ГРАД ВРАЊЕ
1417 - УП - 2020

Digitally signed by

МАЈА
МАЈА НЕДЕЉКОВИЋ
НЕДЕЉКОВИЋ 0205976747012-020
0205976747012- 5976747012
2021.03.04
0205976747012 Date:
13:10:46 +01'00'

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА ЈАВНЕ НАМЕНЕСАОБРАЋАЈНИЦЕ У СЕЛУ МОШТАНИЦА
ПРОСТОРНИ ПЛАН ГРАДА ВРАЊА

Инвеститор:
Град Врање
Улица Краља Милана број 1, Врање

ЈП Урбанизам и изградња града Врања

Март, 2021. год

Урбанистички пројекат за изградњу објекта јавне намене- саобраћајнице у селу Моштаница
Просторни план града Врања

ЈП УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊА ГРАДА ВРАЊА
17 500 Врање, Иве Лоле Рибара 1
Телефон: (017) 404 274, 404 275
жиро рачун: 160-141886-54
Матични број:
17223437

фаx : +381 17 422 742
e-mail: info@urbanizamvr.rs
шифра делатности: 7111
ПИБ:
101767868

На основу члана 38. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник Републике
Србије", број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС,
132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20) доносим:

Р Е Ш Е Њ Е
о одређивању одговорног урбанисте

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА ЈАВНЕ НАМЕНЕСАОБРАЋАЈНИЦЕ У СЕЛУ МОШТАНИЦА
ПРОСТОРНИ ПЛАН ГРАДА ВРАЊА

Маја Недељковић, дипл.инг.арх
број лиценце 200 1256 11

ЛОКАЦИЈА:

Село Моштаница

ИНВЕСТИТОР:

Град Врање, Улица Краља Милана број 1, Врање

ПОТВРДА: Овим се потврђује да је наведено лице испунило услове предвиђене чланом
38. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник Републике Србије", број 72/09,
81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/2014, 145/2014,
83/18, 31/19, 37/19 и 9/20).

Врање,
Фебруар, 2021. године

в.д. директор-а
Славољуб Стојменовић
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На основу члана 38. став 3. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник Републике
Србије", број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС,
132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20) и члана 76. Правилника о садржини, начину и
поступку израде докумената просторнoг и урбанистичког планирања (“Службени гласник
Републике Србије”, број 32/2019), одговорни урбаниста даје

ИЗЈАВУ



да је Урбанистички пројекат за изградњу објекта јавне намене – саобраћајнице у селу
Моштаница израђен у складу са Законом о планирању и изградњи и прописима
донетим на основу Закона и
да је израђен у складу са важећим планским документом.

У Врању, март 2021.година

Одговорни урбаниста
_________________________
Маја Недељковић, дипл.инж.арх.
лиценца ИКС 200 1256 11

Урбанистички пројекат за изградњу објекта јавне намене- саобраћајнице у селу Моштаница
Просторни план града Врања

На основу члана 60. 61. и 69. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник
Републике Србије", број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13УС, 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20) и Правилника о садржини,
начину и поступку израде докумената просторнoг и урбанистичког планирања (“Службени
гласник Републике Србије”, број 32/2019) и
на основу Обавештења Одељења за урбанизам, имовинско-правне послове, комунално
стамбене делатности и заштиту животне средине, број 350-216/20209-08/1 од 21.09.2020.
године,
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ”УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊА ГРАДА ВРАЊА“ Врање,
на захтев инвеститора:

Град Врање
Улица Краља Милана број 1, Врање

израдило је:

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА ЈАВНЕ НАМЕНЕСАОБРАЋАЈНИЦЕ У МОШТАНИЦА
ПРОСТОРНИ ПЛАН ГРАДА ВРАЊА
1.

УВОДНИ ПОДАЦИ, ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ

1.1.

Разлог и циљ за израду Урбанистичког пројекта

На захтев инвеститора приступа се изради Урбанистичког пројекта за изградњу
објекта јавне намене – саобраћајнице у селу Моштаница, за потребе утврђивања јавног
интереса, у даљем тексту: "Пројекат".
Намена простора на основу Просторног плана града Врања ("Службени гласник
града Врања", број 18/18) је:
- воде и водно земљиште - река
- пољопривредно земљиште- пољопривредни долински рејон
- општински пут ОП 4
Разлог израде Пројекта је изградња објекта јавне намене - саобраћајнице за
потребе утврђивање јавног инереса, без измене планског документа, а на основу
сагласности Јавно водопривредног предузећа „Србијаводе” Београд, број 11415/2 од
21.01.2020. год.
Циљ израде Пројекта је стварање услова за планско уређење простора - изградња
кроз разраду планских решења Просторног плана града Врања, усклађивање са
постојећим стањем, окружењем и потребама инвеститора.

1.2.

Правни основ за израду Пројекта




ЗАКОН О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ ("Службени гласник Републике
Србије", број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13УС, 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20) - у даљем
тексту: Закон;
ПРАВИЛНИК О САДРЖИНИ, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ИЗРАДЕ ДОКУМЕНАТА
ПРОСТОРНОГ И УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНИРАЊА (“Службени гласник
Републике Србије”, број 32/2019) - у даљем тексту: Правилник.

ЈП Урбанизам и изградња града Врања
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1.3.

Плански основ за израду Пројекта


2.

ПРОСТОРНИ ПЛАН ГРАДА ВРАЊА ("Службени гласник града Врања", број
18/18 и 36/20 ).

ПРИЛОЖЕНА ДОКУМЕНТАЦИЈА










Обавештење по захтеву за потврђивање Урбанистичког пројекта, Одељење за
урбанизам, имовинско-правне послове, комунално-стамбене делатности и
заштиту животне средине, број 350-216/2020-08/1 од 21.09.2020. године;
Сагласнност Јавно водопривредно предузећа „Србијаводе” Београд, број 11415/2
од 21.01.2020. год.
Копија плана, број 953-2/2020-69 од 17.09.2020.године, Републички геодетски
завод, Служба за катастар непокретности Врање.
Катастарско-топографски план у размери 1:500, Геодетски биро „GEOMAPS“,
број 952-076-138820/2020 од 05.11.2020. године.
Услови Телеком Србија, Београд, број А334-293886/4-2020 од 07.10.2020.
године;
Услови ЈП Водовод Врање, број 2849/1 од 22.09.2020. године;
Услови ЕПС Дистрибуција Београд, број 8Т.1.1.0-D-07.06-271573-20 од
23.10.2020. године.
Услови ЈП Урбанизам и изградња града Врања, број 14-1/21 од 11.01.2021.
године;

3.

ОБУХВАТ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

3.1.

