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  САДРЖАЈ: 
 Насловна страна 

Садржај 
Решење из АПР-а 
Решење о одређивању одговорног урбанисте 
Лиценца одговорног урбанисте 
Потврда о важности лиценце урбанисте 
Лиценца одговорног пројектанта 
Потврда о важности лиценце пројектанта 
Изјава одговорног урбанисте 
 

А. УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ 
 
ТЕКСТУАЛНИ ДЕО:  

1.             Уводни подаци, правни и плански основ 
1.1.  Разлог за Израду урбанистичког пројекта 
1.2.  Правни основ 
1.3.   Плански основ 

2.              Приложена документација 
3.              Обухват урбанистичког пројекта  

3.1.       Постојеће стање 
4.              Услови изградње  

4.1.       Намена простора 
4.2.       Регулација и нивелација и приступ локацији 
4.3.       Паркирање 

5.               Нумерички показатељи  
5.1.       Површине, индекс заузетости, спратност-висина венца, број паркинг     

      места и зелене површине 
6.              Начин уређења слободних и зелених површина  
7.              Начин прикључења на инфраструктурну мрежу 
8.              Инжeњерскогеолошки услови 
9.              Мере заштите животне средине 
10.            Мере заштите непокретних културних и природних добара  
11.            Технички опис 
12.            Смернице за спровођење урбанистичког пројекта 

 
ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ: 

1.             Катастарско-топографски план          Р   1: 1000 
2.             Регулационо нивелационо решење локације            Р   1: 1000 
3.             Приказ саобраћаја и комуналне инфраструктуре са прикључцима на 

            спољну мрежу                                Р   1: 1000 
Б. ИДЕЈНО АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ 
 

 ГЛАВНА СВЕСКА 
 ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ 

 
ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА: 

 Обавештење по захтеву за потврђивање Урбанистичког пројекта; 
 Копија плана; 
 Препис из листа непокретности;  
 Технички услови ЈП „Водовод“ Врање; 
 Технички услови „ЕПС Дистрибуција“ Врање; 
 Технички услови „Телеком Србија“ Београд; 
 Технички услови ЈП „Урбанизам и изградња Града Врања“; 
 Извод из Просторног плана града Врања; 
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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, 
132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21) доносим 
 

Р   Е   Ш  Е   Њ   Е 
  о  одређивању  одговорног  урбанисте 

 
 
 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ                                 Биљана Стојановић, дипл.инг.арх 
ЗА ИЗГРАДЊУ МУЛТИФУНКЦИОНАЛНОГ    
ТЕРЕНА НА  КАТАСТАРСКОЈ  ПАРЦЕЛИ                            број  лиценце  200 1436 14 
БРОЈ 4266 КО Буштрање      
      
 
 
 
ЛОКАЦИЈА: Катастарска парцела број 4266 КО Буштрање 
 
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, 132/14, 
145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21). 
  
 
 

 
 

Врање,                               в.д. директор-а 
Јун, 2022. године            
 
                               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, 9/20 и 52/21) 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 
 
 

И З Ј А В У 
 
 
• да је Урбанистички пројекат за изградњу мултифункционалног терена на 
катастарској парцели број 4266 КО Буштрање израђен 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, 98/13-УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20) 
и прописима донетим на основу Закона и 
• да је израђен у складу са Просторним планом града Врања ("Службени гласник 
града Врања", број 18/18 и 36/20). 
 
         
 У Врању, јул 2022.година      
 
 
 

     Одговорни урбаниста 
 

_______________________ 
                  Биљана Стојановић, дипл.инж.арх. 

    лиценца ИКС 200 1436 14 
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На основу члана 60. и 61. 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, 
132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21) и Правилника о садржини, начину и 
поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Службени гласник 
Републике Србије", број 32/19), 
 
на основу Обавештења Одељења за урбанизам, имовинско-правне послове, комунално 
стамбене делатности и заштиту животне средине, бр. 350-141/2022-08/1 од 
28.04.2022.године и 
 
на захтев инвеститора:  Град Врање 
  Улица Краља Милана број 1, Врање 
 
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ”УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊА ГРАДА ВРАЊА“ Врање, 
 
израдило је:  
 
                                      УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ  

ЗА ИЗГРАДЊУ МУЛТИФУНКЦИОНАЛНОГ ТЕРЕНА НА  
КАТАСТАРСКОЈ  ПАРЦЕЛИ  БРОЈ 4266 КО БУШТРАЊЕ 

 
1.        УВОДНИ  ПОДАЦИ, ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ 
 
1.1. Разлог за израду Урбанистичког пројекта 
 На захтев инвеститора приступило се изради Урбанистичког пројекта за изградњу 
мултифункционалног терена на катастарској парцели број 4266 КО Буштрање, у складу са 
"Просторним планом града Врања" ("Службени гласник Града Врања", број 18/2018 и 
36/20-исправка техничке грешке), у даљем тексту „Урбанистички пројекат“. 
 

Катастарска парцела број 4266 КО Буштрање је у својини Републике Србије. Право 
коришћења на катастарској парцели има Основна школа Буштрање. 

 
Израдом Урбанистичког пројекта, инвеститору се омогућује уређење школског 

комплекса и изградња мултифункционалног терена на кат. парцели 4266 КО Буштрање, а 
према планираној - изграђености и намени грађевинских  парцела. 
   
Разлог израде Урбанистичког пројекта је обавезна израда урбанистичког пројекта за 
објекте јавне намене којим ће се детаљније разрадити услови за уређење школског 
комплекса и изградњу мултифункционалног терена, тако да  својим изгледом, габаритом, 
материјалима и односом према регулационој и грађевинској линији буду уклопљени у 
постојеће амбијенталне и архитектонске карактеристике средине, а у складу са 
Просторним планом града Врања. 
 

Значај израде Урбанистичког пројекта је стварање могућности за реализацију идеје 
да се кроз пријатан боравак у школском објекту и у целом школском комплексу омогући 
савременије и успешније образовање, а уз доступне амбијенталне карактеристике и 
специфичности локалне типологије. 

Циљ израде Урбанистичког пројекта је урбанистичко – архитектонска разрада 
локације, дефинисање урбанистичких услова односно преиспитивање могућности за 
изградњу помоћних и пратећих садржаја и уређења школског комплекса у складу са 
жељама корисника земљишта, потребе образовања и урбанистичким параметрима из 
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Просторног плана града Врања, као и издавање Локацијских услова на основу потврђеног 
Урбанистичког пројекта. 
 
1.2. Правни основ за израду Урбанистичког 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, 50/13-УС, 98/13-УС, 
132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20 и 52/21) - у даљем тексту: Закон; 

 ПРАВИЛНИК О САДРЖИНИ, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ИЗРАДЕ ДОКУМЕНАТА 
ПРОСТОРНОГ И УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНИРАЊА ("Службени гласник Републике 
Србије", број 32/19) - у даљем тексту: Правилник. 

 
 

1.3. Плански основ за израду Урбанистичког пројекта 
 ПРОСТОРНИ ПЛАН ГРАДА ВРАЊА ("Службени гласник града Врања", број 18/18 и 

36/20-исправка техничке грешке). 
 

2.        ПРИЛОЖЕНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

 Обавештење по захтеву за потврђивање Урбанистичког пројекта, Одељење за 
урбанизам, имовинско-правне послове, комунално-стамбене делатности и заштиту 
животне средине,број 350-141/2022-08/1 од 28.04.2022. године; 

 Од Републичког Геодетског Завода - Служба за катастар непокретности је 
прибављена копија плана у Р 1:2500, бр. 953-2/2022-59 од 12.05.2022. године; 

 Канцеларија за ИТ и еУправу Владе Републике Србије, Информациони систем за 
размену података: Подаци прибављени из базе катастра непокретности 
Републичког геодетског завода. Претрага за парцелу 4266 КО Буштрање, датум 
16.05.2022.године; 

 Катастарско - топографски план у Р 1:1000 је израдио Геодетски биро "Геопремер",  
Службa за катастар непокретности бр. 952-076-33869/2022 од 14.04.2022.године; 

 Технички услови ЈП „Водовод“ Врање, број 1998/1 од 23.05.2022. године; 
 Технички услови „ЕПС Дистрибуција“ Врање, број 8Т.1.1.0-D-07.06-220699-22 

од01.06.2022. године; 
 Технички услови „Телеком Србија“ Београд, број Д211-212355/3-2022 од 26.05.2022. 

године; 
 Технички услови ЈП„Урбанизам и изградња Града Врања“, број 737-1/22 од 

04.07.2022. године. 
 

3.       ОБУХВАТ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 
 
3.1. Постојеће стање 

Урбанистичким пројектом обухваћена је катастарска парцела број 4266 КО 
Буштрање, која се налази у обухвату Просторног плана града Врања. Површина која је 
предмет разраде Урбанистичког пројекта износи  4886 m².  

 Предметна парцела је орјентисана у правцу североисток - југозапад. На 
парцели има изграђених објеката. На простору школског комплекса постоји објекат школе, 
Основна Школа „Бранислав Нушић“, спратности “По+П“, који је лоциран у југоисточном 
делу парцеле. У западном делу катастарске парцеле налази се део старе школе 
спратности “По+П“, који се овим Урбанистичким пројектом предвиђа за уклањање. 
Потребно је објекат уклонити пре почетка изградње и уређења школског комплекса. У 
централном делу парцеле смештена је чесма. Катастарска парцела број 4266 КО 
Буштрање је неправилног облика. Простор је ограничен: са северо источне стране 
катастарским парцелама број 4275 и 4268 КО Буштрање,  са југо источне стране 
катастарским парцелама број 4264 и 4265 КО Буштрање, са северо западне стране 
катастарском парцелом број 4276 КО Буштрање (некатегорисани пут), са југозападне 
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стране катастарском парцелом број 9133 КО Буштрање (Општински пут-ОП 6 – Ристовац-
Миланово – Буштрање - Русце). Главни прилаз парцели је са југозападне стране, са јавне 
саобраћајнице – Општински пут-ОП 6 – Ристовац - Миланово – Буштрање - Русце, на кат 
парцели 9133 КО Буштрање. Општински пут-ОП 6 тангира предметну парцелу са 
југозападне стране, а некатегорисани пут са северозападне стране.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Фотографија 1 – Приказ локације и ширег окружења 
 

Граница  Урбанистичког пројекта је приказана на свим графичким прилозима. 
 

 

 
 

Фотографија 1  - Општински пут-ОП 6 – Ристовац - Миланово – Буштрање - Русце 
 

 
Водоводна и канализациона мрежа 
На предметној катастарској парцели, на основу издатих услова имаоца јавних 

овлашћења, не постоји водоводна и канализациона мрежа. 
Снабдевање санитарном и техничком водом врши се из сопственог бунара. 
С обзиром да није изграђена канализациона мрежа, на предметном простору 

постоји изграђена (санитарно-хигијенска) септичка јама за одлагање отпадних вода, која 
се празни од стране надлежног комуналног предузећа.  
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Електроенергетска мрежа 
На предметној катастарској парцели, на основу издатих услова имаоца јавних 

овлашћења, постојe надземни електроенергетски објекти. Кроз западни део парцеле 
пролази далековод 10 kV у власништву „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак 
Врање. 

 
Телекомуникациона мрежа 
На предметној катастарској парцели, на основу издатих услова имаоца јавних 

овлашћења, не постоје телекомуникациони (ТК) објекти и подземни телекомуникациони 
каблови. 

 
 

 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 

Фотографија 3, 4 и 5 - Предметна локација 
 

 
 

Фотографија 6 – Чесма на предметној локацији 
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4.       УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ 
 
4.1.    Намена простора 

 
Према "Просторном плану града Врања" намена предметне катастарске парцеле 

број 4266 КО Буштрање је: 
 
Грађевинско земљиште: 
- постојеће грађевинско подручје. 
 
Претежна намена: 

 Објекти за јавно коришћење (управа, образовање, здравствена и социјална 
заштита,  култура, спорт и рекреација, верски објекти и сл), и могу имати и 
елементе урбаног уређења. 

 

 
                   

Слика: Намена из Просторног плана града Врања 
 

Изградњом мултифункционалног терена и уређењем парцеле према урбанистичком 
пројекту, предметни простор се приводи намени - формирање школског комплекса.  

У том циљу на парцели планира се изградња приступне интерне саобраћајнице, 
паркинг простора, спортског мултифункционалног терена-вежбалишта, дечијег игралишта, 
простора за радионицу на отвореном и уређене зелене површине са пратећим 
мобилијаром. 

У западном делу катастарске парцеле налази се део старе школе спратности 
“По+П“, који се овим Урбанистичким пројектом предвиђа за уклањање. Потребно је објекат 
уклонити пре почетка изградње и уређења школског комплекса. 
 
4.2.    Регулација и нивелација и приступ локацији 
      

Регулациона линија представља међну линију грађевинске парцеле према јавним 
саобраћајним површинама. Катастарска парцела број 4266 КО Буштрање има обезбеђен 
приступ преко Општинског пута-ОП 6 – Ристовац - Миланово – Буштрање - Русце, 
регулационе ширине 4.00m. Урбанистичким пројектом се планирају колски и пешачки 
приступ са општинског пута-ОП 6 – Ристовац - Миланово – Буштрање - Русце.   
 Нивелационо решење у оквиру грађевинске парцеле условљено је висинским 
котама терена на предметном простору, котама постојећих платоа унутар обухвата, као и 
начином прикупљања и одвођења атмосферских вода. Планирана нивелација обезбеђује 
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падове површина према улици и планираним уређеним зеленим површинама. 
Површинске воде са једне грађевинске парцеле се не могу усмеравати према другој 
парцели. Висинске коте локације износе између 557.60 mnv, на североистоку и 559,35 mnv 
на северозападу и приказане су на графичком прилогу бр. 2 - Регулационо нивелационо 
решење локације.  

За нулту коту терена усвојена је висинска кота приступног платоа (557.60 mnv). Са 
коте ±0.00 (557.60 mnv) је приступ улазном степеништу у приземље објекта Основне 
школе „Бранислав Нушић“. Партер је у благом паду од северозапада према југоистоку. На 
објекту постоје три улаза, један главни са југозападне стране и два споредна улаза из 
дворишта, са северозападне стране објекта. Осим постојећег објекта Основне школе 
„Бранислав Нушић“ и постојеће чесме у комплексу се планирају мултифункционални 
спортски терен-вежбалиште, простор за игру деце, простор за радионицу на отвореном, 
паркинг за возила запослених у школи и уређене зелене површине са пратећим 
мобилијаром. 

На предметној парцели обезбеђено је несметано кретање особа са инвалидитетом, 
деци и старим особама, односно њихов приступ објекту у складу са Правилником о 
техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се 
осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим 
особама (''Сл. Гласник РС'', бр.22/15).  
 Дато нивелационо решење Урбанистичким пројектом је орјентационог карактера и 
могуће су измене у циљу побољшања техничког решења.  

Комплексу се приступа под правим углом и простор на месту колског приступа, на 
основу услова ЈП „Урбанизам и изградња града Врања“, је у ширини од 6,00м за прилаз, 
тако да је потребном ширином омогућено безбедно укључење и искључење возила на 
саобраћај јавног пута – Општински пут ОП 6. Ширина  приступа омогућава улаз/излаз за 
два возила.    
 Грађевинска линија према постојећем Општинском путу-ОП 6 – Ристовац - 
Миланово – Буштрање - Русце је удаљена од регулационе линије 9.00м, а према 
некатегорисаном путу 26м. 
   
4.3.     Паркирање 

 
Паркирање је решено у оквиру предметне парцеле, у западном делу парцеле, 

улазом са Општинског пута-ОП 6 – Ристовац - Миланово – Буштрање - Русце, у складу са 
условима ЈП „Урбанизам и изградња града Врања“. 

Обезбеђено је 4 паркинг места за паркирање возила запослених, од којих минимум 
5% од укупног броја места за паркирање је планирано за особе са посебним потребама -
1ПМ. Планирано је паркирање под углом од 90°. Ширина паркинг модула код управног 
паркирања је 2,5м, а дужина 5,0м. Места за паркирање возила која користе лица са 
посебним потребама у простору предвиђају се у близини улаза у објекте и означавају се 
знаком приступачности. Најмања ширина места за паркирање возила са посебним 
потребама у простору износи 3,7м ,а дужина 4,8м. Поплочавање паркинг простора 
извршити од растер блокова са елементима бетон-трава.  

 
4.4. Ограђивање комплекса 
 

Комплекс основне школе оградити транспарентном оградом са капијом 
(контролисаног улаза и излаза) зиданог парапета максимално до висине 80 цм. 
Минимална висина ограде износи 150 цм, препоручује се висина од 180 цм. Дозвољено је 
ограђивање спортских терена транспарентном заштитном мрежом максималне висине до 
300 цм. Дозвољено је постављање живе ограде у комбинацији са жичаном оградом према 
истим условима. Пешачке и колске капије су у складу са општим изгледом ограде и 
отварају се ка унутрашњости комплекса. 
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4.5. Опис решења планиране парцелације 
 
 С обзиром да је већ формирана грађевинска парцела на којој се предвиђа  
уређење школског комплекса и изградња мултифункционалног терена, планским 
документом није предвиђено издвајања за површину јавне намене, предлог парцелације 
није дат овим урбанистичким пројектом. 
 
