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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 и 83/2018), и Правилника о садржини, начину и 
поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања 
(Службени гласник РС", бр.64/2015) 

- План детаљне регулације блока између Улица Жикице Јовановића, 
Учитељске, Вука Караџића и Трга Јована Цвијића у Лозници 
(„Службени лист града Лозница“ број 16/2016 ) 

 
 

2. ОБУХВАТ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА  
 

Обухват предметног Урбанистичког пројекта је грађевинска парцела бр.8576 
КО Лозница у површини од 2493,00м2, која је  обрађена Планом детаљне 
регулације блока између Улица Жикице Јовановића, Учитељске, Вука 
Караџића и Трга Јована Цвијића у Лозници.  
Циљ израде Урбанистичког пројекта је изградња сале за физичко вежбање.  
 

2.1. Анализа постојећег стања 
 
Изградња планираног објекта је предвиђена на к.п.бр.8576 у КО Лозница, 
према препису листа непокретности бр.6226, која се налази на углу Улице 
Вука Караџића и Трга Јована Цвијића. Положај предметне парцеле је 
приказан на графичком прилогу бр.1 (Извод из Плана генералне регулације 
за насељено место Лозница). 

 

3. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
 

Предметна парцела има површину од 2493,00м2. Изради Урбанистичког 
пројекта изградње се приступа на основу члана 60. став 2. Закона о 
планирању и изградњи, где се наводи да када се ради о објекту јавне намене, 
законодавац даје  могућност израде урбанистичког пројекта за потребе 
утврђивања јавног интереса, без измене планског документа. 
 
Према потребама конкретног инвеститора, потребно је кроз урбанистички 
пројекат дефинисати неопходан ниво комуналне опремљености: електро и тт 
инсталације, водоводне и канализационе мреже и приступ на јавну површину. 
 

3.1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА И НАМЕНА ПОВРШИНА  ОБЈЕКТА 
 

Локација предметне парцеле КП  бр. 8576 К.О. Лозница је у обухвату Плана 

детаљне регулације блока између Улица Жикице Јовановића, Учитељске, 

Вука Караџића и Трга Јована Цвијића у Лозници,  где су за претежну намену 

предвиђени  садржаји из друштвеног стандарда (образовање, спорт и 

рекреација). Поред школских, могуће су активности које су у потпуности у 

складу са општом наменом образовања-библиотека, ученичке радионице, 

спортска игралишта, фискултурна сала и сл. Уколико се у постојећем објекту 



5 

 

издају просторије за друге намене, то може бити искључиво у функцији 

исхране ученика или продаје школског прибора. 

 
 

3.2. ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА 
 
 

Овим пројектом је предвиђена изградња сале за физичко вежбање у oквиру 
комплекса објеката економске школе, спратности Пр. Изградња објекта је 
предвиђена у оквиру једне парцеле КП 8576 КО Лозница. Предвиђена 
спратност објекта је Пр. Сала за физичко вежбање је максималног габарита 
16,84х35,54 м. Предметни објекат је од суседне КП 8589 и 8590 које су 
западно оријентисане удаљен 1,5м, од КП 8575 која је јужно оријентисана је 
удаљен 2,60 м. Од КП 8577 и 8581, предметни објекат са северне стране  је 
удаљен 1,90 м. Растојање сале од зграде школе износи 7,16 м. Предметни 
објекат је пројектован као приземни укупне бруто површине 675,28 м2. Нето 
површина  објекта износи  653,0,м2. 
 
Колски и пешачки  прилаз објекту је кроз постојећи пасаж према Улици Вука 
Караџића.  
На працели није предвиђено паркирање. 

 

3.3. ПРИСТУП ПАРЦЕЛАМА 
 
Постојећи објекти економске школе својим грађевинским линијама излазе на 
регулацију на Трг Јована Цвијића у Улицу Вука Караџића. Са Трга Јована 
Цвијића је улаз у објекат, а из Улице Вука Карџића се улази у пасаж. 
 
