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РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТЕ 

 
 
На основу члана 128а. Закона о планирању и изградњи Сл.гласник РС" бр. 
72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-
одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 
52/21.и одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин 
вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката 
(“Службени гласник РС”, бр. 73/19.) као: 

 
 

Г Л А В Н И   УРБАНИСТА 

 
за израду урбанистичког пројекта за изградњу на к.п.531/4, КО Тршић 

одређује се: 
 
ЈЕЛЕНА ГРУЈИЋ   ................................................................... 200 1635 18 

 
 
 
Инвеститор: Кондић Владан,Тршић 

 

 
     ___________________________ 
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ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТЕ  

Одговорни урбаниста за израду Урбанистичког пројекта за изградњу на к.п.531/4, 
КО Тршић, Јелена Грујић, маст. инж. арх 

И З Ј А В Љ У Ј Е М 

   

1.  да је пројекат израђен у складу са Законом о планирању и изградњи 
("Службени гласник РС" бр.72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 
42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13 - УС, 132/14 ,145/14 и 83/18,31/19, 32/19, 
37/19,9/20,52/21), и Правилником о садржини, начину и поступку израде 
докумената просторног и урбанистичког планирања (Службени гласник РС", 
32/19), као и Просторним планом Града Лознице ("Сл. лист Града Лознице" 
бр. 13/11).) 

2.  да су при изради пројекта поштоване све прописане и утврђене мере и 
препоруке за испуњење основних захтева за објекат и да је пројекат израђен у 
складу са мерама и препорукама којима се доказује испуњеност основних 
захтева.  

   
   

Одговорни урбаниста:  Јелена Грујић, маст. Инж. Арх  

ИДР    

Број лиценце:  200 1635 18 

      

Печат:  Потпис:  
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1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ  
 

- Чланови 60. и 61. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" 
бр.72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13 - 
УС, 132/14 ,145/14 и 83/18,31/19, 32/19, 37/19, 9/20, 52/21), и Правилника о 
садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког 
планирања (Службени гласник РС", бр. 32/19) 

- Просторни план Града Лознице ("Сл. лист Града Лознице" бр. 13/11). 
- Информација о локацији (бр. 353-3-144./2021 од 18.05.2021. год.) 
- Решење о одбацивању захтева за извођење радова из члана 145. Закона о 

планирању и изградњи (бр. ROP-LOZ-11579-ISAЊ-1/2022 од 21.04.2022. год.) 
- Извод из записника са 11. седнице Комисије за планове града Лознице 

одржане дана 17.05.2022. године у Градској управи Града Лозница (бр.2/2022 од 
17.05.2022. год) 

 
 

2. ОБУХВАТ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА  
 
            У обухвату овог урбанистичког пројекта је к.п.бр.531/4 К.О. Тршић. Циљ 
израде урбанистичког пројекта је уређење простора у оквиру катастарске 
парцеле 531/4 и изградња стамбеног комплекса за потребе домаћинства. 
Комплекс се састоји од главног стамбеног објекта и пропратних помоћних 
објеката од којих су 3 објекта помоћни објекти за потребе домаћинства (магаза, 
остава, радионица, итд.) и базен за децу.  
 
 Изградња Стамбеног комплекса за потребе домаћинства је предвиђена на  
К.П. 531/4 КО Тршић,уписане у лист непокретности бр.609, која се налази у 
насељеном месту Тршић. Предметна парцела се налази у Улици Јоксима Бандуле 
и има приступ са поменуте улице. Предметна парцела је у обухвату Просторног 
плана Града Лознице где је као намена предвиђене зона урбане реконструкције.  
Положај предметне парцеле је приказан на графичком прилогу бр.1   (Извод из 
ПП-а Лозница). 
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3. УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ 
 

3.1. ИЗВОД ИЗ ПП-а 
 
Зона урбане реконструкције 
 
         У оквиру зоне урбане реконструкције издвајамо три категорије: 
 
    I категорија - објекти за које је процес легализације у току 
    II категорија - постојећи објекти који се дограђују и реконструишу 
    III категорија - постојећи објекти предвиђени за рушење 
 
         За све објекте I и II категорије могуће је добијање одобрења за градњу под 
условима да елементи тих објеката буду усаглашени са захтевима окружења: 
 
    - темељни зид-камени слог 
    - зидови (фасада) 
    - комбинација дрвета и малтерисане опеке 
    - прозори и врата-пуно дрво 
    - нагиб крова-стрм (минимални нагиб кровне равни 450) 
    - кровни покривач-дрвена шиндра или бибер цреп 
 
         За објекте III категорије постоји дефинисан програм рушења првенствено 
свих стамбених и пратећих објеката у долини Жеравиње тј. у централној зони 
Тршића.           
       Програм рушења објеката би се одвијао у две етапе. У првој етапи би се 
рушили објекти у долини Жеравиње ради очувања аутентичности, а у другој етапи 
објекти на левој обали Жеравиње, наспрам школе и низводно од школе. Међутим, 
у претходних 20 година, (рачунајући од доношења Плана 1987 године) ништа није 
урађено по том питању. У међувремену никли су нови бесправно изграђени 
објекти. Уклањање објеката је велики финансијски проблем и препоручује се 
колико је то могуће, урбана реконструкција таквих објеката у складу са захтевима 
заштићеног простора. А да се такве ствари не би понављале, потребно је 
спроводити чврсту и доследну контролу од стране инспекцијских служби. 
 