5.       НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ 
  
5.1. Површине, индекс заузетости, спратност- висина венца, број паркинг 
места и зелене површине 
 
 Планира се уређење школског комплекса изградњом спортских терена, паркинга, 
уређењем дела школског дворишта за предшколску наставу, радионицу на отвореном  и 
уређеног зеленила са пратећим мобилијаром. Могућа је фазна изградња. 
 Површина грађевинске парцеле износи 4886 m2. Површина хоризонталне 
пројекције постојећег објекта школе износи 607,69 m² и заузима 12,42% површине 
грађевинске парцеле.  

Минимална ширина грађевинске парцеле износи 48 m.  
Спратност објекта основне школе је По+П.  
Растојање објекта основне школе у односу на регулациону линију саобраћајнице 

износи: 9,00м према Општинском путу-ОП 6, а према некатегорисаном путу 71,3м. 
Растојање објекта основне школе у односу на бочне границе парцела износи: 

према катастарској парцели 4264 КО Буштрање је 2,37м, према кат. парцели 4268 КО 
Буштрање је 5,57м. 

Према Просторном плану града Врања обавезно је на парцели обезбедити 
минимум 20% зеленила, а остатак слободне површине уредити у складу са основном 
наменом објекта (паркирање, пешачке и слободне површине, спортска игралишта и 
терени и сл.). Проценат озелењених површина на парцели према Урбанистичком пројекту 
износи 43,60%. 

  
                                          Површина (m2)          Проценат (%) 

Бруто површина објекта /приземље                            607,69               12,44 
Уређене зелене површине                 2131,00               43,60 
Спортски терени                  1147,50             23,49 
Саобраћајне површине        221,38                              4,53 
Пешачки прилази и платои                             778,93               15,94 

   У К У П Н О                4886,00                         100,00 
 

Обезбеђено је 5 паркинг места за паркирање возила, а у складу са условима ЈП 
„Урбанизам и изградња града Врања“.  

 
Урбанистички параметри из Просторног плана града Врања су представљени 

табеларно. 
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Упоредна анализа урбанистичких параметара 

 
Мултифункционални спортски терен – вежбалиште на грађевинској парцели 

поставити у складу са положајем дефинисаним овим Урбанистичким пројектом. 
 
6.       НАЧИН УРЕЂЕЊА СЛОБОДНИХ И ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 

  
 Партерно уређење саме парцеле и простора око парцеле омогућава несметан 
приступ објекту, уз обавезу да се при пројектовању обезбеди несметано кретање особама 
са инвалидитетом,  деци и старим особама у складу са Правилником о техничким 
стандардима, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање 
и приступ особама са инвалидитетом,  деци и старим особама ("Службени гласник РС", 
бр. 22/2015).  

 
 Слободне површине су предвиђене за пешачку комуникацију и приступ објекту. 

Планиране пешачке комуникације обезбеђују несметано кретање и добру 
повезаност свих садржаја. Нивелационим решењем ће бити обезбеђено правилно 
отицање атмосферских вода од објеката и других површина. Одводњавање 
површинских вода се утврђује нивелационим решењем на нивоу комплекса, са 
најмањим падом од 0.5%. 

 Приступне пешачке површине и платое поплочати одговарајућим застором од 
плоча и бетонских елемената (материјализација по избору пројектанта) и опремити 
потребним урбаним мобилијаром (клупе за седење, сталци за бицикле, канте за 
отпатке, осветљење и сл.). Водити рачуна да сав мобилијар и опрема дечиjег 
игралишта буду безбедни за коришћење, без већих необезбеђених висина, оштрих 
ивица и шиљатих делова. Сва опрема мора да је у складу са важећим 
Правилником о безбедности дечијих игралишта. Материјализација и опремљеност 

 
Урбанистички 

параметри 
Просторни план града 

Врања Урбанистички пројекат 

Минимална површина 
грађевинске парцеле 
  

- 4886m2 

Минимална ширина 
грађевинске парцеле -                       48 m 

Индекс заузетости  mаx 25%  12,44% 

Индекс изграђености - 0,12 

Максимална спратност 
објекта  П+2+Пк (образовање) По+П 

Минимално растојање 
објекта од бочних 
граница парцеле 

- 2,37m  

Минимално растојање 
објекта од бочних 
суседних објеката 

- - 

Паркирање - 
 

5 ПМ  
 

Зелене површине 20% 43,60% 
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слободних уређених површина ће имати за циљ да обезбеде висококвалитетан 
простор. 

 Функција зеленила на парцели је пре свега заштитна, санитарна и друштвено-
социјална. Све слободне површине потребно је затравити квалитетном смешом 
трава. Пројектовано решење зелених површина конципирано је тако да 
задовољава све потребе корисника.  
Зелене површине испред улаза у сам објекат треба да буду у складу са 
архитектуром објекта, декоративно уређене са више цветног материјала, 
декоративног шибља и дрвећа. Препоручене перене су: Achillea millefolium, Achillea 
filipendulina, Rudbeckia, Coreopsis lanceolata, Aster novae, Hemerocallis hybrida, 
Astilbe x rosea, Bergenia cordifolia, Primula,....  
Приликом избора врста за планиране зелене површине предвидети високо и 
средње високо листопадно дрвеће (Fraxinus, Prunus, Acer, Malus, Catalpa,...). 

 Планирани паркинг простор засенити листопадним дрвећем. Водити рачуна 
приликом избора врсте због ограниченог простора садње. Такође је важно да 
дрвеће нема плодове и цветове који ће да прљају аутомобиле (дивљи кестен) и да 
не излучује разна етарска уља (липа, орах, бреза,...). 

 На осталим зеленим површинама, осим садње квалтитетних травнатих застора 
планирана је садња ниског и високог декоративног зеленила. У том смислу 
планирана је садња цветног и декоративног жбунастог растиња: Cornus, Corylus, 
Forsythia, Jasminum, Sambucus, Spirea, Hibiscus,…). 

 На граници предметног простора са околним ораницама избегавати врсте дрвећа и 
жбуња које представљају прелазне домаћине одређених паразита пољопривредних 
култура или воћака. То су врсте Berberis sp., Cotoneaster sp., Pyracantha sp., Sorbus 
sp., Acer negundo и слично. 

 Користити врсте које имају високу декоративну и биолошку вредност, које луче 
фитонциде и побољшавају биолошку вредност ваздуха при чему се не смеју 
користити токсичне и алргене врсте. Осим аутохтоног садног материјала које 
припадају природној потенцијалној вегетацији, бирају се врсте које могу да поднесу 
пењање, ломљење и савијање, а избегавају се све биљке са израштајима који могу 
да повреде (трнови, оштри листови, плодови), врсте које имају отровне делове 
(тиса, нпр), медоносне врсте. 
 

 На парцели је обезбеђено 43,60% зеленила, односно 2131,00м2 зелених површина. 
 

7.       НАЧИН ПРИКЉУЧЕЊА НА ИНФРАСТРУКТУРНУ МРЕЖУ 
 
 Постојећа и планирана инфраструктурна мрежа је приказана на графичком прилогу 
број 3. Приказ саобраћаја и комуналне инфраструктуре са прикључцима за спољну 
мрежу.  
Прибављени су технички услови јавних комуналних предузећа – надлежних институција.  

Након изградње инфраструктурне мреже у планираним саобраћајницама услови 
прикључења на инфраструктурну мрежу се одређују на основу достављених услова 
надлежних институција:  

 
 Услови ЈП Водовод  Врање, број 1998/1 од 23.05.2022. године: 

 
Општи услови за пројектовање и прикључење на водоводну мрежу 
1. Прикључење на систем јавног водовода врши се непосредно преко грађевинске  
парцеле на којој је објекат изграђен. 
2. Изузетно, када не постоји техничка могућност прикључења непосредно преко 
грађевинске парцеле на којој је објекат изграђен, унутрашња водоводна или 
канализациона инсталација објекта може се прикључити на систем јавног водовода и 
канализације и преко суседне грађевинске парцеле, уз писану сагласност власника, 
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односно носиоца права коришћења на грађевинској парцели преко које се врши 
прикључење привременим прикључком. 
3. Сваки објекат који се снабдева водом из јавног водовода мора имати сопствени 
водоводни прикључак. 
4. Прикључење на систем јавног водовода искључиво врши ЈП Водовод Врање. 
5. Сваки објекат, прикључен на јавну водоводну мрежу мора имати засебан водомер, 
чији тип, врсту и техничке карактеристике одређује ЈП Водовод Врање. 
6. Монтажу и замену водомера врши искључиво ЈП Водовод Врање. 
7. Водомер мора бити смештен у посебно склониште за водомер тј. водомерни шахт. 
Изградња водомерног шахта је обавеза корисника. 
8. Водомерни шахт треба да буде на приступачном месту, највише 2м увучен од 
регулационе линије (ограде). 
9. Унутрашње димензије шахта за кућни водомер треба да буду 1.0м х 1.0м са дубином од 
1.20м. 
10. Димензије водомера за стамбене зграде или индустријске објекте морају да буду 
довољно велике да могу да се сместе сви потребни елементи за спајање и контролу 
линије воде. Оквирне димензије треба да буду мин 1.6мх 2.0мх 1.5м. 
11. Шахт мора имати уграђене пењалице или прикладне мердевине. 
12. Ако се на месту прикључка јављају високе поџемне воде, око шахта се мора изградити 
хидроизолација. Водомер не сме бити у води. 
13. Шахт за водомер може бити изграђен од готовог бетона који мора бити прописно 
армиран или зидан од опеке у цементном малтеру. Дебљина зида треба да буде мин 
10цм. (зависно од оптерећења) 
14. Шахт мора да има уграђен ливено-гвоздени или пластични поклопац одређене 
носивости, округлог облика димензија мин Р600мм. 
15. Уколико радни притисак према хидрауличком прорачуну не може да подмири потребе 
виших делова објекта, обавезно пројектовати постројење за повећање притиска као 
саставни део интерне водоводне мреже. Уградња и одржавање такве опреме је обавеза 
корисника. 
16. Димензионисање водоводне мреже извршити према хидрауличком прорачуну, а у 
складу са важећим планским документом (план хидротехничке инфраструктуре). 
17. Испуњеност Техничких услова за прикључење на јавни водовод: пречник прикључка, 
величину и тип водомера, локацију и тип окна за водомер, у складу са техничким 
нормативима, контролише ЈП Водовод на основу техничке документације коју израђује 
Инвеститор. 
18. Пројектно техничку документацију тј. пројекат за грађевиснку дозволу или идејни 
пројекат коју израђује Инвеститор, доставити на сагласност у ЈП Водовод Врање. 
Документације не сме бити старија од 6 месеци. 
19. Пројектно техничком документацијом за индивидуалне објекте предвидети да се 
водомерно окно пројектује увучено око 2м 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. 
20. 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. 
21. Прикључење на јавну водоводну мрежу не може се извршити уколико радове на 
изградњи прикључка није извео ЈП Водовод. 
22. 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. 
23. Водоводни прикључак јесте цевовод питке воде од споја на уличној водоводној мрежи 
до главног водомера у објекту или изван њега, укључујући и водомер. 
24. Водоводни прикључак се мора пројектовати праволинијски управно на уличну цев. 
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25. Након извршених радова на изградњи интерне водоводне мреже и прикључка, 
Инвеститор је у обавези да у службу техничке припреме ЈП Водовод Врање достави 
геодетски снимак изведене мреже. 
26. Рок важности услова је једна година од дана издавања. 
27. Износ накнаде за прикључење као и накнаде стварних трошкова израде услова за 
пројектовање и прикључење, наплаћује се према важећем ценовнику ЈП Водовод Врање. 
 
Посебни услови за пројектовање и прикључење на водоводну мрежу 
1. На приложеној ситуацији (графички прилог) ЈП „Водовод” Врање нема својих подземних 
инсталација. 
2. Уколико у улици не постоји изграђена хидротехничка инфраструктура, Инвеститор је у 
обавези да је изгради у дужини која је потребна за прикључење објекта и нормално 
функционисање градске мреже а у складу са планским документима. Улична мрежа мора 
да буде пројектована од ХДПЕ материјала - СДР17, за радни притисак од НП10. Сва 
цевна мрежа кућног прикључка такође мора да буде пројектована за радни притисак од 
НП10. 
3. Уличне цеви пројектовати јавним површинама и саобраћајницама у складу са планским 
документима. Није дозвољено пројектовање испод постојећих објеката. 
4. На сваком међусобном укрштању цевовода пројектовати чворове са деоничним 
вентилима на свим правцима. Сваки чвор са два и више вентила пројектовати у АБ шахти 
одговарајућих димензија, са ливено гвозденим поклопцем одговарајуће носивости и 
пењалицама. 
5. Цеви прикључног вода кућног прикључка се пројектују праволинијски управно на уличну 
цев и не смеју бити пројектоване и грађене испод објеката. 
 
Општи услови за пројектовање и прикључење на канализациону мрежу 
1. Прикључење на систем јавне канализације врши се непосредно преко грађевинске 
парцеле на којој је објекат изграђен. 
2. Када не постоји техничка могућност прикључења непосредно преко грађевинске 
парцеле на којој је објекат изграђен, унутрашња канализациона инсталација објекта може 
се прикључити на систем јавне канализације и преко суседне грађевинске парцеле, уз 
писану сагласност власника, односно носиоца права коришћења на грађевинској парцели 
преко које се врши прикључење привременим прикључком. Писану сагласност приложити 
уз сву осталу документацију, приликом аплицирања за прикључење. 
3. Канализациони прикључак може имати сваки легално изграђен објекат. 
4. Индустријски објекти пре прикључења на јавну канализациону мрежу, дужни су 
изградити уређај за предходно пречишћавање отпадних вода сходно њиховом 
технолошком поступку, тако да квалитет упуштених отпадних вода задовољава прописане 
услове из “Одлуке начину обављања комуналних делатности, снабдевања водом за пиће 
и пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода на територији града Врања”. 
5. Индустријски објекти пре прикључења на јавну канализациону мрежу, дужни су уградити 
мерач за континуално мерење протока и шахту за узорковање. 
6. Није дозвољено пројектовање и прикључење на канализацију етажа објеката које су 
испод коте поклопца узводног шахта на уличној канализацији, (сутерени, подруми, укопане 
гараже и сл.) Овакви објекти или делови објекта се могу прикључити само уколико је 
предвиђена уградња заштитних уређаја, као што је уградња неповратних вентила и 
клапни на канализационом одводу из објекта или се мора предвидети препумпавање воде 
са тих етажа у више хоризонталне разводе интерне канализације. Сви заштитни уређаји 
за препумпавање спадају у домен интерне и кућне канализације, чије одржавање пада на 
терет Инвеститора и корисника. 
7. Није дозвољено прикључење атмосферске воде из олука, сливника дворишта и сл. У 
било који канализациони колектор. Сва кровна вода и вода од објекта и дворишта се мора 
површински одводити на улицу без увођења у уличне цевоводе. 
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8. Пројектно техничку документацију тј. пројекат за грађевинску дозволу или идејни 
пројекат коју израђује Инвеститор, доставити на сагласност у ЈП Водовод Врање. 
Документације не сме бити старија од 6 месеци. 
9. Пројектом предвидети ревизионо окно интерне канализације на растојеању од 
максимално 2м унутар регулационе линије парцеле. 
10. Прикључак од ревизионог окна интерне канализације па до уличне канализационе 
мреже извести падом од 2% до 6% управно на улични канал искључиво у правој линији 
без хоризонталних ломова. 
11. Пречник канализационог прикључка одређивати на основу хидрауличког прорачуна, с 
тим да пречник цеви не може бити мањи од 150мм. 
12. Издати услови и добијена сагласност на пројекат не дају право Инвеститору да 
приступи било каквим радовима у циљу извођења прикључка на канализациону мрежу. 
13. Пошто је градска канализациона мрежа сепаратног система, потребно је извршити 
посебно пројектовање фекалне и кишне канализације. 
14. Повезивање дренажних подземних вода интерне канализације на јавну канализацију 
није дозвољено. 
15. Забрањено је самовласно прикључење на јавну водоводну и канализациону мрежу. 
16. Након извршених радова на изградњи интерне канализације и прикључка, Инвеститор 
је у обавези да у службу техничке припреме ЈП Водовод Врање достави геодетски снимак 
изведене мреже. 
17. Рок важности услова је једна година од дана издавања. 
18. Износ накнаде за прикључење као и накнаде стварних трошкова израде услова за 
пројектовање и прикључење, наплаћује се према важећем ценовнику ЈП Водовод Врање. 
 
Посебни услови за пројектовање и прикључење на канализациону мрежу 
1. На приложеној ситуацији ЈП “Водовод” Врање нема својих подземних инсталација 
(улична канализациона мрежа). 
2. Кућне прикључкепројектовати директно на цев или у први низводни шахт на дубини од 
1.5м од коте терена, не дуже од 10м. Приликом пројектовања водити рачуна о 
испуњености услова из тачке 6. општих услова за прикључење. 
3. Дозвољено је пројектовање каскаде у улични шахт с тим да се морају поштовати општа 
правила пројектовања за каскаде веће од 1м. 
4. Уличне цеви фекалне канализације пројектовати од једнослојног ПВЦ материјала 
ободне крутости СН8. 
5. Цев кућног прикључка треба да буде од једнослојног ПВЦ материјала адекватне 
крутости. 
6. Пречнике цеви уличног вода и кућног прикључка димензионисати на основу 
хидрауличког прорачуна, а не мање од ДН200мм за уличне цеви, и ДН160мм за кућне 
прикључке. 
7. Ревизиона окна на уличној канализацији пројектовати на максималном растојању од 
40м. Већа растојања образложити прорачуном. 
8. Уколико у улици не постоји изграђена хидротехничка инфраструктура, Инвеститор је у 
обавези да је изгради у дужини која је потребна за прикључење објекта и нормално 
функционисање градске мреже а у складу са планским документима и инструкцијама ЈП 
Водовод Врање. 
9. Цеви прикључног вода кућног прикључка, не смеју бити пројектоване и грађене испод 
објеката. 
 