Постојеће стање

Границом Пројекта обухваћене су следеће катастарске парцеле: 5642/2– део, 1901
– део, 1903-део и 5650/1 – део КО Моштаница
Укупна површина простора, на коме је предвиђена изградња саобраћајнице износи
1256 м2.
На предметном простору не постоје изграђени објекти.
Предметни простор обухвата део Општинског пута број 4 до катастарске парцеле
број 1880 КО Моштаница на североистоку, до катастарске парцеле број 5650/1 КО
Моштаница на југоистоку (предметни простор обухвата и део парцеле 5650/1). Део
предметног простора је некатегорисани пут од раскрснице са општинским путем број 4 до
катастарске парцеле број 1849 КО Моштаница. Планирана саобраћајница пролази кроз
део насеља Моштаница. Простор је оивичен великим бројем катастарских парцела на
којима се налазе изграђени индивидуални стамбени објекти, као и помоћни објекти у
служби главног објекта на парцели.
Предметни простор је опремљен електроенергетском и ТТ мрежом.

4.

УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ

4.1.

Намена простора

Намена предметног простора на основу Просторног плана града Врања ("Службени
гласник града Врања", број 18/18 и 36/20 ) је:
- воде и водно земљиште - река
- пољопривредно земљиште- пољопривредни долински рејон
- општински пут ОП 4
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4.2.

Регулација и нивелација и приступ локацији

Изградњом саобраћајнице у селу Моштаница биће омогућена веза између делова
села Моштаница. Изградња саобраћајнице ће омогућити несметано и безбедно кретање
становника у том насељу, како за моторни, тако и за пешачки саобраћај.
На основу Урбанистичког пројекта, планирана регулациона ширина саобраћајнице у селу
Моштаница је 5,50m, дужине 193,50m.
Терен је у нагибу са севера (највиша кота 418.50 mnv.) према југоистоку (најнижа кота
413.00 mnv.). Катастарско топографски план на којем је урађен урбанистички пројекат
садржи висинске коте и представља основ за утврђивање нивелационих кота, за изградњу
планиране саобраћајнице.
Нивелационо решење планиране саобраћајнице треба да је прилагођено нивелацији
постојеће саобраћајнице као и нивелацији постојећих прикључака на исту.
На основу расположивих података, дефинисан је нивелациони план саобраћајнице и дат
је на графичком прилогу бр. 2. Регулационо и нивелационо решење локације.
Корекција и одступање од задатог нивелационог плана је могућа у циљу побољшања
техничког решења планиране саобраћајнице.
Регулациона линија поклапа се са границом Урбанистичког пројекта.

43
.

Опис решења планиране препарцелације

Након усвајања овог Пројекта, израдиће се пројекат препарцелације (чији је
саставни део Пројекат геодетског обележавања), у циљу формирања грађевинске
парцеле објекта јавне намене, односно саобраћајнице у селу Моштаница.
Предлог препарцелације је приказан на графичком прилогу бр.4 "Планирана
препарцелација", који садржи потребне аналитичко-геодетске елементе.
Планирана је препарцелација и формирање две површине јавне намене.

5.

НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ

5.1.

Површине

Укупна површина простора који је предмет овог Пројекта износи 1256 м2 и
планирано је за изградњу објекта јавне намене:
Површина (м2)
Површина јавне намене 1
Површина јавне намене 2

УКУПНО

940,00
316,00

1256,00

Димензионисање коловозних конструкција, на основу одговарајућег саобраћајног
оптерећења, климатских и геотехничких услова као и укрштања саобраћајница истог и
различитог ранга детаљно ће се технички решавати кроз Главне пројекте саобраћајница.

6.

НАЧИН УРЕЂЕЊА СЛОБОДНИХ И ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

У оквиру обухвата Урбанистичког пројекта не постоји простор намењен зеленим и
осталим површинама, већ је заступљена само једна намена – површина јавне намене,
саобраћајница.
Озелењавање ускладити са подземном и надземном инфраструктуром према
техничким нормативима за пројектовање зеленила.
ЈП Урбанизам и изградња града Врања
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Ограде, дрвеће и засаде поред јавних путева подизати тако да не ометају
прегледност јавног пута и не угрожавају безбедност одвијања саобраћаја. Избор
дендролошког материјала оријентисати на аутохтоне врсте отпорне на теже услове
вегетирања (отпорне на прашину, издувне гасове…).
Све зелене површине потребно је редовно одржавати укључујући орезивање шибља и
крошњи дрвећа.

7.

НАЧИН ПРИКЉУЧЕЊА НА ИНФРАСТРУКТУРНУ МРЕЖУ

Постојећа инфраструктурна мрежа је приказана на графичком прилогу: Приказ
саобраћаја и комуналне инфраструктуре са прикључцима за спољну мрежу, број
цртежа 3.
Услови прикључења на инфраструктурну мрежу се одређују на основу
достављених услова надлежних институција.
•

Услови ЈП Водовод Врање, број 2849/1 од 22.09.2020. године
ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ НА СИСТЕМ ВОДОСНАБДЕВАЊА















На наведеној парцели ЈП „Водовод” Врање нема својих подземних инсталација
Планом је предвиђена изградња инфраструктуре и саобраћајнице на коју је
власник објекта дужан да изврши прикључење на водоводну мрежу у складу са
Одлуком о водоводу и канализацији за подручје града Врања, којом је дефинисан
рок. До спровођења плана, власник објекта је дужан да сам обезбеди извор
напајања објекта водом преко алтернативних решења на својој парцели.
Димензионисање водоводне мреже извршити према хидрауличком прорачуну, а у
складу са важећим планским документом (план хидротехничке ифраструктуре).
Техничке услове за прикључење на јавни водовод: пречник прикључка, величину и
тип водомера, локацију и тип окна за водомер, у складу са техничким нормативима,
одређује ЈП Водовод на основу техничке документације коју израђује инвеститор и
доставља на увид. Под пројектно техничком документацијом се подразумева
пројекат за грађевинску дозволу – ПГД.
Пројектно техничком документацијом за индивидуалне објекте предвидети да се
водомерно окно пројектује 1,5м од регулационе линије у парцели корисника, у окну
приступачном за очитавање, подобном за одржавање температуре која
онемогућава замрзавање и физичку заштиту од евентуалних оштећења и крађа.
Пројектно техничком документацијом у делу стамбеног објекта за колективно
становање предвидети да се простор за смештај водомера пројектује посебно за
сваки стан, на месту приступачном за очитавање ван стамбене јединице, подобном
за одржавање температуре која онемогућава замрзавање и физичку заштиту од
евентуалних оштећења и крађа.
Унутрашње водоводне инсталације спајају се са јавном водоводном мрежом преко
водоводног прикључка.
Прикључење на јавну водоводну мрежу не може се извршити уколико радове на
изградњи прикључка није извео ЈП Водовод.
Сваки објекат који се снабдева водом из јавног водовода мора имати сопствени
водоводни прикључак.
Стамбена зграда која се састоји из више грађевинских целина од којих свака има
посебну намену или различите власнике, мора имати посебне прикључке за сваки
овакав део.
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Водоводни прикључак се поставља тако што се унутрашње водоводне инсталације
прикључују на јавну водоводну мрежу, почев од споја са јавном водоводном
мрежом на улици, а завршава се у окну за водомер вентилом-затварачем иза
водомера.
Окно за водомер се поставља изван објекта и исто мора имати прописан поклопац.

ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ НА СИСТЕМ ОДВОЂЕЊА ОТПАДНИХ ВОДА





На наведеној парцели ЈП „Водовод” Врање нема својих подземних инсталација
(улична канализациона мрежа);
На предметној локацији не постоји изграђен градски канализациони систем. За
складиштење отпадних вода, а самим тим и спречавање ширења неугодних мириса
и заразе предвидети септичку јаму. Септичка јама мора бити непропусна. Због
брзог пуњења септичке јаме није препоручљиво да се атмосферска вода уводи у
септичку јаму;
Након изградње градског канализационог система извршиће се прикључак објекта
на канализациону мрежу. Забрањено је прикључење септичке јаме на јавну
канализацију.

Изградња шахте је обавеза наручиоца. Шахт за водомер треба да буде на
приступачном месту, највише 5 m увучена од регулационе линије. Унутрашње димензије
шахте треба да буду: дужина 1 m, ширина 1 m и дубина 1.2 m. Ревизиони шахт за
прикључење на јавну канализацију треба да буде непосредно иза регулационе линије, а
највише 3m унутар плаца. Ревизиони шахт се израђује након израде прикључка, и може
бити квадратног облика или кружног облика од бетонских или ПВЦ цеви.


Главним пројектом предвидети да се прикључак улива:
а) у улични ревизиони силаз у бочну банкину уз обраду (жлеб ) до уласка у кинету;
б) у тело колектора на 0,7R од дна код колектора (R - пречник цеви);
в) преко типизираних фазонских комада (рачви) на цевни улични канал.




Спој пројектовати тако да не деградира стабилност и функцију уличног канала;
Приликом пројектовања канализационог прикључка придржавати се постојећих
стандарда. Пречник канализационог прикључка одређивати на основу
хидрауличког предрачуна с тим да пречник цеви не може бити мањи од 150мм;
Гранично ревизионо окно извести 1,5м унутар регулационе линије и у истом
извршити каскадирање (висинска разлика чија је минимална вредност 60цм а
максимална 300цм);
Прикључак од ревизионог силаза па до канализационе мреже извести падом од 2%
до 6% управо на улични канал искључиво у правој линији без хоризонталних и
вертикалних ломова;
Изузетно може се одобрити прикључење једне парцеле преко друге уз предходно
добијену писмену сагласност власника кроз чију парцелу пролази прикључак;
На једној катастарској парцели на којој има више објеката, по правилу треба
пројектовати један канализациони прикључак о чему треба постоји међусобни
договор власника објеката;
Прикључење гаража, сервиса и других објеката, који испуштају воде са садржајем
уља, масти и бензина, вршити преко таложника и сепаратора масти и уља;
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Температура воде која се испушта у канализацију не сме бити преко 40 степени;
Прикључење атмосферских вода из дворишта на атмосферску уличну мрежу
урадити преко таложнице за контролу и одржавање, смештену у самој парцели
објекта;
Код израде Главног пројекта канализационог прикључка придржавати се важећих
стандарда и прописа;
Уколико се ради о групи објеката мале привреде, потребно је да се постигне
договор о прикључењу ових објеката на градску канализациону мрежу само једним
канализационим прикључком;
Главни пројекат унутрашњих инсталација канализације са прикључком на градску
канализациону мрежу, који је урађен на основу услова, доставити Служби техничке
припреме ЈП Водовода на сагласност;
Издати услови и добијена сагласност не дају право Инвеститору да приступи било
каквим радовима у циљу извођења прикључка на канализациону мрежу;
Прикључак се не сме изводити без директног надзора стручног лица ЈП Водовода
које се одређује пошто инвеститор преда захтев за прикључак;
Трошкове у поступку прикључка канализационих инсталација објеката са градском
канализационом мрежом сноси подносилац захтева односно инвеститор по цени
коју утврђује орган управљања ЈП Водовод.
Пошто је градска канализациона мрежа сепаратног система, потребно је извршити
посебно пројектовање фекалне и кишне канализације;
Прикључење дренажних подземних вода на фекалну канализациону мрежу није
дозвољено;
Површинске воде, које се могу запрљати течним горивом или његовим дериватима,
морају се претходно пречистити од истих путем аутоматских сепаратора масти и
уља, па тек онда одвести до уличног канализационог система.

Код постављања траса хидротехничке инфраструктуре треба водити рачуна о
следећем:
 да будући водовод и канализација не угрожавају објекте (и приликом изградње и
када буду у експлоатацији);
 да други објекти са њиховим пратећим дешавањем не угрожавају водовод и
канализацију у експлоатацији, као и да омогуће њихово редовно одржавање;
 да трасе водовода и канализације буду постављене тако да се под повољним
условима на њих могу прикључити објекти које треба да опслужују;
 да се траса водовода и канализације усагласе са осталим наменама терена;
 да се води рачуна о геотехничким и хидрогеолошким карактеристикама терена,
имајући у виду и грађење и одржавање.
Код укрштања инсталација водити рачуна о следећем:



да водоводне цеви буду постављене изнад канализација, с тим што по потреби
може бити предвиђена заштитна цев водовода (цев у цев),
код укрштања са електро-кабловима треба водити рачуна о свим аспектима
безбедности како код изградње, тако и у фазама које се појављују у експлоатацији.
Оквирно, надслој изнад темена цеви треба да буде 1,5 m.
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Дубина укопавања канализације мора бити таква да се на исправан начин може
извршити прикључење објекта и подови морају бити такви да се обезбеде повољни
хидраулички услови течења у каналима.
Одобрење за прикључак на јавну водоводну и канализациону мрежу издаје ЈП
„Водовод” Врање. Радове на изради прикључка на јавну водоводну и канализациону
мрежу изводи искључиво ЈП „Водовод” Врање, а на захтев Инвеститора. Радови на
изради прикључка падају на терет Инвеститора. Забрањено је самовласно прикључење на
јавну водоводну и канализациону мрежу.
Услови
ЕПС Дистрибуција Београд, број 8Т.1.1.0-D-07.06-271573-20 од
23.10.2020. године.
1. „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд Oгранак Врање извршио је увид у документацију
катастра подземних и надземних инсталација и установио да на локацији има надземних
електроенергетских објеката који су власништво „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд –
Огранак ЕД Врање.


2. „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд Oгранак Врање je на приложеном ситуационом
плану уцртао трасу постојећих надземних 0.4 кV.
3. Инвеститор је дужан да се при изради инвестиционо техничке документације придржава
важећих техничких прописа то: Правилника о техничким нормативима за изградњу
нисконапонских надземних електроенергетских водова (Сл.лист СФРЈ бр.6/92),
Правилника о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова
називног напона од 1 kV до 400 kV (Сл.лист СФРЈ бр.65/88 и Сл.лист СРЈ бр.18/92), ТП од
бр. 1 до бр. 10 ЕД Србије, Закона о планирању и изградњи објекта (Сл. Гласник Р. Србије
72/2009, 81/2009, 24/2011г.) као и Закона о енергетици (Сл.гласник РС бр.145/2014) и
чланова о Заштити електроенергетских објеката (чл. 216, 217 и 218).