         У заштићеној зони није дозвољено: 
 
         - грађење стамбених и привредних објеката 
         - сеча шуме 
         - крчење међа 
         - отварање каменолома 
         - изградња савремених комуникација 
         - подизање индустријских и других већих привредних погона 
         - вођење струје далеководима 
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        За ову ТНЦ обавезна је израда пројекта урбане реконструкције 
 
3.2.ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
 
 Предметна парцела има укупну површину од 2226 м². На основу Просторног 
Плана Града Лознице и њиме задатих регулационих линија, планира се 
адаптација и реконструкција постојећег стамбеног објекта, изградња 3 типска 
помоћна објекта и изградња базена. Планирани објекати су слободностојећи и 
предвиђени да буду изграђени по принципима регионалне архитектуре, поштујући 
све мере и прописе заштите околине Знаменитог места „Спомен кућа Вука 
Караџића са околином“. Спратност постојећег објекта је Су+П, а планираних 
објеката је П (приземље). 
 
  У оквиру ове парцеле, планирано је партерно уређење слободног простора 
са потребном зеленом површином од 1666.00м² и изградња пешачких површина и 
степеништа ради лакше комуникације у оквиру комплекса. Планира се и изградња 
потпорних зидова ради обезбеђења пешачких површина. Прикључења на 
комуналну инфраструктуру објеката у комплексу су планирана у складу са 
условима јавних предузећа.  
       

Обрађивач је приступио изради пројекта након добијања Информације о 
локацији (бр. 353-3-144./2021 од 18.05.2021. год.), Решења о одбацивању захтева 
за извођење радова из члана 145. Закона о планирању и изградњи (бр. ROP-LOZ-
11579-ISAЊ-1/2022 од 21.04.2022. год.) и Извода из записника са 11. седнице 
Комисије за планове града Лознице одржане дана 17.05.2022. године у Градској 
управи Града Лозница (бр.2/2022 од 17.05.2022. год) 

Циљ израде пројекта је да се кроз исти докаже да је на предметној 
катастраској парцели могуће изградити стамбени комплекс за потребе 
домаћинства. Према потребама конкретног инвеститора, потребно је кроз 
урбанистички пројекат, а на основу идејних решења објеката која су саставни део 
овог УП , дефинисати неопходан ниво комуналне опремљености овог комплекса : 
електро и тт инсталације, водоводне и канализационе мреже, и приступ на јавну 
површину. 
 
3.3.ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА И НАМЕНА ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА  
 

Локација предметне парцеле к.п. 531/4  К.О. Тршић је у обухвату ПП-а 
Града Лозница. Налази се у зони урбане реконстукције у којој је дозвољена 
изградња објеката који су искључиво у функцији становања и потреба 
домаћинства. Пошто је стамбени комплекс у оквиру кога се планирају нови  
објекти , планиран да буде у функцији становања за потребе домаћинства, на 
предметној парцели је могућа изградња ове врсте објеката . 
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3.4.ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ 
 

     Предметна катастарска парцела има укупну површину од 2226м² . Грађевинска 
парцела је простор на којем је могућа изградња објеката, уколико се налази на 
простору на којем је планирана изградња и да има приступ на јавну површину 
(улица, трг, сквер).  
     Грађевинска парцела је дефинисана регулационом линијом према јавном 
простору, а међним линијама према суседним парцелама и да обликом и површином 
одговара планом задатим параметрима што планирана предметна грађевинска 
парцела испуњава .  
       
      Свака катастарска парцела може се трансформисати у складу са Законом и 
урбанистичким планом под следећим условима:                 
-подела се може вршити у оквиру граница једне или више постојећих парцела; 
-све новоформиране парцеле морају имати приступ на јавни простор;                                                    
-новопланиране парцеле се формирају на основу урбанистичких параметара 
дефинисаних за одређени тип изградње и намену;  
 

3.5.ПРИСТУП ПАРЦЕЛАМА 
 

  Све грађевинске парцеле морају имати директан приступ на јавну површину 
минималне ширине 4,5 м. Приступна површина се не може користити за 
паркирање. Грађевинска парцела дефинисана је регулационом линијом која 
дефинише јавну површину на коју се прикључују приступне саобраћајнице. 
Предметна парцела се налази у улици Јоксима Бандуле и  има приступ са 
поменуте улице . Кроз израду овог урбанистичког пројекта се задржава постојећи 
прилаз и то из Улице Јоксима Бандуле, са кп 1052/1,КО Тршић као према 
условима издатим од стране ЈП „Лозница Развој“ Лозница, који су саставни део 
овог урбанистичког пројекта. Јавна површина и приступне саобраћајнице су 
приказане на графичком прилогу бр.6 (Урбанистичко решење саобраћаја, 
регулације и нивелације) 
 
3.6.УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА 
 

Подземне етаже 
 
         Урбанистичким пројектом предвиђена је сутеренска етажа на главном 
стамбеном постојећем објекту (који је у поступку озакоњења). 
  
