zadovoqavaju kqu~ni kriterijumi: 
           - minimalni obim transporta; 
           - stacionarnost objekata i saobra}ajnica; 
           - mogu}nost {to efikasnijeg otvarawa le`i{ta po vertikali; 
           - jednostavnost izvo|ewa radova. 
     Otkopavawu masa obraslih humusom i {umskim rastiwem prethodi 
kr~ewe i skidawe humusa i odlagawe na posebnu deponiju. 
 
           5.2. POLO@AJ  I  GRANICE  EKSPLOATACIONOG  POQA 
 
        Granice eksploatacionog poqa determinisane su na bazi: 
          - geometrijskog oblika i polo`aja le`i{ta u prostoru; 
          - topografije terena; 
          - in`ewersko-geolo{kih karakteristika radne sredine; 
          - na~ina otkopa i razvoja otkopnih frontova; 
          - razvoja komunikacija; 
          - razme{taja jalovinskih masa i sl. 
 
 
 
 
 
 



 - 8 ---

 
 
 
                    Koordinate le`i{ta kre~waka   
 

тачке 
    

координате 

1             H U  

2 4 928 520 7 361 318 

3 4 928 573 7 361 238 

4 4 928 664 7 361 125 

5 4 928 729 7 361 20 

6 4 928 742 7 361 214 

7 4 928 843 7 361 235 

8 4 928 843 7 361 363 

9 4 928 880 7 361 408 

10 4 928 826 7 361 460 

11 4 928 797 7 361 538 

12  4 928 752  7 361 576 

13  4 928 709  7 361 500 

14  4 928 674  7 361 498 

15  4 928 622  7 361 444 

     
      U ome|enom prostoru najni`a kota terena je 233m, a najvi{a oko 310m, 
{to daje maksimalnu visinsku razliku od 77m. Budu}i povr{inski kop 
le`i{ta kre~waka ima oblik nepravilnog amfiteatra.          
        Studija stabilnosti kosina na le`i{tima sli~nih fizi~ko mehani~kih 
karakteristika tako da se za ovo le`i{te mogu projektovati slede}i 
parametri: 

 - visina радне eta`e:          h = 10 m 
 - {irina radnog platoa:     b = 6 m 
 - nagib radne eta`e:            α = 750 

 - nagib zavr{ne kosine:     α =  600 

     Stawe  radova na  kraju I godine eksplotacije  sa  rasporedom gradili{nih  
i  sanitarnih  kontejnera prikazano  je  grafi~kom  prilogu  list  br.  6. 
         Zavr{no stawe povr{inskog kopa prikazano je u grafi~kom prilogu 
list br. 7. 
 
 
 
 



 - 9 ---

 
 
   
            5.3. TEHNOLO[KI  PROCES  EKSPLOATACIJE 
 

       Према конфигурацији терена и облику пројектоване завршне контуре 
површинског копа у односу на етажу ( Е-240), коп је умерено брдског типа. 
Према пројектном задатку и осталим техничко-технолошким захтевима, 
усвојена висина етаже је 10м. Обзиром да је део етажа површинског копа 
отворен, током експлоатације биће, засеком са прикључног пута и 
прикључцима, отворене и етаже Е-240, Е-250, Е-260, Е-270 и Е-280. 

Паралелно са отварањем и формирањем нових етажних равни, вршиће се и 
ширење површинског копа ка завршним контурама. Пројектоване етаже са 
северозападне стране копа, отвараће се засеком и приступним путевима за 
двосмерни саобраћај ширине 6-8м. 
        Sama tehnologija eksploatacije i kre~waka i jalovine bi}e identi~na, a 
sastoja}e se od slede}ih faza: 
           - bu{ewe; 
           - minirawe; 
           - pomo}ne operacije (priprema odminiranog materijala za utovar); 
           - utovar; 
           - transport. 

        Bu{ewe minskih bu{otina obavqa}e se bu{ilicom ХГВВ уз примену 
ударно-ротационог система са пречником бушења од 85мм, а који 
задовољава захтеве у смислу гранулације изминираног материјала. 
       Minirawe }e se izvoditi za vreme obdanice uz saglasnost i odobrewe 
nadle`nog organa, strogo se pridr`avaju}i Uputstava o transportu i 
rukovawu sa eksplozivnim materijalima i minirawu na povr{inskim 
kopovima kao i Zakona o rudarstvu (Sl. glasnik RS   br. 44/95). 
       Pomo}ne operacije na povr{inskom kopu kre~waka podrazumevaju 
pripremu odminiranog materijala za utovar. 
       Priprema materijala za utovar se sastoji u tome da se gomila 
odminiranog materijala planira pri ~emu se negabariti grupi{u na jedno 

mesto radi sekundarnog usitwavawa, koje se vr{i hidrauli~nim разбијачем. 

