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1. ПРАВНИ ПЛАНСКИ ОСНОВ  

 

           - Члана 201. став 5. тачка 5) 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 и 145/14), и Правилника о садржини, начину и поступку 
израде докумената просторног и урбанистичког планирања (Службени гласник 
РС", бр.64/2015) 

-План генералне регулације за насељено место Лозница (Сл.лист града 
Лознице бр. 3/2014) 

-Информација о локацији бр. 353-3-115/2015-V од 21. 8. 2015. Издата од 
Одељења за планирање и изградњу Града Лознице. 

-Мишљење комисије за планове Града Лознице бр. Сл. /2015. Од 4. 12. 
2015. 
 
 

2. ОБУХВАТ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА  

 
               У обухвату овог урбанистичког пројекта је к.п. бр. 3526 К.О. Лозница,а 
циљ израде урбанистичког пројекта је уређење простора у оквиру катастарске 
парцеле, и изградња новог објеката чија је намена стамбено пословни објекат. 
 Планирани комплекс се налази у Лозници у улици Болничка која је у 
обухвату Плана Генералне регулације за насељено место Лозница где је за 
претежну намену предвиђено вишепородично становање у зони ширег градског 
центра, а комерцијалне делатности су предвиђене као допунска намена. Положај 
предметне парцеле је приказан на графичком прилогу бр.1 (Извод из ПГР-а 
Лозница). 
 

3. УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ 

 

3.1.ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 

 

 
 Предметна парцела има површину од 366 м2 а то је мање од дозвољене 
толеранције од 5%(коју предвиђа ПГР Лозница) у односу на минималну прописану 
површину парцеле за ту зону. Зато се приступа изради Урбанистичког пројекта 
изградње којим ће се доказати могућност изградње на парцели уз поштовање 
свих других параметара.Обрађивач  је приступио изради пројекта након добијене 
информације о локацији и мишљења комисије за планове Града Лознице у којима 
је потврђена могућност израде урбанистичког пројекта.  Према потребама 
конкретног инвеститора,потребно је кроз урбанистички пројекат дефинисати 
неопходан ниво комуналне опремљености:електро и тт инсталације,водоводна и 
канализациона мрежа,прикључак на градски гасовод и приступ на јавну површину. 
 
3.2.ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НАМЕНА ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА  

 
Локација предметне парцеле к.п. бр. 3526 К.О. Лозница је у обухвату ПГР 

Лозница. Дозвољена претежна намена је вишепородично становање у зони ширег 
градског центра и допунска намена су терцијалне делатности(пословно 
комерцијални,услужно трговински садржаји и туристичке делатности) у централној 
зони града. Пошто је планирани објекат планиран да буде у функцији 
вишепородичног становања са комерцијалним садржајима(пословни и  трговински 
простори) , на предметној парцели је могућа изградња ове врсте објекта. 



3.3.ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ 

 

 Предметна катастарска парцела има површину од 366 м2 и ширину од 
12.00 м. Према ПГР Лозница минимална површина парцеле је 450 м2  и 
минимална ширина парцеле је 12  метара. За парцеле за које се утврди да имају 
површину мању од дозвољене толеранције од 5% у односу на минимално 
прописану површину парцеле дозвољена је изградња уз израду Урбанистичког 
пројекта којим би се доказала могућност изградње на парцели уз поштовање свих 
стандарда, а према правилима грађења посебно дефинисаним у таквим 
случајевима планом нижег реда. 
 
3.4.ПРИСТУП ПАРЦЕЛАМА 

 

 Предметна парцела се налази у Улици Болничкој и има приступ на јавну 
површину.Све грађевинске парцеле морају имати директан приступ на јавну 
површину. Приступна површина се не може користити за паркирање. Грађевинска 
парцела дефинисана је регулационом линијом која дефинише јавну површину на 
коју се прикључују приступне саобраћајнице. Јавна површина и приступне 
саобраћајнице су приказане на графичком прилогу бр. 2 ( План саобраћаја, 
регулације и нивелације). 
 
 
3.5.УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА 

 

Подземне етаже 

 На планираном објекту је планирана изградња подземне етаже која ће бити 
коришћена за паркирање. 
 