 

 

3.4. УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ  
3.4.1.  ИЗВОД ИЗ ПЛАНА-УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ ЗА 

ОБЈЕКТЕ ДРУШТВЕНОГ СТАНДАРДА 
 

На кп. 8567 КО Лозница (парцела на којој се налази Економска школа), поред 

школских, могуће су активности које су у потпуности у складу са општом 

наменом образовања-библиотека, ученичке радионице, спортска игралишта, 

фискултурна сала и сл. Уколико се у постојећем објекту издају просторије за 

друге намене, то може бити искључиво у функцији исхране ученика или 

продаје школског прибора. 

 

НАМЕНА 
ОБЈЕКТА 

- образовање 
- истраживаwе и развој 
- кантине за потребе запослених и корисника 
- трговина на мало за продају хране и безалкохолних пића 
 

ПРАВИЛА У складу са капацитетом објекта, нормативима и стањем на 
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ПАРЦЕЛАЦИЈЕ терену. 
На основу Службеног гласника  РС-Просветни гласник, бр. 5/90, 
7/91 неопходно је обезбедити минимално 25 м2 површине 
парцеле по ученику, без површина за школске терене и за 
практичне радове ученика. Како није могуће испунити овај услов, 
узети у обзир затечено стање. 

УСЛОВИ ЗА 
ИЗГРАДЊУ  

Подземне 
етаже 

Могуће је формирати подземну етажу на простору 

испод слободних отворених површина (испод 

терена нпр.) ради изградње фискултурне сале или 

просторија за остале намене (горенаведене) 

Индекс 
заузетости 

Заузетост на парцели је дефинисана зоном 

изградње дефинисаном на граф. прилогу бр.2.1. 

„План саобраћаја, регулације и нивелације” 

Грађевинска 
линија 

Грађевинска линија је одређена на граф. прилогу 

бр.2.1. 2.1 „План саобраћаја, регулације и нивелације”.  

 

Удаљеност 

од међа и 

суседа 

Удаљеност је одређена на граф. прилогу бр.2.1. 

„План саобраћаја, регулације и нивелације”.  

Одвођење 

атмосферск

их вода 

Обавезно је у оквиру сопствене парцеле. 

Спратност Максимално По+Пр+2 (задржава се постојећа 

максимална спратност) 

УРЕЂЕЊЕ 
СЛОБОДНИХ 
ПОВРШИНА 

Обавезно је формирање зелених површина на минимално 20% 

површине комплекса. Избор зеленила и партерно уређење може 

бити мултифункционално. 

ИНТЕРВЕНЦИЈЕ 

НА ПОСТОЈЕЋИМ 

ОБЈЕКТИМА 

За објекте који су утврђени услови за заштиту културно-

историјског наслеђа важе и посебни услови који су истим 

дефинисани. 

Сви прилази и улази у јавне објекте и објекте од општег интереса 

морају се прилагодити стандардима и прописима који дефинишу 

услове за несметан приступ хендикепираним особама и лицима 

са посебним потребама. 

ИЗГРАДЊА 
ДРУГИХ 
ОБЈЕКАТА НА 
ПАРЦЕЛИ 

Није дозвољена изградња других објеката на парцели. На 
слободним отвореним површинама на парцели на којој се налази 
школа дозвољени су једино објекти у функцији уређења 
отворених зелених површина (урбани мобилијар и сл.), спортских 
терена, као и инфраструктурних објеката (ТС, електр.ормари и 
сл). 
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ОГРАЂИВАЊЕ Грађевинска парцела на којој се налази Економска школа 
ограђује се на начин који одреди надлежни орган. Парцела се 
може оградити до максималне висине од 2,20 м. Ограде према 
јавним површинама су обавезно транспарентне. 