Грађевинска линија 
 
       Према ПП-у Града Лозница, регулациона линија је линија предметне парцеле 
према улици Јоксима Бандуле. Грађевинска линија на предментој парцели се 
поставља на 5,0 м у односу на регулациону линију, као што је приказано на 
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графичком прилогу бр.6 Урбанистичко решење саобраћаја, регулације и 
нивелације. 
       
 Удаљеност од међе и суседа 
 
       Према ПП-у није тачно дефинисана удаљеност од суседних међа и објеката. 

Према урбанистичком пројекту, постојећи стамбени објекат који се 
задржава делом прелази преко грађевинске линије на јужној страни док је бочно 
западно удањен од међе 0.6м, а бочно источно 4.2м. Планирани помоћни објети 
се постављају на растојање од бочне западне међе најближе 5.1м, док на источној 
се на источној страни један објекат поставља на међу са к.п. 531/3 КО Тршић уз 
обострану сагласност суседа. Сва удаљења предметних објеката приказана су на 
графичком прилогу бр.6 (Урбанистичко решење саобраћаја, регулације и 
нивелације). 
 
Спратност  
 

На планираном постојећем објекту број 1. предвиђена је спратност Су+П, 
док је спратност свих помоћних  објекта број 2, П+0 и базен који је у нивоу 
планираног терена.   
 
Индекс или степен заузетости 
 

Планирани објекти имају укупну бруто развијену грађевинску површину од 
381.31м², а површина објеката у основи (заузетост) износи 253.40м². Пошто је  
површина парцеле у обухвату урбанистичког пројекта 2226м², планирани индекс 
заузетости је 11.38%. 
 
Фазна градња 
 
 Није предвиђена фазна изградња предметних објеката након потврђивања 

урбанистичког пројекта и добијања локацијских услова. 

 
Кровови 
 

Према ППР-у прeпoручуjу сe кoси крoвoви, нaгибa крoвних рaвни oд 45º. 
Кровови предметних објекта су предвиђени да буду коси кровови, нагиба од 

40º до 45º. 
  
Одвођење атмосферских вода 
 

Одвођење атмосферских вода са објекта није дозвољено преко суседне/их 
парцела. Атмосферске воде са крова се прикупљају хоризонталним и 
вертикалним олуцима и одводе се на сопствену зелену површину. 
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4.НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ 
 

У складу са планираним решењем у обухвату урбанистичког пројекта 
достигнути су следећи параметри: 
-земљиште обухваћено пројектом (кп бр.531/4)..........................................00 22 26 ха 
-спратност објеката.....................................................................................Су+П до П+0  
-бруто развијена површина  објеката..............................................................381.31 м² 
-бруто површина под објектима (заузетост)...................................................253.40 м² 
-индекс заузетости................................................................................................11.38% 
-зелене површине.....................................................................1666.00 м²     74.84% 
 

Основна намена површина и објеката, диспозиција ,максималне зоне 
изграђености, саобраћајне површине на парцели, паркинзи и зелене површине 
приказане су на графичким прилозима ,,Урбанистичко решење намене површина,, 
и ,, Урбанистичко решење саобраћаја,нивелације и регулације,,. 
 
-Услови за паркирање и уређење слободних површина 

 
Зa пaркирaњe вoзилa зa сoпствeнe пoтрeбe, потребно је обезбедити 

довољан број паркинг места за потребе домаћинства.  
Предвиђена су 4 паркинг места у оквиру постојећег објекта на приземној 

етажи којима се приступа из улице Јоксима Бандуле.  
 
4.1.ПОСТОЈЕЋИ ОБЈЕКТИ 
 
 На предметној парцели се налази предметни главни стамбени објекат који је у 
поступку озакоњења, који се задржава и за који се планира адаптација и 
реконструкција у смислу обраде фасаде и материјализације у циљу добијања 
аутентичног изгледа и архитектонског стила овог поднебља. 
 
4.2.ПОМОЋНИ ОБЈЕКТИ И ГАРАЖЕ 
 
 Планирана је изградња три типска помоћна објекта површине 31.80м² који 
ће бити у служби главног објекта као и изградња базена за потребе породице, 
површине 28.00м². 
 