Власник непокретности је дужан да омогући приступ енергетским објектима, да
трпи и да не омета извршење радова „ЕПС Дистрибуције“ д.о.о. Београд, огранка
Врање
У заштитном појасу испод, изнад или поред енергетског објекта, супротно закону,
техничким и другим прописима не могу се градити објекти, изводити други радови,
нити засађивати дрвеће и друго растиње
Власници и носиоци других права на непокретностима које се налазе у заштитном
појасу испод, изнад или поред енергетског објекта не могу предузимати радове или
друге радње којима се онемогућава или угрожава рад енергетског објекта без
претходне сагласности „ЕПС Дистрибуције“ д.о.о. Београд, огранка Врање који је
власник, односно корисник енергетског објекта.








Услови Телеком Србија, број А334-293886/4-2020 од 07.10.2020. године

Инвеститор - извођач радова је обавезан да радове на предметном објекту, у
односу на постојеће ТК објекте, предвиди и изведе према постојећим техничким
прописима, упутствима ЗЈ ПТТ и наведеним условима;
У зони извођења радова на изградњи инвестиционог објекта према приложеном
захтеву, постојећа телекомуникациона инфраструктура (ТК канализација, оптичка и
претплатничка бакарна мрежа) приказана је у ситуационом плану у прилогу;
Планираним радовима не сме доћи до угрожавања механичке стабилности и
техничких карактеристика постојећих ТК објеката и каблова, ни до угрожавања
нормалног функционисања ТК саобраћаја, и мора увек бити обезбеђен адекватан
приступ постојећим ТК објектима и кабловима ради њиховог редовног одржавања и
евентуалних интервенција;
Пре почетка извођења радова потребно је обратити се надлежној служби
„Телекома Србија” - Служба за мрежне операције Врање, шеф Тома Димитријевић,
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контакт телефон 017/417-081, да би се извршила идентификација и обележавање
трасе постојећих подземних ТК каблова у зони планираних радова (помоћу
инструмента трагача каблова и по потреби пробним ископима на траси), како би се
утврдио њихов тачан положај, дубина и евентуална одступања од траса
дефинисаних издатим условима;
 Пројектант, односно извођач радова је у обавези да поштује важеће техничке
прописе у вези са дозвољеним растојањима планираног објекта од постојећих ТК
објеката и каблова. Унутар заштитног појаса није дозвољена изградња и
постављање објеката (инфраструктурних инсталација) других комуналних
предузећа изнад и испод постојећих подземних каблова или кабловске
канализације ТК мреже, осим на местима укрштања, као ни извођење радова који
могу да угрозе функционисање електронских комуникација;
 Заштиту и обезбеђење постојећих ТК објеката и каблова треба извршити пре
почетка било каквих грађевинских радова и предузети све потребне и одговарајуће
мере предострожности како не би, на било који начин, дошло до угрожавања
механичке стабилности, техничке исправности постојећих ТК објеката и каблова;
 Грађевинске радове у непосредној близини постојећих ТК објеката и каблова
вршити искључиво ручним путем без употребе механизације и уз предузимање
свих потребних мера заштите (обезбеђење од слегања, пробни ископи и сл);
 У случају евентуалног оштећења постојећих ТК објеката и каблова или прекида ТК
саобраћаја услед извођења радова, извођач радова је дужан да предузећу
„Телеком Србија” а.д. надокнади целокупну штету по свим основама (трошкове
санације и накнаду губитка услед прекида ТК саобраћаја);
 Уколико
предметна
изградња
условљава
измештање
постојећих
телекомуникационих објеката, Телеком Србија ће овластити инвеститора објекта за
чију се изградњу издају услови, да у име и за рачун „Телекома Србија“, о свом
трошку, изради сву потребну законски прописану техничку документацију и изведе
радове на измештању постојећих објеката електронских комуникација, што ће
регулисати Уговором;
 Извод из пројекта који садржи свеску са решењем измештања, заштите и
обезбеђења постојећих објеката „Телекома Србија“, предмер материјала и радова
и графичку документацију за предметне радове измештања, заштите и обезбеђења
постојећих објеката „Телекома Србија“ , треба доставити обрађивачу услова ради
верификације;
 Радови на заштити и обезбеђењу, односно радови на измештању постојећих ТК
објеката/каблова, изводе се о трошку инвеститора, осим у случајевима када је ова
област другачије дефинисана постојећим споразумима. Обавеза инвеститора је и
да, уколико је за предметну врсту радова прописана обавеза регулисања
имовинско-правних односа, исте регулише за будуће трасе линијских
инфраструктурних објеката електронских комуникација „Телекома Србије“, пре
почетка изградње;
 Измештање треба извршити на безбедну трасу, пре почетка радова на изградњи за
коју се траже услови.
 Приликом избора извођача радова на измештању постојећих ТК каблова водити
рачуна да је извођач регистрован и лиценциран за ту врсту делатности и да буде
са листе квалификованих извођача радова „Телекома Србија” а.д.
 Обавеза инвеститора је да извођачу радова, поред остале техничке документације,
достави и копију издатих услова (текст и ситуације) и Техничко решење
измештања, заштите и обезбеђења постојећих ТК каблова угрожених изградњом,
на које је „Телеком Србија“ а.д. дао своју сагласност. За не поступање по
наведеним условима инвеститор радова сноси пуну одговорност;
 Инвеститор, односно извођач радова је у обавези да се најмање 15 дана пре
почетка извођења радова на измештању, заштити и обезбеђењу постојећих ТК
каблова, који се изводе пре грађевинских радова на изградњи предметног објекта,
у писаној форми обратити „Телекому Србија” а.д, Служби за планирање и изградњу
мреже Ниш, Вождова 11, у чијој надлежности се налази зона планиране изградње,
ЈП Урбанизам и изградња града Врања
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ради вршења стручног надзора, са обавештењем о датуму почетка радова и
именима и контакт телефонима надзорног органа и руководиоца градилишта
„Телеком Србија“ ће са своје стране одредити стручно лице ради вршења надзора
над радовима на измештању, као и на заштити и обезбеђењу постојећих ТК
каблова. Приликом извођења радова обавезно је присуство стручног надзора од
стране Предузећа за телекомуникације “Телеком Србија” а.д.
По завршетку радова инвеститор/извођач радова је у обавези да у писаној форми
обавестити предузеће „Телеком Србија” а.д. да су радови на изградњи овог објекта
завршени;
По завршетку радова на измештању ТК објеката/каблова потребно је извршити
контролу квалитета изведених радова. Инвеститор је дужан да уз захтев за
формирање комисије за контролу квалитета, достави Пројекат изведеног објекта,
геодетски снимак и потврду Републичког геодетског завода о извршеном
геодетском снимању водова, податке о представнику инвеститора и извођача
радова који ће присуствовати раду комисије;
Након завршетка свих активности дефинисаних Уговором, потребно је да
одговорна лица за праћење реализације Уговора доставе надлежној Служби за
планирање и изградњу мреже Ниш потписан Записник.