Са радног платоа, багер врши откопавање и утовар одминираног материјала 
у мобилно дробилично постројење. 
       На површинском копу „Воћњак“, транспорт одминираног доломита до 
мобилног постројења неће бити, јер је пројектована технологија откопавања 
таква да се одминирани материјал директно убацује у пријемни бункер, те 
стога нема унутрашњег транспорта маса. Минирани материјал се допрема 
утоваривачем и убацује у мобилно дробилично постројење, све док се не 
створи довољно велики плато за укључивање багера и дробиличног 
постројења за директни утовар. 
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       Daqi transport }e se vr{iti kamionima којима располаже компанија 
или купци финалног производа. 
 
 
5.4. IZBOR  GLAVNE  I  POMO]NE  OPREME 
 
     Da bi se sproveo tehnolo{ki postupak eksploatacije kre~waka kao 

tehni~ko gra|evinskog kamena u le`i{tu ,,Воћњак,,, potrebno je posedovati 
i odgovaraju}u opremu. Ma{insku strukturu tehnolo{kog sistema ~ine: 
  

Табела 3. - Трошкови улагања у основна средства 
 
Бр
. 

Назив Једи
ница 
мере 

Коли
чина

Набавна цена 
(РСД) 

Износ (РСД) Амортизација 

стопа  
(%) 

износ (РСД)

1 Приступни пут са 
цевастим 

пропустом Ø300 

км 0,54  2 000 000 1 080 000 2,5 27 000 

2 Булдозер ком 1 12 750 000 12 750 000 15 1 912 500 

3 Бушилица са 
компресором 

ком 1 9 240 000 9 240 000 15 1 390 000 

4 Утоваривач ком 1 12 750 000 12 750 000 15 1 912 500 

5 Мобилно 
постројење за 
просејавање 

ком 1 16 000 000 16 000 000 20 3 792 000 

6 Мобилна 
дробилица 

ком 1 33 000 000 33 000 000 20 6 600 000 

7 Багер гусеничар ком 1 15 300 000 15 300 000 15 2 295 000 

8 Теренско возило ком 1 500 000 500 000 10 50 000 

9 Контејнери-
приручни 
магацин, 

санитарни чвор 

ком 3 300 000 900 000 5 45 000 

10 Агрегат ком 1 1 200 000 1 200 000 15 60 000 

11 Плато м² 80 12 500 1 000 000 5 50 000 

12 Неспецифицирани 
трошкови 

1,00
% 

- 2 496 350 1 047 572 10 104 757 

Укупно 104 757 200  18 238 757 

 
       U ciqu uspe{nog upravqawa procesom eksploatacije le`i{ta,pored 
rudarskih objekata povr{inskog kopa i odlagali{ta, planira se i 
postavqawe monta`nih objekata za sme{taj qudstva, za remont i 
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servisirawe opreme, objekata za sme{taj rezervnih delova, goriva i maziva 
i administrativni prostor. Predvi|eno je da se za navedene potrebe 
instaliraju mobilni objekti kontejnerskog tipa. 
 
 
 5.5. PROCENA  RAZVOJNIH  MOGU]NOSTI 
 
       Na osnovu geolo{kih istra`ivawa, koli~ine i kvaliteta rude, wene 
primene u privredi, potra`we na tr`i{tu, kao i odnosa potencijala i 

ograni~ewa predmetnog podru~ja predvi|enog za eksploatacиu, do{lo se do 
pozitivne ekonomske opravdanosti za realizaciju formirawa povr{inskog 

kopa kre~waka kao tehni~ko gra|evinskog kamena u le`i{tu Воћњак. 

   Na osnovu laboratoriјskih ispitivawa fizi~ko-mehani~kih i 

tehnolo{kih svojstava kamena ura|enih za potrtebe Главног рударског 
пројекта експлоатације лежишта доломита „Воћњак“, materiјal se mo`e 
upotrebiti kao tehni~ko-gra|evinski kamen za proizvodwu: 

- агрегата за израду бетона који нису изложени хабању и ерозији (СРПС 
Б.Б2.009); 

- агрегата за израду хабајућих слојева од асвалтних бетона по врућем 
поступку за путеве са лаким и врло лаким саобраћајним оптерећењем 
(SRPS U.E4.014); 

- агрегата за доње носеће слојеве од невезаног материјала (техничке 
спецификације ЈП „ Путеви Србије“, 2007); 

- агрегата за горње носеће слојеве од битуменизираног материјала по 
врућем поступку (SRPS U.E9.028); 