Грађевинска линија 

 Предметни објекат је спратности По+П+4. Грађевинска линија приземља према 
улици је на 4.5  метара од регулационе линије која је дата ПГР-ом Лознице и која 
је приказана на графичком прилогу бр. 5.8. Грађевинска линија спрата се не 
поклапа са грађевинском линијом приземља,већ је на делу испада на фасади она 
за 1.5 м смакнута према улици што значи да је грађевинска линија спрата једном 
трећином површине фасаде на 3 м од регулационе линије задате ПГР-ом 
Лозница. Грађевинске линије објекта на делу према улици су приказане на 
графичком прилогу бр. 3 (План саобраћаја, регулације и нивелације). 
 

Удаљеност од међе и суседа 

 Пошто је предметни објекат предвиђен да буде објекат у низу, бочна 
грађевинска линија предметног објекта се поклапа са бочним границама суседних 
парцела(3525 и 3527) .За постављање објекта на бочне границе суседних 
парцела постоји писмена сагласност власника истих. Растојање планираног 
објекта од задње границе парцеле износи 8.0 м а према ПГР-у Лозница, 
минимално растојање од задње границе парцеле износи 8.0 м. 
 
 
Спратност  

 На планираном објекту предвиђена је спратност По+П+4,његова планирана 
висина до коте слемена износи 17.81 м. Према ПГР-у Лозница на предметној 
локацији максимална дозвољена спратност објекта је По+П+5, а максимална 
висина објекта је 23.0 м. 
 
 



Индекс или степен заузетости 

 

Планирани објекат у основи приземља има бруто грађевинску површину од 219 
м2. Пошто планирана парцела има површину од 366 м2, планирани индекс 
заузетости износиће 59.80%, а према ПГР-у Лозница максимални индекс 
заузетости износи 60%. 
  

           Кровови 

 Кров предметног објекта је предвиђен да буде двоводни, покривен фалцованим 
лимом претходно подашчан. Израђен је од дрвене конструкције нагиба 15 степени 
.. 
  

 
 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 у канализационим цевима у уличну атмосферску 
канализациону мрежу. 
 
  
 

4.НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ 

 

У складу са планираним решењем комплекса у обухвату урбанистичкг 
пројекта достигнути су следећи параетри: 
-земљиште обухваћено пројектом (кп бр.3526)....................................00 03 66 ха 
-спратност објеката.....................................................................................По+П+4 
-бруто развијена површина  објекта......................................................1246.74 м2 
-индекс заузетости.........................................................................................59.80% 
-зелене површине......................................................................................... 21.52% 
-саобраћајне површине и паркинг................................................................11.48%  
-пешачке површине........................................................................................7.20 % 
 
(Према ПГР Лозница ,максимални индекс заузетсти за парцеле на којима је 
предвиђено вишепородично становање у зони ширег градског центра где се 
налази предметна локација,потребно је обезбедити минимално 20 %  
зеленила а дозвољен индекс или степен заузетости на парцелама са 
комерцијалним функицијама износи 60 %).Основна намена површина и 
објеката,диспозиција,максималне зоне изграђености,саобраћајне површине 
на парцели,паркинзи и зелене површине,приказане су на графичким 
прилозима ,,План намене површина,,и ,,План саобраћаја,нивелације и 
регулације,,. 
 
-Услови за паркирање и уређење слободних површина 
 
За стамбене и пословне објекте паркирање возила се мора регулисати у 
оквиру парцеле. Потребно је обезбедити једно паркинг место или гаражно 
место по једној стамбеној јединици. Неопходан паркинг, односно гаражни 
простор, мора се обезбедити истовремено са изградњом објекта. Могућа је 
изградња подземно-надземних гаража у више нивоа.Паркинг површина је 
поплочана бетонским растер плочама тако да омогућава хумузирање 
површине и сађење траве.Преостале зелене површине хумунизирати и 



засадити смесу траве по избору инвеститора,препоручује се садња 
четинарског украсног растиња 

4.1.ИНТЕРВЕНЦИЈЕ НА ПОСТОЈЕЋИМ ОБЈЕКТИМА 

 

 На предметној парцели сви постојећи објекти су планирани за рушење. 
 
 
4.2.ПОМОЋНИ ОБЈЕКТИ И ГАРАЖЕ 

 

 Дозвољена је изградња помоћних објеката максималне спратности П са 
максималном висином од 5.0 м.Пошто на преметној парцели планирани објекат 
заузима 59.80% од дозвољених 60% непостоји могућност изградље помоћних 
објеката тако да су све потребне помоћне просторије смештене у оквиру 
предметног објекта. 