4.3.ОГРАЂИВАЊЕ ПАРЦЕЛЕ 
 
 Ограђивање предметне парцеле се може извршити оградoм од ломљеног 
камена (примереног локалном подручју) у комбинацији са дрветом, од живице, 
поплета итд.. Овим Урбанистичким пројектом планира се ограђивање парцеле 
према суседним парцелама плетеном оградом од прућа и на местима где то 
захтева денивелација терена, оградом од ломљеног камена (у виду сокле), а све 
то до висине од 1м. Према регулацији се не планира постављање ограде.  
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4.4.ПОВРШИНЕ ЗА СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈУ 
 

Овим урбанистичким пројектом предвиђена је зелена површина у површини 
од 1666.00 м² у оквиру које је могуће предвидети површине за спорт и рекреацију. 

 
5.НАЧИН УРЕЂЕЊА СЛОБОДНИХ И ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА  

 
 Препоручује се садња високог и ниског растиња као и дрвећа 
карактеристичног за ово подручје, као што су брезе, липе, граб, црна топола, орах, 
крушка, јабука итд. Озелењавање површина могуће је извршитти постављањем 
травног бусена или коришћењем семенске траве. Паркинг површине могу бити 
озелењене али  се не рачунају у минимални проценат зелене површине приликом 
обрачунавања биланса на предметној локацији.  

 
6. НАЧИН ПРИКЉУЧЕЊА НА ИНФРАСТРУКТУРНУ МРЕЖУ 

 
6.1.САОБРАЋАЈНО РЕШЕЊЕ 
   
 У складу са нивелационим и регулационим решењем ПП-а Града Лозница, 
кроз израду овог урбанистичког пројекта се предвиђа се колски и пешачки прилаз 
и то из Улице Јоксима Бандуле. У оквиру парцеле је предвиђен асфалтирани 
плато за приступ наткривеним паркинг местима.  
 

Пешачки приступ је такође из Улице Јоксима Бандуле, пешачком стазом 
ширине 1,20м. Кретање пешака у оквиру катастарске парцеле решено је пешачким 
стазама, платоима и степеништима у складу са денивелацијом терена. 
Саобраћајна и нивелациона решења су приказана на Графичком прилогу бр.6. 
(Урбанистичко решење саобраћаја, регулације и нивелације). 
 
 
6.2.УСЛОВИ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ НА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ 
 
6.2.1.ХИДРОТЕХНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА 
 

Постојеће стање 
 
Водовод 
 
 Кроз к.п. 531/4 пролази дистрибутивни цевовод питке воде Ø80 ПВЦ. 
Снабдевање планираног објекта питком водом је могуће остварити. Прикључак би 
био планиран на цевовод који пролази кропз поменуту парцелу. 
 
Канализација 
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 На предметној локацији не постоји цевовод фекалне канализације. 
 
Планирано стање 
 
Водовод 
 

Прикључни цевовод водоводне мреже за предметне објекте 
димензионисати тако да задовољи потребе свих садржаја у оквиру објеката. 
Димензионисање прикључног цевовода и водомера извршити на основу 
хидрауличког прорачуна, који мора бити саставни део пројекта. Прикључак 
планирати на уличну водоводну цев Ø80 ПВЦ у оквиру парцеле у којој је радни 
притисак на месту прикључка износи од 4,0 до 6,0 бара. Прикључни цевовод до 
водомерног склоништа пројектовати искључиво у правој линији, управно на 
дистрибутивну цев. Не дозвољавају се никакви хоризонтални и вертикални 
преломина делу цевовода до прикључка до водомера. Дати цевовод поставити у 
слоју песка 10цм испод и изнад цевовода у каналу минималне дубине 1м. На делу 
трасе прикључног цевовода који пролази испод саобраћајница и тротоара 
затрпавање рова изнад слоја песка предвидети шљунком. 
 Склониште за водомер пројектовати на удаљености до 3м од регулационе 
линије, унутрашњих димензија 1,20*1,20*1,30м, за један најмањи водомер, а за 
сваки следећи водомер склониште за водомер проширити за 30цм до пречника 
Ø50мм, а преко Ø50мм проширити за 50цм, дужину шахте урадити према 
пратећим елементима водомера. Водомер се поставља минимум 0,30м од дна 
шахте са осонцем испод. Поклопац пречника 60цм позиционирати изнад 
водомера. Склониште за водомер пројектовати од водонепрпусног бетона. 
 
Канализација  
 
 Пошто на локацији не постоје услови за прикључење комплекса на фекалну 
канализацију, предвиђа се изградња водонепропусне коморе за прихватање 
отпадних вода-септичка јама. 
 
6.2.2.ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА  И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА: 
 
УСЛОВИ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ ОБЈЕКАТА НА ИНФРАСТРУКТУРУ 
 
Снабдевање електричном енергијом 
 

На предметној локацији не постоје електро-енергетски објети па није 
потребно издавати посебне услове. 

 
УСЛОВИ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ ОБЈЕКАТА НА ТТ ИНФРАСТРУКТУРУ 
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На предметној локацији не постоје подземни ТК објети. Услове за 
прикључење на ТК мрежу биће одређени у обједињеној процедури за добијање 
грађевинске дозволе. 
  