- агрегата за израду заштитно-тампонског слоја трупа пруге ( 
лицитациона документација за испоруку каменог агрегата за израду 
заштитног слоја трупа пруге); 

- ломљеног камена и тесаника за груба зидања у нискоградњи и 
високоградњи; 

- камена за уградњу у хидротехничке објекте. 
        Ekonomski zna~aj otvarawa novog povr{inskog kopa je svakako u tome 

{to }e tr`i{te biti dodatno obezbe|eno kvalitetnom sirovinsком bazом u 
pogledu kontinuiranog snabdevawa tehni~ko gra|evinskim kamenom.  
Svakako najve}i ekonomski zna~aj ovog le`i{ta je ekonomska isplativost. 
 
B/      PLANSKI  DEO 
 
B.1./  PRAVILA  URE\EWA  
 
1. OBUHVAT 
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          Predlog granice plana je prikazan u grafi~kom prilogu list br. 2 .  

Све парцеле су у К.О. Воћњак  - Loznica. 
         Granicu  obuhvata ~ine  cele  parcele  796, 797, 798 i 814  kao  i  delovi  
parcela  803 i 795  ( delovi  puteva ) .                                                                                                        
Povr{ina obuhva}ena ovim planom iznosi 09.31.75 ha. 
 
2.  PLANIRANA  NAMENA  ZEMQI[TA 

 
  
 Prostorni plan Republike Srbije (Sl. glasnik   RS  broj  88/10) defini{e 
le`i{ta  kre~waka  kao  TGK  na  predmetnoj  lokaciji.  
Planirana  namena  je  :  -  prete`na : industrija  gra|evinskog materijala   
                                               - dopunska : zanatska  proizvodwa, skladi{ta  
 
Prostorni plan  Grada  Loznice  defini{e  planiranu  namenu : 
                                            -  {umsko  zemqi{te 
           
 
3.  PLAN  REGULACIJE  I  PARCELACIJE 

 
 
 
3.1  VLASNI^KI  STATUS  ZEMQI[TA 
 
 
Tabela 4.  Parcele u KO Vo}wak 
 
 
 

Redni 
broj 

Broj  
parcele 

Povr{ina
m2 

Vlasnik Namena 

1 796 20352 RS Mesna Zajednica {umsko 
zemqi{te 

2 797 53756 RS Mesna Zajednica poqoprivredno

3 798 3113 RS Mesna Zajednica poqoprivredno

4 814 13171 RS Mesna Zajednica poqoprivredno 

5 Deo 803 1450 Grad Loznica нekategorisani 
put 

6 Deo 795 1333 Grad Loznica нekategorisani 
put 

 
 
                  Ukupna povr{ina obuhvata износи   93175 m².² 
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     3.2.  PLAN  RAZGRANI^EWA  JAVNIH   POVR[INA 
 
                                        Koordinate ta~aka novih me|a  
                                potrebnih za formirawe javnih povr{ina 
 
 

TA^KA H Y 
1 6599806.82 4928129.81 

2 6599809.34 4928129.43 

3 6599820.45 4928131.28 

4 6599831.69 4928132.62 

5 6599799.36 4928121.60 

6 6599821.43 4928125.36 

7 6599842.94 4928126.93 

8 6599842.79 4928132.93 

9 6599853.87 4928132.24 

10 6599864.37 4928124.52 

11 6599873.72 4928128.71 

12 6599878.86 4928128.02 

13 6599884.05 4928128.05 

14 6599872.50 4928122.84 

15 6599878.48 4928122.03 

16 6599884.51 4928122.07 

17 6599908.78 4928123.93 

18 6599908.32 4928129.92 

19 6599925.74 4928124.65 

20 6599925.69 4928130.65 

21 6599942.70 4928124.20 

22 6599949.89 4928123.77 

23 6599950.26 4928129.75 

24 6599971.82 4928121.45 

25 6599969.66 4928127.82 

26 6599993.45 4928117.18 

27 6599988.82 4928124.41 

28 6600007.70 4928119.52 

29 6600022.65 4928114.59 

30 6600033.95 4928103.71 

31 6600036.73 4928109.04 

32 6600066.64 4928089.78 
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33 6600073.90 4928086.23 