Услови Урбанизам и изградња града Врања, број 14-1/21 од 11.01.2021.
године.

За израду Урбанистичког пројекта:

Локација будуће саобраћајнице на КП бр.5642/2 КО Моштаница, се налази у
оквиру Просторног плана града Врања (Службени гласник града Врања бр.
18/18 и 36/20);

Приликом израде Урбанистичког пројекта планирати попречни профил
саобраћајнице минимум 5,00м (коловоз 5,00м) за двосмерни саобраћај;

Саобраћајно повезати саобраћајницу у ширини од минимум 5,00м са другим
путевима (општинским и некатегорисаним), који неће ометати саобраћај на
саобраћајници, поштујући важеће прописе и нормативе према Закону о
планирању и изградњи и свим важећим законима и правилницима;












За израду Пројектно техничке документације за саобраћајницу:
Локација будуће саобраћајнице на КП бр.5642/2 КО Моштаница, се налази у
оквиру Просторног плана града Врања (Службени гласник града Врања бр.
18/18 и 36/20);
Приликом пројектовања саобраћајнице, планирати попречни профил
минимум 5,00м (коловоз 5,00м) за двосмерни саобраћај;
Пројектом решити одвођење атмосферских вода са саобраћајнице тако да се
не руши систем одводњавања;
Саобраћајно повезати саобраћајницу у ширини од минимум 5,00м са другим
путевима (општинским и некатегорисаним), који неће ометати саобраћај на
саобраћајници, поштујући важеће прописе и нормативе према Закону о
планирању и изградњи и свим важећим законима и правилницима;
Пројектом предвидети саобраћајну сигнализацију планираних прикључака
саобраћајнице са другим путевима (општинским и некатегорисаним), у складу
са планираним режимом саобраћаја на предметној саобраћајници;
У делу улазног и излазног грла саобраћајнице исти нивелационо прилагодити
коловозу са другим саобраћајницама;
Улазно – излазне радијусе (лепезе) као и коловозну конструкцију
саобраћајног прикључка предвидети за тежак саобраћај (осовинско
оптерећење од најмање 11,50т по осовини);

ЈП Урбанизам и изградња града Врања
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8.

ИНЖEЊЕРСКО-ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ

На основу Просторног плана града Врања ово подручје припада ободу врањске
котлине, чији је геолошки састав: шкриљци и њихове распадине, дробине, а делом и од
неогених седимената-глинаца, лапора и слабо везаног песка.
Преко основног горја наталожене су седиментне творевине терцијара и квартара.
Ова котлина, у оквиру српско – македонске масе, карактерише се раседном тектоником са
рецентном сеизмичком активношћу, посебно њени ободни делови.
У морфолошком погледу, терен је у паду од југоистока према северозападу са
релативним висинским разликама око 5.5m. Најнижа кота терена на локацији је 413.00 mnv
на крајњем југоистоку обухвата УП-а, док је на крајњем североистоку највиша кота терена
418.50 mnv.
За предметну локацију, не постоје подаци о ранијим геомеханичким истражним
радовима.

9.

МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Мере заштите животне средине спроводити на основу Закона о заштити животне средине
и Закона о планирању и зградњи.

10.

МЕРЕ ЗАШТИТЕ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ И ПРИРОДНИХ ДОБАРА

На основу Просторног плана града Врања на предметном простору нема утврђених
непокретних културних добара нити добара који уживају претходну заштиту, као и предела
објеката под заштитом природе.
Уколико се у току извођења грађевинских и других радова наиђе на археолошка
налазишта или археолошке предмете, извођач радова је дужан да одмах, без одлагања
прекине радове и о томе обавести надлежни завод за заштиту споменика културе и да
предузме мере да се налаз не уништи и не оштети као и да се сачува на месту и у
положају у коме је откривен.
Предметна локација не налази се у оквиру заштићених природних добара.

11.

ТЕХНИЧКИ ОПИС И ФАЗНОСТ ИЗГРАДЊЕ

Предметним урбанистичким пројектом, предвиђа се изградња објекта јавне наменесаобраћајнице у селу Моштаница за потребе утврђивања јавног интереса. Урбанистичким
пројектом је утврђена регулациона ширина саобраћајнице. На основу Урбанистичког
пројекта саобраћајница у селу Моштаница је регулационе ширине 5,50м - две саобраћајне
траке ширине 2,75м.
Планирана саобраћајница је прилагођена терену са падовима у распону од 2.00%
до 5,60% због конфигурације терена. Коте планиране саобраћајнице су од 413,00 mnv до
418,50 mnv. Висинске коте и пад саобраћајнице су базни елементи за дефинисање
нивелације осталих тачака које се добијају интерполовањем. Нивелација свих површина је
детаљна, али мора се детаљније разрадити кроз израду главног пројекта.
Осовина планиране саобраћајнице је дефинисана координатама осовинских тачака
које су дате на графичком прилогу "Регулација и нивелационо решење", карта бр.2.



Код димензионисања коловозне конструкције, узети у обзир геомеханичка испитивања
тла и перспективно структуру и интензитет саобраћаја.
Уздужне и попречне нагибе саобраћајнице дефинисати тако да се исте што боље
уклопе у постојеће стање околног терена и висински положај саобраћајница са којих
се планирају приступи.
ЈП Урбанизам и изградња града Врања

12

Урбанистички пројекат за изградњу објекта јавне намене- саобраћајнице у селу Моштаница
Просторни план града Врања



Одвод атмосферских вода са површине коловоза решити према хидротехничким
условима.

Уздужни и попречни профили саобраћајне површине морају се испоштовати.

У циљу несметане и безбедне изградње предузети све прописане сигурносне мере.
Прелази преко коловоза треба да су прилагођени кретању особа са инвалидитетом у
складу са Правилником о техничким стандардима планирања и изградње објеката, којима
се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим
особама ( „Службени гласникРС“, бр. 22/2015).
Хоризонталну и вертикалну саобраћајну сигнализацију је потребно решити главним
пројектом.
Наведени услови чине целину са графичким прилозима и представљају обавезу за
Инвеститора, пројектанте и извођаче радова.
Коначно решење саобраћајнице ће бити дефинисано у постуку израде пројектне
документације за предметну саобрађајницу уз обавезно придржавање следећих услова:
-након извршеног испитивања тла, подземних вода и других потребних радњи на нивоу
пројектовања, утврдиће се прецизне висинске коте саобраћајних површина;
- у погледу инфраструктуре могућа су мања одступања у циљу добијања рационалнијих и
повољнијих решења.
Могућа је фазна изградња предметне саобраћајнице, у складу са потребама.

12.

СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
Урбанистички пројекат представља основ за:
 Утврђивање јавног интереса,
а све у складу са Законом о планирању и изградњи (”Службени гласник Републике
Србије“, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС,
98/2013-УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20) и другим важећим
прописима.