 Услови Електродистрибуција Србије, број 8Т.1.1.0-Д-07.06-220699-22 од 
01.06.2022: 

На локацији има надземних електроенергетских објеката који су власништво „ЕПС 
Дистрибуција” д.о.о. Београд, Огранак Врање  

Инвеститор је дужан да се при изради инвестиционо техничке документације 
придржава важећих техничких прописа и то: Правилника о техничким нормативима за 
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изградњу нисконапонских надземних електроенергетских водова (Сл.лист СФРЈ бр.6/92), 
Правилника о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова 
називног напона од 1kV до 400kV (“Сл.Лист СФРЈ бр.65/88 и “Сл.Лист СФРЈ” бр.18/92), ТП 
од бр.1 до бр.10 ЕД Србије, Закона о планирању и изградњи објеката (сл. Гласник 
Р.Србије 72/2009, 81/2009,24/2011г) као и Закона о Енергетици (сл. Гласник Р.Србије 
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, Огранака Врање. 

-У заштитном појасу, испод, изнад или поред енергетског објекта, супротно закону, 
техничким и другим прописима не могу се градити објекти, изводи и други радови, нити 
засађивати дрвеће и друго растиње. 

- Упозоравамо Вас на могућност подземних електроенергетских инсталација других 
власника (подземни прикључци и др.) за које ово предузеће не води катастар подземих 
инсталација. 

 Услови Телеком Србија, Д211-211143/3-2022 од 26.05.2022. године: 
 

Технички услови за пројектовање и извођење радова 
Како на предметној катастарској парцели не постоје телекомуникациони (TK) 

објекти и подземни телекомуникациони каблови Телеком-а Србија, нема посебних услова 
за извођење радова:  
 

 Услови ЈП „Урбанизам и изградња града Врања број 737-1/22 од 04.07.2022. 
године: 

Саобраћајни прикључак планиране изградње мултифункционалног терена на к.п. 4266 
КО Буштрање у оквиру Просторног плана града Врања у Врању (Сл.гласник града 
Врања 18/2018 и 36/2020) која се непосредно наслања на Општински пут 6(к.п.9133 КО 
Буштрање); 

 Саобраћајни прикључак планирати на Општински пут 6 (к.п. 9133 КО Буштрање – 
ул.) који је попречног профила 4.00м( 0.00м;4.00м;0.00м ), асфалтиран је изведен у 
планираном профилу; 

 Саобраћајни прикључак парцели 4266 КО Буштрање, планиратипреко к.п. 9133КО 
Буштрање (ул.ОП 6), према положају како је приказан у Идејном решењу 863/2022. 
од јуна 2022.године, а чија је минимална ширина коловоза целом дужином као и на 
месту повезивања на јавни пут минимум 6.00м са изведеним лепезама са лучним 
заобљењем. Прилаз остварити на тај начин што је потребно извршити нивелацију 
терена, исти асфалтирати и довести у употребу према Закону о саобраћају, и свим 
важећим правилницима о саобраћају.  

 Пешачки прилаз к.п. 4266 КО Буштрање планирати  преко к.п. 9133 КО Буштрање 
(ул. ОП 6) која је  планираног попречног профила 4.00м (0.00м;4.00м;0.00м)  која је 
асфалтирана и изведена у планираном профилу. Прилаз остварити на тај начин 
што је потребно извршити нивелацију терена, исти асфалтирати и довести у 
употребу према Закону о саобраћају, и свим важећим правилницима о саобраћају. 

 Саобраћајни прикључак пројектовати без трака за излив и убрзање возила са/на ОП 
6 (к.п.9133 КО Буштрање – ул.); 

 У делу улазног и излазног грла интерних саобраћајница исти нивелационо 
прилагодити коловозу Општинског пута 6 (к.п. 9133 КО Буштрање – ул.); 
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 Решење прилаза мора бити у складу са следећим: обезбедити зоне потребне 
прегледности и обезбедити приоритет саобраћаја безбедност одвијања саобраћаја 
на јавном путу; 

 Пешачке површине, у граници Урбанистичког пројекта, планирати као 
поплочане(камен, растер плоче и сл.) са променом материјала и/или пигмента на 
деловима на којима је предвиђено кретање возила(јасно дефинисати кретање 
пешака); 

 Паркирање решити унутар грађевинске парцеле. Потребан број паркинг места 
одредити према нормативу и то: 

Објекти Типобјекта Јединицамере Једнопаркингместона 

Школе Школе Школе 1ПМ на 6 запослена за 
основне школе; 10% 

потребног броја ПМ на 
припадајућој парцели. 

 
Саобраћајни прикључак према следећим следећим условима: 

 Пројекат мора бити израђен у складу са законом, техничким прописима и 
стандардима који регулишу ову област и мора бити оверен од стране одговорног 
пројектанта; 

 У пројекту морају бити приказане апсолутне висинске коте предметних улица, као и 
планираног саобраћајног прикључка; 

 Пројектом решити одвођење атмосферских вода тако да се не руши систем 
одводњавања на Општинском путу 6 (к.п. 9133 КО Буштрање – ул.); 

 У току урбанистичке разраде саобраћајно повезати јавну саобраћајницу са 
прилазима до објекта, поштујући важеће прописе и нормативе према Закону о 
планирању и изградњи и свим важећим законима и правилницима; 

 Предвидети саобраћајну сигнализацију планираног прикључка на Општинском путу 
6 (к.п.9133КО Буштрање – ул.), у складу са планираним режимом саобраћаја на 
локацији комплекса, 

 Инвеститор сноси пуну одговорност за било какву штету која настане посматрано 
кроз сигурност пута, паркинга и тротоара, лица и возила као и постављених 
надземних и подземних инсталација; 

 У случају реконструкције саобраћајнице у предметним улицама, Инвеститор ће бити 
у обавези да предметни саобраћајни прикључак прилагоди будућем решењу 
саобраћајнице; 

 Рок за изградњу саобраћајног прикључка је до добијања Употребне дозволе; 
Раскопавање : 

 Радови на јавним површинама, могући су искључиво уз предходно добијену 
Сагласност са условима за раскопавање јавне површине коју ЈП “Урбанизам и 
изградња града Врања” даје носиоцу права полагања каблова; 

 Радови на тротоарској конструкцији се изводе према предмеру за ове радове на 
које Сагласност даје ЈП “Урбанизам и изградња града Врања”, и која врши технички 
надзор на извођењу истих; 

 Инвеститор је дужан да о датуму почетка радова, уз позив на број и датум 
издавања Сагласности, намање пет дана пре отпочињања радова на раскопавању 
јавне површине извести ЈП “Урбанизам и изградња града Врања” како би надлежни 
надзорни органи могли да обаве неопходан увид и контролу радова; 

 Инвеститор је у обавези да преузме све неопходне мере како би се осигурала 
безбедност свих учесника у саобраћају на предметном путу, при извођењу радова; 

 Ограде и дрвеће поред улице пројектовати тако да не ометају прегледност пута и 
не угрожавају безбедност саобраћаја; 
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 Постојећа саобраћајна и друга сигнализација на путу не сме се оштетити или на 
било који начин да се угрози њена видљивост; 

 Инвеститор се обавезује да уколико се појави потреба управљача пута за 
измештањем инсталација, исте измести о свом трошку; 

 Приликом извођења радова, постојећи сливници, сливничке везе, као дрворедне 
саднице и др. не смеју се оштетити; 

 Приликом извођења радова не смеју се оштетити постојеће подземне инсталације 
уколико постоје; 

 Инсталације се полажу на мин. 0,80м од нивелете коловоза до коте врха цеви; 
 После полагања инсталација повови се затрпавају шљунком у слојевима дебљине 

30cm са завршним слојем од туцаника дебљине 20cm, а тамо где су уређени 
тротоари и коловоз обавеза је квашење и сабијање за тротоаре 40MPa, коловоза 
60MPa; 

 Евентуалне штете на коловозу или тротоару инвеститор је у обавези да отклони 
одмах, а најдаље 3 дана о свом трошку, у противном ће штете отклонити извођач 
радова ангажован по основу уговора о редовном одржавању путева и улице на 
територији града Врања на терет носиоца права полагања инсталација; 

 Ово решење не ослобађа подносиоца захтева обавезе прибављања услова од свих 
власника инсталација са којима се предметни објекат саобраћајног прикључка 
укршта, паралелно води, или захтева њихово померање-измештање. 

 Ови услови важе уколико инвеститор прибави одобрење од стране надлежног 
органа Градске управе града Врања за уклањање стабала које се налазе на траси 
саобраћајног прикључка; 

 Инвеститор је у обавези да пре подношења Захтева за издавање Решења о 
одобрењу за извођење радова, односно грађевинске дозволе, поднесе захтев код 
Ј.П.”Урбанизам и изградња града Врања”, ради регулисања обавеза плаћања 
накнаде за коришћење делова путног земљишта јавног пута и другог земљишта које 
користи управљач пута јавног пута, а у складу са Одлуком о накнадама за 
коришћење општинских путева, улица и некатегорисаних путева на територији 
града Врања (Сл.гласник града Врања бр.37/2018). Уз захтев је потребно 
приложити ситуациони план на коме ће јасно бити исказано заузеће јавне површине 
предметног саобраћајног прикључка рачунато од спољне ивице коловоза јавног 
пута до регулационе линије парцеле инвеститора. 
Ситуационипланморабитиоверенодстранеодговорногпројектанта; 

 Инвеститор је у обавези и да се захтевом обрати управљачу пута ради добијања 
Сагласности за заузеће јавне површине грађевинским материјалом уколико ће иста 
бити заузета приликом извођења грађевинских радова, и плати накнаду која ће 
бити фактурисана за исти период; 

 Подносилац захтева је у обавези да износ накнаде за издавање Решења за 
саобраћајно техничке услове уплати на жиро - рачун Ј.П. “Урбанизам и изградња 
града Врања” 200-3282690101008-88 у износу од 15.000,00 динара са ПДВ-ом, 
сходно Решењу Скупштине града Врања број:38-1/2021-10 од 15.04.2021.године. 
 

По завршеним радовима, интерна комисија управљача пута ће обићи део путне 
инфраструктуре и о свему сачинити записник. 
Ови саобраћајно – технички услови се издају за израду Урбанистичког пројекта на 
катастарској парцели број 4266 КО Буштрање. 

 
8.    ИНЖEЊЕРСКО ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ 

 
Истраживања и анализа инжењерско-геолошких и геотехничких услова терена на 

предметној микролокацији нису рађена.  
На основу сагледавања терена, околног окрућења као и Просторног плана града 

Врања ово подручје припада ободу врањске котлине, чији је геолошки састав: шкриљци и 
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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 запада - 424,70mnv ка истоку 406mnv. 
За предметну локацију, не постоје подаци о ранијим геомеханичким истражним радовима. 
  
Пре било каквих радова, потребно је уклонити стари објекат школе, који је лоциран у 
западном делу парцеле, спратности По+П. 
   
9.    МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 

Заштита и унапаређење животне средине на простору врши се кроз 
идентификацију главних извора загађења и дефинисања мера заштите животне средине, 
како би се побољшао квалитет живота на предметном подручју.  

У циљу заштите животне средине потребно је урбанистичким и грађевинско-
техничким мерама елиминисати или свести на минималну меру, присутне штетне утицаје. 
Није дозвољена изградња која може да, на било који начин, угрози животну средину, сам 
објекат и функционисање суседних парцела. 

Сав вишак материјала, отпад и сл. настао током изградње, одмах уклањати са 
локације. Депоновање отпада се мора обавити под условима надлежне комуналне 
службе. 

Управљање отпадом 
 Концепт управљања отпадом мора бити заснован на укључивање у систем 
управљања отпадом, као и на примени свих неопходних организационих и техничких мера 
којима би се минимализовали потенцијални негативни утицаји на квалитет животне 
средине.У циљу спречавања деградације животне средине и здравља становништва и 
свих корисника простора неопходно је адекватно сакупљање, разврставање и безбедно 
складиштење и одлагање у одговарајућим посудама комуналног отпада у складу са 
Законом о управљању отпадом („Сл. Гласник РС“, бр.36/09, 88/10, 14/16 и 95/18). 
За евакуацију комуналног отпада из комплекса обезбеђен је простор за судове за 
одлагање комуналног отпада и потребо је контролисано и временски одређено вршити 
његово одвожење. Локације за контејнере треба да буду визуелно мање уочљиве и 
приступачне како би се обезбедио директан и неометан приступ возила (камионе смећаре) 
која празне те судове. Локација контејнера је смештена на сверозападној страни 
комплекса у оквиру границе парцеле, на избетонираном платоу,без иједног степеника и са 
највећим дозвољеним успоном за пролаз канти од 2% који ће празнити надлежно 
комунално предузеће. Тачан број контејнера ће се одредити техничком документацијом, а 
ускладу са условима надлежног предузећа. Простор за постављање канти (контејнера) 
мора бити изведен у складу са условима заштите животне средине. 
 Уколико се створе услови на локацији препорука је уградња подземних контејнера. 
Уградњом подземних контејнера знатно би се утицало на побољшање квалитета животне 
средине, побољшање уређења простора, осавремењавање и економску исплативост. 
 
10.   МЕРЕ ЗАШТИТЕ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ И ПРИРОДНИХ ДОБАРА 

 
 На основу Просторног плана града Врања закључује се да на предметном простору 
нема непокретних културних добара нити евидентираних објеката од значаја за заштиту 
градитељског наслеђа, као и објеката под заштитом природе. 

Ако 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 
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предузме мере да се налаз не уништи и не оштети као и да се сачува на месту и у 
положају у коме је откривен. 

 
12.  МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА 

 
Планирани школски коплекс мора имати прописану заштиту која подразумева да 

приступ до комплекса има довољну ширину за приступ ватрогасних возила.  

Приликом пројектовања објеката и инсталација (електричних, громобранских) 
испоштовати важеће техничке прописе: 

 Закон о заштити од пожара (Сл.гласник РС бр. 111/2009 и 20/2015) и остали 
важећи прописи. 
 

На основу Закона о заштити од пожара (Сл.гласник РС бр.111/09 и 20/2015) 
надлежном Одељењу МУП-а потребно је доставити Пројекат за извођење на сагласност. 
Пројекат за извођење израдити у складу са Законом о заштити од пожара (Сл.гласник РС 
бр. 111/2009 и 20/2015) 

13.  ТЕХНИЧКИ ОПИС ОБЈЕКТА 
 

1. Локација: 
       Локација за изградњу мултифункционалног спортског терена се налази у реону 
села Буштрање са леве стране пута и пружа се од истока ка западу. 

     Планира се изградња мултифункционалног спортског терена као и уређење 
школског дворишта. Терен на коме се планира уређење школског дворишта и изградње 
мултифункционалног терена је у благом паду од северозапада ка југоистоку под нагибом 
од око 3%.  

Пројектом је обухваћен мултифункционални спортски терен за мали фудбал, 
баскет и одбојку са трибинама и заштитном оградом да лопта не би одлазила ван терена. 
Терен ће адекватно бити осветљен рефлекторима.  

2. Намена и функција простора: 

Мултифункционални спортски терен је пројектован према пројектном задатку и 
захтеву инвеститора. У склопу предметног простора налазиће се мултифункционални 
спортски терен са пратећим садржајем. Пројектом је обухваћен мултифункционални 
спортски терен за мали фудбал, баскет и одбојку са трибинама и заштитном оградом да 
лопта не би одлазила ван терена.  

3. Мултифункционални спортски терен  

Мултифунционални спортски терен је пројектован према условима које је прописао и 
одобрио Међународни Борд ФИФА и правилнику фудбалског савеза Србије.  

Терен за мали фудбал је димензије 38x18m, терен за баскет је димензија 13x7м и 
терен за одбојку димензија 18x9м. Терен је ограђен оградом висине 4м. Завршни слој 
терена је асфалт.  

4. Заштитна ограда  

Према захтеву и потребе инвеститора овим пројектом се предвиђа изградња 
заштитне ограде око мултифункционалног терена. Заштитна ограда око терена је 
пројектована у скелетном систему у комбинацији челичних профила са испуном од челичне 
плетене жице, у свему према прописима за спортске објекте. Ширина жичаних ограда је 
константна и износи 2м, док је висина заштитне ограде 4м.  
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5. Трибине  

Пројектом су предвиђене изградња бетонских трибине у два реда.  

6. Прилазне стазе 

Пројектом је предвиђена изградња прилазне стазе до спортског терена. Улаз у 
спортски терен је предвиђен изградњом прилазне рампе за особе са посебним потребама.  

НАПОМЕНА: Идејно решење предметног објекта (технички опис и графички 
прилози) коришћено у овом Урбанистичком пројекту достављено је од стране инвеститора 
израђено од стране ЈП. Урбанизам и изградња града Врања. 

 
15.  СМЕРНИЦЕ  ЗА  СПРОВОЂЕЊЕ  УРБАНИСТИЧКОГ  ПРОЈЕКТА 
  

Урбанистички  пројекат представља основ за: 
 издавање локацијских услова и грађевинске дозволе 

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, 
98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21) и другим важећим 
прописима. 