34 6600080.74 4928081.93 

35 6600068.99 4928095.30 

36 6600081.29 4928088.79 

37 6600092.34 4928080.31 

38 6600105.08 4928060.59 

39 6600107.52 4928058.36 

40 6600111.56 4928062.80 

41 6600117.45 4928055.22 

42 6600113.19 4928050.13 

43 6600114.54 4928039.40 

44 6600120.42 4928046.09 

45 6600120.50 4928038.66 

46 6600118.61 4928031.47 

47 6600110.62 4928029.32 

48 6600103.11 4928022.71 

49 6600113.50 4928023.35 

50 6600105.94 4928017.42 

51 6600100.48 4928014.50 

52 6600093.01 4928009.20 

53 6600087.06 4928002.23 

54 6600092.63 4928016.63 

55 6600085.80 4928010.42 

56 6600080.52 4928003.01 

57 6600076.86 4927994.49 

58 6600075.13 4927985.56 

59 6600073.77 4927969.69 

60 6600070.93 4927958.30 

61 6600064.66 4927948.38 

62 6600062.08 4927945.45 

63 6600053.92 4927936.91 

64 6600045.10 4927929.06 

65 6599929.39 4927834.04 

66 6599922.55 4927827.64 

67 6599916.58 4927820.42 

68 6599896.67 4927792.92 

69 6599893.01 4927790.56 

70 6599888.71 4927791.30 

71 6599886.05 4927794.75 

72 6599884.05 4927801.63 

73 6599878.52 4927813.83 

74 6599869.80 4927824.01 

75 6599858.59 4927831.34 

76 6599815.28 4927851.62 
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77 6599796.66 4927862.04 

78 6599779.73 4927875.05 

79 6599726.09 4927922.82 

80 6599720.59 4927928.62 

81 6599716.14 4927935.26 

82 6599713.06 4927940.82 

83 6599711.81 4927945.28 

84 6599712.70 4927949.82 

85 6599715.54 4927953.47 

86 6599720.33 4927957.31 

87 6599722.53 4927957.95 

88 6599724.55 4927956.84 

89 6599727.05 4927953.72 

90 6599730.95 4927956.85 

91 6599728.45 4927959.97 

92 6599727.79 4927961.85 

93 6599728.91 4927964.19 

94 6599730.47 4927965.44 

95 6599727.35 4927969.35 

         
                 
     Parcela P1 je putna povr{ina, formirana od delova kp. 814, 803 i 797. 
           Parcela 803 je putna povr{ina koja  u obuhvatu ovog plana mewa svoju 
povr{inu i pravac, a formira se od delova kp.797, 798, 796 i to od detaqne 
ta~ke 5, odakle skre}e na istok do ukrstawa sa putem 795 kod detaqne ta~ke 
57. 
            Parcela 795  je putna povr{ina koja  u obuhvatu ovog plana mewa svoju 
povr{inu, pravac zadr`ava, a formira se od delova kp.795, 796 i 797. 
        Za parcele javne namene predvi|ene su putne parcele 803,7 95 i P1, a 
ukupna povr{ina iznosi 6926 m2. Povr{ine parcela ostale namene je 86249  
m2(za potrebe kamenoloma predvi|en je deo izme|u navedenih putnih 
povr{ina koje bi se od delova kp.797, 798, 796, 803 i 814 mogao formirati u 
jednu parcelu). 
 

Parcela Povr{ina(m2) 

Deo 803 002498 

Deo 795 002432 

P3 001996

ukupno 6926

              
         Definitivna povr{ina novoformiranih parcela odredi}e se  
sprovo|ewem kroz katastarski operat.  
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4.  TRASE ,  KORIDORI  I  KAPACITETI   INFRASTRUKTURE 

 
 
   Na prostoru koji se ovim konceptom obra|uje ne postoji izgra|ena 
komunalna infrastruktura (nema vodovodne, kanalizacione, PTT i 
elektroenergetske mre`e).  
 
4.1. SAOBRA]AJNA   INFRASTRUKTURA 

 
 
       Do katastarskih parcela br. 796, 797, 798, и 814. ~iji je status vlasni{tva    
postoje lokalni nekategorisani putevi na  k.p. 803  i k.p. 795 ~ija je trasa 
prikazana u grafi~kom prilogu list br.5. Deonica lokalnog  
nekategorisanog  puta  na  delu  k.p. 803 koji preseca eksploataciono poqa se  
ukida, a planirano je izme{tawe te deonice i formirawe nove trase javnog 
puta po severnom i isto~nom obodu posmatranog podru~ja do ulivawa u 
nekategorisani put na k.p.795 za koji se predvi|a rekonstrukcija. Na ju`noj 
granici posmatranog podru~ja od puta na k.p.795 planirana je izgradwa 
pristupne saobra}ajnice definisana temenima T21-T26 za prilaz parcelama 
na jugozapadnoj strani . 
       Saobra}ajnicu koja je planirana  i definisana sa temenima T1-T13 
predvideti za te{ko saobra}ajno optere}ewe .  
         