ПОСЕБНИ УСЛОВИ  Приликом било какве интервенције на делу објекта који је утврђен 
као вредан објекат градитељског наслеђа, потребно је обратити 
се надлежном Заводу за заштиту споменика културе ради 
достављања мишљења по питању предузимања мера техничке 
заштите и других радова. 
Унутар парцеле не смеју се обављати делатности које нису 
компатибилне 

 

 

3.4.2. УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ - УРБАНИСТИЧКИ 

ПАРАМЕТРИ 

Предметни објекат је од зграде школе постављен је на удаљењу од 7,16м. Од 
бочних међа је удаљен на  2,60м, 1,90м и 1,5м. 
Објекат је предвиђен спратности Пр.  
Проценат заузетости је 76%, а кров је кос нагиба  од 8° до 30°.  
Одводњавање се врши преко олучних вертикала, које треба прикључити на 
постојећу уличну канализацију. 
 

3.5. НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ 
 

У складу са планираним решењем комплекса у обухвату урбанистичког 
пројекта постигнути су следећи параметри: 

-земљиште обухваћено пројектом (кп бр.8576)....................00 24  93 ха 

-спратност објеката................................................................................Пр 

-укупна бруто површина  објекта.......(589,55m2+85,73m2)......675,28 м2 

-укупна бруто површина свих објеката на парцели.................1895,55м2 

-индекс заузетости..........................................................................76,00% 

-зелене површине............................................................................ 5,50% 

-пешачке површине........................................................................18,50 % 

4. ИНТЕРВЕНЦИЈЕ НА ПОСТОЈЕЋИМ ОБЈЕКТИМА 
 
На предметној парцели има изграђених објеката, али нема интервенција на 
истим. 
 

4.1. ОГРАЂИВАЊЕ ПАРЦЕЛЕ 
 
Грађевинска парцела на којој се налази Економска школа ограђује се на начин 
који одреди надлежни орган. Парцела се може оградити до максималне 
висине од 2,20 м. Ограде према јавним површинама су обавезно 
транспарентне. 
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5. ПОСЕБНИ УСЛОВИ  
 
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. 
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 са постојећег приступа са Трга 
Јована Цвијића и из Улице Вука Караџића. 
У оквиру предметне парцеле предвиђен је пасаж за прилаз унутрашњости 
дворишта школског комплекса економске школе. Детаљан приказ 
саобраћајног решења дат је на графичком прилогу бр.5. (План саобраћаја, 
регулације и нивелације). 
 

 
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 
 
Водовод 
 
У поступку израде пројектне документације инвеститор је обавезан да се 
придржава Техничких услова за пројектовање и прикључење на водоводну 
мрежу које је издало ЈП ,,Водовод и канализација” у Лозници бр. 30/249 од 
19.03.,2019.године као овлашћено предузеће за дистрибуцију воде. На 
локацији која је предвиђена за изградњу на предметној катастарској парцели 
нема постојећих инсталација водовода и канализације. ЈП ,,Водовод и 
канализација” даје техничке услова где наводи да постоји у Улици Вука 
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Караџића дистрибутивни цевовод питке воде ливено-гвоздени  Ø 110мм, 
магистрални цевовод питке воде ливено-гвоздени Ø 500мм, као и колектор 
фекалне канализације керамички  Ø 200мм. У Улици Саве Ковачевића налази 
се дистрибутивни цевовод питке воде ливено-гвоздени Ø 90мм као и колектор 
фекалне канализације керамички  Ø300мм, док се у Улици Жикице 
Јовановића налази дистрибутивни цевовод питке воде ливено-гвоздени Ø 110 
као и колектор фекалне канализације ПВЦ Ø300.          
 
Користити постојећи прикључак у оквиру катастарске парцеле. Уколико 
постојећи прикључак не задовољава потребе свих објеката на парцели, 
прикључак планирати на уличну водоводну цев у Улици Вука Карџића ливено 
гвоздену Ø110мм, у којој радни притисак на месту прикључка износи од 4,0 до 
6,0 бара. Гарантује се законски минимални притисак на месту прикључка од 2 
бара.   
 
