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1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ  

 
- Члана 60. Став 2. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" 

бр.72/2009, 81/2009 - исправка, 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 
- одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 
83/2018, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21), и Правилника о садржини, начину и 
поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (Службени 
гласник РС", бр.32/2019) 

- Просторни план града Лознице („Службени лист града Лозница“ број 13/11) 
- Записник Комисије за планове градске управе града Лознице са 11. седнице 

одржане, дана 17.05.2022.године 
- Закључак ROP-LOZ-28657-LOC-1/2021 од 06.09.2021.године 
 
 
 
 
2. ОБУХВАТ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА  

 
Обухват предметног Урбанистичког пројекта су грађевинске парцеле бр.2347,4450 и 
2410/4 КО Доњи Добрић у површини од 20673м2, којe су  обрађене Простoрним 
планом града Лознице („Службени лист града Лозница“ број 13/11). Парцела 2347 је 
дислоцирана у односу на парцеле 4450 и 2410/4 и она је површине 3673м2, док је 
парцела 4450 површине 15000м2, а парцела 2410/4 је 2000м2.  
 
 
Анализа постојећег стања  

 
Изградња планираних објеката за фарму кока носиља (управна зграда, производни 

објекти товилишта 1 и 2, помоћни објекти котларница и сењак, отворена 

надстрешница- објекат за одлагање чврстог стајњака) је предвиђена на 

к.п.бр.2347,4450 и 2410/4 у КО Доњи Добрић, према препису листа непокретности 

бр.1146, којe се налазе у оквиру Простoрним планом града Лознице („Службени лист 

града Лозница“ број 13/11). Инвеститор је за изградњу предметих објеката исходовао 

Локацијску дозволу бр.353-143/2013- од 12.02.2014.године, а затим и грађевинску 

дозволу 351-147/2015-V од 12.06.2015.године и измену тог решења услед промене 

инвеститора  ROP-LOZ-28657-LOC-1/2021 од 15.05.2017.године. 

Инвеститор је променио узгој кока носиља у узгој товних пилића и ради тога подне о 
захтев за локацијске услове. Надлежни орган је одбило захтев Закључком бр. ROP-
LOZ-3077-LOCH-1/2020 12.02.2020.године, где се наводи да је намена предметној 
парцели 4450 КО Доњи Добрић једним делом грађевинско земљиште, а делом 
пољопривредно и да '' није могуће дозволити изградњу објеката нити применити 
различита правила грађења из важећег плана на једној парцели која представља 
делом грађ  евинско земљиште, делом пољопривредно и делом јавну површину-река''. 
У међувремену је донет нови Просторни план и инвеститор је поново подено захтев за 
локацијске услове и опет је одбијен Закључком бр. ROP-LOZ-28657-LOC-1/2021 од 
06.09.2021. године, где се инвеститор упућује на израду урбанистичког пројекта, јер је 
''за комплексе са површином од 0,3до 2,0ха обавезна израда Урбанистичког пројекта''. 
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По налогу Одељења, инвестиотр је прикупио услове од имаоца јавних предузећа за 
израду урбанистичког пројекта, али је у међувремену важећи Плански документ 
стављен ван снаге и враћен је стари Просторни план, по коме није могуће вршити 
изградњу према намени. Према свему горе наведеном, инвестиотр је затражио 
мишљење Комисије за планове да му се омогући израда Урбанистичког пројекта, што 
је Комисија на својој 11. седници одржаној дана 17.05.2022.године одобрила. 
Положај предметних парцела је приказан на графичком прилогу бр.1 (Извод из Плана).  

 
3. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 

 

Правила уређења за предметне парцеле су споменуте у делу 2.1. Анализа 

постојећег стања у смислу неодговарајуће намене те се стога и приступило изради 

Урбанистичког пројекта.   

Према потребама и жељама 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. 

 
 

3.1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА И НАМЕНА ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА 

 

Локација предметне парцеле к.п.бр. 2347,4450 и 2410/4 К.О. Доњи Добрић је у 

обухвату  Простoрног плана града Лознице („Службени лист града Лозница“ број 13/11, 

чија је намена једним делом грађевинско земљиште, а делом пољопривредно и јавна 

површина – река. У графичкој документацији приложен је извод из Просторног плана 

(Лист ½ ) који је стављен ван снаге, а за чију су израду коришћене  дигитализоване 

катастарске подлоге и где се јасно може видети да водоток-река  није у обухвату 

предметних парцела, већ да се граничи са њима.  Водоток-река на терену је исушени 

канал. 

 
 

3.2. ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА 
 
 

На парцелама 4450 и 2410/4 се планира фарма за живинарство - управна зграда, 

производни објекти товилишта 1 и 2, помоћни објекти котларница и објекат за 

одлагање сламе за простирање и одлагање био масе за огрев, а на парцели 2347 

отворена надстрешница- објекат за одлагање чврстог стајњака за фарму пилића. 

 
На фарми су предвиђени следећи објекти: 
- Објекти за тов пилића (товилишта) број 1 и 2 
- Управна зграда бр.3 (портирница и управна зграда) 
- Помоћни објекат број 4 (котларница) 
- Помоћни објекат бр.5 (за одлагање сламе за простирку и одлагање биомасе за 
огрев) 
-          Отворена надстрешница- објекат за одлагање чврстог стајњака  
- Укупне нето површине П=6112,15м2 
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- Укупне бруто површине П=6852,81м2 
 
Главни објекти за тов пилића  бр.1 и бр.2 
 
 Објекти фаме за живинарство у којима се врши узгој товних пилића су две хале 
приближно идентичних димензија капацитета од 26.500 и 23.000 товних пилића. То су 
две засебне целине у које се довозе пилићи. Циклус това траје од 39 до 42 дана . 
Објекат је опремљен елекричним инсталацијама, инсталацијама за снабдевање 
питком водом и инсталацијама за одвођење фекалних вода.  
 
Производни објекат број један је димензија 126,27x19,65м укупне НЕТО  површине 
2531.37м2 и састоји се од помоћних просторија (остава, ходник, канцеларија, 
гардероба и тоалет) и товилишта нето површине 2486.97м2.  
 