 
4.3.ОГРАЂИВАЊЕ ПАРЦЕЛЕ 

 

 Ограђивање предметне парцеле се може извршити зиданом оградом 
висине 0.90 м или транспарентном оградом висине 1.40 м.Зидане и друге врсте 
ограда постављају се на регулациону линију тако да ограда, стубови ограде и 
капија буду у оквиру парцеле која се ограђује.  
 
 

5.НАЧИН УРЕЂЕЊА СЛОБОДНИХ И ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА  

 

 Избор зеленила и партерно уређење може бити по избору инвеститора. За 
нове комплексе,обавезно је формирање зелених површина на минимално 20 
посто површине сваке парцеле. 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 ПГР Лозница,приступ 
предметној локацији је предвиђен директно из улице Болничке.У оквиру парцеле 
је предвиђена интерна саобраћајница ширине 2,5м која омогућава несметан 
приступ и потребну манипулацију возила која су  у власништву будућих 
станара.Такође је предвиђена и манипулативна површина од 3,00 м до 4,13 м која 
пролази кроз пасаж објекта и омогућава несметан приступ паркинг местима која 
се налазе у дворишту и у оквиру објекта.Такође том манипулативном површином 
се приступа и платформи за спуштање возила у подземну гаражу.У задњем делу 
дворишта се налази и плато који представља окретницу за возила. 

 
 
 
 
 



 
 
6.2.УСЛОВИ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ НА КОМУНАЛНУ ИНФРА СТРУКТУРУ 

 

6.2.1.ХИДРОТЕХНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА 

 
Постојеће стање 
 
Водовод 

 На предметној локацији постоји  постоји прикључак  на водоводну мрежу. 
 
Канализација 

 

 На предметној локацији постоји прикључак на фекалну канализациону 
мрежу. 
 
Планирано стање 

 

Водовод 

 

 У поступку израде пројектне документације инвеститор је обавезан да се 
придржава Техничких услова за пројектовање и прикључак на водоводну мрежу 
које је издало ЈП ,,Водовод и канализација,, у Лозници бр. 48/53 од 15.06. 2017. 
год.  као овлашћено предузеће за дистрибуцију воде.  Прикључак извести на  
постојећу уличну  водоводну PEHD цев пречника  најмање 100 m у којој радни 
притисак на месту прикључка износи од 3.5 до 4.5 бара . Прикључни цевовод од 
уличне водоводне цеви до водомерног склоништа пројектовати искључиво 
праволинијски,управно на уличну цев. Склониште за водомер пројектовати на 
удаљености од 3 м од регулационе линије унутрашњих димензија 1.20x1.20x1.30 
m, за један најмањи водомер а за сваки следећи водомер  склониште проширити 
за 30 цм до пречника фи 50 мм а преко фи 50 мм проширити за 50 цм , дужину 
шахте урадити према пратећим елементима водомера. Водомер се поставља 
минимум 30 цм од дна шахте са ослонцем испод. 
 

Поставити централни водомер који ће мерити укупну потрошњу воде у 
објекту, димензионисати га у складу са хидрауличким прорачуном  за предвиђени 
опсег потршње и поставити га у водомерно окно. Уколико се у објекту налази 
више засебних потрошача(станови,локали...) предвидети за сваку потрошачку 
јединицу посебан водомер који ће бити смештени у заједничким 
просторијама(ходницима). 
 
 
 
 
Канализација  

 

Планира се прикључење на фекални колектор у Болничкој  улици који је 
предвђен да се реконструише. У поступку израде пројектне документације 
инвеститор је обавезан да се придржава Техничких услова за пројектовање и 
прикључак на канализациону мрежу у складу са саглашношћу издатом од ЈП 
,,Водовод и канализација,, у  Лозници бр. 48/53 од 15.06. 2017.год. који је саставни 
део документације урбанистичког пројекта. Прикључну канализациону цев 
предметног објекта на уличну канализациону мрежу димензионисати тако да 



задовољи потребе свих садржаја у оквиру парцеле. Прикључна канализациона 
цев не сме бити мањег пречника од 200 мм. Подрумске просторије могу се 
прикључити на канализациону мрежу препумпавањем. Гранично ревизионо у 
кругу предментне парцеле предвидети на одстојању највише од  3 м од 
регулационе линије. У гранично ревизионо окно укључити све фекалне воде  са 
предметног објекта. Улични колектор је предвиђен само за фекалну канализацију 
и строго се забрањује укључење кишне канализације. 
 