  
4.2.   HIDROTEHNI^KA  INFRASTRUKTURA  

 
 
        4.2.1.  Snabdevawe  vodom : 
 
     Tehnolo{ki  proces  ekploatacije  kre~waka  ne  zahteva  upotrebu  
tehnolo{kih  voda,  ve}  samo  potrebe  za  pitkom  vodom. S obzirom   na  
broj  zaposlenih  i  na  te{ko}e  ( udaqena  lokacija, koli~ine , izvori{ta ) 
planirano  je  obezbe|ewe  lokano – cisternama iz  lokalnog  sistema . 
 
         4.2.2. Fekalna  kanalizaciona  mre`a : 

 
       S  obzirom  da  je  mali   broj  zaposlenih – planira  se  lokalno  
skupqawe  otpadnih  voda u prenosni  sanitarni  kontejner  i  odvo`ewe 
cisternama  za  otpadne  vode . 
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        4.2.3.  Odvo|ewe  atmosferskih  voda : 
 
     Atmosferske  vode  koje  padnu  unutar  konture  kopa  odvesti  
kanaletama. Prilikom  sakupqawa  vode  voditi  ra~una  o  eroziji  kanala – 
potrebno  je  predvideti  kaskade. Predvi|ena  je evakuacija  otpadnih  voda  
sa  povr{inskog  kopa  kanaletama  koje  se  ulivaju  u  talo`nik  iz  koga  }e  
se  voda , posle  talo`ewa  mehani~kih ~estica  i  muqa , prelivati  u  
slobodne  povr{ine  i  daqe  u ]umuranski  potok .  Talog  iz  talo`nika  }e  
se  odvoziti  i  deponovati  na  jalovi{tu . Rudarsko–tehnolo{ki  postupci 
eksploatacije i transporta  rude , kao i skladi{tewe  rude  i jalovine,  ne 
ugro`avaju  re`im  povr{inskih  voda  u slivu  ]umuranskog  potoka – 
pritoke  reke  [tire  i  podzemnih  voda . 
Situacioni  plan  hidrotehnike prikazan je u grafi~kom prilogu list br. 6. 

 
4.3.  ELEKTROENERGETSKA  I   TT  INFRASTRUKTURA 

 
 
     Obzirom da u neposrednoj blizini na udaqenosti do 1 km nema 
elektoenergetskih objekata dovoqnog kapaciteta za pogon opreme za preradu 
kamena na elektromotorni pogon planirana je mobilna oprema  sa pogonom  
motorima sa unutra{wim sagorevawem (te~na goriva), i radnim vemenom u 
toku obdanice. Za potrebe odr`avawa opreme (za elekti~ne alate) i op{te 
potrebe poslu`ioca predvi|ena je nabavka dizel-elektri~nog agregata sange 
10 kVA.  
        Za slu~aj  potrebe produ`etka rada  i izvan obdanice rasveta radili{ta 
se ovetqava reflektorskom rasvetom sa napajawem preko dizel-elektri~nog 
agragata. 
       Uspostavqawe telefonskih komunikacija }e se obavqati putem mobilne 
telefonije koja je dostupna na ovom terenu. 
 
 
 
 B.2./  ПРАВИЛА  GRAЂЕЊА 

 
 
1. PRAVILA  IZGRADWE  OBJEKATA 

 
 
Prete`na  namena :  gra|evinska  industrija – kamenolom 
 
Dopunska  namena :  proizvodno  zanatstvo, skladi{ta 
 
 
 
2.  REGULACIONE  I  GRA\EVINSKE  LINIJE   
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Planom  su  utvr|ene  regulacione  linije  saobra}ajnica . U  odnosu  na  
regulacionu  liniju  planirana    gra|evinska  linija je  10,0 m. 
 
3. USLOVI  ZA ZA[TITU  NEPOKRETNIH  KULTURNIH  DOBARA 

 
 
U  okviru  granice  obuhvata  Plana ne  nalaze  se  progla{ena  nepokretna  
dobra,  kao  ni  izgra|eni  objekti   pod  predhodnom  za{titom  odnosno  
evidentirani  odnosi . 
Investitori  i  izvo|a~i   radova  se  obavezuju  da  ukoliko  bi  se  tokom  
radova  nai{lo  na  arheolo{ka  nalazi{ta  ili  arheolo{ke  predmete , da  
odmah  bez  odlagawa  prekinu  radove  и  obaveste  nadle`ni  Zavod  za  za{-  
titu  spomenika  kulture  i  da preuzme  mere  da  se  nalaz  ne  uni{ti i sa~-  
uva  na  mestu  u  polo`aju  u  kom  je  otkriven . 
  