Вентилација у објектима је аутоматизована.  
У халама за производњу су испоштовани прописи из правилника о условима за 
добробит животиња а у погледу простора за животиње, просторија и опреме у 
објектима у којима се држе узгајају и стављају у промет животиње у производне сврхе, 
начину држања, узгајања и промета појединих врста икатегорија животиња као и 
садржини и начину вођења евиденције о животињама ( правилник објављен у “Сл. 
Гласник РС “ бр. 6/10)  
 
Објекат бр.3- Управна зграда са портирницом 
 
 
 Управна зграда са портирницом се налази на улазу на парцелу и служи за 
осигурање и контролу производње на фарми, у њеним просторијама се налазе 
портирница, две канцеларије, остава, чајна кухиња, тоалет, остава, трпезарија  за 
раднике и туш и тоалет за раднике. 
 
Објекат бр.4- Помоћни објекат 
 
 Помоћни објекат бр. 4 се налази на предњем делу парцеле. У објекту се налази 
котларница на био масу и две оставе за огрев. Део објекта је анекс у виду 
надстрешнице. 
 
Објекат бр.5- Помоћни објекат 
 
 Помоћни објекат бр. 5 је предвиђен за смештај сламе за простирање од које ће 
се правити биомаса за потребе котларнице. 
 
Објекат на к.п.бр.2347 КО Доњи Добрић 

 
Отворена надстрешница је  објекат за одлагање чврстог стајњака са фарме. 

 
 

3.3. ПРИСТУП ПАРЦЕЛАМА 

 
Приступ парцели за посетиоце и запослене је предвиђен са источне стране са 

приступног пута са парцеле 3318 КО Доњи Добрић.  
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3.4. УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА 
 

Објекат бр.3 је постављен на грађевинску линију на 5,00м од регулационе линије. 
Остали објекти су повучени од грађевинске линије ка дубини парцеле. Од бочних међа 
објекат бр.1 је удаљен на  6,32м од северне парцеле 2409 и јужне бочне међе објекат 
бр.5 је удаљен 16,56м, а од задње објекти бр.1,2 и 5 су удаљени 22,00м. Објекат на 
к.п.бр.2347 КО Доњи Добрић постављен је на остварену грађевинску линију на 6,23м, 
на 3,57м од бочне к.п.бр.2346 и на 3,51м од друге бочне к.п.бр.2348 КО Доњи Добрић. 
Од далековода удаљен је на 22,74м, а од задње међе на 96,32m.  
Објекти су предвиђени спратности мах Пр+0.  
Проценат заузетости је 40,31% а кров је кос нагиба  од 20%.  
Одводњавање се врши преко олучних вертикала које треба спровести на зелену 
површину у оквиру парцеле.  
 

3.5. УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА 
3.5.1.1. ИЗВОД ИЗ ПЛАНА-УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ 

 

3.5.1.2. Правила грађења за објекте   

 

Правила урбанистичке регулације и парцелације за објекте на пољопривредном 

земљишту 

 

Пољопривредно земљиште обухвата површине намењене пољопривредној 

производњи и то: оранице, баште, воћњаке, винограде, плантаже, расаднике, 

стакленике и пластенике, пољозаштитне појасеве, угаре, вишегодишње засаде, 

ливаде, пашњаке, рибњаке, итд.. 

На подручју плана предвиђена је изградња објеката компатибилних основној намени 

за развој интензивне или еколошке пољопривредне производње и то у оквиру 

пољопривредног земљишта.  

Основни принципи 

- Коришћење обрадивог пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе 
вршиће се према условима утврђеним Законом о пољопривредном земљишту ("Сл. 
гласник РС", бр. 62/06, 65/08 и 41/09). 

- Пољопривредно земљиште користи се за пољопривредну производњу и не може се 

користити у друге сврхе, осим у случајевима и под условима утврђеним овим 
Планом. 

- Забрањено је испуштање и одлагање опасних и штетних материја на 
пољопривредном земљишту и у каналима за одводњавање и наводњавање. 

- Забрањено је коришћење биолошки неразградиве фолије на обрадивом 
пољопривредном земљишту. 

Намена објеката 

У зони пољопривредне производње дозвољена је изградња објеката који не 

угрожавају подручје водоизворишта и то: 

- магацини репроматеријала (семе, вештачка ђубрива, саднице и сл.), објекти за 
смештај пољопривредне механизације, објекти за производњу воћа и поврћа у 
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затвореном простору (стакленици, пластеници), објекти за производњу гљива, 
рибњаци, сушаре за воће и поврће, хладњаче, објекти за финалну прераду 
пољопривредних производа и објекти намењени за интензиван узгој стоке, перади 
и крзнаша (фарме, кланице и сл.). 

Стамбени објекти у функцији пољопривредне производње изван грађевинског 

подручја, могу да се граде само за властите потребе и у функцији обављања 

пољопривредне делатности.  

Типологија објеката 

Објекти намењени пољопривредној производњи су слободностојећи објекти (стамбени 

и производни) или групације слободностојећих објеката међусобно функционално 

повезаних (производни). 

Правила за формирање комплекса 

Величина парцеле (комплекса) на којој је могућа изградња објеката у функцији 

примарне пољопривредне производње утврђује се зависно од врсте и интензитета 

производње према следећим условима: 

пољопривредни објекти минимална величина комплекса 

– за сточарску производњу 2ha 

– за узгој перади и крзнаша 0,5ha 

– за ратарску производњу на поседу 1ha 

– за узгој воћа и поврћа на поседу 1ha 

– за виноградарство на поседу 0,5ha 

– за узгој цвећа на поседу 0,25ha 

Максималан степен заузетости земљишта под објектима је 50%, а макс. спратност П+Пк. 

Позиционирање објеката и  мере  заштите од утицаја пољопривреде 

За позиционирање  производних објеката који су у функцији пољопривреде примењују 

се следећа минимална заштитна одстојања: 

од саобраћајнице (државног пута 1. и 

2. реда и општинског пута) - 

100m; и  

од грађевинског подручја насеља - 

500m*. 