Пројектовати прикључење од граничног ревизионог окна најкраћим путем 
до ревизионог окна на уличној канализацији  канализационом цеви са падом од 
2% до 6%. Дати цевовод поставити у слоју песка 10 цм изнад и испод цевовода у 
каналу са пројектованим падом минималне дубине 1 м. Пројекат радити тако да 
се прикључна цев  улива у улични ревизиони шахт на коти која је виша од коте 
дна уличног канализационог колектора за минимум 50 цм. Квалитет отпадних 
вода које се упуштају у улични колектор  градског канализационог система  мора 
одговарати Правилнику о техничким и санитарним условима за упуштање 
отпадних вода у градску канализацију, при чему темпратура воде не сме бити 
већа од 40 степени.У случају да се не изврши реконструкција колектора до 
пуштања објекта  у функцију потребно је изградити септичку јаму која ће 
сакупљати отпадне воде до прикључивања објекта на уличну мрежу. 
   
6.2.2.ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА 

 

Постојеће стање 
У обухвату Урбанистичког Пројекта не постоји нисконапонска дистрибутивна 
мрежа.Дуж тротоара на граници парцеле и јавне површине пролази надземна 
нисконапонска мрежа 0,4kV.Такође дуж тротоара пролази и 10kV кабал који је 
веза између ТС 10/0,4 kV Градска Кафана и ТС 10/0,4 kV Болница.У случају да 
предметни електроенергетски објекти буду сметали приликом извођења објекат 
инвеститиор је дужан да се обрати посебним условима за измештање истих. 
 
Планирано стање 
 
ПОТРЕБЕ У АНГАЖОВАНОЈ ЕЛЕКТРИЧНОЈ СНАЗИ 

Стамбено пословни објекат на предметној парцели пројектован је за колективно 
становање и један пословни простор. 
Грејање објекта је предвиђено конбиновано на електричну енергију  и гас где ће 
већи део стамбених јединица и локал бити грејан на гас. 
Процењена потребна нова ангажована снага је 27.6кW  
на бази биланса површина и искуствене просечне снаге по јединици површине. 
Према Техничким препорукама ЕПС-а бр. 14б од септембра 2001. год. овај 
објекат припада типу 3. стамбених насеља са централним грејањем и великом 
густином становања. 
Прецизнија једновремена снага ће бити одређена пројектом 
електроинсталација и на основу те снаге инвеститор ће тражити услове и 
сагласност за прикључење од надлежног електродистрибутивног предузећа. 
Технички услови за прикључење објекта су издати од ,,Електродистрибуције - 
Лозница,, бр. 4-14/16 од 04.03. 2016.год. 
 
ДИСТРИБУТИВНА КАБЛОВСКА МРЕЖА 

Прикључак објекта се изводи посебним подземним кабловским водом Х00 А 
4х16 мм2 дужине око 250 м са ТС 10/0,4 kV Градска кафана. Сервис до кабловске 
прикључне кутије и МРО на фасади објекта. 
Урбанистичким пројектом је дат начелни правац кабловских траса НН мреже 



са оријентационим положајем Кабловске прикључне кутије (КПК) а тачан положај 
и 
трасе подземних каблова ће бити обрађене пројектом спољашњег уређења. 
Развод електричне нисконапонске мреже у обухвату У.П. је предвиђен 
подземним кабловским водовима у зеленим површинама и испод саобраћајница у 
кабловској канализацији а у подрумским просторима у затвореним кабловским 
регалима. 
Кабловски водови се полажу у слободним зеленим површинама у кабловски 
ров дубине 0,8 м а испод саобраћајница у кабловску канализацију дубине 1 м. 
Унутрашње инсталације планираних објеката и технолошке опреме се своде 
преко мерних ормана на кабловске прикључне ормане (КПК) на фасади објекта. 
Мерење потрошње електричне енергије у објекту је директно, на 0,4 кВ напону 
преко трофазних двотарифних бројила у типизираном мерном орману у 
приземљу, 
Интерну расвету круга пројектовати на челичним стубовима висине 3-5 м и са 
фасаде објекта са светиљкама усаглашеним по облику и димензијама са 
постојећим окружењем. 
Напајање спољашње расвете се прикључује на инсталацију опште расвете у 
објекту. 
Пројектном документацијом предвидети инсталацију за изједначење 
потенцијала и заштиту од атмосферских пражњења у складу са прописима за ову 
врсту објеката. 
 