 
   U obuhvatu plana nisu predvi|eni stalni objekti–predvi|eni su  
gradili{ni  kontejneri,  sanitarni  kontejneri ( toaleti ),  {to  je  
prikazano  na  grafi~kom  prilogu  br. 9. 
 
 
4.  USLOVI  ZA  URE\EWE  ZELENIH  POVR[INA  

 
 
U  okviru  granice  obuhvata Plana  nije  planirano  organizovawe  javnih  
zelenih  povr{ina . 
 
 
5. USLOVI ZA[TITE OD  ELEMENTARNIH  NEPOGODA I PO@ARA  

 
 
 
   - Za{tita  od  elementarnih  nepogoda 
 
        Prilikom  izgradwe  objekata  obavezna  je  primena  propisa o gradwi 

u seizmi~kiм podru~jima kako bi objekti podneli slabe i umerene  

zemqotrese u granicama elasto-plasti~nih deformacija, kaо и jake 
zemqotrese bez ru{ewa, uz ve}a o{te}ewa koja ne naru{avaju stabilnost 
nose}e  konstrukcije. 
      Jedan  od  osnova pri  izradi  planskih  dokumenata  su  seizmolo{ke  
podloge. Wihov sadr`aj predstavqaju efekti, o~ekivani sa razli~itom  

verovatno}om zemqotresа izra`enih naj~e{}e preko seizmi~kog  
intenziteta  ili maksimalnog  horizontalnog  ubrzawa . 

     Предметни простор лежита и експлоатационог поља се налази на 
подручју са могућим потресима од  8° MSK. 
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- Za{tita  od  po`ara 
 
     Svi  planirani  sadr`aji  moraju  biti  projektovani i realizovani u  
skladu  sa  Zakonom o za{titi  od  po`ara  ( Sl.  Glasnik  RS  br. 111/09 ) i  
ostalim  va`e}im  propisima i relevantim  standardima . 
Radi  za{tite  od  po`ara  planirati i projektovati  saobra}ajnice i platoe  
oko  objekata  za  nesmetan  prilaz  vatrogasnih  vozila  u  skladu  sa  
Pravilnikom o tehni~kim  normativima  za  pristupne  puteve, okretnice i 
ure|ene  platoe za  vatrogasna  vozila  u  blizini  objekata  pove}anog 
rizika  ( Slu`beni  list br. 13/98 ) . 
 

 
6.  USLOVI I  MERE ZA[TITE  @IVOTNE  SREDINE 

 
 

 

   За потребе израде овог плана детаљне регулације, предузеће 
„Геостим“д.о.о. iз Београда, израдило је Студију о процени утицаја на 
животну средину експлоатације доломита као техничко – грађевинског 
камена у лежишту „Воћњак“.                                                                                                                        
    Predvi|ene su metode i mere rekultivacije, koje podrazumevaju 
preduzimawe odgovaraju}ih agrotehni~kih mera kao i izbor biqnih kultura. 
To pre svega podrazumeva sprovo|ewe potrebnih faza rekultivacije 
(tehni~ke i biolo{ke faze).  
      Odlagawe jalovine vr{i}e se buldozerom na prostoru predvi|enom za 
odlagawe u okviru eksploatacionog poqa.  
 
     Odre|en  je  na~in  skladi{tewa eksplozivnih  sredstava. 
 
     Predvi|ena  je evakuacija  otpadnih  voda  sa  povr{inskog  kopa  
kanaletama  koje  se  ulivaju  u  talo`nik  iz  koga  }e  se  voda , posle  
talo`ewa  mehani~kih ~estica  i  muqa , prelivati  u  slobodne  povr{ine  i  
daqe  u ]umuranski  potok .Talog iz talo`nika }e se odvoziti i  deponovati  
na  jalovi{tu . 
 
     Otpadne  fekalne  vode  sakupqa}e  se  u  prenosni  sanitarni  kontejner  
i  odvoziti  cisternama  za  otpadne  vode . 
 
     Za  potrebe  kori{}ewa  elektri~na energije  predvi|en  je  agregat . 
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     Kod odabira lokacija za izvo|ewe  istra`nih radova, voditi ra~una  da se 
izabere potreba za izradom novih pristupnih puteva ve} koristiti  
postoje}e asfaltne i makadamske  puteve . 
 
     Pri  izradi  istra`nih  raskopa  voditi ra~una  da  se ne  o{teti  ili 
uni{ti  korenov  sistem  visokih  stabala – obavezno  izvr{iti  mehani~ku  
za{titu  stabala . 
      Ako  je  neophodno izvr{iti  se~u  stabala , obavezno  je  obezbediti  
doznaku  bez  obzira  da  li  su  {ume u privatnom ili dr`avnom  vlasni{tvu. 
Doznaku  stabala  vr{i  JP ,,Srbija{ume ,,- nadle`na  {umska  uprava. 
 