 

7.ИНЖИЊЕРСКО-ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ 
 
1.  Већи  објекти   хидротехничке  инфраструктуре  (црпне  станице, шахте, 
колектори)   могу  се  фундирати  директно  уз  евентуалну  замену - санацију  тла  

тампонима  шљунка  при  напонима  у  тлу  већим  од  200,00 кN/м2. 
2.  За  изградњу  улица  I и II  реда  обавезна  је  израда  елабората  о 
геотехничким   условима  пројектовања, а  за  улице нижег  ранга  уколико  је 

попречни  и подужни нагиб  већи  од  100. 
3. За реконструкцију постојећих  саобраћајница  I и II реда  обавезна  је израда  
елабората   провере  носивости  постојеће  коловозне  конструкције, а  за улице  
III реда и  вишег  ако  се  повећава  њихов  ранг. 
Саобраћајнице  се  граде  у  шљунковито-песковитом  или  глиновитом  тлу  
планирањем  насипа и тампона  од  речног или  дробљеног  агрегата  крупнозрне  
фракције. 
4.  Објекти  јавних и спортских  намена - индустијски, стамбени и  комунални  
објекти фундирају  се  на  тракастим темељима, самцима  или  контраплочи и 
изузетно, ако је  прашинасто тло водом  засићено  ниске  конзистенције, 
неопходно  је  фундирање на  бушеним  шиповима  који  се  ослањају  на  носиви 
слој. 
Замену и збијање тла  тампон  слојем шљунка  радити при  напонима  у  тлу  

већим  од  200,00 кN/м2. 
Обавезна  је хидротехничка  заштита  подова  приземља, као и  издизање  
објеката  нивелационим  насипима  у  зонама  утицаја  поплава. 
5. За  темељење  већих грађевинских  објеката  у  отвореној  јами  чија  је  дубина 
већа  од  5м, ако  нема  подземних  вода, пројект  објекта  мора  садржати  и  
пројекат  јаме, као  и  техничке  услове  за  сигурно  извођење  радова.   
6.Темељна  јама  грађевинског  објекта  у  близини  постојећих  објеката  мора  се 
пројектовати  и  извести  тако  да се  ти  објекти  у  потпуности  обезбеде  од  
евентуалних  оштећења  услед  деформација  или зарушавања  тла.  
7. Нивелација  терена  насипањем  се  изводи  од  речног или  дробљеног   
агрегата  крупнозрне   фракције, а  у  зонама  сталног или  повременог  високог  
нивоа   подземних  вода  неопходне  су  подлоге  од  ,,иберлауфа“. 
8. Код  дубоких  ископа  неопходно  је  разупирање  и  гравитацино  одвођење  или 
црпљење  подземних  вода. 
9.  На  локацијама  где  је  примећена  појава  клизишта обавезна су детаљна  
геотехничка  испитивања, израда геомеханичких елабората и главног 
грађевинског пројекта  санације  клизишта.   
10.  Потпорни  зидови  се  изводе  у  сегментима  у  дужинама  од 4,0м до 5,0м-
наизменично  у  кампадама. Обавезно  је  извођење  отвора  за  дренирање воде 
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иза  зида  - ,,барбакана“  који  се  постављају  на  међусобном   размаку  од  1,0м 
до 1,20м - попречног  пресека  око 5,0цм. Иза  зида   прво  се  насипа  слој  
крупнозрног  шљунка, а  затим  се  насипа  слој  ситнозрног  шљунка .  

 
8.МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 

Приликом издавања грађевинске дозволе, као и приликом градње, а потом 
и коришћења објеката, неопходно је уважавати све елементе животне средине и 
примењивати мере којима се неће мењати њено затечено стање.  

У случају да већ затечено стање животне средине не одговара минималним 
допуштеним условима треба га довести у границе прихватљивости дефинисане 
важећим прописима и стандардима.  

У графичком делу овог пројекта је планирано место за постављање 
контејнера у складу са условима издатим од надлежног комуналног предузећа. 

  

9.УРБАНИСТИЧКЕ  МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА 
 
Услови за заштиту од пожара издати од стране Министарства унутрашњих 
послова,Одељење за вандредне ситуације и спашавање у Шапцу, 09.33 број 217-
16592/21-1 од 03.11.2021. год. године обавезују: 
 

- Пре издавања локацијских услова потребно је од стране органа надлежног 
за заштиту од пожара прибавити посебне услове у погледу мере заштите од 
пожара и експлозија за безбедно постављање објеката са запаљивим и 
горивим течностима и запаљивим гасовима у складу са одредбама члан 6. 
Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима ( Сл. 
Гласник РС бр 54/15) и одредбама чл. 20 став 1 Уредбе о локациским 
условима (Сл. Гласник РС бр. 115/20), 