6.2.3.ТТ МРЕЖА 

Постојеће стање 

 
На предметној локацији у оквиру регулационих линија постоје ТК објекти(ТК кабл 
и ваздушни ТК извод). 
 
 Планирано стање 

 
На основу дописа бр. 05/у од 01. 03. 2016. год. у Лозници, „ Телеком Србија“ ИЈ 
Шабац одређује услове заштите постојећег кабла и даје услове  прикључења на 
ТК мрежу. Планираним радовима не сме се угрозити механичка стабилност и 
техничка карактеристика постојећих ТК објеката и каблова, не сме се угрозити 
нормално функционисање ТК саобраћаја и мора бити обезбеђен приступ ТК 
објектима и кабловима ради одржавања и евентуалних интервенција.Заштиту и 
обезбеђење постојећих ТК објеката обезбедити пре почетка било каквих 
грађевинских радова. 
 
Да би се објекта прикључио на ТК мрежу, обавеза је: 

- Да се у ходнику главног улаза одреди место за постављање ТК опреме(М-
ИПАН) за који планирати посебно електрично бројило. 

- Поред  М-ИПАН уградити и ТК извод који обавезно уземљити. 
- Уз регулациону линију са приступном улицом уградити помоћно кабловско 

окно. 
- Од условљеног ТК извода до условљеног окна у ров дубине 80 цм од 

будуће коте терена положити цев 110 мм. 
- При полагању ПВЦ цеви водити рачуна о углу савијања цеви ради 

несметаности полагања кабла кроз приводну цев. 
- Од унутрашњег кабловско ормана, развод телефонске инсталације извести 

инсталационим кабловима категорије II ТК ДСЛ  
-  

 



6.2.4.ГАСНА МРЕЖА 

 

У одговору на  захтев бр. 68/16 од 22. 02. 2016. год. у Лозници,који је поднет  
„ЛОЗНИЦА ГАС“, констатовано је да се предметни објекат налази у зони у којој је 
изграђена дистрибутивна гасоводна мрежа и да се објекат може прикључити на 
исту у Болничкој улици. Планира се прикључење објекта на дистрибутивну 
гасоводну мрежу. Грејање ће бити мешовито, са тим што ће се одређени број 
станова грејати на електричне котлове док ће станови који се буду грејали на гас 
имати сваки свој засебан мерни уређај. 
 

6.2.5.ТОПЛОВОДНА МРЕЖА  

 

Према техничким условима и подацима за израду урбанистичког пројекта  
издатим од стране ЈКП Топлана Лозница, бр. 103/16 од 22.02. 2016. У Лозници 
констатовано је да на предметној локацији нема инсталација даљинског система 
грејања ЈКП Топлана-Лозница и самим тим се и не планира прикључење објекта 
на исти. 
 

7.ИНЖИЊЕРСКО-ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ 

 

Инжињерскогеолошки услови нису дати јер нису рађена предходна 
инжењерскогеолошка 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 мишљењу Одељења планирање и изградњу Града Лознице бр.501-
28/2016-V од 25..03.2016.год. није потребна израда елабората о процени утицаја 
на животну средину. 
 

8.1.УРБАНИСТИЧКЕ  МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА 

 

Услови за заштиту од пожара издати од стране Министарства унутрашњих 
послова,Одељење за вандредне ситуације и спашавање у Шапцу, број 217-
1731/16-1 од 26.02. 2016. год. године обавезују да приликом израде урбанистичког 
пројекта на  КП  бр 3526, саобраћајнице унутар објекта и улазе-излазе треба 
пројектовати на начин да се обезбеди несметана евакуација, на основу члана 29 и 
41 Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр 111/09 и 20/15).У парцелу 
није потребно обезбедити улаз ватргасног возила јер објекат овг типа неподлеже 
прописима по којима је неопходан приступ возила. Потребно је предвидети 
спољну хидрантску мрежу у складу са Правилником о техничким нормативима за 
хидрантску мрежу („Сл. лист СФРЈ, БР. 30/91“).  Потребно је накнадно прибавити 
услове за пројектвање објеката.Потребно је предвидети прибавити и друге мере 
заштите од пожара  предвиђене важећим прописима. 
 