    Mazivo i gorivo neophodno je transportovati, deponovati i wima  
rukovati po{tuju}i pri tome mere za{tite propisane zakonskom  
regulativom  koja  se  odnosi  na  opasne  materije . 
 
     U  slu~аju  kvara  na  bu{a}oj  garnituri, transportnim  sredstvima  ili  
drugoj  anga`ovanoj  mehanizaciji, gorivo, ma{inska i druga uqa ne smeju se  

direktno upu{tati u zemqi{te kao i u водотоке, ve} se ista moraju  

sakupqati i evakuisati na propisan na~in dо lokacije koju odredi nadle`na  
komunalna  slu`ba. 
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7.  ТЕХНИЧКА  И  БИОЛОШКА  REKULTIVACIJA  DEGRADIRANOG  
PROSTORA  POVR[INSKOG  KOPA  KAMENOLOMA 

 
 
 
     Техничка етапа рекултивације подразумева низ активности којима ове 
просторе треба привести намени. Концепција пројектног решења подразумева: 
 просторну рекултивацију комбинованим поступком – ауторекултивацијом и  

еурекултивацијом; 
 спровођење техничких фаза рекултивационих радова спровешће се у 

складу са пројектованим решењима завршног изгледа површинског копа; 
 подизање жбунастог засада слободне форме и засад дрвенастих култура, 

уз приоритетно коришћење аутохтоних биљних врста. 
По завршетку рударских радова на локалитету „Воћњак“, могу се издвојити: 

 зоне заштитног појаса који се формира око површинског копа,  
 зона коју чине косине површинског копа са етажним равнима и 
 зона платоа етаже. 
 

      Заштитни појас формира се тако што се на растојању од око 1м од обода 
површинског копа, изврши садња одређених жбунастих врста. Намена овог 
појаса је визуелна заштита са жбуњем, која има и улогу заштите против 
ширења прашине са површинског копа. Хоризонтална површина етаже се 
након завршетка радова насипа материјалом прикупљеним у фази 
експлоатације и затим се тај материјал грубо равна и припрема за биолошку 
рекултивацију.  
      Успешност рекултивације зависи од спровођења пројектом датих решења. 
Одступања су могућа у односу на повећање површина за рекултивацију услед 
ширења површинског копа након истека пројектом предвиђеног периода. За 
потребе праћења обнове вегетације, шумског земљишта, популација угрожених 
врста птица, стања животне средине, као и успостављање екосистема, 
неопходно је успоставити мониторинг у поступку извођења радова и у периоду 
од најмање две године након обављених радова. 
 
      Биолошка рекултивација је сложен и дуготрајан поступак који захтева 
мултиди-сциплинарни приступ, претходну анализу постојећег стања на терену 
и извођење по фазама, а потом и накнадно праћење процеса и сталне 
корекције. У пракси су чести примери неуспешних биолошких рекултивација 
због неадекватне припреме, извођења радова или због накнадног штетног 
антропогеног утицаја на рекултивисане површине. 
      Екоремедијације подразумева коришћење природних процеса у заштити и 
унапређењу  екосистема, антропогене  деструкције  индустријског порекла, који 
посебно нарушавају животну средину, па је основни приступ заснован на 
чињеници да никакво додатно оптерећење технолошким процесима, несме 
имати утицај. 
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      Класичне методе ремедијације су скупе па су развијене неке алтернативне 
методе као што је екоремедијација у којој долази до интеракције између 
биљака и микроорганизама а крајњи резултат је чишћење земљишта, воде и 
ваздуха.                                                                                                                          
То је природан процес који се одвијау природним екосистемима без 
антропогеног утицаја безопасан је за здравље људи, то јест нема додатног 
нарушаваља животне средине. 
На овај начин подиже се самоодрживост  кроз динамичку  промену структуре. 
      Oштећена земљишта рударским  радовима  немају једноставан приступ у 
решавању проблема. Поступци се спроводе по етапама уз обавезу праћења, 
захтевни су али једини поуздани, јер у току развоја вегетације неког подручја 
биљне заједнице пролазе  кроз периоде: 

 Сукцесије 
 Ецезиса – нека од врста којој нови услови најбоље одговарају 
 Компетиција – када је изражена борба за опстанак, која је најјаче 

изражена између јединки и врста са истим животним потребама 
 Реакције – када  насељене врсте модификују првобитне услове 

станишта (влажност, плодност и остало) и тиме стварају  нове 
могућности за развој станишта 

 Стабилизације – када развиће заједница бива мање или више 
успорено. 