Канализација  
 
Уколико планираном градњом није повећана количина испуштене воде 
планирати прикључење на постојећи прикључак у оквиру парцеле. У случају 
повећања количине испуштене воде, планирати реконструкцију фекалног 
колектора у Улици Вука Караџића. ЦЕВОВОД ЈЕ ПРЕОПТРЕЋЕН 
ПОСТОЈЕЋИМ КОРИСНИЦИМА И НИЈЕ У СТАЊУ ДА ПРИМИ НОВЕ 
КОЛИЧИНЕ ОТПАДНЕ ВОДЕ, ПОТРЕБНО ГА ЈЕ ЗАМЕНИТИ КОЛЕКТОРОМ 
ВЕЋЕГ ПРЕЧНИКА. Изузетно може се добити прикључење на фекалне 
колекторе у Улица Саве Ковачевића и Жикице Јовановића уз претходно 
добијену сагласност власика парцела за пролазак. 
 

 

 

6.2.2. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА 

ИНФРАСТРУКТУРА 
 

 

Постојеће стање 

 

Електроенергетска инфраструктура 

 

 

Предметни објекат прикључити из постојећег КПК (са 6 осигурачких 

постоља), који се налази у објекту школе. Три постојећа постоља се 

тренутно не користи и њих искористити за напајање будуће сале за физичко 

васпитање. Предвидети напојни вод као подземни, кабловски, изведен 

проводником типа ХР00-А 4х50мм2 потребне дужине. Мерни орман 

предвидети као слободностојећи (постављен непосредно уз објекат) или 

постављен директно на фасаду. 

 

6.2.3.ТТ МРЕЖА 

Телекомуникациона инфраструктура 
 
ТТ мрежа 
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Не постоје изграђени ТК  објекти у оквиру грађевинских линија.      
 

6.2.4.ГАС   МРЕЖА 

 
Према Техничким условима које је издало ''Лозница-гас''  ДОО из Лознице не 

постоји сметња за изградњу предметног објекта, јер у близини не постоји 

дистрибутивна гасна мрежа. 

  

6.2.5.ТОПЛОВОДНА МРЕЖА 
 
Према техничким  условима  и подацима  за израду урбанистичког  пројекта 

издатим од стране ЈКП ''Топлана'' Лозница, бр. 165/1 од 05.03. 2019. 

констатовано је да на предметној локацији постоји инсталација даљинског 

система грејања ЈКП Топлана-Лозница, па се предметни објекат може 

прикључити на дистрибутивну мрежу даљинског грејања, када се за то стекну 

услови. На самој катастарској парцели 8576 КО Лозница не постоје 

инсталације тако да не постоје одређени услови и ограничења за израду 

урбанистичког пројекта. Пројeктном документацијом је потребно предвидети 

просторију у којој ће  бити смештена секундарна подстаница (постојећа 

котларница),  унутрашња грејна инсталација се пројектује за температурни 

режим 90/70°С, циркуларну пумпу за савлађивање отпора у инсталацији 

објеката. 

 

7.ИНЖИЊЕРСКО-ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ 

 

Инжињерско-геолошки услови нису дати, јер нису рађена предходна 

инжењерско-геолошка  испитивања. Увидом  на лицу места није примећена 

никаква нестабилност тла, а на постојећим објектима нема оштећења од 

евентуалног покретања тла. Инвеститор  се обавезује да када започне 

радове и примети било какву нестабилност тла обустави радове и изврши 

геомеханичка испитивања. 

 

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.УРБАНИСТИЧКЕ  МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА 

 

Услови за заштиту од пожара издати су од стране Министарства унутрашњих 

послова,Одељење   за  ванредне  ситуације  и  спашавање  у  Шапцу,  број  

217-3079/19-1 од 28.02. 2019. год.  Приликом пројектовања и изградње 

објеката морају се обезбедити основни захтеви заштите од пожара и то:  
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- Очува носивост конструкције током одређеног времена. Зависно 

од прорачунатог степена отпорности целог објекта на пожар, одредити 

начин заштите носеће челичне конструкције, према посебним 

прописима и стандардима којима је уређена област заштите од пожара.  