13.

САДРЖАЈ ПРОЈЕКТА

Сагласно члану 77. Правилника, Пројекат садржи:
 Текстуално образложење: УВОДНИ ПОДАЦИ, ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ,
ПРИЛОЖЕНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, ОБУХВАТ, УСЛОВЕ ИЗГРАДЊЕ, НУМЕРИЧКЕ
ПОКАЗАТЕЉЕ, НАЧИН УРЕЂЕЊА СЛОБОДНИХ И ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА, НАЧИН
ПРИКЉУЧЕЊА НА ИНФРАСТРУКТУРНУ МРЕЖУ, ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКИ УСЛОВИ,
МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, МЕРЕ ЗАШТИТЕ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ И
ПРИРОДНИХ ДОБАРА, ТЕХНИЧКИ ОПИС И ФАЗНОСТ ИЗГРАДЊЕ, СМЕРНИЦЕ ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА.
Графички прилози:
Катастарско-топографски план
Регулационо нивелационо решење локације
Приказ саобраћаја и комуналне инфраструктуре са прикључцима на
спољну мрежу
 Планирана препарцелација














Р 1: 500
Р 1: 1000
Р 1: 1000
Р 1: 1000

Пратећа документација:
Обавештење по захтеву за потврђивање Урбанистичког пројекта;
Изјава одговорног урбанисте;
Копија плана, број 953-2/2020-69 од 17.09.2020.године, Републички геодетски
завод, Служба за катастар непокретности Врање.
Допис Јавно водопривредно предузећа „Србијаводе” Београд;
Услови Телеком Србија Београд;
Услови ЈП Водовод Врање;

ЈП Урбанизам и изградња града Врања
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Услови ЕПС Дистрибуција Београд;
Услови Урбанизам и изградња града Врања.
Извод из Просторног плана

Урбанистички пројекат је урађен у четири примерка који се достављају:
 Подносиоцу захтева - два примерка;
Одељењу за урбанизам, имовинско - правне послове, комуналностамбено делатности и заштиту животне средине града Врања –
један примерак и
 ЈП-у "Урбанизам и изградња града Врања" Врање - један примерак.

САРАДНИК
Александра Веселиновић, диг
ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА
Маја Недељковић, диа

ЈП Урбанизам и изградња града Врања

ВД ДИРЕКТОР-а
Славољуб Стојменовић
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ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД
Служба за катастар непокретности Врање
Број: 953-2/2020-69
Датум: 17.09.2020

Катастарска општина: Моштаница
Број листа непокретности:
383

КОПИЈА ПЛАНА

Размера: 1: 2500
Катастарска парцела број: 5642/2
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Начелник
Небојша Стојменовић, дипл.геод.инж.
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Београд, Таковска 2
ДЕЛОВОДНИ БРОЈ: A334-293886/4-2020
ДАТУМ: 07.10.2020
ИНТЕРНИ БРОЈ:
БРОЈ ИЗ ЛКРМ: 31
ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНИКУ
СЕКТОР ЗА ФИКСНУ ПРИСТУПНУ МРЕЖУ
СЛУЖБА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ МРЕЖЕ НИШ
НИШ, ВОЖДОВА 11А

ВЕЗА:
На захтев
ГУ Града Врања, бр. 17/2020-3/МС
од 17.09.2020.г. у име
инвеститора Града Врања из Врања са седиштем у ул.Краља Милана бр.1, на основу
члана 53а, а у вези са чланом 54. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“
број 72/09, 81/09, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18
и 2/19), члана 11. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре („Службени
гласник РС“ број 113/2015, 96/2016 и 120/2017), члана 8. Уредбе о локацијским условима
(„Службени гласник РС“ број 35/2015, 114/2015 и 117/2017) и Закона о електронским
комуникацијама („Службени гласник РС“ број 44/2010, 60/2013, одлуке УС и 62/2014) и
ситуације са уцртаним ТK кабловима, а у циљу заштите ТК објеката и стварања услова за
реализацију планова развоја телекомуникационе мреже Телекома Србија, овим дајемо
ТЕХНИЧКЕ УСЛОВЕ
за израду урбанистичког пројекта за кп бр 5642/2 КО Моштаница
ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА
1. Инвеститор - извођач радова је обавезан да радове на предметном објекту, у односу
на постојеће ТК објекте, предвиди и изведе према постојећим техничким прописима,
упутствима ЗЈ ПТТ и наведеним условима.
2. У зони извођења радова на изградњи инвестиционог објекта према приложеном
захтеву, постојећа телекомуникациона инфраструктура (ТК канализација, оптичка и
претплатничка бакарна мрежа) приказана је у ситуационом плану у прилогу.
3. Планираним радовима не сме доћи до угрожавања механичке стабилности и
техничких карактеристика постојећих ТК објеката и каблова, ни до угрожавања
нормалног функционисања ТК саобраћаја, и мора увек бити обезбеђен адекватан
приступ постојећим ТК објектима и кабловима ради њиховог редовног одржавања и
евентуалних интервенција;
4. Пре почетка извођења радова потребно је обратити се надлежној служби „Телекома
Србија” - Служба за мрежне операције Врање, шеф Тома Димитријевић, контакт
телефон 017/417-081, да би се извршила идентификација и обележавање трасе
постојећих подземних ТК каблова у зони планираних радова (помоћу инструмента
трагача каблова и по потреби пробним ископима на траси), како би се утврдио њихов
тачан положај, дубина и евентуална одступања од траса дефинисаних издатим
условима;
5. Пројектант, односно извођач радова је у обавези да поштује важеће техничке прописе
у вези са дозвољеним растојањима планираног објекта од постојећих ТК објеката и
каблова. Унутар заштитног појаса није дозвољена изградња и постављање објеката
(инфраструктурних инсталација) других комуналних предузећа изнад и испод
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постојећих подземних каблова или кабловске канализације ТК мреже, осим на
местима укрштања, као ни извођење радова који могу да угрозе функционисање
електронских комуникација.
6. Заштиту и обезбеђење постојећих ТК објеката и каблова треба извршити пре почетка
било каквих грађевинских радова и предузети све потребне и одговарајуће мере
предострожности како не би, на било који начин, дошло до угрожавања механичке
стабилности, техничке исправности постојећих ТК објеката и каблова;
7. Грађевинске радове у непосредној близини постојећих ТК објеката и каблова вршити
искључиво ручним путем без употребе механизације и уз предузимање свих
потребних мера заштите (обезбеђење од слегања, пробни ископи и сл);
8. У случају евентуалног оштећења постојећих ТК објеката и каблова или прекида ТК
саобраћаја услед извођења радова, извођач радова је дужан да предузећу „Телеком
Србија” а.д. надокнади целокупну штету по свим основама (трошкове санације и
накнаду губитка услед прекида ТК саобраћаја);
9. Уколико предметна изградња условљава измештање постојећих телекомуникационих
објеката, Телеком Србија ће овластити инвеститора објекта за чију се изградњу
издају услови, да у име и за рачун „Телекома Србија“, о свом трошку, изради сву
потребну законски прописану техничку документацију и изведе радове на измештању
постојећих објеката електронских комуникација, што ће регулисати Уговором.
10. Извод из пројекта који садржи свеску са решењем измештања, заштите и обезбеђења
постојећих објеката „Телекома Србија“, предмер материјала и радова и графичку
документацију за предметне радове измештања, заштите и обезбеђења постојећих
објеката „Телекома Србија“ , треба доставити обрађивачу услова ради верификације.
11. Радови на заштити и обезбеђењу, односно радови на измештању постојећих ТК
објеката/каблова, изводе се о трошку инвеститора, осим у случајевима када је ова
област другачије дефинисана постојећим споразумима. Обавеза инвеститора је и да,
уколико је за предметну врсту радова прописана обавеза регулисања имовинскоправних односа, исте регулише за будуће трасе линијских инфраструктурних објеката
електронских комуникација „Телекома Србије“, пре почетка изградње.
12. Измештање треба извршити на безбедну трасу, пре почетка радова на изградњи за
коју се траже услови.
13. Приликом избора извођача радова на измештању постојећих ТК каблова водити
рачуна да је извођач регистрован и лиценциран за ту врсту делатности и да буде са
листе квалификованих извођача радова „Телекома Србија” а.д.
14. Обавеза инвеститора је да извођачу радова, поред остале техничке документације,
достави и копију издатих услова (текст и ситуације) и Техничко решење измештања,
заштите и обезбеђења постојећих ТК каблова угрожених изградњом, на које је
„Телеком Србија“ а.д. дао своју сагласност. За не поступање по наведеним условима
инвеститор радова сноси пуну одговорност.
15. Инвеститор, односно извођач радова је у обавези да се најмање 15 дана пре почетка
извођења радова на измештању, заштити и обезбеђењу постојећих ТК каблова, који
се изводе пре грађевинских радова на изградњи предметног објекта, у писаној форми
обратити „Телекому Србија” а.д, Служби за планирање и изградњу мреже Ниш,
Вождова 11, у чијој надлежности се налази зона планиране изградње, ради вршења
стручног надзора, са обавештењем о датуму почетка радова и именима и контакт
телефонима надзорног органа и руководиоца градилишта.
16. „Телеком Србија“ ће са своје стране одредити стручно лице ради вршења надзора
над радовима на измештању, као и на заштити и обезбеђењу постојећих ТК каблова.
Приликом извођења радова обавезно је присуство стручног надзора од стране
Предузећа за телекомуникације “Телеком Србија” а.д.
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17. По завршетку радова инвеститор/извођач радова је у обавези да у писаној форми
обавестити предузеће „Телеком Србија” а.д. да су радови на изградњи овог објекта
завршени.
18. По завршетку радова на измештању ТК објеката/каблова потребно је извршити
контролу квалитета изведених радова. Инвеститор је дужан да уз захтев за
формирање комисије за контролу квалитета, достави Пројекат изведеног објекта,
геодетски снимак и потврду Републичког геодетског завода о извршеном геодетском
снимању водова, податке о представнику инвеститора и извођача радова који ће
присуствовати раду комисије.
19. Након завршетка свих активности дефинисаних Уговором, потребно је да одговорна
лица за праћење реализације Уговора доставе надлежној Служби за планирање и
изградњу мреже Ниш потписан Записник.
За сва евентуална обавештења у вези издатих Услова можете се обратити Предузећу за
телекомуникације „Телеком Србија“ а.д., Служба за планирање и изградњу мреже Ниш,
одељење у Врању, контакт 064/6121867, 017/414204, najdan@telekom.rs. Најдан