*(не односи се на стакленике, 

пластенике и силосе) 

Одстојање између стамбених објеката 

и ораница (воћњака) који се 

интензивно третирају вештачким 

ђубривом и пестицидима је минимум 
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800m. 

У заштитном појасу између границе 

пољопривредне парцеле и водотока од 

10m није дозвољено коришћење 

пестицида и вештачких ђубрива. 

 

 

ПОЉОПРИВРЕДНИ ОБЈЕКТИ У  

ФУНКЦИЈИ РАТАРСТВА 

 

 

Позиција објеката за узгој стоке (сточне фарме) одређује се у складу са капацитетом 

објекта и положајем објекта у односу на насеље. Објекти за узгој стоке, перади и 

крзнаша које имају преко 50 условних грла не могу се градити на заштићеним 

подручјима природе и на подручју водозаштитних зона. 

 

 

 

 

ПОЉОПРИВРЕДНИ ОБЈЕКТИ ЗА 

УЗГОЈ СТОКЕ 

Минимална заштитна одстојања између 

границе комплекса сточне фарме и 

објеката у суседству су:  

– од стамбених зграда,  државних 
путева 1. , као и већих речних токова 
- 200m;  

– од стамбених зграда,  државних 
путева 2. реда, као и мањих речних 
токова - 100m; и 

– од изворишта водоснабдевања - 
800m. 

 

 

Наведена растојања могу бити и већа ако то покаже процена утицаја на животну 

средину за фарме са преко 500 условних грла, као и објекти од општег интереса 

утврђени на основу закона. 

Минимални капацитет основне производње уз који може да се одобри изградња 

објекта примарне дораде или прераде (кланица, хладњача, и сл.) износи 100 условних 

грла. 
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Правила за изградњу објеката за прераду и финалну обраду производа 

пољопривреде 

У ове објекте се сврставају објекти у којима се прерађују примарни производи биљног 

и животињског порекла (прерађивачи воћа, поврћа, лековитог биља, млека, меса и 

сл.). Поред наведених, у ове објекте могу се сврстати и објекти за занатске производе 

(производи од вуне, трске и сл.). Правила за изградњу ових објеката су: 

- граде се на земљиштима лошије бонитетне класе (од III); 
- поред производних капацитета, унутар комплекса могуће је планирати и градити 

објекте пословних, услужних и снабдевачких функција; 
- обавезан прилазни пут са тврдом подлогом; 
- обавезна снабдевеност инсталацијама неопходним за производни процес; 

препоручује се коришћење алтернативних извора енергије; 
- загађене отпадне воде је обавезно пречистити пре испуштања у реципијент; 
- неоргански отпад одвозити на одговарајуће депоније, а органски на даљу прераду; 

 Правила за изградњу стаја за гајење стоке – фарме 

- стаје за гајење стоке лоцирати на мање квалитетним типовима земљишта (V - VIII 
бонитета класе); 

- обавезна је израда Процене утицаја на животну средину; 
- објекти се не смеју лоцирати на правцу ветрова који дувају ка насељеном месту; 
- земљиште не сме бити подводно и мора имати добре отоке атмосферских вода; 
- круг фарме мора бити довољно простран да обезбеди функционалну повезаност 

објекта и мора бити озелењен; 
- фарма мора бити ограђена. Висина ограде је мин. 2,0 м и мора онемогућити 

пролаз животиња; 
- у оквиру фарме обезбедити два одвојена блока: технички (објекти за запослене - 

пословни објекти, објекат за боравак, као и потребни пратећи објекти – котларнице, 
машинске радионице, складишта) и изоловани - производни део; 

- уколико се граде фарме за узгој различитих врста животиња, производне целине 
за сваку врсту животиња морају бити међусобно удаљене 250-500 м, зависно од 
капацитета фарме, са посебним улазом и ветеринарско-санитарним чвором; 

- обавезно је снабдевање фарме довољним количином воде која мора бити 
бактериолошки и хемијски исправна. Унутар комплекса обезбедити водоводну 
мрежу; 

- повезивање фарме са мрежом јавних путева треба да је прилазним путем са 
тврдом подлогом или истим коловозним застором као и јавни пут (у дужини од 50м) 
на који се прикључује, ширине мин. 5,0 м; 

- објекти на фарми морају имати канализациону мрежу за прихватање и одвођење 
отпадних вода. Отпадне воде и осека се обавезно морају пречистити пре 
испуштања у реципијент; 

- обавезно је снабдевање свих објеката на фарми електричном енергијм и другим 
инсталацијама и енергентима неопходним за несметано коришћење објеката; 

- могуће је градити и мини фарме (до 50 условних грла стоке) односно мање 
производне погоне за прераду пољопривредних производа (мини кланице 
капацитета до 50 условних грла стоке, мини млекаре, млинови, сушаре) уз примену 
свих хигијенско-техничких и еколошких услова. 
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3.6. НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ 
 
У складу са планираним решењем комплекса у обухвату урбанистичког пројекта 

достигнути су следећи параметри: 

-земљиште обухваћено пројектом (кп бр.4450 и 2410/4)...................17000м2 

-спратност објеката.................................................................................. Пр+0 

-укупна бруто површина  објекта..................................................... 6902,20м2 

-површина за израчунавање заузетости...........................................6902,20м2  

-индекс заузетости..................................................................................40,60% 

-индекс изграђености..................................................................................0,41 

-зелене површине...................................................................................37,48% 

-интерне саобраћајне површине.............................................................20,14% 

 

 

-земљиште обухваћено пројектом (кп бр.2347)....................................3673м2 

-спратност објекта................................................................................... Пр+0 

-укупна бруто површина  објекта...................................................... 762,00м2 

-површина за израчунавање заузетости............................................762,00м2  

-индекс заузетости.................................................................................20,75% 

-индекс изграђености..................................................................................0,21 

-зелене површине....................................................................................66.70% 

-интерне саобраћајне површине.............................................................12,55% 

 

 

4.  ИНТЕРВЕНЦИЈЕ НА ПОСТОЈЕЋИМ ОБЈЕКТИМА 

 
На парцели 4450 КО Доњи Добрић је изграђено 3 објекта. Објекат  бр.1 за тов пилића 
димензија 123,27мх19,75м  и објекат бр.2 за тов пилића димензија 123,27мх16,63м и 
објекат бр.4 помоћни објекат - котларница димензија 24,37мх12,26м. 
 