- Пре издавања локацијских услова потребно је од стране органа надлежног 
за заштиту од пожара прибавити посебне услове у погледу мере заштите од 
пожара и експлозија сходно чл. 20 став 2 Уредбе о локациским условима 
(Сл. Гласник РС бр. 115/20) узимајући у обзир да урбанистички пројекат не 
може садржати све неопходене могућности, ограничења у услове за 
изградњу објекта, односно све услове заштите од пожара и експлозија, 

- Обезбедити испуњеност основних захтева заштите од пожара, приликом 
пројектовања и изградње објеката и то на начин утврђен посебним 
прописима и стандардима којима је уређена област заштите од пожара и 
експлозија и проценом ризика од пожара којом су исказа не мере заштите 
од пожара за конструкцију, материјале, инсталације и опремање заштитним 
системима и уређајима, 

- Фазну градњу, уколико ће градња трајати дуже, предвидети на начин да 
свака фаза представља техничко-технолошку целину која може самостално 
користити, 
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- Објекат мора бити изведен у складу са Законом о заштити од пожара (Сл. 
Гласник РС, бр 111/09, 20/15 и 87/18), 

- Придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за заштиту 
угоститељских објеката од пожара (Сл. Гласник РС бр. 20/19), 

- Објектима обезбедити приступни пут за ватрогасна возила у складу са 
одредбама Правилника о техничким нормативима за приступне путеве, 
окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у близини објеката 
повећаног ризика од пожара (Сл. Лист СРЈ бр. 8/95), 

- Придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за 
инсталације хидрантске мреже за гашење пожара (Сл. Гласник РС, бр 3/18), 

- Придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за 
вентилацију и климатизацију (Сл. Лист СФРЈ бр. 38/89 и Сл. Гласник РС, бр 
118/14-измене и допуне), 

- Придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за 
електричне инсталације ниског напона (Сл. Лист СРФЈ бр. 53 и 54/88 и 
28/95), 

- Придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за 
стабилне инсталације за дојаву од пожара(Сл. Лист СРЈ бр. 87/93), 

- Придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за заштиту 
објеката од атмосферског пражњења (Сл. Лист СРЈ бр. 11/96), 

- Придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за уређаје 
за аутоматско затварање врата или клапни према пожару (Сл. Лист СФРЈ 
бр. 35/80), 

 
Као и других Правилника и стандарда са аспекта заштите од пожара који 
произилазе из горе наведених законских и подзаконских аката. 

 

10.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. 

 
11.МЕРЕ ЗАШТИТЕ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ И ПРИРОДНИХ 
ДОБАРА 
 

Катастарска парцела 531/4 КО Тршић је обухваћена заштићеном околиним 
Знаменитог места „Спомен кућа Вука Стефановића Караџића са околином“ („Сл. 
Гласник РС“, бр. 73/2002), а што је правни основ примене одредби Закона о 
културним добрима и надлежности установе „Завод за заштиту споменика културе 
Ваљево“ као имаоца јавних овлашћења. 



  

 

 

15 

 

За ову катастарску парцелу у тачки 5. став 2., наведене Одлуке, у 
утврђеним мерама заштите заштићене околине на овој катастарској парцели 
дозвољена је изградња објеката који су искључиво у функцији становања и 
потреба домаћинства. 

Инвеститор се обавезује да уколико приликом земљаних радова наиђе на 
било какве археолошке остатке одмах обустави радове и обавести надлежне 
институције. 

 
12.  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 
  
ЛОКАЦИЈА: 
 

 На к.п.531/4, у површини од 2226м², планира се изградња стамбеног  
комплекса за потребе домаћинсва у оквиру кога се планира адаптација и 
реконстукција већ постојећег главног стамбеног објекта спратности Су+П, три 
типска помоћна објекта површине 31.80м² који ће бити у служби главног објекта 
као и изградња базена за потребе породице, површине 28.00м². 
 

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ: 

 

 На предметној парцели се налази предметни главни стамбени објекат који је у 
поступку озакоњења, који се задржава и за који се планира адаптација и 
реконструкција у смислу обраде фасаде и материјализације у циљу добијања 
аутентичног изгледа и архитектонског стила овог поднебља. 
 

ДИСПОЗИЦИЈА: 

 

Према урбанистичком пројекту, постојећи стамбени објекат који се 
задржава делом прелази преко грађевинске линије на јужној страни док је бочно 
западно удањен од међе 0.6м, а бочно источно 4.2м. Планирани помоћни објети 
се постављају на растојање од бочне западне међе најближе 5.1м, док на источној 
се на источној страни један објекат поставља на међу са к.п. 531/3 КО Тршић уз 
обострану сагласност суседа. Сва удаљења предметних објеката приказана су на 
графичком прилогу бр.6 (Урбанистичко решење саобраћаја, регулације и 
нивелације). 
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ФУНКЦИОНАЛНО РЕШЕЊЕ: 

 