 
Урбанистички пројекат је урађен у четири примерака који се достављају: 

 Подносиоцу захтева - два примерка; 
 Одељењу за урбанизам, имовинско - правне послове, комунално-стамбене 

делатности и заштиту животне средине града Врања – један   примерак и 
 ЈП-у "Урбанизам и изградња града Врања" Врање - један примерак. 

 
САРАДНИК  
 
         
Сузана Петковић Лазаревић, миа 
 
 
ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА                              в.д. директор-а 
 
 
 
Биљана Стојановић, диа     
(број лиценце ИКС 200 1436 14)                                                                                           Славољуб Стојменовић 
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ИДЕЈНО АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ 
 

 



 
     
 
0.1.  НАСЛОВНА СТРАНА ГЛАВНЕ СВЕСКЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
 0 – ГЛАВНА СВЕСКА 
 
 
Инвеститор: ГРАД ВРАЊЕ, Улица Краља Милана бр.1, Врање 
 
Објекат: Мултифункционални спортски терен  
                                                            на кат. парцели бр. 4266, КО Буштрање 
 
 
Врста техничке документације: ИДР – Идејно решење 
 
За грађење / извођење радова: Нова градња 
 
 
Пројектант: ЈП ''Урбанизам и изградња Града Врања'' Врање, ул. 

Иве Лоле Рибара број 1, 17500 Врање 
 
 
Одговорно лице пројектанта: в.д. директора Славољуб Стојменовић 
 
 
Печат: Потпис:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Главни пројектант: Сузана Петковић Лазаревић, мас.инж.арх. 
Број лиценце: 210 А017 20 
 
Лични печат: Потпис: 
 
 
  

 
 
 
 
 
Број техничке документације:         863/22 
Место и датум: Врање, 20.06.2022. 



0.2.  САДРЖАЈ ГЛАВНЕ СВЕСКЕ 
 
0.1. Насловна страна главне свеске  

0.2. Садржај главне свеске  

0.3. Одлука о одређивању главног пројектанта 

0.4. Изјава главног пројектанта 

0.5. Садржај техничке документације 

0.6. Подаци о пројектантима 

0.7. Општи подаци о објекту 

0.8. Технички опис 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  



 
0.6. ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТАНТА
 
 
 На основу члана 128а. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 
72/09, 81/09-исправка, 64/10 одлука УС, 24/11 и 
98/2013–одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19
садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према 
класи и намени објеката (“Службени гласник РС”, бр. 
 

Г Л А В Н И   П Р О Ј Е К Т А Н Т

 
 
 
за израду          ИДР – идејно решење за изградњу мултифункционалног спортског терена 

на кат. парцели број 4266 КО Врање 1
 
 
 
 
одређује се: 
 
 
 
Сузана Петковић Лазаревић, мас
 
 
 
 
 
Инвеститор: 

 
 
Печат:     
 
 

 
 
 
 
 
Место и датум:   

0.6. ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТАНТА 

На основу члана 128а. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 
исправка, 64/10 одлука УС, 24/11 и 121/12, 42/13–одлука УС, 50/2013

одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21) и  одредби Правилника о 
садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према 
класи и намени објеката (“Службени гласник РС”, бр. 73/2019.) као: 

 
 
 

Г Л А В Н И   П Р О Ј Е К Т А Н Т 
 

решење за изградњу мултифункционалног спортског терена 
на кат. парцели број 4266 КО Врање 1 

Сузана Петковић Лазаревић, мас.инж.арх........................ 210 А017 20 

 Град Врање, Улица Краља Милана  бр.1, Врање
Градоначелник, др. Слободан Миленковић

  Потпис: 

 Врање, 20.06.2022.год. 

 
Прилог 8. 

На основу члана 128а. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 
одлука УС, 50/2013–одлука УС,  

) и  одредби Правилника о 
садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према 

решење за изградњу мултифункционалног спортског терена 

210 А017 20  

Град Врање, Улица Краља Милана  бр.1, Врање 
Градоначелник, др. Слободан Миленковић 



 
Прилог 3. 

 
0.7.    ИЗЈАВА ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТАНТА ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА 
 
 
 Главни пројектант Идејног решења за изградњу мултифункционалног спортског терена 
на кат. парцели број 4266 КО Буштрање, 
 

Сузана Петковић Лазаревић, мас.инж.арх. 
 
 

И З Ј А В Љ У Ј Е М 
 

да су делови идејног решења међусобно усаглашени, да подаци у главној 
свесци одговарају садржини пројекта и да су пројекту приложени одговарајући 

елаборати и студије 
 

0. ГЛАВНА СВЕСКА бр. 863/22 
1. ПРОЈЕКАТ  АРХИТЕКТУРЕ бр. 863/22 
   
   
   
   

 
 
 
 
 
 Главни пројектант ИДР:              Сузана Петковић Лазаревић, мас.инж.арх. 

 
 
Број лиценце: 210 А017 20 
  
Лични печат: Потпис: 

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Број техничке документације:         863/22 
Место и датум: Врање, 20.06.2022. 



0.3.  САДРЖАЈ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
0 ГЛАВНА СВЕСКА бр. 863/22 

1 ПРОЈЕКАТ  АРХИТЕКТУРЕ бр. 863/22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
0.4.  ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТАНТИМА 
 
 
0. ГЛАВНА СВЕСКА:  
 
Пројектант: ЈП ''Урбанизам и изградња Града Врања'' Врање, ул. 

Иве Лоле Рибара број 1, 17500 Врање 
 
Главни пројектант : Сузана Петковић Лазаревић, мас.инж.арх. 
 
Број лиценце: 210 А017 20 
 
Лични печат: Потпис: 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ:  
 
Пројектант: ЈП ''Урбанизам и изградња Града Врања'' Врање, ул. 

Иве Лоле Рибара број 1, 17500 Врање 
 
Главни пројектант : Сузана Петковић Лазаревић, мас.инж.арх. 
 
Број лиценце: 210 А017 20 
 
Лични печат: Потпис: 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



0.5.  ОПШТИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ 
 
ОПШТИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ 
 
Тип објекта: Грађевине за спорт и рекреацију 
 
Категорија објекта: 

Г- Терени и припадајући објекти (осим 
зграда) намењени за спортове који се 
одржавају на отвореном  

Класификација појединих делова објекта: учешћеуукупнојповр
шиниобјекта (%): 

класификационаозн
ака:241100 

100 %  
 

  
називпросторногодносноурбанистичкогплана: ПП Града Врања 
место: Село Буштрање, Град Врање 
бројкатастарскепарцеле/списаккатастарскихпар
целаикатастарскаопштина: 4266 КО Буштрање 

број катастарске парцеле/ списак катастарских 
парцела и катастарска општина преко којих 
прелазе прикључци за инфраструктуру: 

/ 

број катастарске парцеле/ списак катастарских 
парцела и катастарска општина на којој се 
налази прикључак на јавну саобраћајницу: 

 
4266 КО Буштрање 

 
ПРИКЉУЧЦИ НА ИНФРАСТРУКТУРУ: 
 
Прикључак на електро инсталације / 
Прикључак на водовод и канализацију / 
Прикључак на птт инсталације / 
прикључак на атмосферску канализацију / 
ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ: 
 / 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОСНОВНИ  ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ 
 
Димензије 
објекта: 
 

Укупна површина парцеле/парцела: 4886 м2 
Укупна БРГП надземно:  
Укупна БРУТО изграђена површина:  
Укупна НЕТО површина:  
Површина приземља:  
Површина земљишта под 
објектом/заузетост: 

 

спратност (надземнихиподземнихетажа):  
Висина објекта (венац, слеме, повучени 
спрат и др.) према локацијским условима: 

 

Апсолутна висинска кота (венац, слеме, 
повучени спрат и др.) према локацијским 

 



условима: 
Спратна висина:  
Број функционалних јединица/број 
станова:  

Број паркинг места: / 
материјализација
објекта: 
 
 
 

Материјализација фасаде: Заштитна ограда : 
челична 

конструкција са 
испуном од 

 плетене жице 
Оријентација слемена: / 
Нагиб крова: / 
Материјализација терена: асфалт 

Проценат зелених 
површина: 

  

Индекс 
заузетости: 

  

Индекс 
изграђености: 

  

Друге 
карактеристике 
објекта: 

 

Предрачунска 
вредност објекта: 8,087,490.00 РСД  (без урачунатог ПДВ-а) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



0.8.    ТЕХНИЧКИ ОПИС   
  

 Потребних радова за изградњу мултифункционалног спортског терена 
              на  катастарској парцели број 4266 КО Буштрање у Буштрању 

 
 
 

 ПРЕДМЕТ ПРОЈЕКТА 
 

На основу пројектног задатка добијениг од стране инвеститора Град Врање, на 
катастарској парцели број 4266 КО Буштрање у Буштрању, потребно је урадити техничку 
документацију ради извођења радова на изградњи мултифункционалног спортског терена. 
Радови би се изводили у смислу изградње мултифункционалног спортског терена и изградње 
додатног садржаја који је у његовој функцији. Планира се изградња мултифункционалног 
спортског терена за мали фудбал, одбојку и један кош за баскет на подлози од асфалта. Терени 
за наведене спортове су стандардних димензија и то у метрима: фудбал 38х18, мини баскет 
13х7 и одбојка 18х9м. У североисточном делу планира се изградња трибина од армираног 
бетона. Терен ће бити ограђен жичаном оградом на конструкцији од металних профила. 

Не планира се прикључење објекта на мрежу комуналне инфраструктуре. Сав 
планирани садржај реализоваће се у партеру предметне катастарске парцеле. Не планира се 
изградња објеката високоградње.  

Одводњавање атмосферских вода вршиће се помоћу отворених ригола према зеленим 
површинама унутар парцеле. 

Пројектом je предвиђено и партерно уређење слободног простора у оквиру предметне 
катастарске парцеле у смислу уређења пешачких приступа до терена.  

Изградња наведеног садржаја планира се са циљем да будући корисници предметног 
простора (ученици основне школе, рекреативци, спортисти и гледаоци) имају на располагању 
одговарајуће, прописно опремљене и пре свега безбедне спортске терене за рекреацију и 
евентуална такмичења. 
 
 

 ОПШТИ ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ 
 
                    Локација мултифункционалног спортског терена је у оквиру дворишта Основне 
школе „Бранислав Нушић“ у Буштрању, на кат.парцели 4266 КО Буштрање у Буштрању. 
Терен је стрм, са падом терена од југозапада ка североистоку. Укупна површина предметне 
катастарске парцеле је 4886м2.   
                                   
            На локација се налазе зелене површине те је потребно припремити локацију за 
уређење. 
 
 

 ОПИС РАДЊИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ 
 
                    Радови на изградњи мултифункционалног терена обухватају следеће радње: 
 

  рашчишћивање и нивелација терена; 
  ископ и израда подлоге за асфалтирање; 
  исцртавање терена 
  постављање ивичњака; 
  позиционирање и израда трибина од армираног бетона; 
  уградња ограде; 
  ископ и израда рамапи за савладавање висинских разлика; 



  ископ и израда потпорног зида 
  ископ и израда стаза до мултифункционалног терена. 

 
Предвиђа се изградња у једној фази. 

 
 
    
                                                                                                  Одговорни пројектант: 

 
                                                Сузана Петковић Лазаревић, мас.инж.арх. 
                                                                                          Бр.лиценце 210 А017 20 

                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

1.1.  НАСЛОВНА СТРАНА 
 

1 - ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ 
 
 
Инвеститор: ГРАД ВРАЊЕ, Улица Краља Милана бр.1, Врање 
 
Објекат:                                             Мултифункционални спортски терен  
                                                            на кат. парцели бр. 4266, КО Буштрање 
   
Врста техничке документације: ИДР – Идејно решење 
  
За грађење/извођење радова: Нова градња 
 
Пројектант:                                       ЈП ''Урбанизам и изградња Града Врања'' Врање, ул. 

Иве Лоле Рибара број 1, 17500 Врање  
 
 
Одговорно лице пројектанта:         в.д. директора Славољуб Стојменовић 
 
 
Печат:                                                Потпис: 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Одговорни пројектант:                    Сузана Петковић Лазаревић, мас.инж.арх. 
Број лиценце                                        210 А017 20 
 
Печат:                                                Потпис: 
                
 
 

 
 
                                                    
Број техничке документације:         863/22 
Место и датум: Врање, 20.06.2022. 



  

 

 
 
1.2.  САДРЖАЈ  
 

1.1. Насловна страна  

1.2. Садржај  

1.3. Решење о одређивању одговорног пројектанта  

1.4. Текстуална документација 

1.5. Нумеричка документација 

1.6. Графичка документација 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
1.3. РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА 
 
На основу члана 128а. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 
81/09-исправка, 64/10 одлука УС, 24/11 и 121/12, 42/13–одлука УС, 50/2013–одлука УС,  
98/2013–одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21 ) и  одредби Правилника о 
садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према 
класи и намени објеката (“Службени гласник РС”, бр. 73/2019.) као: 

 
 
 
 
 

О Д Г О В О Р Н И   П Р О Ј Е К Т А Н Т 
 
 
 

за израду          ИДР – идејно решење за изградњу мултифункционалног спортског терена 
на кат. парцели број 4266 КО Врање 1 

 
 
одређује се: 
 
 
 
Сузана Петковић Лазаревић, мас.инж.арх........................ 210 А017 20  
 
 
 
 
Пројектант: ЈП ''Урбанизам и изградња Града Врања'' Врање, ул. 

Иве Лоле Рибара број 1, 17500 Врање 
 
Одговорно лице/заступник: в.д. директора Славољуб Стојменовић 
 
Печат: Потпис: 
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Број техничке документације:  863/22 
Место и датум: Врање, 20.06.2022. 



  

 

Прилог 4. 
 
1.4. ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА ПРОЈЕКТА  АРХИТЕКТУРЕ 
 
 
 
 Одговорни пројектант пројекта архитектуре, који је део Идејног решења за изградњу 
мултифункционалног спортског терена на кат. парцели број 4266 КО Буштрање, 
 
 
 
 

Сузана Петковић Лазаревић, мас.инж.арх. 
 
 
 

И З Ј А В Љ У Ј Е М 
 
 
 

1.да је пројекат израђен у складу са Законом о планирању и изградњи, прописима, 
стандардима и нормативима из области изградње објеката и правилима струке; 
2.да су при изради пројекта поштоване све прописане и утврђене мере и препоруке за 
испуњење основних захтева за објекат и да је пројекат израђен у складу са мерама и 
препорукама којима се доказује испуњеност основних захтева. 

 
 
 
 
 Одговорни пројектант :   Сузана Петковић Лазаревић, мас.инж.арх. 
 Број лиценце: 210 А017 20 
 
  
 Печат: Потпис: 
 
 
     

 
 
 
 
 
 
 
Број техничке документације:  863/22 
Место и датум: Врање,     20.06.2022. 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

   ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  

 

ТЕХНИЧКИ ОПИС   
  

 Потребних радова за изградњу мултифункционалног спортског терена 
              на  катастарској парцели број 4266 КО Буштрање у Буштрању 

 
 
 

 ПРЕДМЕТ ПРОЈЕКТА 
 

На основу пројектног задатка добијениг од стране инвеститора Град Врање, на 
катастарској парцели број 4266 КО Буштрање у Буштрању, потребно је урадити техничку 
документацију ради извођења радова на изградњи мултифункционалног спортског терена. 
Радови би се изводили у смислу изградње мултифункционалног спортског терена и изградње 
додатног садржаја који је у његовој функцији. Планира се изградња мултифункционалног 
спортског терена за мали фудбал, одбојку и један кош за баскет на подлози од асфалта. Терени 
за наведене спортове су стандардних димензија и то у метрима: фудбал 38х18, мини баскет 
13х7 и одбојка 18х9м. У североисточном делу планира се изградња трибина од армираног 
бетона. Терен ће бити ограђен жичаном оградом на конструкцији од металних профила. 

Не планира се прикључење објекта на мрежу комуналне инфраструктуре. Сав 
планирани садржај реализоваће се у партеру предметне катастарске парцеле. Не планира се 
изградња објеката високоградње.  

Одводњавање атмосферских вода вршиће се помоћу отворених ригола према зеленим 
површинама унутар парцеле. 

Пројектом je предвиђено и партерно уређење слободног простора у оквиру предметне 
катастарске парцеле у смислу уређења пешачких приступа до терена.  

Изградња наведеног садржаја планира се са циљем да будући корисници предметног 
простора (ученици основне школе, рекреативци, спортисти и гледаоци) имају на располагању 
одговарајуће, прописно опремљене и пре свега безбедне спортске терене за рекреацију и 
евентуална такмичења. 
 

 ОПШТИ ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ 
 
                    Локација мултифункционалног спортског терена је у оквиру дворишта Основне 
школе „Бранислав Нушић“ у Буштрању, на кат.парцели 4266 КО Буштрање у Буштрању. Терен 
је стрм, са падом терена од југозапада ка североистоку. Укупна површина предметне 
катастарске парцеле је 4886м2.   
                                   
            На локација се налазе зелене површине те је потребно припремити локацију за 
уређење. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 ОПИС РАДЊИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ 
 
                    Радови на изградњи мултифункционалног терена обухватају следеће радње: 
 

  рашчишћивање и нивелација терена; 
  ископ и израда подлоге за асфалтирање; 
  исцртавање терена 
  постављање ивичњака; 
  позиционирање и израда трибина од армираног бетона; 
  уградња ограде; 
  ископ и израда рамапи за савладавање висинских разлика; 
  ископ и израда потпорног зида 
  ископ и израда стаза до мултифункционалног терена. 