 

4.1. ОГРАЂИВАЊЕ ПАРЦЕЛЕ 

 
Фарма мора бити ограђена. Висина ограде је мин. 2,0 м и мора онемогућити пролаз 
животиња. 
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5. НАЧИН УРЕЂЕЊА СЛОБОДНИХ И ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА  
 
Круг фарме мора бити довољно простран да обезбеди функционалну повезаност 
објекта и мора бити озелењен; 
  

6. НАЧИН ПРИКЉУЧЕЊА НА ИНФРАСТРУКТУРНУ МРЕЖУ 

 
6.1. САОБРАЋАЈНО РЕШЕЊЕ 

 
У складу са нивелационим и регулационим решењем Просторног плана, приступ 
предметној парцели је са постојеће саобраћајнице – некатегорисаног пута. 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 
 
За предметну локацију постоји водоводни прикључак са дистрибутивног цевовода 
питке воде ПЕХД ø110.  
 
Канализација 
 
На предметној локацији не постоји изграђена канализациона мрежа. 
 
Планирано стање 

 

У поступку израде пројектне документације инвеститор је обавезан да се придржава 
Урбанистичких услова за пројектовање и прикључак на водоводну мрежу које је 
издало ЈП'' Водовод и канализација'' у Лозници  бр.2/1282 од 05.01.2023.године. 
 
 
Водовод 
 
Снабдевање планираног објекта водом је могуће остварити. Прикључак би био 
планиран на цевовод у Улици Жикице Јовановић. 
 
Канализација  
 

Отпадне воде планирати да се спроводе у септичку јаму.  
 

УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ 
 
 ВОДОВОД 
 
1. Прикључни цевовод водоводне мреже за предметни објекат димензионисати 

тако да задовољи потребе свих садржаја у оквиру објекта. Димензионисање 
прикљуцчног цевовода и водомера изврсшити на основу хидрауличког прорачуна, који 
мора бити саставни део пројекта, а према графикону и табели 1 : број корисника 
(станара) = број станова x3. 
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2. Користећи постојећи водоводни прикључак у оквиру катасатрске парцеле. У 
колико постојећиводовдни прикључак не задовољава потребе планиране градње, 
потребно је да нам се обратите захтевом за проширење. Гаратује се законски 

минимални притисак од 2 бара. У случају високог притиска, уградња регулатора 
притиска пада на терет корисника. 

 Индивидуални водомери који се уграђују у вишепородичним стамбено-
пословним и пословним објектима морају бити из текуће или евентуално 
претходне године. 
 

3.    Уколико на предметној парцели постоји изграђен водоводни прикључак обавезно 
је измирење дуговања пре почетка планиране изградње као и захтев за демонтажу 
водомера који се ставља ван употребе. Уколико инвеститор планира да задржи 
постојећи прикључак као градилишни обавезан је превод на новог власника. 
 
4. Прикључни цевоводод уличне водоводне цеви до водомерног сконишта 
пројектовати искључиво у правој линији, управно на уличну цев. Не дозвољавају се 

никакви хоризонтални и вертикални преломи на делу цевовода од прикључка до 
водомера. Дати цевовод поставити у слоју песка 10 цм испод и изнад цевовода у 
каналу минималне дубине 1 м. На делу трасе прикључног цевовода који пролази испод 
саобраћајница и тротоара затрпавање рова изнад слоја песка предвидети шљунком. 
 
5. Систем водоводног прикључка мора да садржи: 
Спојне елементе са разводном мрежом (придрзавати се ЈУС-а за огрлицу са вентилом 

и приљудак и огранак ) 
ПЕ, ливено-гвоздене или ПВЦ цеви за радни притисак од 10 бара, печника према 
пројекту. 
Водомер типа који је одобрен од Савезног завода за мерне и драгоцене метале. 
Два вентила , пропусни пре водомера и пропустни са испустом иза водомера. Остале 
неопходне фазонске комаде 
Склонишсте за водомер. 

 
6. Склониште за водомер пројектовати на удаљености до 3 м од регулационе 
линије, унутрашњих димензија 1,20x1,20x1,30 м, за један најмањи водомер, а за сваки 
следећи водомер склониште за водомер проширити за 30 цм до пречника ø50мм а 
преко ø50мм проширити за 50цм , дужину шахте урадити према пратећим елементима 
водомера. Водомер се постављана минимум 0,30м од дна шахте са ослонцем испод. 
Поклопац мин прецника 60,0 цм позиционирати изнад водомера. Склониште за 

водомер пројектовати од водонепропусног бетона. 
 
7. Уколико се у оквиру објекта налази више засебних потрошача (станови, локали 
и сл.) предвидети за сваку потрошачку јединицу посебан водомер, , који ће бити 
смештени у водомерном окну и димензионисани у складу са хидрауличким прорачуном 
за предвиђени опсег потрошње. Изузетно, може се одобрити прикључење горе 
наведене предметне парцеле преко друге парцеле, уз претходно добијену сагласност 

власника парцеле кроз коју пролази прикључни цевовод. 
Контролни водомер за санитарну воду поставити у водомерном окну и димензионисати 
у складу са хидрауличким прорачуном за предвидени опсег потрошње. 
ОБАВЕЗНО поставити засебан водомер за мерење санитарне воде за сваки пословну 
јединицу. 
За пожарну воду предвидети засебан водомер и који треба поставити  у водомерном 
окну, димензионисан у складу са хидрауличким прорачуном за предвидени опсег 

потрш*ње. 
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Извршити раздвајање санитарне и пожарне воде у водомерном окну. 
  