Константинов,
Прилог: 1. Ситуациони план са уцртаном постојећом ТК инфраструктуром (пдф и двг)

Шеф службе за планирање и изградњу мреже Ниш
___________________________________________
Маја Мрдаковић - Тодосијевић, дипл.инж.
Digitally signed by

Predrag Marić Predrag Marić
100052106-17 100052106-171196774201
2
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11967742012 Date:
+02'00'
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Број: 2849/1
Датум: 22.09.2020. године
Врање
Јавно предузеће „Водовод” Врање у поступку по захтеву број: сл.17/2020-3/МС од
17.09.2020. године, Града Врања, Кабинета Градоначелника, за издавање техничких
услова за пројектовање и прикључење на водоводну и канализациону мрежу, за издавање
услова за израду урбанистичког пројекта за кп.бр. 5642/2 КО Моштаница у Врању,
инвеститора Град Врање у Врању, у оквиру Просторног плана Града Врања, у складу
Законом 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); Одлуке о водоводу и канализацији за подручје града Врања
(„Сл. гласник Пчињског округа”, бр. 7/2011 од 28.03.2011. године) на основу Одлуке о
водоводу за подручје града Врања („Сл. гласник града Врања”, бр. 7/11) и Одлуке о
канализацији за подручје града Врања („Сл. гласник града Врања”, бр. 7/11) издаје