- Спречи ширење ватре и дима унутар објекта. Објекат је посебан 

пожарни сектор у односу на суседне објекте. Одимљавање просторија 

објекта се може вршити прозорима у горњој половини висине објекта 

који се отварају на дојаву пожара или ручно механизмом доступним са 

пода. Површину и распоред прозора прорачунати према одговарајућем 

правилнику. 

- Спречи ширење ватре на суседне објекте. Предвидети фасаду 

објекта од негоривог материјала са термоизолацијом која има класу 

реакције на пожар А2-с1,д0, према СРПС ЕН 13501-1. 

- За зграде које су ниже од 15м и класе ниже од П3, није обавезно 

обезбеђивање услова за прилаз ватрогасних возила у унутрашње 

двориште. Објекат је приземни и нема потребе за коришћењем опреме 

за спасавање угрожених лица са висине (лестве, спуснице, ваздушни 

јастуци...). Пасаж према улици Вука Караџића по димензи јама 

задовољава за пролаз ватрогасаца и опреме за гашење пожара.  

- Предвидети прстенасту спољашну хидрантску мрежу, са 

прикључцима удаљеним мин 5м од објекта сале, како је приказано у 

графичкој документацији.   

У процедури добијања локацијских услова и грађевинске дозволе 

тражиће се услови заштите од пожара од стране Министарства 

унутрашњих послова,Одељење   за  ванредне  ситуације  и  спашавање  у  

Шапцу. 

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. 
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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 

 

Предмет овог пројекта је објекат фискултурне сале у челичној конструкцији 
спратности Пр+0 (приземље)  на парцели Економске школе у Лозници. 
Парцела предвиђена за изградњу објекта налази се у комплексу парцела 
чије је власништво Средња економска школа.  
Парцела се налази у осмој (VIII) сеизмичкој зони МЦС скале за повратни 
период од 50 година, II грађевинско-климатској зони и I зони умерено јаких 
ветрова. 
Фискултурни објекат је предвиђен у основи спољашњих хоризонталних 
габарита максималне ширине 16.84 метара и максималне дужине 35.54 
метара. Објекат се састоји од фискултурне сале спољних габарита 28.40 x 
16.84 метара, висине од коте пода до плафона 7,00 метара и максималне 
висине кота пода-слеме 8.90 метара, анекса за смештај фискултурних 
реквизита и опреме у основи хоризонталних габарита 12.72 x 2,27 метара и 
максималне висине од коте пода до слемена 3.20 метара и анекса са 
галеријом и то пратећим просторијама свлачионица, санитарних чворова, 
кабинета за кондицију,  наставничке канцеларије са комуникационим 
просторијама у основи хоризонталних габарита 16,94 x 5,07 метара, 
максималне висине кота пода-слеме 8.90 метара. 
 