 

ТАБЕЛА 1 
    

Величи
на 
водоме
ра 

m'/h 

Пречник 
водомера 
mm 

Отпор у 
водомеру по 
јединици 
оптерећења 
у VS 

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

(број јединица оптерећења) 

1 2 3 4 5 

3 15 0.90000 0.264 
/1.1) 

0.373 
(2.2) 

0.456 
(3.3) 

0.527 
(4.4) 

0.589 
(5.6ć 

5 20 0.32400 0.439 
(3.1) 

0.621 
(6.2) 

0.761 
(9.3) 

0.878 
(12.3) 

0.982 
(15.4) 

7 25 0.16530 0.615 
(6.0) 

0.868 
(12.1) 

1.065 
(18.1) 

1.230 
(24.2) 

1.375 
§30.3/ 

10 30 0.08100 0.878 
(12.3) 

1.242 
(24.7) 

1.521 
(37.0) 

1.757 
(49.4) 

1.964 
(61.7) 

20 40 0.02025 1.757 
(49.4ć 

2.484 
Đ98.8) 

3.043 
(148.1) 

3.514 
197.5 

3.928 
(246.9) 

30 50 0.00506 3.514 
(197.6) 

4.968 
(395.2) 

6.086 
(592.4) 

7.028 
(790.0) 

7.858 
(987.6) 

 
 
КАНАЛИЗАЦИЈА  
 

На предметној локацији не постоји изграђена канализациона мрежа. 
Отпадне воде се спроводе у септичку јаму на дну парцеле капацитета 
довољног за потребе Управне зграде. Инвеститор има склопљен Уговор са 
ЈКП''Наш дом'' у вези чишћења исте. 
 

 

6.2.2. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА 

 

 

Постојеће стање  

 

Електроенергетска инфраструктура 

 

У поступку израде пројектне документације инвеститор је обавезан да се придржава 
претходних услова за пројектовање и прикључак на електроенергетску мрежу 
бр.20700-D-09.14-225167-21 од 18.11.2021.године: 
– Прикључни ДВ 10 kV пролази уз саму парцелу к.п.бр.4450, тако да се прикључење 

будуће ТС може планирати са овог далековода. Што се тиче парцеле 2347, 
далековод прелази директно преко ње, тако да се у обзир морају узети сигуросне 
удаљености и сигуросне висине приликом било какве градње 

– Сматра се да вод прелазипреко зграде и кад је растојење хоризонталне пројекције 
најближег проводника у неотклоњеном положају од зграде мање од 3,0м за 
водовввве називног напона од 20 kV и мање од 5,0м за водове називног напона 
већег од 20 kV (члан 103. Правилника) 
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– За водове у насељеним местима сигуросна висина износи 7,0м(члан 112, 
Правилника) 

– За стално приступачне делове зграда (тераса, балкон, грађевинске скеле и сл.) 
сигуросна висина и сигуросна удаљеност износе (члан 105. Правилника): 
6. Сигуросна висина    5метара 
7. Сигуросна удаљеност  4метра, 

 
– Грађевинске радове у близини електроенергетских објеката вршити ручно, без 

употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите 
 

- Најкасније осам дана  пре почетка било каквих радова у близини у близини 
електроенергетских објеката, инвеститор је у обавези да се писменим путем 
обрати Служби за припрему и надзор одржавања ОДС''ЕПС Дистрибуција'' доо 
Београд, Огранак Електродистрибуција Лозница у Лозници, у коме ће навести 
датум и време почетка радова, одговорно лице за извођење радова за 
извођење радова и контакт телефон. 

- У случају за потребе за измештањем електроенергетских објеката, морају се 
обезбедити алтернативне трасе и инфраструктурни коридори уз претходну 
сагласност ОДС''ЕПС Дистрибуција'' доо Београд, Огранак 
Електродистрибуција Лозница у Лозници. Трошкове постављања 
електроенергетских објеката на другу локацију, као и трошкова градње, у 
складу са чланом 217. Закона о енергетици (''Службени гласник РС''број 145/14) 
сноси инвеститор објекта због чије се градње измешта постојећи објекат. 

- Заштиту и обезбеђење постојећих објеката ОДС''ЕПС Дистрибуција'' доо 
Београд треба извршити пре почетка било каквих радова и предузети све 
потребне и одговарајуће мере предострожности како не би, на било који начин, 
дошло до угрожавања механичке стабилности, техничке исправности 
предметних објеката. 

- Ближе услове за пројектовање и прикључење, као и подлогу за израду пројекта 
за грађевинску дозволу треба извршити (или пројекта за извођење) Огранак 
Електродистрибуција Лозница ће потписати у редовном поступку у обједињеној 
процедури. 

 

 

6.2.3.ТТ МРЕЖА 

Телекомуникациона инфраструктура 
 
ТТ мрежа 
 
Не постоје изграђени ТК  објекти у оквиру грађевинских линија. ''Телеком Србија'' 
Предузеће за телекомуникацију ад издало је Сагласност на урбанистички пројекат 
бр.Д209-531246/1 БРОЈ ЗА ЛКРМ:39 од 15.12.2021.године. 
 Услови ће бити одређени у обједињеној процедури за прибављање грађевинске 
дозволе.  

 

6.2.4.ГАС   МРЕЖА 

 

Према Техничким условима LG-518/21 од 25.10.2021.године које је издало ''Лозница-

гас''  ДОО из Лознице предметни комплекс је у зони у којој није изграђена 

дистрибутивна гасна мрежа, па није могуће  предметни комплекс прикључити као 

будућег потрошача. 
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6.2.5.ТОПЛОВОДНА МРЕЖА 

 
Према техничким  условима  и подацима  за израду урбанистичког  пројекта 

издатим од стране ЈКП Топлана Лозница, бр. 510-1 од 12.10.2021. констатовано је да 
на предметној локацији не постоји инсталација даљинског система грејања ЈКП 
Топлана-Лозница, тако да не постоје одређени услови и ограничења за коришћење 
простора битниих за израду урбанистичког пројекта за изградњу фарме за узгој товних 
пилића на к.п.бр. 4450 и 2410/4 КО Доњи Добрић и објекат ђубришта на к.п.бр.2347 КО 
Доњи Добрић.  
 