 Главни постојећи објекат на предметној локацији је стамбени објекат којем се 

приступа у приземље објекта са улице Јоксима Бандуле. У делу приземља објекта се 

налази стамбени простор (ходник, дневна соба, кухиња и трпезарија, соба и 

купатило), док се у другом делу налази гаража за паркирање аутомобила и/или 

одлагање опреме за пољопривреду која је отворена са једне стране (јужна страна 

према улици). У сутерену главног објекта се налази простор који се користи као 

магацин и остава и мокри чвор. Овај објекат је затечен на терену и у поступку је 

озакоњења. Урбанистиким пројектом се предвиђа у потпуности задржавање намене 

затеченог објета, а адаптација и реконструкција подразумевају уређење фасаде, како 

у циљу побољшања енергетске ефикасности, тако и у циљу добијања аутентичног 

изгледа фасаде за ово подручје. 

 Планирани помоћни објекти су типски, решени као бунгалови (мање оставе, 

магазе, радионице) за потребе домаћинства. Њихов изглед такође прати архитектуру 

самог Знаменитог места. Планирана су три таква објекта и изградња базена 

димензија 7.00м х 4.00. Распоред помоћних објеката је условила денивелација 

терена. Терен је у паду надоле у односу на приступну улицу, па је јужни део парцеле 

искоришћен за изградњу објеката на каскадама направљеним пратећи терен, уз 

помоћ мањих потпорних зидова. Већи, северни, део парцеле је планиран као 

слободна зелена површина. 

 Регулација и нивелација терена је приказана на графичком прилогу бр.6 

(Урбанистичко решење саобраћаја, регулације и нивелације) 

 

 

 

Биланс површина:  

Биланс површина за главни стамбени објекат 1: 

  

СУТЕРЕН 

бр. намена простора површина m² 

1 остава 99.00 

2 остава 4.23 

3 предпростор 3.32 

4 тоалет 1.64 

5 тоалет 1.64 

Укупна НЕТО пов. 109.83 

Укупна БРУТО пов. 130.00 
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ПРИЗЕМЉЕ 

бр. намена простора површина m² 

1 ходник 3.00 

2 д. соба, кух. и трп. 15.43 

3 соба 11.96 

4 купатило 3.63 

5 гаража 76.94 

Укупна НЕТО пов. 110.96 

Укупна БРУТО пов. 127.91 
   

Укупна НЕТО пов. Обј. 220.79 

Укупна БРУТО пов. Обј. 257.91 

Биланс површина за помоћне објекте 2: 

 
Биланс површина за помоћнi објекат - базен 3: 

 
 

Биланс површина за објекте према урбанистичким параметрима: 

 

Земљиште У 

обухвату 

пројекта 

(m²) 

 

% 

Површина земљишта 2226 100 

Површина под објектима(заузетост) 253.40 11.38 

Бруто грађевинска површина 381.31 
 Зеленило 1666.00 м² 
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МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА:  

 

 Зидови главног објеката су рађени од блокова. Преградни зидови су од 

блокова, накнадно омалтерисани. Планира се уређење фасаде у смислу 

малтерисања белом бојом, сутеренски зидови у обради традиционалног камена, 

видљиви део кровне констукције са предње стране објекта од дрвета и кровни 

покривач, бибер цреп. Помоћни објекти су планирани од сендвич зидова обложених 

даском, темељи ће бити рађени од камена, а кровни покривач бибер цреп. 

Консрукција базена је планирана од АБ, док се обрада око базена планира у камену. 

Сви објекти у смислу материјализације треба да представљају једну јединствену 

целину која је урађена по систему народног градитељства и која се идеално уклапа у 

сам простор и околину. 

 Унутрашња обрада подова, плафона и зидова предвиђена је у складу са 

наменом објеката. За подне облоге је потребно предвидети могућност употребе 

бродског пода, паркета и сличних материјала у деловима где је предвиђено 

становање, док је у санитарним просторијама потребно предвидети керамичке 

плочице. У комуникацијским деловима објеката (ходници, степеништа) предвиђена је 

могућност коришћења керамике, ливеног пода и сл. Зидове и плафоне је потребно 

малтерисати.  

 Кровови на предметним објектима су предвиђени од резане четинарске 

грађе,покривени бибер црепом. 

 Уређење пешачких површина око објеката је предвиђено каменом. 

 

ИНСТАЛАЦИЈЕ: 

 

 Од инсталација су предвиђене електро и инсталације водовода и канализације. 