10.1. КОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТA 
 

Конструкција објекта је организована као једна конструктивна целина. 
Главну конструкцију објекта чине стубови правугаоног попречног пресека 
који су постављени у подужном правцу на правилан растер од 4,00 метара 
(пет поља), једно поље анекса пратећег простора 5,00 метара и једно поље 
анекса за смештај спортске опреме 2,20 метара а у попречном правцу 
растери од четири поља су на размаку 4,10 метара. Висина стубова у 
подужном правцу фискултурне сале износи 5,20 метара а бочни стубови су 
различите висине и прате нагиб кровни равни. За вертикалне стубове се 
везује челична кровна решетка као главни носачи који се за стубове везују 
потребним плочама и челичним завртњевима. Конструктивни систем је  
састављен од челичних хладно обликованих профила. Преко главних 
челичних носача предвиђене су рожњаче од хладно обликованих профила 
преко којих се поставља кровни покривач од ТР профила који преноси 
оптерећење на главне кровне решеткасте носаче које оптерећење преносе 
на стубове, даље преко стубова на темеље а темељи на тло. У кровној 
конструкцији су предвиђени хоризонтални спрегови у попречном и подужном 
правцу као и спрегови у слемену који повезују решеткасте кровне носаче. 
Спрегови као секундарна конструкција је зглобно везана за главну 
конструкцију објекта. У главној конструкцији су предвиђени спрегови 
вертикални између стубова и зглобно везани за вертикалне стубове. Сви 
елементи челичне конструкције ће се статички прорачунати и 
димензионисати. 
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Темељи испод стубова су армирано-бетонска конструкција изведена као 
темељи самци правоугаоне површине у основи димензија према статичком 
прорачуну. Темељи самци су у међусобном склопу у подужном правцу и 
спољном бочном правцу повезани армирано-бетонским темељним гредама. 
Висина сокла износи 20 см. Подна конструкција се састоји од тамонског 
слоја шљунка природне гранулације, потребних бетонских плоча, хидро и 
термо изолације која ће се пројектном документацијом утврдити. 
Кров је предвиђен са четири кровне равни, нагиба 30° и 6°. Кровни покривач 
је кровни ТР лим постављен и фиксирани за греде рожњаче. Одвод вода са 
кровни равни предвиђен је каналима олучним изнад стубова у подужном 
правцу, а одвод воде из олучних канала вертикалним олучним цевима. 
Фасада је предвиђена да се изведе од фасадни панела дебљине које 
захтевају прописи за такву врсту и намену објеката вертикално постављени 
и фиксирани за фасадне рингле и олучне греде које носе олучне канале у 
висини стубова. 
 
Темељи преграда пратећих просторија су предвиђени да се израде од 
армираног бетона тракастог облика димензија према пројектној 
документацији. Део зидова се зида опекарским елементима а већи део 
зидови се изводи од од сендвич панела и ригипс панела у складу и 
захтевима прописа за такву врсту објеката. Таванска и плафонска 
конструкција је предвиђена да се изведе од сендвич панела и ригипс 
конструкција димензија према прописима за такву врсту објеката која ће 
бити регулисана пројектном документацијом. 
   
 

10.2. ОПИС МОНТАЖЕ КОНСТРУКЦИЈЕ: 
 
Израда конструкције је монтажна. Сви елементи конструкције израђени 
стижу на градилиште и међусобно се спајају завртњевима и заваривањем, у 
зависности од елемента. Сама кровна конструкција коју чини кровна 
решетка је изведена  која заједно са спреговима  чини функционалну 
конструкцију. 
Нулта фаза радова на монтажи конструкције након свих потребних 
претходних радова је монтажа стубова на темеље самце у којима су 
претходно постављени анкери за спој стуба са темељом. За монтажу овакве 
хале су потребне дизалице мале носивости. 

 
10.3. АНТИКОРОЗИВНА ЗАШТИТА КОНСТРУКЦИЈЕ: 
 

Код челика се под корозијом подразумева оксидација челика при контакту са 
влагом и разним нечистоћама. 
Заштита челичних конструкција од рђе и корозије извршиће се премазима 
који се изводе у два слоја од којих је први слој основни премаз а други слој 
заштитни премаз и служи за заштиту основног премаза. Наношење боје 
може да се врши неким од уобичајених начина наношења премаза и бојења 
конструкције. 
 

10.4. ИНСТАЛАЦИЈЕ: 
 
Пројектном документацијом у објекту су предвиђене инсталације електричне 
струје, водовода, канализације, хидрантске мреже и машинске инсталације. 
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10.5. НУМЕРИЧКЕ ВРЕДНОСТИ: 
 
Основа приземља: 
 

1. Ветробран...................................4,49м2 
2. Степениште и ходник...............15,61м2 
3. Свлачионица са тушевима......23,69м2 
4. Тоалет............................................2,41м2 
5. WC...................................................1,37м2 
6. WC...................................................1,37м2 
7. Свлачионица са тушевима.......23,69м2 
8. Тоалет............................................2,47м2 
9. WC..................................................1,37м2 
10. WC..................................................1,37м2 
11. Сала за физичко вежбање......469,19м2 
12. Справарница................................25,91м2 