7.ИНЖИЊЕРСКО-ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ 

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

5м ако нема подземних вода, пројекат треба да садржи и пројекат јаме и техничких 

услова за сигурно извођење радова 

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

агрегата крупнозрне фракције и у зонама сталног или привременог високог нивоа 

подземних вода неопходне су подлоге од „иберлауфа“. 

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

уроњење подземних вода  

 

8. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Планом је одређено да се за потребе изградње фарме ради Процена утицаја 

пројекта на живоотну средину. 

 

8.1. ЗАШТИТА ЗЕМЉИШТА И УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ 

Обезбедити највиши ниво комуналне хигијене кроз дефинисање параметара за 

постављање специјалних судова за привремено сакупљање отпада на одговарајућим 

бетонским површинама, према Условима КЈП''Наш дом'' бр.832/1 од 

06.10.2021.године.  

Сакупљање чврстог стајњака од живине се одвози на парцелу 2347 КО Доњи 

Добрић специјално намењену за одлагање истог. 

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

14/2016), као и подзаконска акта. 

 

8.1. УРБАНИСТИЧКЕ  МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА 

У поступку израде пројектне документације инвеститор је обавезан да се придржава 

услова за потребе израде урбанистичког пројекта које је издало Министарство 

унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације Одељење за ванредне ситуације 

у Шапцу 09.33 број 217-16315/21-1 од 22.10.2021. године, где је наведено да: 

• Пре издавања локацијских услова потребно од стране органа 
надлежног за заштиту од пожара прибавити и посебне услове у погледу 
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мера заштите од пожара и експлозија за безбедно поставтъање објеката 
са запаљивим и горивим течностима и запањивим гасовима у складу са 
одредбама чл. 6 Закона  о запањивим и горивим течностима и запањивим 
гасовима  („Сл. гласник PC“, бр. 54/15) и одредбама чл. 20 став 1 Уредбе 
о локацијским условима („Сл. гласник PC“, бр. 115/20), 

• Пре издавања локацијских услова потребно од стране органа 
надлежног за заштиту од пожара прибавити посебне услове у погледу 
мера заштите од пожара и експлозија сходно чл. 20 став 2 Уредбе о 
локацијским условима („Сл. гласник PC“, бр.115/20) узимајуhи у обзир да 
урбанистички пројекат не може садржати све неопходне могуhности, 
ограничеіъа у услове за изградіъу објекта, односно све услове заштите од 
пожара и експлозија, 

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

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

• Фазну градњу, уколико he градња трајати дуже, предвидети на начин 
да свака фаза представња техничко — технолошку целину, која може 
самостално да се користи,  

• Придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за 

заштиту индустријских објеката од пожара („Службени гласник PC“, бр. 
1/18), 

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

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

• Реализацију објекта извршити у складу са одредбама Правилника о 
техничким мерама за погон и одржавање електроенергетских постројења 
и водова (''Сл.лист СФРЈ''. Бр. 41/93) 

• Придржавати се одредби Правилника о техничким норамтивима за 

уземљење електроенергетских постројења називног напона изнад 1000V 
(''Сл.лист СрЈ'', бр. 61/95), 

• Придржавати се одредби Правилника о техничким норамтивима за  
електроенергетских постројења називног напона изнад  1000V  (''Сл.лист 
СФРЈ'', бр.4/74, 13/78 ''Сл. лист СРЈ'', бр. 61/95), 

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

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

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

• Придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за 
вентилацију или климатизацију („Сл. лист СФРЈ“, бр. 38/89 и „Сл. гласник 
PC“, бр. 118/14-измене и допуне), 
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као и других Правилника и стандарда са аспекта заштите од пожара који произилазе 

из горе наведених законских и подзаконских аката. 

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

тим прописима предвиђени. 

 
 

8.2. УРБАНИСТИЧКЕ  МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ 

НЕПОГОДА 

Приликом  утврђивања  регулације  и грађевинских  линија  и услова  за  изградњу 
објеката,обезбеђени   су   основни   услови   проходности   у  случају   зарушавања 

објеката. Сви нови објекти морају бити пројектовани и изведени према условима из 

сеизмике и са постављеним громобранима. 

 

 

9.МЕРЕ ЗАШТИТЕ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ И ПРИРОДНИХ ДОБАРА 

 
На локалитету не постоје објекти који су утврђени као вредни објекти градитељског 

наслеђа, те стога није потребно тражити сагласност Завода за заштиту споменика 

културе. 

Инвеститор   се  обавезује   да  уколико приликом  земљаних  радова  наиђе  на  

било  какве  археолошке  остатке  одмах обустави радове и обавести надлежне 

институције. 

 

10.  ТЕХНИЧКИ ОПИС 

Урбанистичким пројектом се дефинишу: 

-услови за изградњу објекта 

-услови за уређење простора на парцели 

-услови за прикључење постојећих и планираних објеката на комуналну 
инфраструктуру 

На парцелама 4450 и 2410/4 се планира управна зграда, производни објекти 

товилишта 1 и 2, помоћни објекти котларница и сењак, а на парцели 2347 отворена 

надстрешница- објекат за одлагање чврстог стајњака за фарму пилића. 

 
На фарми за живинарство су предвиђени следећи објекти: 
- Објекти за тов пилића (товилишта) број 1 и 2 
- Управна зграда бр.3 (портирница и управна зграда) 
- Помоћни објекат број 4 (котларница) 
- Помоћни објекат бр.5 (за одлагање сламе за простирку и одлагање биомасе за 
огрев) 
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-           Надстрешница - објекат за одлагање чврстог стајњака  
- Укупне нето површине П=6721,46м2+738,00м2 
- Укупне бруто површине П=6903,24м2+762,00м2 
 
 
 
Главни објекти за тов пилића  бр.1 и бр.2 
 

 Објекти су Б категорије, класификационе ознаке 127112- Стаје за стоку и 

живинарници до 4000м2 и висине до 25м. Објекти у којима се врши узгој товних пилића 
су две хале приближно идентичних димензија капацитета по 26.500 и 23.000 товних 
пилића. То су две засебне целине у које се довозе пилићи. Циклус това траје од 39 до 
42 дана. Објекат је опремљен елекричним инсталацијама, инсталацијама за 
снабдевање питком водом и инсталацијама за одвођење фекалних вода.  
 