 
Предвиђа се изградња у једној фази. 
 
 

 МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ ТЕРЕН СА ПОДЛОГОМ ОД АСФАЛТА 
 

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 
ИСКОЛЧАВАЊЕ И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ТРАСЕ И ОБЈЕКАТА 

Пре почетка радова Извођач је дужан да изврши потребна обележавања објеката. 
Обележавање извршити на основу плана обележавања из пројекта. Приликом извођења радова 
осигурати и чувати полигоне тачке, репере и сталне тачке. 

 
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 
СКОП ХУМУСА 

Откопавање хумуса извршити машински 95% и ручно 5% а у оквиру пројектованих 
дебљина и ширина испод-изнад обележеног објекта. Откопавању хумуса приступити тек након 
извршеног обележавања пројектованих ширина, нагиба косина и снимања терена по 
попречним профилима. Дебљина хумусног слоја који се скида одређена је по правилу 
пројектом на основу геомеханичких испитивања, а утврђује се и на лицу места заједно са 
надзорним органом на основу кота из пројекта. Уколико се у току изградње установи потреба 
за изменом дебљине, ову измену надзорни орган ће унети у грађевински дневник. Откопани 
хумус у количини која ће се употребити за нивелацију површина депоновати у правилне 
фигуре, а вишак припремити за транспорт. Обрачун изведених радова врши се по метру 
кубном скинутог самониклог хумуса за сав рад и материјал. 
НАБИЈАЊЕ ПОДТЛА 

Након откопавања хумуса, приступа се набијању подтла. Набијање подтла извести 
механичким средствима. Захтева се збијеност подтла по стандардном Прокторовом поступку 
100% од максималне лабораторијске збијености, а у дубини до д=50 цм. У случају да се на 
извесним местима не може постићи захтевана збијеност, набијање ће се наставити уз додавање 
песковито-шљунковитог материјала док се не остваре захтеване величине збијености. Овај 
допунски рад се не плаћа посебно, већ само трошкови око набавке песковито-шљунковитог 
материјала. Збијање до Мс=25 МН/м2. Обрачун изведенох радова врши се по квадратном 
метру набијеног подтла за сав рад, материјал и контролна испитивања. 



  

 

ИЗРАДА НОСИВОГ СЛОЈА ОД МЕХАНИЧКИ ЗБИЈЕНОГ ЗРНАСТОГ КАМЕНОГ 
МАТЕРИЈАЛА d=63mm 

Рад обухвата набавку и уграђивање зрнастог каменог материјала у носиви слој 
конструкције. Радови могу почети тек кад надзорни орган прими постељицу у погледу 
равности, пројектованих кота и нагиба, те збијености. Материјали за израду носивог слоја 
могу бити: природни шљунак, дробљени камени материјал, мешавина природног шљунка и 
дробљеног материјала и мешавине састављене из више фракција. Сви наведени материјали 
морају испуњавати одређене услове у погледу механичких карактеристика, гранулометриског 
састава, носивости и осталих услова према важећим стандардима. На испланирану и уваљану 
постељицу наноси се зрнасти камени материјал, разастире грејдером или другим погодном 
среством, кваси и набија до захтеване збијености погодним статичким и вибрационим 
срествима. Носиви слој изводи се у слојевима дебљине 15 цм, . Материјал мора да задовољава 
и услове у погледу отпорности на мраз. Горња површина носивог слоја треба да је изведена 
према пројектованим котама и нагибима, док се равност изведеног слоја контролише летвом 
дузине Л = 4м, а дозвољено одступање износи ± 1цм. Контролна испитивањау погледу 
збијености изводити кружном плочом пречника д = 30 цм, а најмањи модул стишљивости да 
буде зависно од врсте каменог материјала: 
-  за природни шљунак Me=50 MN/m2. 
-  за мешавинуприродног шљунка и дробљ. материјала Me=60 MN/m2. 
-  за дробљени камени материјал Me=60 MN/m2. 
Обрачун изведених радова врши се по метру кубном готовог изведеног носивог слоја од 
механички збијеног зрнастог материјала, за сав рад, материјал, набавку и транспорт каменог 
материјала и контролна испитивања. 
ИЗРАДА НОСИВОГ СЛОЈА ОД МЕХАНИЧКИ ЗБИЈЕНОГ ЗРНАСТОГ КАМЕНОГ 
МАТЕРИЈАЛА d=0-32mm 

Рад обухвата набавку и уграђивање зрнастог каменог материјала у носиви слој 
конструкције. Радови могу почети тек кад надзорни орган прими предходно изведени носиви 
слој у погледу равности, пројектованих кота и нагиба, те збијености. Материјали за израду 
носивог слоја могу бити: природни шљунак, дробљени камени материјал, мешавина 
природног шљунка и дробљеног материјала и мешавине састављене из више фракција. Сви 
наведени материјали морају испуњавати одређене услове у погледу механичких 
карактеристика, гранулометриског састава, носивости и осталих услова према важећим 
стандардима. На испланирану и уваљану постељицу наноси се зрнасти камени материјал, 
разастире грејдером или другим погодном среством, кваси и набија до захтеване збијености 
погодним статичким и вибрационим срествима. Носиви слој изводи се у слојевима дебљине 15 
цм. Материјал мора да задовољава и услове у погледу отпорности на мраз. Горња површина 
носивог слоја треба да је изведена према пројектованим котама и нагибима, док се равност 
изведеног слоја контролише летвом дузине Л = 4м, а дозвољено одступање износи ± 1цм. 
Контролна испитивањау погледу збијености изводити кружном плочом пречника д = 30 цм, а 
најмањи модул стишљивости да буде зависно од врсте каменог материјала: 
-   за природни шљунак Me=50 MN/m2. 
-  за мешавинуприродног шљунка и дробљ. материјала Me=60 MN/m2. 
-  за дробљени камени материјал Me=60 MN/m2. 



  

 

Обрачун изведених радова врши се по метру кубном готовог изведеног носивог слоја од 
механички збијеног зрнастог материјала, за сав рад, материјал, набавку и транспорт каменог 
материјала и контролна испитивања. 
ИЗРАДА ГОРЊЕГ БИТУМИНИЗИРАНОГ НОСИВОГ СЛОЈА (БНС) 

Горњи битуменизирани носиви слој (БНС) је носиви слој у коловозној конструкцији 
израђен од мешавине каменог материјала, каменог брашна и битумена као везива. Према 
највећој величини зрна дели се на БНС 22, БНС 32 и БНС 45. Према врсти употребљеног 
каманог материјала, а зависно од пројектоване конструкције и предвиђене носивости дели се 
на: 
- БНС А, израђен на бази дробљеног сепарисаног каменог материјала према СРПС-у 

- Б.Б3.100 ( камени агрегат), уз додатак каменог брашна према потреби; 
- БНС Б, израђен на бази дробљеног сепарисаног каменог материјала са најмање три 
фракције и највећим зрном од 45 мм , уз додатак каменог брашна по потреби; 
- БНС Ц, израђен од несепарисаног дробљеног каменог материјала уз корекцију додатком 
каменог материјала, или несепарисани природни невезани материјал уз додатак најмање 30% 
камене мешавине дробљеног зрна изнад 4 мм а до 45 мм, уз корекцију додатком песка или 
каменог брашна; 
- БНС Д, израђен од несепарисаног природног невезаног материјала са највећим зрном 
од 45 мм, уз корекцију састава додатком песка или каменог брашна. 

Камени материјал, песак и камено брашно морају задовољавати услове прописане СРПС-
ом. У минералној мешавини не сме бити органских материја. Гранулометриски састав 
мешавине мора бити такав да задовољи прописана криве просејавања из стандарда. Као 
везиво употребљавају се битумени БИТ 60 и БИТ 90. Тачан удео битумена одређује се израдом 
пртходног сасатва мешавине, а орјентационоје од 3,3-5,2% зависно од типа. Пре почетка 
радова мора се лабораторијски испитати сав материјал који ће се употребити, а што мора да 
буде у складу са техничким условима за израду подлога СРПС.У.Е9.020. Справљање масе 
врши се савременим асфалтним базама, а уграђивање са финишерима са потребним ваљањем 
комбинованим гуменим и глатким ваљцима. Транспорт масе вршити возилима- киперима са 
лименим сандуком. У току справљања и уграђивања масе потребно је вршити сва контролна 
испитивања, испитивање материјала и асфалтне масе у складу са стандардима. Слојеви мора 
да се изводе у пројектованим дебљинама и пројектованим попречним падовима. 
Контролним испитивањима произведене асфалтне масе врши се за сваких произведених 1500 
тона масе и то: удео бтумена, гранулометриски састав, стабилност, однос стабилности и  
деформација, удео шупљина и испуњеност шупљина битуменом. Контролна испитивања 
уграђеног слоја врше се на сваких 2.000 м2 изведеног слоја и то: удео шупљина, степен 
збијености и дебљина слоја. Обрачун изведених радова врши се у метрима квадратним горње 
површине стварно урађеног слоја. У цени су садржани сви трошкови набавке материјала, 
производње и уграђивања асфалтне масе, превоз, опрема претходна и контролна испитивања и 
сви остали трошкови потребни за извођење радова.  
ИЗРАДА ХАБАЈУЋЕГ СЛОЈА - АСФАЛТ БЕТОНА (ХС) 

Хабајући слој од асфалтбетона израђен је од мешавине дробљеног каменог материјала, 
каменог брашна и битумена као везива. Према називној величини зрна дели се на : АБ 4, АБ 8, 
АБ 11, АБ 16 и АБ 22. 



  

 

Према гранулометриском саставу камене смесе асфалбетони се деле на: 
- Хабајући слој ширег гранулометриског састав камене смесе АБ4 - АБ16 

- Хабајући слој ужег граничног подручја гранулометриског састава камене смесе:АБ11с АБ22с 
Камени материјал, песак и камено брашно морају задовољавати услове прописане СРПС-

ом. У минералној мешавини не сме бити органских материја. Гранулометриски састав 
мешавине мора бити такав да задовољи прописана криве просејавања из стандарда. 
Као везиво употребљавају се битумени БИТ 60 и БИТ 90, а за ситнозрне асфалтбетоне АБ4 и 
АБ11 и битумен БИТ 130. Тачан удео битумена одређује се израдом пртходног сасатва 
мешавине, а орјентационо је 4,5 - 8,0% зависно од типа асфалт бетона. Пре почетка радова 
мора се лабораторијски испитати сав материјал који ће се употребити, а што мора да буде у 
складу са техничким условима за израду асфалт бетона. Справљање масе врши се савременим 
асфалтним базама, а уграђивање финишерима са потребним ваљањем комбинованим гуменим 
и глатким ваљцима. Транспорт масе вршити возилима- киперима са лименим сандуком.У току 
справљања и уграђивања масе потребно је вршити сва контролна испитивања, испитивање 
материјала и асфалтне масе у складу са стандардима. Слојеви мора да се изводе у 
пројектованим дебљинама и пројектованим попречним падовима, на чисту подлогу. Контролна 
испитивања произведене асфалтне масе врше се за сваких произведених 500 тона масе ( 5.000 
м2 ) за путеве са тешким саобрађајем и и 600 тона ( 6.000 м2) за остале саобраћајнице и то: 
удео битумена, гранулометриски састав, стабилност, однос стабилности и деформација, удео 
шупљина и испуњеност шупљина битуменом. Контролна испитивања уграђеног слоја врше се 
на сваких 2.000 м2 изведеног слоја и то: удео шупљина, степен збијености и дебљина слоја. 
Обрачун изведених радова врши се у метрима квадратним горње површине стварно урађеног 
слоја. У цени су садржани сви трошкови набавке материјала, производње и уграђивања 
асфалтне масе, превоз, опрема претходна и контролна испитивања и сви остали трошкови 
потребни за извођење радова.  
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ТЕРЕНА 

Обележавање терена извршити наменским постојаним бојама линијама дебљине 5,0цм у 
димензијама према графичком детаљу из пројекта. 

 
ЗАШТИТНА ОГРАДА  

 
 Потребно је спортски терен оградити, како би игра деце била што безбеднија. Ограда је 
састављена од челичних решетки које су причвршћене за челичну конструкцију. Метал се 
фарба у боју коју купац дефинише. Метални део ограде има анкере који се убетонирају у 
земљу ради њене стабилности. 

 
 Према захтеву и потребама инвеститора пројектом се предвиђа изградња заштитне 
ограде око мултифункционалног терена. Заштитна ограда је пројектована на 3м' од граничних 
линија терена у складу са расположивим простором. Укупна дужина ограде износи око 134 м'. 
Темељи ограде су тракасти од армираног бетона МБ 30. Заштитна ограда је пројектована у 
скелетном систему у комбинацији челичних профила са испуном од плетене челичне жице. 
Ширина жичаних поља ограде је константна и износи 2,0м'. Висина заштитне ограде износи 
4,05м'.  
Конструкција заштитне ограде  
Ограда се састоји од следећих елемената: 
• Тракасти темељи од армираног бетона МБ 30, димензија 40x30. 



  

 

• Вертикални конструктивни елементи од кутијастих профила димензија 80х80x2.5мм су 
постављени на сваких 2,0м' осовинског растојања. 
• Хоризонтални конструктивни елементи од кутијастих профила димензија 50x30x2.0мм се 
варе за вертикале на сваких 1,9м' осовинског растојања између два вертикална носача. 
• Жичано плетиво од поцинковане челичне жице  2,5мм и величине окца 70/70мм ширине 
2,0м'. Жичано плетиво се учвршћује на челичне стубове помоћу поцинковане жице дебљине  
 3мм са затезачима постављеним на сваки 10. стуб, уз сваку хоризонталу као и на средини 
првог поља, помоћу који чине уоквирено поље. 
• Сви браварски елементи ограде и капија морају бити радионичке израде, очишћени од 
корозије, заштићени антикорозивним премазом и бојени 2 пута. На све наведене елементе 
применити боју РАЛ 5010 – плава. 
 
 

 ТРИБИНЕ  
 

Изградња трибина је планирана са североисточне стране мултифункционалног терена. 
Трибине изградити од армираног бетона МБ30.  

За изградњу је потребно извршити средеће радове:  
Ручни  ископ земље треће категорије за темеље трибина. Извршити ископ према детаљима  

из пројекта у просечном слоју од 80цм. Набавка, насипање и разастирање природне мешавине 
шљунка у слоју дебљине 10-15цм испод темеља. Збијање вршити механичким средствима. 
Израда темељних стопа и зидова трибина од армираног бетона МБ 30. У темеље уградити 
арматуру МА Q188 сечену по мери на лицу места. Израда армирано бетонског седаоног дела и 
зидова трибина д=8-10цм у глаткој оплати бетоном МБ 30. У трибине уградити арматуру МА 
Q188 сечену по мери на лицу места. По потреби извршити ојачање арматуром МА Ф6мм 
сеченој по мери на лицу места. На седаоном делу поставити штафне димензија 5/8цм 
заштићене од атмосферских утицаја адекватним заштитним премазима. Бојење бетонских 
трибина фарбом за бетон у два слоја. Североисточни тракасти темељ ограде је уједно и темељ 
трибина. 
 
 

 ИЗРАДА ПОТПОРНОГ ЗИДА И РАМПЕ 
 

 Изградња потпорног зида је планирана са северо источне и југо западне стране 
мултифункционалног спортског терена. Потпорни зид изградити од армираног бетона МБ30.  
За изградњу је потребно извршити следеће радове:  Ручни  ископ земље треће категорије за 
темеље зида. Извршити ископ према детаљима  из пројекта у просечном слоју од 95цм. 
Набавка, насипање и разастирање природне мешавине шљунка у слоју дебљине 10-15цм испод 
темеља. Збијање вршити механичким средствима. Израда темељних стопа и зида од армираног 
бетона МБ 30. У темеље уградити арматуру МА Q188 сечену по мери на лицу места. Израда 
армирано бетонског потпорног зида д=30цм у глаткој оплати бетоном МБ 30. У потпорни зид 
уградити арматуру МА Q188 сечену по мери на лицу места. По потреби извршити ојачање 
арматуром МА Ф6мм сеченој по мери на лицу места. Бојење потпорног зида фарбом за бетон у 
два слоја.  
 
 Предвиђена рампа потребна за савладавње висинских разлика између стазе која је 
повезана са улазним платоом школе и мултифункционалним спортским тереном израдити од 
армирано бетонске плоче дебљине д=10 цм, преко насипа од чврстог грађевинског материјала, 
оивиченог армирано бетонским зидом д=10 цм. Плочу и зид армирати мрежастом арматуром 
Q188 и бетонирати бетоном марке MB 20, а горњу површину испердашити. 



  

 

 ПОЛАГАЊЕ БЕТОНСКИХ РИГОЛА 
  
 Рад обухвата полагање бетонских ригола димензија 40/40/12цм. Риголе се полажу на 
припремљену бетонску подлогу од МБ 20, са смером  пада приказаним  у пројекту. Поједине 
детаље око ископа, подлоге за бетон, полагање бетона, фуговање спојева и остало треба 
извести у свему према детаљима из пројекта. Заливање спојница ширине 1 цм извршити 
цементним малтером, који је справљен у односу 1:3. Висински и ситуациони полажај 
ивичњака мора бити у складу са пројектом. Риголе морају бити МБ 40 и имати атесте о 
потребном квалитету. Уграђивати се могу само здрави и неоштећени ивичњаци. Обрачун 
извршених радова врши се по метру дужном положене риголе, за сав рад и материјал 
укључујући и набавку и транспорт ивичњака. 
 