 
Нето површина приземља ................. 572,77м2 
Бруто површиина приземља...............589,55м2 
 
Галерија: 
 

1. Кабинет за кондицију...................40,37м2 
2. Степениште и ходник...................15,38м2 
3. Остава..............................................5,01м2 
4. Гардеробер......................................2,25м2 
5. Тоалет...............................................4,07м2 
6. Наставничка соба.........................13,18м2 

 
Нето површина галерије.......................  80,26м2 
Бруто површина галерије.......................85,73м2 
 
Укупна нето површина објекта.............653,03м2  
Укупна бруто површина објекта...........675,28м2
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10.6.  БИЛАНС ПОВРШИНА: 

 

Биланс површина по етажама за цео главни објекат: 

Етажа Нето површина 

(m2) 

Бруто 

грађевинска 

површина (m2) 

Бруто 

грађевинска 

површина (m2) 

Приземље 572,77 589.55    675,28 м2 

Галерија 80,26 85,73 

 

 

Биланс површина за објекат према урбанистичким параметрима: 

Земљиште            

    У обухвату пројекта на 

кп 8576 

(m2) 

 

% 

Површина земљишта 2493.00  100.00 

Површина под објектима(заузетост) 1895,55м2м2 76.00 

Бруто грађевинска површина под објектом 589,55м2м2 

Зеленило 138м2      5.50 

 

 

 

11. ВОЛУМЕТРИЈСКА АНАЛИЗА 

 

    На основу обиласка терена и увида у постојеће стање у непосредном 

окружењу  предметне локације има изграђених објеката. На к.п.бр.8575 КО 

Лозница објекат обележен у евиденцији катастра непокретности као објекат бр.3 

има одобрење за изградњу и постављен је на удаљењу од  3,91м. Објекат на 8577 

КО Лозница, означен као број 2 нема одобрење за изградњу. Објекат је стамбено-

пословна зграда спратности П+3+2Пк. На к.п.бр.8581 КО Лозница објекат означен 
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као број три, има ободрење за изградњу, као и сви објекти на тој парцели. На 

к.п.бр.8589 и 8590 КО Лозница према катастарској парцели на којој је објекат 

будуће изградње немају одобрење за изградњу и нису ни евидентирани у 

евиденцији катастра непокретности. Објекти који немају одобрење за изградњу, 

а налазе се близу међе са к.п.бр.8576 неусловљавају правила грађења за 

предметни објекат, тако да нису ни разматрани. На локацији на којој се  налазе 

предметна парцела бр.8576 К.О. Лозница, за које се ради урбанистички пројекат 

за изградњу Сале за физичко вежбање, услови изградње за предметну локацију 

преузети из. Плана детаљне регулације блока између Улица  Жикице Јовановића, 

Учитељске, Вука Караџића и Трга Јована Цвијића у Лозници, претежна намена на 

предметној локацији је друштвени стандард, а  на осталим катастарским 

парцелама у непосредном окружењу  је вишепородично становање са 

терцијалним делатностима. Горе поменути објекат тј. његов кров је волуметријски 

конципиран тако да омогућује што више природног осветљења за учионице 

економске школе. Горе описана волуметрија је приказана на графичким 

прилозима ове волуметријске анализе. 
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Попречни пресек кроз предметни објекат и суседне објекте: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

21 

 

 

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 ) 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 ПГР-А ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО ЛОЗНИЦА И ПДР-А БЛОКА 
ИЗМЕЂУ УЛИЦА ЖИКИЦЕ ЈОВАНОВИЋА, УЧИТЕЉСКЕ, ВУКА 
КАРАЏИЋА И ТРГА ЈОВАНА ЦВИЈИЋА 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 И ТТ ИНФРАСТРУКТУРЕ 
8. ПЛАН ГАСИФИКАЦИЈЕ И ТОПЛИФИКАЦИЈЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ 
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ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА 