 Објекат број један је димензија 123,27x19,65м укупне. Бруто  површине 
2531.37м2 и састоји се од помоћних просторија (остава, ходник, канцеларија, 
гардероба и тоалет) и товилишта нето површине 2486.97м2.  

Објекат број два је димензија 123,20x16,63м укупне.  Бруто  површине 
2065,22м2 и састоји се од помоћних просторија (остава, ходник, канцеларија, 
гардероба и тоалет) и товилишта нето површине 2034,90м2.  
 
 
Вентилација у објектима је аутоматизована.  
У халама за производњу су испоштовани прописи из правилника о условима за 
добробит животиња а у погледу простора за животиње, просторија иопреме у 
објектима у којима се држе узгајају и стављају у промет животиње у производне сврхе, 
начину држања, узгајања и промета појединих врста икатегорија животиња као и 
садржини и начину вођења евиденције о животињама ( правилник објављен у “Сл. 
Гласник РС “ бр. 6/10)  
Објекат бр.1 и 2  пројектован је као слободностојећи објекат, монтажно –демонтажниог 
типа. Пројектован је на  темељима самцима на које су постављени  челични стубови 
“И” профили (И 200) ,а зидови су од сендвич панела д=8цм.  
  
 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  заједно са спреговима  и 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. 
 
ИНСТАЛАЦИЈЕ: 
 
 Предвиђене су инсталације ВиК, ЕЕ , ТТ и машинске инсталације.  
 
 
Објекат бр.3- Управна зграда са портирницом 
 
 
 Управна зграда са портирницом је Б категорије, класификационе ознаке 
122011-Зграде које се употребљавају у пословне сврхе, за административне и управне 
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сврхе. Налази  се на улазу на парцелу и служи за осигурање и контролу производње 
на фарми, у њеним просторијама се налазе портирница, две канцеларије, остава, 
чајна кухиња, тоалет, остава, трпезарија  за раднике и  туш и тоалет за раднике. 
Укупна бруто површина објекта је 323,29м2, а нето површина је 303,28м2. 
 
Објекат бр.3  пројектован је као слободностојећи објекат , монтажно –демонтажниог 
типа . Пројектован је на  тракастим темељима на које су постављени  челични стубови 
“И” профили (И 200) ,а зидови су од сендвич панела д=15цм. 
  
 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  заједно са спреговима  и 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. 
 
 
ИНСТАЛАЦИЈЕ: 
 
 Предвиђене су инсталације ВиК, ЕЕ , ТТ и машинске инсталације. 
 
 
 
 
Објекат бр.4- Помоћни објекат 
 
 Помоћни објекат бр. 4 је А категорије, класификационе ознаке 127141-Остали 
пољопривредни помоћни објекти.Предметни објекат  се налази на предњем делу 
парцеле. У објекту се налази котларница на био масу и две оставе за огрев. Део 
објекта је анекс у виду надстрешнице. Објекат је бруто површине 419,36м2 и нето 
површине 409,94м2. 
Објекат је пројектован са масивним конструктивним зидовима од гитер  блока 
дебљине д= 25 цм у продужном малтеру 1:3:9. 
Зидови су у међусобном склопу са армирано-бетонским сеизмичким стубовима и 
серклажима ради одговарајућег сеизмичког обезбеђења чиме је постигнута сеизмичка 
стабилност објекта. Кровна конструкција је дрвена и ослања се на бетонске греде за 
које је анкерована.  
Међуспратна конструкција није предвиђена.  
Темељи су тракасти од набијеног бетона МБ20.У оквиру њих су изведени 
хоризонтални армирано бетонски серклажи као хоризонтално укрућење. 
 
 
ИНСТАЛАЦИЈЕ: 
 
 Предвиђене су инсталације ВиК, ЕЕ , ТТ и машинске инсталације. 
 
 
Објекат бр.5- Помоћни објекат - одлагање сламе за простирку и одлагање биомасе за 
огрев 
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 Помоћни објекат бр. 5 је Б категорије и класификационе ознаке 127142-Остали 
пољопривредни помоћни објекти. Предвиђен за одлагање сламе за простирку и 
одлагање биомасе за огрев за потребе котларнице. Објекат је бруто површине 
1564,00м2 и нето површине 1486,37м2. 
 
 

КОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА 

Објекат бр.5 пројектован је као слободностојећи објекат , монтажно –демонтажниог 

типа. Пројектован је на  бетонским стубовима до висине 1,0м, на које су постављени  

челични стубови “И” профили (И 200) . Објекат је отвореног типа-надстрешница .  

 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  заједно са спреговима  И чини функционалну 

конструкцију. 

 Нулта фаза радова на монтажи конструкције након свих потребних претходних 

радова је монтажа стубова на бетонске стубове у којима су претходно постављени 

анкери за спој челичног стуба са бетонским стубом. Темељи су тракасти од набијеног 

бетона МБ20.У оквиру њих су изведени хоризонтални армирано бетонски серклажи 

као хоризонтално укрућење. 

 

ИНСТАЛАЦИЈЕ: 

 У објекту нису предвиђене инсталације  

 

Објекат Надстрешница на к.п.бр.2347 КО Доњи Добрић - објекат за одлагање чврстог 

стајњака 

КОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА 

Објекат је пројектован  као слободностојећи објекат, монтажно –демонтажниог типа. 

Пројектован је на  бетонским стубовима до висине 1,0м, на које су постављени  

челични стубови “И” профили (И 200) . Објекат је отвореног типа-надстрешница .  

 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  заједно са спреговима  И чини функционалну 

конструкцију. 

 Нулта фаза радова на монтажи конструкције након свих потребних претходних 

радова је монтажа стубова на бетонске стубове у којима су претходно постављени 

анкери за спој челичног стуба са бетонским стубом. Темељи су тракасти од набијеног 

бетона МБ20.У оквиру њих су изведени хоризонтални армирано бетонски серклажи 

као хоризонтално укрућење. 