ИЗВОЂЕЊЕ И КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА 
 
Сви радови морају бити изведени квалитетно у складу са пројектном 

документацијом, важећим законом, прописима и правилницима. 
У сврху контроле и осигуравања квалитета уграђених материјала и изведених 

радова, извођач је дужан да достави сертификате и изврши неопходна испитивања уграђених 
материјала и опреме. 

 
 
ГРАЂЕВИНСКИ ОТПАД 
 
При извођењу радова грађевински отпад депоновати на одговарајућу, легалну 

депонију грађевинског отпада. 
 
 
ОДРЖАВАЊЕ 
 
Све елементе потребно је током периода коришћења контролисати и одржавати. 

Контрола се односи на визуелни преглед, оперативни преглед (који укључује преглед опреме, 
утврђивање њихових оштећења, пукотина, проверу елемената везе и слично). 

У случају оштећења потребно је оштећени елемент или његов део, до поправке 
ставити ван употребе, прописним означавањем и ограђивањем. 

Подлогу је потребно редовно одржавати. 
 
 

                                                                                              Одговорни пројектант: 
 

                                                Сузана Петковић Лазаревић, мас.инж.арх. 
                                                                                          Бр.лиценце 210 А017 20 
                                                                                    

 
 

 
     



  

 

ПРИЛОГ О ЗАШТИТИ НА РАДУ 
 

УЗ ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ И ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ  
за изградњу мултифункционалног спортског терена 

              на  катастарској парцели број 4266 КО Буштрање у Буштрању 
 
 
 

 На основу Закона безбедности и здрављу на раду ("Сл. гласник РС", бр. 101/2005) 
потребно је предвидети мере заштите на раду у циљу спречавања опасопсти које се могу 
јавити у току грађења и експлоатације објекта. 
 
1.Обезбеђење граница градилишта према околини 
 Градилиште оградити градилишном оградом као и простор намењен за магацинско 
ускладиштење материјала. 
 Око отвореног магацинског простора поставити жичану или пуну ограду висине 1,80м' 
са капијом ширине 4,00м' за пролаз моторних возила и посебна улазна врата за раднике 
ширине 1,00м'. 
 Физичко обезбеђење имовине спровести позорничким типом преко службе 
безбедности. 
 
2.Уређење и одржавање градилишта 
 Материјал за извођење приоритетних радова довозити путем. Одговорна лица на 
градилишту (шеф градилишта и пословођа) регулисаће ток кретања возила и грађевинских 
машина за време док иста обављају задатке на припремним радовима. 
 О обезбеђењу пролаза возила на споју са главном саобраћајницом шеф градилишта се 
има придржавати прописа о безбедности јавног саобраћаја и ознаке, а у сарадњи и по 
одобрењу општинског органа за саобрађај. 
 
3. Одређивање места, простора и начина размештања и ускладиштења грађевинског  
материјала 
Материјал који се уграђује допрема се на место уграђивања и то: 
 •    Дробљени камени материјал и шљунак са депоније на место уграђивања 
 •    Асфалт са асфалтне базе директно у коловоз 
 •    Потребну грађу сложити у магацински простор по дужини 
 
4. Начин транспортовања, утоварања, истоварања и депоновања разних врста 
материјала и тешких предмета 
Возила се оптерећују теретом у границама дозвољене носивости уписане у саобраћајну 
књижицу. 
 Утовар и истовар терета изводи се под надзором возача. Код превоза растреситих 
материјала треба обратити пажњу на правилан распоред терета по каросерији возила о чему се 
стара возач. 
 Странице сандука на теретном возилу истовремено отварају и затварају два радника. У 
јавном саобраћају возила се крећу према важећим прописима о безбедности саобраћаја. 
 
5. Начин рада на местима где се појављују штетни гасови, прашина, могућност избијања 
пожара и друго 



  

 

 На радним местима где се појављује велика запрашеност поливаће се водом, а при раду 
са цементом користиће се распиратор. На местима где може доћи до пожара биће постављени 
против -  пожарни апарати и опрема. 
 
6. Уређење електричних инсталација за погон и осветљење 
 Уређење електричних инсталација на градилишту се не предвиђа. На градилишту 
радови ће се одвијати само у дневној смени те за извођење радова није потребно вештачко 
осветљење. 
  
7. Смештај грађевинских машина и постројења 
 По истеку радног времена машине ће се паркирати у кругу магацинског простора. 
 
8. Одређивање радних места са повећаном опасности по живот и зравље радника, врсте и 
количине заштитне опреме и средстава 
Угрожена радна места предвиђена су Правилником о заштити на раду, а то су: 
 •    Возачи моторних возила 
 •    Руковаоци грађевинских машина 
 •    Радници на уграђивању асфалтне масе 
Сва радна места су подвргнута периодичном прегледу једанпут годишње а по потреби и више 
пута. 
 Лична заштитна средства ових радника, количина ових средстава и опрема за заштиту 
на градилишту обезбедће се према Правилнику о заштити на раду, у коме је предвиђен и рок 
трајања за свако од ових средстава. 
 
9.Мере и средства против-пожарне заштите 
 Сви радници на градилишту дужни су да у обављању својих послова поступају тако да 
је искључена могућност настанка пожара. На плацу магацинског простора поставиће се 
против-пожарни апарати и опрема. 
 Врста против-пожарних апарата и опреме: 
 •    Апарати са сувим прахом (Ц6 и Ц9) 
 •    Сандук са песком 
 •    Буре са водом 
 •    Чакља, крамп и лопата 
Апарати за гашење пожара морају бити видно постављени и у свако доба приступачни за 
интервенцију. 
 
10. Изградња и уређење санитарних чворова 
 Монтажни објекат за пресвлачење радника и пољски WЦ биће урађени на градилишту 
на месту одређеном шемом организације градилишта. 
 Одржавање чистоће и хигијене на градилишту обезбеђује се људством из састава 
градилишта као и одговарајућим санитетским материјалом. 
 
11.Организовање прве помоћи на градилишту 
 Прву помоћ повређенима на градилишту указују радници запослени на градилишту 
који су завршили курс за пружање прве помоћи. 
 На градилишту постоји кутија за пружање прве помоћи снабдевена санитетским 
материјалом. Кутија за пружање прве помоћи поставиће се у канцеларији градилишта. 
 Градилиште је дужно да у случају повреде на раду обавести референта заштите на раду 
и да попуни пријаву о несрећи на послу. На истакнутом месту уписати следеће телефоне: 
 •    Станице милиције 



  

 

 •    Најближе здравствене станице 
 •    Референта заћтите на раду 
 •    Инспекције рада 
 
 
12. Друге неопходне мере за заштиту на раду 
 Пре почетка радова морају се утврдити положаји свих подземних инсталација и 
предузети одговарајуће мере како не би дошло до њиховог оштећења. Ако се при 
извођењу радова наиђе на подземне инсталације које нису раније обезбеђене, рад се мора 
обуставити и тек када се обезбеди надзор стручног лица из организације којој припадају 
инсталације, радови се могу наставити. 

 
 

Саставио: 
      Сузана Петковић Лазаревић, мас.инж.арх. 

                                              Бр.лиценце 210 А017 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НУМЕРИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 



Урбанизам и изградња града Врања

1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
1.1 Сечење постојеће ниске вегетације и шибља са чишћењм

терена пре почетка радова. Посечену вегетацију, шибље и
остали отпад, материјал прикупити, утоварити на камион и
одвести на градску депонију или друго место које одреди
инвеститор на удаљености до 10км.
Обрачун по м2 очишћеног терена. м2 1,075.00       50.00               53,750.00

1.2 Обележавање партерног уређења према СРПС.U.E1.010.3.1. 
Под исколчавањем и обележавањем се подразумевају сви
геодетски радови у вези са преношењем података из пројекта 
на терен.
Обрачун по геодетској тачки ком 23.00            500.00             11,500.00

65,250.00

2. КОНСТРУКЦИЈА ТЕРЕНА
2.1 Машински ископ земље треће категорије. Извршити ископ у 

широком откопу према котама из пројекта. Машински ископ 95%, 
ручни 5%. Материјал из ископа искористити за нивелисање 
терена а остатак утоварити у возило , одвести и истоварити на 
депонију удаљену до 10км.                                             Обрачун по 
1м3 у збијеном стању. м3 1,710.00       1,200.00          2,052,000.00

2.2 Планирање , ваљање и збијање подтла - постељице терена. 
Обрада подтла, постељице се састојиод планирања постељице 
по пројектованимкотама и допунског збијања на целој ширини 
планума.Завршно збијање извршити да би се добила равна 
површина при чему су дозвољена отступаља +,- 3цм у односу 
на пројектоване коте. Испитивање збијености се врши опитном 
плочом пречника 30цм при чему се захтева минимална 
вредност стишљивости Мс=20MN/m2.
Обрачун по м2. м2 1,075.00       150.00             161,250.00

2.3 Набавка, довоз, насипање, разастирање и набијање носећег 
слоја од мешавине дробљеног каменог материјала 0-63мм у 

датум: 
јун, 2022.

Р.Бр. Опис позиције радова  Количина  Јединична
цена Укупно

МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ СПОРТСКИ ТЕРЕН

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН 
ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА

1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ УКУПНО:

Јед.
мер

2.3 Набавка, довоз, насипање, разастирање и набијање носећег 
слоја од мешавине дробљеног каменог материјала 0-63мм у 
просечној дебљини од 30цм. Збијање се врши до постизање 
збијености на завршном слоју мин. Мс=40МПа.                                                                      
Обрачун по м3. м3 323.00          2,200.00          710,600.00

2.4 Набавка, довоз, насипање, разастирање и набијање носећег 
слоја од мешавине дробљеног каменог материјала  0-31.5мм у 
просечној дебљини од 15 цм. Збијање се врши до постизање 
збијености на завршном слоју мин. Мс=70МПа.                                                                      
Обрачун по м3. м3 162.00          2,500.00          405,000.00

2.5 Израда горњег битуменизираног носивог слоја у слоју 
пројектоване дебљине, од мешавине каменог брашна, каменог 
агрегата и битумена као везива.     БНС 22сА ( д=7 цм).                                                                                                 
Обрачун по м2. м2 75.00            1,200.00          90,000.00

2.6 Израда хабајућег слоја  у пројектованој дебњини, од 
асфалтбетона, мешавине камених материјала и битумена. АБ 
11с са ПМБ ( д= 5цм ).                                                              
Обрачун по м2. м2 54.00            1,200.00          64,800.00

2.7 Утовар вишка ископане земље и одвоз камионом на депонију 
или друго место које одреди инвеститор на удаљености до 10 
км. Обрачун по м3. м3 54.00            600.00             32,400.00

3,516,050.00

3. ИЗРАДА БЕТОНСКИХ КАНАЛИЦА 
3.1 Набавка, насипање и разастирање природне мешавине шљунка 

у слоју дебљине 10цм испод каналица. Збијање вршити 
механичким средствима.                                                                     
Обрачун по м3. м3 1.80              2,200.00          3,960.00

3.2 Израде бетонске подлоге од МБ 20 дебљине 10цм.                                                                    
Обрачун по м3. м3 1.80              14,000.00        25,200.00

3.3 Рад обухвата набавку, транспорт и полагање бетонских ригола 
димензија 40/40/12цм. Риголе се полажу на припремљену и 
изнивелисану бетонску подлогу од МБ 20, а према пројекту. 
Поједине детаље окоископа, подлоге за бетон, полагање 
бетона, фуговање спојева и остало трба извести усвему према 
детаљима из пројекта. Заливање спојница ширине 1 цм 
извршити цементним малтером, који је справљен у односу 1:3. 
Висински и ситуациони полажај ригола мора бити у складу са 
пројектом. Риголе морају бити МБ 40 и иматиатесте о 
потребном квалитету. Уграђивати се могу само здраве и 
неоштећенериголе.    Обрачун по м1. м1 44.00            1,800.00          79,200.00

108,360.003. ИЗРАДА БЕТОНСКИХ КАНАЛИЦА  УКУПНО:

2. КОНСТРУКЦИЈА ТЕРЕНА УКУПНО:



4. ИЗРАДА ТРИБИНА
4.1 Ручни  ископ земље треће категорије за тракасте темеље 

трибина димензија 45/30цм до дубине од 95цм од коте терена. 
Вишак материјала из ископа утоварити директно у возило , 
одвести и истоварити на депонију коју одреди инвеститор 
удаљену до 10км. м3 65.00            1,000.00          65,000.00

4.2 Набавка, насипање и разастирање природне мешавине шљунка 
у слоју дебљине до 15цм испод темеља. Збијање вршити 
механичким средствима. м3 12.00            2,000.00          24,000.00

4.3 Насипање и набијање дела предходно ископане земље и 
шљунка око темељних трака и унутар зидова трибина у 
слојевима од 20-25цм уз наливање воде до потпуне збијености.

м3 37.00            1,000.00          37,000.00
4.4 Израда стопа темељних трака пресека 45/30 од армираног 

бетона МБ 30 у земљаном ископу. У стопе уградити арматуру 
МА Q188мм сечену по мери на лицу места. У цену урачуната и 
арматура. м3 10.50            15,000.00        157,500.00

4.5 Израда зида темељних трака дебљине 10цм од армираног 
бетона МБ 30. У зидове уградити арматуру МА Q188мм сечену 
по мери на лицу места. У цену урачуната потребна оплата и 
арматура. Обрачун је само за северни темељни зид. Јужни 
темељни зид је наведен у обрачуну изградње ограде. м3 10.50            18,000.00        189,000.00

4.6 Израда армирано бетонског седаоног и чеоног дела трибина 
д=10цм у глаткој оплати бетоном МБ 30. Уградити арматуру МА 
Q188мм сечену по мери на лицу места. У цену урачуната и 
арматура. м3 6.80              18,000.00        122,400.00

4.7 Бојење бетонских трибина фарбом за бетон у два слоја. м2 130.00          300.00             39,000.00
4.8 Набавка, транспорт, сечење и монтажа металних флахова 

50/3мм на дужину од 43цм. У цену урачунат сав потребан 
материјал за монтажу. м1 77.00            350.00             26,950.00

4.9 Набавка, транспорт, сечење, заштита, бојење и монтажа 
дрвених седаоних чамових штафни 1. категорије димензија 
5/8цм. У цену урачунат сав потребан материјал за монтажу. м1 308.00          400.00             123,200.00

784,050.00

5. ИЗРАДА ПЕШАЧКИХ СТАЗА
5.1 Машински ископ земље за израду пешачких стаза, ширине и 

4. ИЗРАДА ТРИБИНА УКУПНО:

5.1 Машински ископ земље за израду пешачких стаза, ширине и 
дебљини пешачке стазе.  Обрачун по м³. м3 44.00            1,000.00          44,000.00

5.2 Набавка, довоз, насипање, разастирање и набијање носећег 
слоја од мешавине дробљеног каменог материјала 0-31.5мм у 
просечној дебљини од 20цм. Збијање се врши до постизање 
збијености на завршном слоју мин. Мс=40МПа. Обрачун по м³. м3 29.00            3,000.00          87,000.00

5.3 Набавка, довоз, насипање, разастирање и набијање равнајућег 
слоја песка у просечној дебљини од 4цм. Збијање се врши до 
постизање збијености на завршном слоју мин. Мс=70МПа.  
Обрачун по м³. м3 6.00              3,000.00          18,000.00

5.4 Набавка, довоз и уградња бетонских плоча (бехатон). Дебљина 
плоче 6 цм.Обрачун по м2. м2 145.00          2,000.00          290,000.00

5.5 Утовар вишка ископане земље и одвоз камионом на депонију 
или друго место које одреди инвеститор на удаљености до 10 
км. Обрачун по м3. м3 44.00            600.00             26,400.00

465,400.00

6. ИЗРАДА БЕТОНСКИХ ИВИЧЊАКА
6.1 Машински ископ земље за израду пешачких стаза, ширине и 

дебљини пешачке стазе.  Обрачун по м³. м3 3.60              1,000.00          3,600.00
6.2 Набавка, довоз, насипање, и разастирање шљунка испод 

бетонских ивичњака у слоју дебљине 10цм. Тампонски слој 
шљунка насути у слојевима, набити и фино испланирати. 
Обрачун по м³. м3 1.80              2,200.00          3,960.00

6.3 Израде бетонске подлоге дебљине 10цм одМБ 20 према 
пројекту.Обрачун по м3. м3 1.80              15,000.00        27,000.00

6.4 Рад обухвата набавку, транспорт и полагање бетонских 
ивичњака димензија 18/12. Ивичњаци се полажу 
наприпремљену бетонску подлогу од МБ 20, а према пројекту. 
Поједине детаље око ископа, подлоге за бетон, полагање 
бетона, фуговање спојева и остало трба извести у свему према 
детаљима из пројекта. Заливање спојница ширине 1 цм 
извршити цементним малтером, који је справљен у односу 1:3. 
Висински и ситуациони полажај ивичњака мора бити у складу с 
пројектом. Ивичњаци морају бити МБ 40 и имати атесте о 
потребном квалитету. Уграђивати се могу само здрави и 
неоштећени ивичњаци.Обрачун по м1.