 

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 

 
На предметној локацији и  у њеној непосредној близини нема културних и 
природних добара које су под заштитом надлежних установа тако да се не дају 
никакви услови и мере заштите истих.Инвеститор се обавезује да уколико 
приликом земљаних радова наиђе на било какве археолошке остатке одмах 
обустави радове и обавести надлежне институције. 
 
 
 

10.  ТЕХНИЧКИ ОПИС 

 

Урбанистичким пројектом се дефинишу: 
-услови за изградњу објекта 
-услови за уређење простора на парцели 
-услови за прикључење постојећих и планираних објеката на комуналну 
инфраструктуру 

 
 На парцели је предвиђена изградња стамбено пословног објекта.Објекат је 
спратности По+П+4.У подруму је предвиђено паркирање возила и то на три 
клацкалице тако да ће бити могуће сместити шест возила,у подруму је такође 
смештена и платформа која са приземља спушта возила у подрум.Пешачка 
комуникација са подрумом је предвиђена степеницама.У подруму је предвиђена 
просторија за декомпресију у случају пожара.У приземљу је предвиђен пословни 
простор до улице у централнм делу објекта је степениште и лифт за комуникацију 
са стамбеним делом објекта а у задњем делу објекта је предвиђено паркирање 
возила и просторија за смештај опреме за лифт.На првом спрату су пројектована  
два двособна стана. На свим осталим етажама су пројектована по два двособна 
стана чија је организација и површине приказана на графичким прилозима у 
идејном решењу.У целом објекту је предвиђено осам станова и један пословни 
простора који је укупне површине 53.26м2 .Укупна бруто површина објекта са 
подземном етажом износи 1246.74 м2. 
Габарит објекта је сложен максималних димензија 11,00х 21,77м и приказан је на 
плану нивелације и регулације.Висина објекта до коте слемена износи 
17.81м.Кровна конструкција је урађена од чамове грађе и двоводна је.Кровни 
покривач је фалцовани лим.Атмосферска вода је са крова одведена олуцима и 
спроведена у уличну кишну канализацију. 
 
  
 
 
 
 
 
 



                   11. ВОЛУМЕТРИЈСКА АНАЛИЗА 
 

На основу обиласка терена и увида у постојеће стање предметна локација се 

налази у непосредној близини блокова у којима су предвиђене зграде 

вишепородичног становања а неке од њих су већ изграђене.Њихова спратност 

је  од П+3+Пк до П+6(Болничка улица и Улица Владислава Броњевског). За 

улице Владислава Броњевског, Улицу Др. Марина и Болничку улицу, урађени су 

планови детаљне регулација којима су предвиђени стамбени објекти спратности 

Пo+П+4. У блоку између улица Војводе Путника, Болничке и Улице Др. Марина у 

коме се налази предметна парцела бр. 3526 К.О. Лозница за коју се ради 

урбанистички пројекат за изградњу стамбено пословног објекта, није планирана 

израда планова нижег реда тако да су урбанистички параметри за предметну 

локацију преузети из информације о локацији и из Плана Генералне регулације 

за насељено место Лозница. Према ПГР Лознице, намена на предметној 

парцели и на осталим катастарским парцелама у горе наведеном блоку је 

предвиђена да буде вишепородично становање са комерцијалним садржајем. 

Горе описана волуметрија је приказана на графичким прилозима постојећег и 

планираног стања ове волуметријске анализе. 



 
 

Постојеће 

стање: 

 

Графички прилог бр. 1: Приказ из Болничке улице  

  

 

 

 

Графички прилог бр. 2: Приказ из Улице Др. Марина 

 



 

 

Графички прилог бр.3.: Приказ из Болничке улице 

 

 

 

Легенда: 

 

  ПОСТОЈЕЋИ ОБЈЕКТИ 

ПРЕДМЕТНИ ОБЈЕКА



 

 

 

Планирано стање: 

 Графички прилог бр. 1: 

Приказ из Болничке улице 

 

 

 

 

Графички прилог бр. 2:Приказ из Улице Др. 

Марина

 
 

 



Графички прилог бр. 3:Приказ из Болничке улице 
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 БУДУЋИ ОБЈЕКТИ ПО ПЛАНОВИМА НИЗЕГ  РЕДА 

ПРЕДМЕТНИ ОБЈЕКАТ
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