ИНСТАЛАЦИЈЕ: 

 У објекту нису предвиђене инсталације  



 

 

22 

 

 
10.1. НУМЕРИЧКЕ ВРЕДНОСТИ: 

 
 
Објекат бр.1 
Приземље:  

1. Трем……………………….............18,30м2 

2. Ходник..........................................16,58м2 

3. Соба за раднике..........................16,54м2 

4. Гардероба…………………………12,17м2 

5. Тоалет…………………..……………4,43м2 

6. Остава…………………………..….31,05м2 

7. Производни простор…………2316,20м2 

8. Трем…………………………………40,66м2 

9. Трем……………………………..….41,04м2 

Укупно нето.............................................2486,97м2 

Укупно бруто………………………………2531,37м2 

 
 
Објекат бр.2 
Приземље:  

1. Трем……………………….............18,30м2 

2. Ходник..........................................16,57м2 

3. Соба за раднике..........................16,69м2 

4. Гардероба………………………..…6,32м2 

5. Тоалет…………………..……………4,08м2 

6. Остава…………………………..….24,12м2 

7. Производни простор…………1948,82м2 

Укупно нето.............................................2034,90м2 

Укупно бруто………………………………2065,22м2 

Објекат бр.3-Управна зграда 
Приземље:  

1. Трем……………………….............2,67м2 

2. Ходник..........................................19,74м2 

3. Портирница………………………14,48м2 

4. Канцеларија………………….…..18,85м2 

5. Остава………….............................5,82м2 

6. Канцеларија………………….…..44,96м2 

7. Чајна кухиња………………………5,78м2 

8. Тоалет……………………………….1,90м2 

9. Остава…………………..……...…144,46м2 

10. Трпезарија………………………..19,71м2 

11. Предпростор………………………3,82м2 

12. Тоалет……………………………….1,82м2 

13. Туш……………………………………1,80м2 

14. Туш……………………………………2,37м2 
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15. Трем………………………………….15,10м2 

Укупно нето.............................................303,28м2 

Укупно бруто………………………………323,29м2 

 
 
Објекат бр.4- Котларница 
Приземље:  

1. Остава………………………................17,33м2 

2. Остава………………………………....221,68м2 

3. Котларница…………………………….51,19м2 

4. Надстрешница………………………..120,05м2 

Укупно нето.............................................410,25м2 

Укупно бруто………………………………418,32м2 

 

 

 

 

 

Објекат бр.5- Објекат за одлагање сламе за простирку и одлагање биомасе за огрев 

Приземље:  

1. Одлагање сламе за простирку и одлагање биомасе за огрев....1486,37м2 

Укупно нето............................................1486,37м2 

Укупно бруто………………………….. …1564,00м2 

 

Објекат за одлагање чврстог стајњака 

Приземље:  

1. Ђурбриште………………………...........738,00м2 

Укупно нето.................................................738,00м2 

Укупно бруто…………………………………762,00м2 

 

Укупна нето површина свих објеката   7459,77м2 

Укупна бруто површина свих објеката 7664,20м2 
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10.2. БИЛАНС ПОВРШИНА: 

1.5.2. Приказ остварених урбанистичких параметара   

 

Објекти Нето површина 

(m2) 

Бруто 

грађевинска 

површина (m2) 

Бруто 

грађевинска 

површина (m2) 

Објекат 1 2486,97 2531,37 6902,20 

Објекат 2 2034,90 2065,22 

Објекат 3-управна зграда 303,28 323,29 

Објекат 4-котларница 410,25 418,32 

Објекат 5-сењак 1486,37 1564,00 

Објекат ђубришта 738,00 762,00 762,00 

 

 

 

 

 

Биланс површина за објекат према урбанистичким параметрима: 

 

Земљиште У обухвату пројекта 4450 и 

2410/4 

(m2) 

 

% 

Површина земљишта 17000,00  100,00 

Површина под објектима(заузетост) 6902,20м2 40,60 

Бруто развијена грађевинска површина објекта 6902,20м2 40,60 

Зеленило 6370,94м2      37,48  

 

Земљиште У обухвату пројекта 2347 

(m2) 

 

% 

Површина земљишта 3673,00  100,00 

Површина под објектима(заузетост) 762,00м2 20,75 

Саобраћајне површине 461,00м2 12,55 

Зеленило 2450,00м2 

2450,00м2      

66,70 
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11. ВОЛУМЕТРИЈСКА АНАЛИЗА 

 

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

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

предметне парцеле бр.2347,4450 и 2410/4, К.О. Доњи Добрић, за које се ради 

урбанистички пројекат за изградњу фарме за живинарство (управна зграда, објекти 

товилишта 1 и 2, помоћни објекти котларница и помоћни објекат за одлагање сламе 

за простирку и одлагање биомасе за огрев, и помоћни објекат - отворена 

надстрешница - објекат за одлагање чврстог стајњака) у оквиру Просторног плана 

града Лознице (''Сл.лист града Лознице, бр.13/11) у близи нема узграђених објеката 

и волуметрија предложених објекта својом издуженом формом уклапа се у своје 

окружење. Волуметрија је приказана на графичким прилозима ове волуметријске 

анализе. 
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14. Смернице за спровођење 

 

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

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

УС,50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014, 83/18, 31/19, 37/19, 

9/20 и 52/21) 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 ПП ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО ЛОЗНИЦА-ДВА ЛИСТА  
2. ОБУХВАТ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 
3. ГЕОДЕТСКИ СНИМАК НА КАТАСТАРСКОЈ ПОДЛОЗИ 
4. ПЛАН НАМЕНЕ ПОВРШИНА-ДВА ЛИСТА 
5. ПЛАН САОБРАЋАЈА, РЕГУЛАЦИЈЕ И НИВЕЛАЦИЈЕ-ДВА ЛИСТА 
6. ПЛАН ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 
7. ПЛАН ЕЕ -ДВА ЛИСТА 
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ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ 
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ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА 