 

13. ПРОСТОРНА И ВОЛУМЕТРИЈСКА АНАЛИЗА 

 

Постојеће стање 

Предметна локација се налази у катастарској општини Тршић.                           
Тршић се налази у југозападном делу Лозничке општине. Центар Тршића је 
удаљен 6,00 км од центра града Лознице. Тршић је типчно сеоско насеље, 
полуразбијеног типа које све више постаје приградско насеље са одређеним 
урбаним карактеристикама, односно у питању је рурално подручје чије природне 
карактеристике упућују на развој пољопривреде, сточарства, шумарства. У оквиру 
центра насеља, у долини реке Жеравије налазе се објекти: спомен школа, 
спортски терен, библиотека, пошта, музеј, галерија, национални ресторан, 
сувенирница, гостинска кућа итд. Простор је неравномерно изграђен.  
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Предметна катастарска парцела 531/4 КО Тршић се налази у најужој зоно 
заштите знаменитог места. У непосредном окружењу се налази главно 
паркиралиште, Осморазредна основна школа, Пошта, Здравствена амбуланта, 
Меморијални центар „Вук Караџић“, Сабориште и Храм Светог Архангела 
Михаила, док се мало даље налази спомен кућа Вука Стефановића Караџића. 

Слика бр. 1: анализа локације 

 

 На предметној парцели се налази предметни главни стамбени објекат који је у 
поступку озакоњења, који се задржава и за који се планира адаптација и 
реконструкција у смислу обраде фасаде и материјализације у циљу добијања 
аутентичног изгледа и архитектонског стила овог поднебља. 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

20 

 

Слика бр. 2: затечено стање на терену 1  Слика бр. 3: затечено стање на терену 2 

постојећи објекат, предња фасада   постојећи објекат, бочна фасада 

         

Слика бр. 4: затечено стање на терену 3  Слика бр. 5: затечено стање на терену 4 

постојећи објекат, бочна фасада   постојећи објекат, задња фасада 
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Слика бр. 6: затечено стање на терену 1  Слика бр. 7: затечено стање на терену 2 

северни део парцеле поглед 1    северни део парцеле поглед 2  

        

Слика бр. 8: затечено стање на терену 1 – панорамни поглед према северном делу парцеле  

 

Планирано стање 

 

Израдом и реализацијом овог урбанистичког пројекта, постиже се 
архитектонска разрада локације, уз доказивање могућности за изградњу објеката 
и уређења комплекса у складу са жељама корисника земљишта, планом вишег 
реда и урбанистичким параметрима. Значај израде пројекта је стварање 
могућности за реализацију идеје да се кроз пријатан боравак и одмор у овом 
стамбеном комплексу прикажу и учине доступним амбијент и природне 
карактеристике крајолика у типичној локалној форми појединачних објеката, уз 
поштовање традиционалне аутохтоне архитектуре и специфичност локалне 
типологије. Просторна организација се заснива на успостављању обликовног и 
функционалног реда у оквиру обухвата пројекта у складу са могућностима 
локације. Имајући у виду морфологију терена, новопланирани објекти и уређене 
слободне површине су тако постављене да се што боље искористи погодност 
локације. Планирана изградња на овој парцели поштује све аспекте архитектуре 
заштићене зоне (изглед, конструкција и габарит прате принципе регионалне 
архитектуре).  
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Слика бр. 9: планирано стање 1 – поглед са задње стране парцеле 
 

 
 

Слика бр. 10: планирано стање 1 – поглед из унутрашњости парцеле 
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Слика бр. 11: планирано стање 1 – поглед са бочне стране парцеле 
 

 
 
Слика бр. 12: планирано стање 1 – поглед са бочне стране парцеле 
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Слика бр. 13: планирано стање 1 – поглед одозго 
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Слика бр. 14: планирано стање 1 – поглед са предње стране парцеле 

 

 
 
Слика бр. 15: планирано стање 1 – поглед из унутрашњости парцеле 

 

 
 

Закључак анализе 

 

Имајући све наведено у виду, оправдана је потреба да се на предметној 

локацији изграде наведени објектио због свих наведених потенцијала предметне 

локације. 
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15. НАПОМЕНЕ 

 
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 , 145/2014, 83/18, 
31/19,32/19,37/19,9/20,52/21) овај Урбанистички пројекат се израђује за потребе 
урбанистичко-архитектонске разраде локације. Одељење за планирање и 
изградњу Града Лознице ће потврдити овај урбанистички пројекат у складу са 
законом а по претходно прибављеном мишљењу Комисије за 
планове.Урбанистички пројекат је урађен у 3 аналогна и 1 дигиталном примерку.  
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ГРАФИЧКИ ДЕО: 
 
 
 

1. ИЗВОД ИЗ ПГР-А ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО ЛОЗНИЦА 
2. ОБУХВАТ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 
3. ГЕОДЕТСКИ СНИМАК НА КАТАСТАРСКОЈ ПОДЛОЗИ 
4. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 
5. УРБАНИСТИЧКО РЕШЕЊЕ НАМЕНЕ ПОВРШИНА 
6. УРБАНИСТИЧКО РЕШЕЊЕ САОБРАЋАЈА, РЕГУЛАЦИЈЕ И 

НИВЕЛАЦИЈЕ 
7. УРБАНИСТИЧКО РЕШЕЊЕ ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 
8. УРБАНИСТИЧКО РЕШЕЊЕ ЕЕ И ТТ ИНФРАСТРУКТУРЕ 
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ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ: 
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ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА: 

 