м1 99.50            2,200.00          218,900.00
6.5 Утовар вишка ископане земље и одвоз камионом на депонију 

или друго место које одреди инвеститор на удаљености до 10 
км. Обрачун по м3. м3 3.60              600.00             2,160.00

255,620.006. ИЗРАДА БЕТОНСКИХ ИВИЧЊАКА УКУПНО:

5. ИЗРАДА ПЕШАЧКИХ СТАЗА УКУПНО:



7. ИЗРАДА РАМПЕ
7.1 Израда рампе од армирано бетонске плоче дебљине д=10 цм, 

преко насипа од чврстог грађевинског материјала, оивиченог 
армирано бетонским зидом д=10 цм. Плочу и зид армирати 
мрежастом арматуром Q188 и бетонирати бетоном марке MB 
20, а горњу површину испердашити. Арматура улази у цену. 
Израда у свему према цртежима и детаљима из пројекта . 
Обрачун по м2. м2 33.00            15,000.00        495,000.00

495,000.00

8. ИЗРАДА ОГРАДЕ
8.1 Ручни  ископ земље треће категорије за тракасте темеље 

ограде димензија 45/30цм до дубине од 95цм од коте терена. 
Вишак материјала из ископа утоварити директно у возило , 
одвести и истоварити на депонију коју одреди инвеститор 
удаљену до 10км.  Обрачун по м3. м3 40.00            800.00             32,000.00

8.2 Набавка, насипање и разастирање природне мешавине шљунка 
у слоју дебљине до 15цм испод темеља. Збијање вршити 
механичким средствима. Обрачун по м3. м3 7.00              2,000.00          14,000.00

8.3 Насипање и набијање дела предходно ископане земље око 
темељних трака у слојевима од 20-25цм уз наливање воде до 
потпуне збијености. Обрачун по м3. м3 8.00              300.00             2,400.00

8.4 Израда стопатемељних трака пресека 30/45цм од армираног 
бетона МБ 30 у земљаном ископу. У стопе уградити арматуру 
МА Q188мм сечену по мери на лицу места. У цену урачуната и 
арматура. Обрачун по м3. м3 13.00            15,000.00        195,000.00

8.5 Израда зида темељних трака дебљине 20цм од армираног 
бетона МБ 30 у земљаном ископу. У зидове уградити арматуру 
МА Q188мм сечену по мери на лицу места. У цену урачуната 
потребна оплата и арматура. Обрачун по м3. м3 11.00            18,000.00        198,000.00

8.6 Набавка, транспорт, сечење и монтажа металних профила 
кутијастог пресека димензија 80/80/3мм за стубове. Браварију 
заштитити бојењем основном и заштитном бојом у два премаза. 
Заштитна боја плава РАЛ 5010. Обрачун по кг. кг 1,960.00       260.00             509,600.00

8.7 Набавка, транспорт, сечење и монтажа металних профила 
кутијастог пресека димензија 50/30/2мм за хоризонталну 
конструкцију. Браварију заштитити бојењем основном и 
заштитном бојом у два премаза. Заштитна боја плава РАЛ 5010. 
Обрачун по кг. кг 1,050.00       240.00             252,000.00

7. ИЗРАДА РАМПЕ УКУПНО:

Обрачун по кг. кг 1,050.00       240.00             252,000.00
8.8 Набавка, транспорт, сечење и монтажа поцинковане жице 

дебљине ф 3,0мм са затезачима постављеним на сваки 4 стуб, 
уз сваку хоризонталу као и на средини првог поља. м1 536.00          60.00               32,160.00

8.9 Набавка, транспорт, сечење и монтажа плетене поцинковане 
жице дебљине ф 2,50мм димензије поља 7х7цм. м2 536.00          200.00             107,200.00

8.10 Набавка, транспорт, сечење и монтажа металних профила 
кутијастог пресека димензија 40/40/2,5мм за капију према 
спецификацији материјала и детаљима из пројекта. Браварију 
заштитити бојењем основном и заштитном бојом у два премаза. 
Заштитна боја плава РАЛ 5010. Обрачун по кг. кг 70.00            250.00             17,500.00

8.11 Набавка, транспорт, сечење и монтажа металних профила 
кутијастог пресека димензија 40/20/2,5мм за капију према 
спецификацији материјала и детаљима из пројекта. Браварију 
заштитити бојењем основном и заштитном бојом у два премаза. 
Заштитна боја плава РАЛ 5010. Обрачун по кг кг 140.00          240.00             33,600.00

8.12 Набавка, транспорт, сечење и монтажа шарки, брава, крнера, 
анкера и др. Према спецификацији материјала и детаљима из 
пројекта. Браварију заштитити бојењем основном и заштитном 
бојом у два премаза. Заштитна боја плава РАЛ 5010. Обрачун 
по кг. кг 15.00            800.00             12,000.00

1,405,460.00

9. ИЗРАДА ПОТПОРНОГ ЗИДА
9.1 Ручни  ископ земље треће категорије за потпорни зид. Вишак 

материјала из ископа утоварити директно у возило , одвести и 
истоварити на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 
10км.  Обрачун по м3. м3 44.00            800.00             35,200.00

9.2 Набавка, довоз, насипање, и разастирање шљунка испод 
потпорног зида у слоју дебљине 15цм. Тампонски слој шљунка 
насути у слојевима,набити и фино испланирати.Обрачун по м³. м3 8.00              2,200.00          17,600.00

9.3 Израда армирано бетонског потпорног зида МБ30 у глаткој 
оплати.  Обрачун по м3. м3 44.00            15,000.00        660,000.00

712,800.00

8. ИЗРАДА ОГРАДЕ УКУПНО:

9. ИЗРАДА ПОТПОРНОГ ЗИДА УКУПНО:



10. ОСТАЛИ РАДОВИ
10.1 Набавка и уградња голова димензија 3,0х2,0 од металних цеви 

ф76/4мм заједно са мрежом. Метални делови морају бити са 
заштитним премазом. Начин монтаже (фиксирање) извести по 
детаљу и упутству произвођача.                                                     
Обрачун по комаду. ком 2.00              50,000.00        100,000.00

10.2 Набавка и уградња мобилних конструкција за кош заједно са
таблом, обручом и мрежицом. Метални делови морају бити са
заштитним премазом. Начин монтаже извести по детаљу и
упутству произвођача.           Обрачун по комаду. м2 1.00              80,000.00        80,000.00

10.3 Набавка и уградња усадних стубова са чаурама и мреже са 
сајлом за одбојкашки терен. Метални делови морају бити са 
заштитним премазом. Начин монтаже (фиксирање) извести по 
детаљу и упутству произвођача.                                                   
Обрачун по комаду. ком 1.00              50,000.00        50,000.00

10.4 Обележавање терена линијама ширине 5,0цм одговарајућом 
бојом отпорном на хабање према графичком детаљу из 
пројекта.         Обрачун по м1. м1 330.00          150.00             49,500.00

279,500.00

8,087,490.00

9,704,988.00

УКУПНО:

РАДОВИ УКУПНО СА ПДВ-ом (20%):  

10. ОСТАЛИ РАДОВИ УКУПНО:

Датум:                                                                                                         Саставио:

20.06.2022. године                                                                            Сузана Петковић                            
                                                                                                         Лазаревић, мас.инж.арх.
                                                                                                         Бр.лиценце 210 А017 20
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ПРЕТРАГА ПО БРОЈУ ПАРЦЕЛЕ

Време штампе: 16.5.2022. 09.25.28

Резултати претраге

Датум ажурности 13.05.2022

ИД Општине 70432

Општина ВРАЊЕ

ИД Катастарске општине 711217

Катастарска општина БУШТРАЊЕ

Парцела

Број листа непокретности 84

Број парцеле 4266

Подброј парцеле 0

Површина парцеле [m²] 4886

Врста земљишта ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ИЗВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА

Потес/Улица СЕЛО

Да ли на непокретности постоји решење
које није коначно

Не

Имаоци права на парцели

Лице

Врста лица УСТАНОВЕ СА ПРИВРЕМЕНИМ ИДЕНТИФИКАЦИОНИМ БРОЈЕМ

Матични број 0000000011211

Назив ОСНОВНА ШКОЛА

Место БУШТРАЊЕ

Адреса 68/

Број путне исправе

Регистар који је издао путну исправу

Врста права ПРАВО КОРИШЋЕЊА

Обим права ЦЕЛО ПРАВО

Облик својине

Предбележба Не

Рок за оправдање предбележбе својине

Заједничка својина супружника Не

Удео 1/1

Датум завршетка трајања закупа

Лице

Врста лица ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ СА ПРИВРЕМЕНИМ ИДЕНТИФИКАЦИОНИМ БРОЈЕМ

Матични број 0000000008044

Назив РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Место БЕОГРАД

Адреса НЕМАЊИНА /

Број путне исправе

Регистар који је издао путну исправу

Врста права СВОЈИНА

Канцеларија за ИТ и еУправу Владе Републике Србије

Информациони систем за размену података: Подаци прибављени из базе катастра непокретности Републичког

геодетског завода

Датум и време 5/16/2022 9:25:28 AM

Правни основ
У складу са чланом 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 –

аутентично тумачење) и чланом 11. Закона о електронској управи („Службени гласник РС“, бр. 27/18)
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Обим права ЦЕЛО ПРАВО

Облик својине ДРЖАВНА РС

Предбележба Не

Рок за оправдање предбележбе својине

Заједничка својина супружника Не

Удео 1/1

Датум завршетка трајања закупа

Део парцеле

Број дела парцеле 1

Површина дела парцеле [m²] 655

Култура и класа ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Предбележба објекта у изградњи Не

Објекат

Потес/Улица СЕЛО

Кућни број 146

Кућни под број

Површина објекта [m²] 655

Корисна површина објекта [m²] 0

Грађевинска површина објекта [m²] 0

Начин коришћења објекта ЗГРАДА ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА

Правни статус ОБЈЕКАТ ИЗГРАЂЕН ПРЕ ДОНОШЕЊА ПРОПИСА О ИЗГРАДЊИ ОБЈЕКТА

Опис објекта ОСНОВНА ШКОЛА"БРАНИСЛАВ НУШИЋ"П.О.РАТАЈЕ

Број подземних етажа

Број приземних етажа

Број надземних етажа

Број поткровних етажа

Предбележба објекта у изградњи Не

Да ли на непокретности постоји решење
које није коначно

Не

Имаоци права на објекту

Лице

Врста лица ОРГАНИ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ СА МАТИЧНИМ БРОЈЕМ

Матични број 0000007179693

Назив ГРАД ВРАЊЕ

Место ВРАЊЕ

Адреса ПЕТИ КОНГРЕС 1/

Број путне исправе

Регистар који је издао путну исправу

Врста права СВОЈИНА

Обим права ЦЕЛО ПРАВО

Облик својине ЈАВНА СВОЈИНА

Предбележба Не

Рок за оправдање предбележбе својине

Заједничка својина супружника Не

Удео 1/1

Датум завршетка трајања закупа

Канцеларија за ИТ и еУправу Владе Републике Србије

Информациони систем за размену података: Подаци прибављени из базе катастра непокретности Републичког

геодетског завода

Датум и време 5/16/2022 9:25:28 AM

Правни основ
У складу са чланом 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 –

аутентично тумачење) и чланом 11. Закона о електронској управи („Службени гласник РС“, бр. 27/18)
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Део парцеле

Број дела парцеле 2

Површина дела парцеле [m²] 609

Култура и класа ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Предбележба објекта у изградњи Не

Објекат

Потес/Улица СЕЛО

Кућни број

Кућни под број

Површина објекта [m²] 609

Корисна површина објекта [m²] 0

Грађевинска површина објекта [m²] 0

Начин коришћења објекта ЗГРАДА ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА

Правни статус ОБЈЕКАТ ИЗГРАЂЕН БЕЗ ОДОБРЕЊА ЗА ГРАДЊУ

Опис објекта ОСНОВНА ШКОЛА"БРАНИСЛАВ НУШИЋ"П.О.РАТАЈЕ

Број подземних етажа

Број приземних етажа

Број надземних етажа

Број поткровних етажа

Предбележба објекта у изградњи Не

Да ли на непокретности постоји решење
које није коначно

Не

Имаоци права на објекту

Лице

Врста лица ОРГАНИ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ СА МАТИЧНИМ БРОЈЕМ

Матични број 0000007179693

Назив ГРАД ВРАЊЕ

Место ВРАЊЕ

Адреса ПЕТИ КОНГРЕС 1/

Број путне исправе

Регистар који је издао путну исправу

Врста права СВОЈИНА

Обим права ЦЕЛО ПРАВО

Облик својине ЈАВНА СВОЈИНА

Предбележба Не

Рок за оправдање предбележбе својине

Заједничка својина супружника Не

Удео 1/1

Датум завршетка трајања закупа

Терет

Терети на објекту

Датум уписа 9.11.2004.

Врста терета ОБЈЕКАТ ИЗГРАЂЕН БЕЗ ДОЗВОЛЕ

Опис

Терет над предбележеним објектом у Не

Канцеларија за ИТ и еУправу Владе Републике Србије

Информациони систем за размену података: Подаци прибављени из базе катастра непокретности Републичког

геодетског завода

Датум и време 5/16/2022 9:25:28 AM

Правни основ
У складу са чланом 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 –

аутентично тумачење) и чланом 11. Закона о електронској управи („Службени гласник РС“, бр. 27/18)
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изградњи

Датум брисања

Трајање терета

Део парцеле

Број дела парцеле 3

Површина дела парцеле [m²] 17

Култура и класа ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Предбележба објекта у изградњи Не

Објекат

Потес/Улица СЕЛО

Кућни број

Кућни под број

Површина објекта [m²] 17

Корисна површина објекта [m²] 0

Грађевинска површина објекта [m²] 0

Начин коришћења објекта ПОМОЋНА ЗГРАДА

Правни статус ОБЈЕКАТ ИЗГРАЂЕН ПРЕ ДОНОШЕЊА ПРОПИСА О ИЗГРАДЊИ ОБЈЕКТА

Опис објекта ОСНОВНА ШКОЛА"БРАНИСЛАВ НУШИЋ"П.О.РАТАЈЕ

Број подземних етажа

Број приземних етажа

Број надземних етажа

Број поткровних етажа

Предбележба објекта у изградњи Не

Да ли на непокретности постоји решење
које није коначно

Не

Имаоци права на објекту

Лице

Врста лица ОРГАНИ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ СА МАТИЧНИМ БРОЈЕМ

Матични број 0000007179693

Назив ГРАД ВРАЊЕ

Место ВРАЊЕ

Адреса ПЕТИ КОНГРЕС 1/

Број путне исправе

Регистар који је издао путну исправу

Врста права СВОЈИНА

Обим права ЦЕЛО ПРАВО

Облик својине ЈАВНА СВОЈИНА

Предбележба Не

Рок за оправдање предбележбе својине

Заједничка својина супружника Не

Удео 1/1

Датум завршетка трајања закупа

Део парцеле

Број дела парцеле 4

Канцеларија за ИТ и еУправу Владе Републике Србије

Информациони систем за размену података: Подаци прибављени из базе катастра непокретности Републичког

геодетског завода

Датум и време 5/16/2022 9:25:28 AM

Правни основ
У складу са чланом 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 –

аутентично тумачење) и чланом 11. Закона о електронској управи („Службени гласник РС“, бр. 27/18)
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Површина дела парцеле [m²] 3605

Култура и класа ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ И ДРУГИ ОБЈЕКАТ

Предбележба објекта у изградњи Не

Извештај одштампао : Мирослав Стаменковић

Канцеларија за ИТ и еУправу Владе Републике Србије

Информациони систем за размену података: Подаци прибављени из базе катастра непокретности Републичког

геодетског завода

Датум и време 5/16/2022 9:25:28 AM

Правни основ
У складу са чланом 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 –

аутентично тумачење) и чланом 11. Закона о електронској управи („Службени гласник РС“, бр. 27/18)
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Урбанистички  пројекат за изградњу мултифункционалног терена на катастарској парцели број 4266 КО 
Буштрање 

ЈП Урбанизам и изградња града Врања 
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ПРЕТРАГА ПО БРОЈУ ПАРЦЕЛЕ

Време штампе: 16.5.2022. 09.25.28

Резултати претраге

Датум ажурности 13.05.2022

ИД Општине 70432

Општина ВРАЊЕ

ИД Катастарске општине 711217

Катастарска општина БУШТРАЊЕ

Парцела

Број листа непокретности 84

Број парцеле 4266

Подброј парцеле 0

Површина парцеле [m²] 4886

Врста земљишта ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ИЗВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА

Потес/Улица СЕЛО

Да ли на непокретности постоји решење
које није коначно

Не

Имаоци права на парцели

Лице

Врста лица УСТАНОВЕ СА ПРИВРЕМЕНИМ ИДЕНТИФИКАЦИОНИМ БРОЈЕМ

Матични број 0000000011211

Назив ОСНОВНА ШКОЛА

Место БУШТРАЊЕ

Адреса 68/

Број путне исправе

Регистар који је издао путну исправу

Врста права ПРАВО КОРИШЋЕЊА

Обим права ЦЕЛО ПРАВО

Облик својине

Предбележба Не

Рок за оправдање предбележбе својине

Заједничка својина супружника Не

Удео 1/1

Датум завршетка трајања закупа

Лице

Врста лица ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ СА ПРИВРЕМЕНИМ ИДЕНТИФИКАЦИОНИМ БРОЈЕМ

Матични број 0000000008044

Назив РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Место БЕОГРАД

Адреса НЕМАЊИНА /

Број путне исправе

Регистар који је издао путну исправу

Врста права СВОЈИНА

Канцеларија за ИТ и еУправу Владе Републике Србије

Информациони систем за размену података: Подаци прибављени из базе катастра непокретности Републичког

геодетског завода

Датум и време 5/16/2022 9:25:28 AM

Правни основ
У складу са чланом 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 –