 
      Успостављање одрeђене биолошке равнотеже везано је за почетну фазу, 
која треба да обезбеди везивање кореновог система пионирских врста, које су 
услов настанка пионирских фитоценоза, са ниским степеном организације и 
малим бројем врста. 
Све врсте морају имати јасну улогу у поштовању настанка фитоценозе јер 
нeмају све врсте подједнак значај.  
    Багрем и багремац су врсте препоручене за рекултивацију, али мораjу се 
додати и врсте које имају јачу динамичку снагу и које ће додатно употпунити 
изградњу стабилне фитоценозе. Назване као едификатори станишта, водећи 
рачуна да је за њихово постијање изузетно важно стање развоја и остале 
вегетације, јер су поједине врсте изузетно важне у изградњи заједнице. У 
првим фазама, док касније умањују свој значај.  
 

                   
 
   Табела бр.1:  Заступљеност  зелених површина ( ГУП-Лозница ст.бр. ) 
 
    Подручје Града Лозница, има значајан потенцијал шума приградског дела, 
које су делимично повезане са градом, што је случај и са делом приградског 
насеља  Воћњак. Шумски комплекс  Борковача у зони Штире на путу према 
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Зајачи, је изданачка шума граба, са великим присуством багрема и мањом 
заступљености липе, букве, храста и црног јасена . Сaнитарна сеча је потребна 
у периоду првог степена. 
 
  
  При избору садница критеријуми су били различити, отпорност на сушу 
(багрем, кестен), киселе реакције  супстрата  (смрча), брзи раст (јавор, платан), 
могућност акумулације аероседимената на лишћу (платан) или једноставнија 
производња садница (трешња, багрем). 
Фитоценозно  подручје  Лозничког  дела  Воћњак  припада  свези која подржава 
набројане Врсте. 
Поступак који је неопходан има следеће процедуре: 
Пре садње извршена је припрема предвиђене површине на старофлотацијском 
јаловишту.                                                                                                                            
На површини платоа величине око  12570 m2  од чега  косине  етаже  
поршинског  копа  заузимају  9120 м2,  хоризонтална  површина  основног 
етажног  платоа  укупне  површине  37700м2  као  и  заштитни  појас  укупне  
површине  8000м2 предлаже се додатна анализа предлога поступка  садња  у 
три различите подлоге: 
 1 - плодна земља,  
 2 - мешавина земље и јаловине у односу 1:1 и  
 3 - чиста јаловина. 
 
    Садња дрвенастих врста и траве је најпогодније обављати у јесењем 
периоду (новембар ), а потом су спроведене одговарајуће мере негe заливање, 
па затим окопавања биљака (јун и октобар), у јуну је и прихрањивање садница 
(комбинованим   NPK  ђубривом, у количини од 20 g по садници).  
У току вегетационе наредне сезоне - године прати се раст и развој садница и 
оцењиван је проценат преживљавања.  
За податке о степену преживљавања за поједине врсте и 3 наведена типа 
супстрата - ради  се  анализа варијансе и Фишеров тест (p>0,05).  
Физиолошка виталност оцењуje се путем евидентирања садница појавом 
сушења врха и светлије зелене до жутозелене боје асимилационих органа у 
односу на виталне. 
 
ЗАКЉУЧАК  
 
     С обзиром да је за успех рекултивације неопходно добро проучити услове 
као и пратити стање фитоценоза и динамику промена, јер су у питању 
оштећена земљишта, превођење  земљишта  је дуготрајан и захтеван процес. 
 
     Ситуациони  план  стања  радова  на  крају техничке и биолошке  
рекултивације  приказан  је  у графичком  прилогу  лист  бр. 11.   
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     8.  MERE  ENERGETSKE  EFIKASNOSTI  IZGRADWE 

 
 

    Radi  pove}awa  energetske  efikasnosti , prilikom  projektovawa, izgradwe 
  i  kasnije  eksploatacije  objekata , kao i prilikom  opremawa  energetskom 
infrastrukturom ,  potrebno  je  primeniti  slede}e  mere : 

 Prilikom  projektovawa voditi  ra~una  o  obliku , polo`aju  i povoqnoj  
orijentaciji  objekata.    

 Koristiti klasi~ne i savremene termoizolacione  materijale  prilikom  
izgradwe  kao  na  primer  kamenu  vunu , stirodur  i  dr. 

Za instalaciju  osvetqewa upotrebiti  energetski efikasna rasvetna tela .  
 
 
9.  PRIMENA  PLANA 

 
 
Dono{ewem  ovog  Plana  onogu}eno  je  izdavawe  lokacijske  dozvole  kao i  
informacije  o  lokaciji . 
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