ТЕХНИЧКЕ УСЛОВЕ
ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ НА СИСТЕМ ВОДОСНАБДЕВАЊА
 На наведеној парцели ЈП „Водовод” Врање нема својих подземних
инсталација.
 Планом је предвиђена изградња инфраструктуре и саобраћајнице на коју је власник
објекта дужан да изврши прикључење на водоводну мрежу у складу са Одлуком о
водоводу и канализацији за подручје града Врања, којом је дефинисан рок. До
спровођења плана, власник објекта је дужан да сам обезбеди извор напајања
објекта водом преко алтернативних решења на својој парцели.
 Димензионисање водоводне мреже извршити према хидрауличком прорачуну, а у
складу са важећим планским документом (план хидротехничке ифраструктуре).
 Техничке услове за прикључење на јавни водовод: пречник прикључка, величину и
тип водомера, локацију и тип окна за водомер, у складу са техничким нормативима,
одређује ЈП Водовод на основу техничке документације коју израђује инвеститор и
доставЉа на увид. Под пројектно техничком документацијом се подразумева
пројекат за грађевинску дозволу – ПГД.
 Пројектно техничком документацијом за индивидуалне објекте предвидети да се
водомерно окно пројектује 1,5м од регулационе линије у парцели корисника, у
окну приступачном за очитавање, подобном за одржавање температуре која
онемогућава замрзавање и физичку заштиту од евентуалних оштећења и крађа.
 Пројектно техничком документацијом у делу стамбеног објекта за колективно
становање предвидети да се простор за смештај водомера пројектује посебно за
сваки стан, на месту приступачном за очитавање ван стамбене јединице, подобном
ЈП "ВОДОВОД " ВРАЊЕ • БЕОГРАДСКА 63 • 17500 • ВРАЊЕ • @-mail: info@vodovodvranje.rs
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за одржавање температуре која онемогућава замрзавање и физичку заштиту од
евентуалних оштећења и крађа.
 Унутрашње водоводне инсталације спајају се са јавном водоводном мрежом преко
водоводног прикључка.
 Прикључење на јавну водоводну мрежу не може се извршити уколико радове на
изградњи прикључка није извео ЈП Водовод.
 Сваки објекат који се снабдева водом из јавног водовода мора имати сопствени
водоводни прикључак.
 Стамбена зграда која се састоји из више грађевинских целина од којих свака има
посебну намену или различите власнике, мора имати посебне прикључке за сваки
овакав део.
 Водоводни прикључак се поставЉа тако што се унутрашње водоводне инсталације
прикључују на јавну водоводну мрежу, почев од споја са јавном водоводном
мрежом на улици, а завршава се у окну за водомер вентилом-затварачем иза
водомера.
 Окно за водомер се поставЉа изван објекта и исто мора имати прописан поклопац.
ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ НА СИСТЕМ ОДВОЂЕЊА ОТПАДНИХ
ВОДА
 На наведеној парцели ЈП „Водовод” Врање нема својих подземних
инсталација (улична канализациона мрежа);
 На предметној локацији не постоји изграђен градски канализациони систем. За
складиштење отпадних вода, а самим тим и спречавање ширења неугодних мириса
и заразе предвидети септичку јаму. Септичка јама мора бити непропусна. Због
брзог пуњења септичке јаме није препоручљиво да се атмосферска вода уводи у
септичку јаму;
 Након изградње градског канализационог система извршиће се прикључак објекта
на канализациону мрежу. Забрањено је прикључење септичке јаме на јавну
канализацију.
Изградња шахте је обавеза наручиоца. Шахт за водомер треба да буде на
приступачном месту, највише 5 m увучена од регулационе линије. Унутрашње димензије
шахте треба да буду: дужина 1 m, ширина 1 m и дубина 1.2 m. Ревизиони шахт за
прикључење на јавну канализацију треба да буде непосредно иза регулационе линије, а
највише 3m унутар плаца. Ревизиони шахт се израђује након израде прикључка, и може
бити квадратног облика или кружног облика од бетонских или ПВЦ цеви.
 Главним пројектом предвидети да се прикључак улива :
а) у улични ревизиони силаз у бочну банкину уз обраду (жлеб ) до уласка у кинету;
б) у тело колектора на 0,7Р од дна код колектора (Р - пречник цеви);
в) преко типизираних фазонских комада (рачви) на цевни улични канал.
 Спој пројектовати тако да не деградира стабилност и функцију уличног канала;
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 Приликом пројектовања канализационог прикључка придржавати се постојећих
стандарда. Пречник канализационог прикључка одређивати на основу
хидрауличког предрачуна с тим да пречник цеви не може бити мањи од 150мм;
 Гранично ревизионо окно извести 1,5м унутар регулационе линије и у истом
извршити каскадирање (висинска разлика чија је минимална вредност 60цм а
максимална 300цм);
 Прикључак од ревизионог силаза па до канализационе мреже извести падом од 2%
до 6% управо на улични канал искЉучиво у правој линији без хоризонталних и
вертикалних ломова;
 Изузетно може се одобрити прикључење једне парцеле преко друге уз предходно
добијену писмену сагласност власника кроз чију парцелу пролази прикључак;
 На једној катастарској парцели на којој има више објеката, по правилу треба
пројектовати један канализациони прикључак о чему треба постоји међусобни
договор власника објеката;
 Прикључење гаража, сервиса и других објеката, који испуштају воде са садржајем
уЉа, масти и бензина, вршити преко таложника и сепаратора масти и уЉа;
 Температура воде која се испушта у канализацију не сме бити преко 40 степени;
 Прикључење атмосферских вода из дворишта на атмосферску уличну мрежу
урадити преко таложнице за контролу и одржавање, смештену у самој парцели
објекта.;
 Код израде Главног пројекта канализационог прикључка придржавати се важећих
стандарда и прописа;
 Уколико се ради о групи објеката мале привреде, потребно је да се постигне
договор о прикључењу ових објеката на градску канализациону мрежу само једним
канализационим прикључком;
 Главни пројекат унутрашњих инсталација канализације са прикључком на градску
канализациону мрежу, који је урађен на основу услова, доставити Служби техничке
припреме ЈП Водовода на сагласност;
 Издати услови и добијена сагласност не дају право Инвеститору да приступи било
каквим радовима у циЉу извођења прикључка на канализациону мрежу;
 Прикључак се не сме изводити без директног надзора стручног лица ЈП Водовода
које се одређује пошто инвеститор преда захтев за прикључак;
 Трошкове у поступку прикључка канализационих инсталација објеката са градском
канализационом мрежом сноси подносилац захтева односно инвеститор по цени
коју утврђује орган управЉања ЈП Водовод.
 Пошто је градска канализациона мрежа сепаратног система, потребно је извршити
посебно пројектовање фекалне и кишне канализације;
 Прикључење дренажних подземних вода на фекалну канализациону мрежу није
дозвоЉено;
 Површинске воде, које се могу запрЉати течним горивом или његовим дериватима,
морају се претходно пречистити од истих путем аутоматских сепаратора масти и
уЉа, па тек онда одвести до уличног канализационог система.
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Код поставЉања траса хидротехничке инфраструктуре треба водити рачуна о
следећем:
 да будући водовод и канализација не угрожавају објекте (и приликом изградње
и када буду у експлоатацији);
 да други објекти са њиховим пратећим дешавањем не угрожавају водовод и
канализацију у експлоатацији, као и да омогуће њихово редовно одржавање;
 да трасе водовода и канализације буду поставЉене тако да се под повоЉним
условима на њих могу прикључити објекти које треба да опслужују;
 да се траса водовода и канализације усагласе са осталим наменама терена;
 да се води рачуна о геотехничким и хидрогеолошким карактеристикама терена,
имајући у виду и грађење и одржавање.
Код укрштања инсталација водити рачуна о следећем:



да водоводне цеви буду поставЉене изнад канализација, с тим што по потреби
може бити предвиђена заштитна цев водовода (цев у цев),
код укрштања са електро-кабловима треба водити рачуна о свим аспектима
безбедности како код изградње, тако и у фазама које се појавЉују у
експлоатацији.
Оквирно, надслој изнад темена цеви треба да буде 1,5 м.

Дубина укопавања канализације мора бити таква да се на исправан начин
може извршити прикључење објекта и падови морају бити такви да се обезбеде повоЉни
хидраулички услови течења у каналима.
Одобрење за прикључак на јавну водоводну и канализациону мрежу издаје ЈП
„Водовод” Врање. Радове на изради прикључка на јавну водоводну и канализациону
мрежу изводи искЉучиво ЈП „Водовод” Врање, а на захтев Инвеститора. Радови на
изради прикључка падају на терет Инвеститора. Забрањено је самовласно прикључење на
јавну водоводну и канализациону мрежу
Рок важности услова је једна година од дана издавања.
Прилог:
1. Ситуација трасе са уцртаним подземним инсталацијама
Служба техничке припреме
Слађана Поповић, дипл.инж.арх.
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