аутентично тумачење) и чланом 11. Закона о електронској управи („Службени гласник РС“, бр. 27/18)
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Обим права ЦЕЛО ПРАВО

Облик својине ДРЖАВНА РС

Предбележба Не

Рок за оправдање предбележбе својине

Заједничка својина супружника Не

Удео 1/1

Датум завршетка трајања закупа

Део парцеле

Број дела парцеле 1

Површина дела парцеле [m²] 655

Култура и класа ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Предбележба објекта у изградњи Не

Објекат

Потес/Улица СЕЛО

Кућни број 146

Кућни под број

Површина објекта [m²] 655

Корисна површина објекта [m²] 0

Грађевинска површина објекта [m²] 0

Начин коришћења објекта ЗГРАДА ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА

Правни статус ОБЈЕКАТ ИЗГРАЂЕН ПРЕ ДОНОШЕЊА ПРОПИСА О ИЗГРАДЊИ ОБЈЕКТА

Опис објекта ОСНОВНА ШКОЛА"БРАНИСЛАВ НУШИЋ"П.О.РАТАЈЕ

Број подземних етажа

Број приземних етажа

Број надземних етажа

Број поткровних етажа

Предбележба објекта у изградњи Не

Да ли на непокретности постоји решење
које није коначно

Не

Имаоци права на објекту

Лице

Врста лица ОРГАНИ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ СА МАТИЧНИМ БРОЈЕМ

Матични број 0000007179693

Назив ГРАД ВРАЊЕ

Место ВРАЊЕ

Адреса ПЕТИ КОНГРЕС 1/

Број путне исправе

Регистар који је издао путну исправу

Врста права СВОЈИНА

Обим права ЦЕЛО ПРАВО

Облик својине ЈАВНА СВОЈИНА

Предбележба Не

Рок за оправдање предбележбе својине

Заједничка својина супружника Не

Удео 1/1

Датум завршетка трајања закупа

Канцеларија за ИТ и еУправу Владе Републике Србије

Информациони систем за размену података: Подаци прибављени из базе катастра непокретности Републичког

геодетског завода

Датум и време 5/16/2022 9:25:28 AM

Правни основ
У складу са чланом 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 –

аутентично тумачење) и чланом 11. Закона о електронској управи („Службени гласник РС“, бр. 27/18)
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Део парцеле

Број дела парцеле 2

Површина дела парцеле [m²] 609

Култура и класа ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Предбележба објекта у изградњи Не

Објекат

Потес/Улица СЕЛО

Кућни број

Кућни под број

Површина објекта [m²] 609

Корисна површина објекта [m²] 0

Грађевинска површина објекта [m²] 0

Начин коришћења објекта ЗГРАДА ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА

Правни статус ОБЈЕКАТ ИЗГРАЂЕН БЕЗ ОДОБРЕЊА ЗА ГРАДЊУ

Опис објекта ОСНОВНА ШКОЛА"БРАНИСЛАВ НУШИЋ"П.О.РАТАЈЕ

Број подземних етажа

Број приземних етажа

Број надземних етажа

Број поткровних етажа

Предбележба објекта у изградњи Не

Да ли на непокретности постоји решење
које није коначно

Не

Имаоци права на објекту

Лице

Врста лица ОРГАНИ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ СА МАТИЧНИМ БРОЈЕМ

Матични број 0000007179693

Назив ГРАД ВРАЊЕ

Место ВРАЊЕ

Адреса ПЕТИ КОНГРЕС 1/

Број путне исправе

Регистар који је издао путну исправу

Врста права СВОЈИНА

Обим права ЦЕЛО ПРАВО

Облик својине ЈАВНА СВОЈИНА

Предбележба Не

Рок за оправдање предбележбе својине

Заједничка својина супружника Не

Удео 1/1

Датум завршетка трајања закупа

Терет

Терети на објекту

Датум уписа 9.11.2004.

Врста терета ОБЈЕКАТ ИЗГРАЂЕН БЕЗ ДОЗВОЛЕ

Опис

Терет над предбележеним објектом у Не

Канцеларија за ИТ и еУправу Владе Републике Србије

Информациони систем за размену података: Подаци прибављени из базе катастра непокретности Републичког

геодетског завода

Датум и време 5/16/2022 9:25:28 AM

Правни основ
У складу са чланом 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 –

аутентично тумачење) и чланом 11. Закона о електронској управи („Службени гласник РС“, бр. 27/18)
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изградњи

Датум брисања

Трајање терета

Део парцеле

Број дела парцеле 3

Површина дела парцеле [m²] 17

Култура и класа ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Предбележба објекта у изградњи Не

Објекат

Потес/Улица СЕЛО

Кућни број

Кућни под број

Површина објекта [m²] 17

Корисна површина објекта [m²] 0

Грађевинска површина објекта [m²] 0

Начин коришћења објекта ПОМОЋНА ЗГРАДА

Правни статус ОБЈЕКАТ ИЗГРАЂЕН ПРЕ ДОНОШЕЊА ПРОПИСА О ИЗГРАДЊИ ОБЈЕКТА

Опис објекта ОСНОВНА ШКОЛА"БРАНИСЛАВ НУШИЋ"П.О.РАТАЈЕ

Број подземних етажа

Број приземних етажа

Број надземних етажа

Број поткровних етажа

Предбележба објекта у изградњи Не

Да ли на непокретности постоји решење
које није коначно

Не

Имаоци права на објекту

Лице

Врста лица ОРГАНИ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ СА МАТИЧНИМ БРОЈЕМ

Матични број 0000007179693

Назив ГРАД ВРАЊЕ

Место ВРАЊЕ

Адреса ПЕТИ КОНГРЕС 1/

Број путне исправе

Регистар који је издао путну исправу

Врста права СВОЈИНА

Обим права ЦЕЛО ПРАВО

Облик својине ЈАВНА СВОЈИНА

Предбележба Не

Рок за оправдање предбележбе својине

Заједничка својина супружника Не

Удео 1/1

Датум завршетка трајања закупа

Део парцеле

Број дела парцеле 4

Канцеларија за ИТ и еУправу Владе Републике Србије

Информациони систем за размену података: Подаци прибављени из базе катастра непокретности Републичког

геодетског завода

Датум и време 5/16/2022 9:25:28 AM

Правни основ
У складу са чланом 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 –

аутентично тумачење) и чланом 11. Закона о електронској управи („Службени гласник РС“, бр. 27/18)
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Површина дела парцеле [m²] 3605

Култура и класа ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ И ДРУГИ ОБЈЕКАТ

Предбележба објекта у изградњи Не

Извештај одштампао : Мирослав Стаменковић

Канцеларија за ИТ и еУправу Владе Републике Србије

Информациони систем за размену података: Подаци прибављени из базе катастра непокретности Републичког

геодетског завода

Датум и време 5/16/2022 9:25:28 AM

Правни основ
У складу са чланом 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 –

аутентично тумачење) и чланом 11. Закона о електронској управи („Службени гласник РС“, бр. 27/18)
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Матични број: 07226560 
ПИБ: 100403773 
Шифра делатности: 6300 
Регистарски број: 612400034 
Текући рачун: 160-7383-43   

Ј П  " В О Д О В О Д "  В Р А Њ Е  •  Б Е О Г Р А Д С К А  6 3  •  1 7 5 0 0  •  В Р А Њ Е  •  @ - m a i l :  i n f o @ v o d o v o d v r a n j e . r s  
T : + 3 8 1  ( 1 7 )  4 2 1  6 0 1  •  F : + 3 8 1  ( 1 7 )  4 0 4  6 6 6  •  w w w . v o d o v o d v r a n j e . r s  

Број: 1998/1 
Датум: 23.05.2022. године 
Врање 
 
 
 
 
Јавно предузеће „Водовод” Врање у поступку по захтеву број: 17/2022-3/СМ од 
23.05.2022. године, Кабинета градоначелника, Града Врања, за издавање техничких услова 
за пројектовање и прикључење на водоводну и канализациону мрежу, за израду 
Урбанистичког пројекта за мултифункционални терен, на катастарској парцели под 
бројем 4266 КО Буштрење, у оквиру Просторног Плана града Врања, подносица захтева 
Град Врање, 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, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон и 9/2020); Одлуке о 
начину обављања комуналних делатности снабдевања водом за пиће и пречишћавања 
и одвођења атмосверских и отпадних вода на територији града Врања („Сл. гласник 
града Врања”, бр. 36/2020) издаје 
 
 
 
 

ТЕХНИЧКЕ УСЛОВЕ  
 

ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ 
 
 

1. ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ НА 
 ВОДОВОДНУ МРЕЖУ 
 

1. Прикључење на систем јавног водовода врши се непосредно преко грађевинске 
парцеле на којој је објекат изграђен. 

 

2. Изузетно, када не постоји техничка могућност прикључења непосредно преко 
грађевинске парцеле на којој је објекат изграђен, унутрашња водоводна или 
канализациона инсталација објекта може се прикључити на систем јавног водовода и 
канализације и преко суседне грађевинске парцеле, уз писану  сагласност власника, 
односно носиоца права коришћења на грађевинској парцели преко које се врши 
прикључење привременим прикључком. 

 

3. Сваки објекат који се снабдева водом из јавног водовода мора имати сопствени 
водоводни прикључак. 

 

4. Прикључење на систем јавног водовода искључиво врши ЈП Водовод Врање. 
 

5. Сваки објекат, прикључен на јавну водоводну мрежу мора имати засебан водомер, 
чији тип, врсту и техничке карактеристике одређује ЈП Водовод Врање. 

 

6. Монтажу и замену водомера врши искључиво ЈП Водовод Врање. 
 

7. Водомер мора бити смештен у посебно склониште за водомер тј. водомерни шахт. 
Изградња водомерног шахта је обавеза корисника. 

 



Матични број: 07226560 
ПИБ: 100403773 
Шифра делатности: 6300 
Регистарски број: 612400034 
Текући рачун: 160-7383-43   

Ј П  " В О Д О В О Д "  В Р А Њ Е  •  Б Е О Г Р А Д С К А  6 3  •  1 7 5 0 0  •  В Р А Њ Е  •  @ - m a i l :  i n f o @ v o d o v o d v r a n j e . r s  
T : + 3 8 1  ( 1 7 )  4 2 1  6 0 1  •  F : + 3 8 1  ( 1 7 )  4 0 4  6 6 6  •  w w w . v o d o v o d v r a n j e . r s  

8. Водомерни шахт треба да буде на приступачном месту, највише 2м увучен од 
регулационе линије (ограде). 

 

9. Унутрашње димензије шахта за кућни водомер треба да буду 1.0м х 1.0м са дубином 
од 1.20м. 

 

10. Димензије водомера за стамбене зграде или индустријске објекте морају да буду 
довољно велике да могу да се сместе сви потребни елементи за спајање и контролу 
линије воде. Оквирне димензије треба да буду мин 1.6мх 2.0мх 1.5м. 

 

11. Шахт мора имати уграђене пењалице или прикладне мердевине. 
 

12. Ако се на месту прикључка јављају високе поџемне воде, око шахта се мора изградити 
хидроизолација. Водомер не сме бити у води. 

 

13. Шахт за водомер може бити изграђен од готовог бетона који мора бити прописно 
армиран или зидан од опеке у цементном малтеру. Дебљина зида треба да буде мин 
10цм. (зависно од оптерећења) 

 

14. Шахт мора да има уграђен ливено-гвоздени или пластични поклопац одређене 
носивости, округлог облика димензија мин Р600мм.   

 

15. Уколико радни притисак према хидрауличком прорачуну не може да подмири 
потребе виших делова објекта, обавезно пројектовати постројење за повећање 
притиска као саставни део интерне водоводне мреже. Уградња и одржавање такве 
опреме је обавеза корисника. 

 

16. Димензионисање водоводне мреже извршити према хидрауличком прорачуну, а у 
складу са важећим планским документом (план хидротехничке инфраструктуре).  

 

17. Испуњеност Техничких услова за прикључење на јавни водовод: пречник прикључка, 
величину и тип водомера, локацију и тип окна за водомер, у складу са техничким 
нормативима, контролише ЈП Водовод на основу техничке документације коју 
израђује Инвеститор.  

 

18. Пројектно техничку документацију тј. пројекат за грађевиснку дозволу или идејни 
пројекат коју израђује Инвеститор, доставити на сагласност у ЈП Водовод Врање. 
Документације не сме бити старија од 6 месеци. 

 

19. Пројектно техничком документацијом  за индивидуалне објекте предвидети да се 
водомерно окно пројектује увучено око 2м 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.  

 

20. 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. 

 

21. Прикључење на јавну водоводну мрежу не може се извршити уколико радове на 
изградњи прикључка није извео ЈП Водовод.  

 

22. 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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23. Водоводни прикључак јесте цевовод питке воде од споја на уличној водоводној мрежи 
до главног водомера у објекту или изван њега, укључујући и водомер. 

 

24. Водоводни прикључак се мора пројектовати праволинијски управно на уличну цев.  
 

25. Након извршених радова на изградњи интерне водоводне мреже и прикључка, 
Инвеститор је у обавези да у службу техничке припреме ЈП ВодоводнВрање достави 
геодетски снимак изведене мреже. 

 

26. Рок важности услова је једна година од дана издавања. 
 

27. Износ накнаде за прикључење као и накнаде стварних трошкова израде услова за 
пројектовање и прикључење, наплаћује се према важећем ценовнику ЈП Водовод 
Врање. 

 
 

2. ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ НА  
ВОДОВОДНУ МРЕЖУ 

 
1. На приложеној ситуацији (графички прилог) ЈП „Водовод” Врање нема својих 

подземних инсталација. 
 

2. Уколико у улици не постоји изграђена хидротехничка инфраструктура, Инвеститор је 
у обавези да је изгради у дужини која је потребна за прикључење објекта и нормално 
функционисање градске мреже а у складу са планским документима. Улична мрежа 
мора да буде пројектована од ХДПЕ материјала - СДР17, за радни притисак од  НП10. 
Сва цевна мрежа кућног прикључка такође мора да буде пројектована за радни 
притисак од  НП10.  

 

3. Уличне цеви пројектовати јавним површинама и саобраћајницама у складу са 
планским документима. Није дозвољено пројектовање испод постојећих објеката.  

 

4. На сваком међусобном укрштању цевовода пројектовати чворове са деоничним 
вентилима на свим правцима. Сваки чвор са два и више вентила пројектовати у АБ 
шахти одговарајућих димензија, са ливено гвозденим поклопцем одговарајуће 
носивости и пењалицама. 

 

5. Цеви прикључног вода кућног прикључка се пројектују праволинијски управно на 
уличну цев и не смеју бити пројектоване и грађене испод објеката.  

 
 

3. ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ НА  
КАНАЛИЗАЦИОНУ МРЕЖУ 

 
1. Прикључење на систем  јавне канализације врши се непосредно преко грађевинске 

парцеле на којој је објекат изграђен. 
 

2. Када не постоји техничка могућност прикључења непосредно преко грађевинске 
парцеле на којој је објекат изграђен, унутрашња канализациона инсталација објекта 
може се прикључити на систем јавне канализације и преко суседне грађевинске 
парцеле, уз писану  сагласност власника, односно носиоца права коришћења на 
грађевинској парцели преко које се врши прикључење привременим прикључком. 
Писану сагласност приложити уз сву осталу документацију, приликом аплицирања за 
прикључење. 
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3. Канализациони прикључак може имати сваки легално изграђен објекат. 
 

4. Индустријски објекти пре прикључења на јавну канализациону мрежу, дужни су 
изградити уређај за предходно пречишћавање отпадних вода сходно њиховом 
технолошком поступку, тако да квалитет упуштених отпадних вода задовољава 
прописане услове из “Одлуке начину обављања комуналних делатности, снабдевања 
водом за пиће и пречишћавање и одвођење атмосферских  и отпадних вода на 
територији града Врања”. 

 

5. Индустријски објекти пре прикључења на јавну канализациону мрежу, дужни су 
уградити мерач за континуално мерење протока и шахту за узорковање. 

 

6. Није дозвољено пројектовање и прикључење на канализацију етажа објеката које су 
испод коте поклопца узводног шахта на уличној канализацији, (сутерени, подруми, 
укопане гараже и сл.) Овакви објекти или делови објекта се могу прикључити само 
уколико је предвиђена уградња заштитних уређаја, као што је уградња неповратних 
вентила и клапни на канализационом одводу из објекта или се мора предвидети 
препумпавање воде са тих етажа у више хоризонталне разводе интерне канализације. 
Сви заштитни уређаји за препумпавање спадају у домен интерне и кућне 
канализације, чије одржавање пада на терет Инвеститора и корисника. 

 

7. Није дозвољено прикључење атмосферске воде из олука, сливника дворишта и сл. у 
било који  канализациони колектор. Сва кровна вода и вода од објекта и дворишта се 
мора површински одводити на улицу без увођења у уличне цевоводе. 

 

8. Пројектно техничку документацију тј. пројекат за грађевинску дозволу или идејни 
пројекат коју израђује Инвеститор, доставити на сагласност у ЈП Водовод Врање. 
Документације не сме бити старија од 6 месеци. 

 

9. Пројектом предвидети ревизионо окно интерне канализације на растојеању од 
максимално 2м унутар регулационе линије парцеле.  

 

10. Прикључак од ревизионог окна интерне канализације па до уличне канализационе 
мреже извести падом од 2% до 6% управно на улични канал искључиво у правој 
линији без хоризонталних  ломова. 

 

11. Пречник канализационог прикључка одређивати на основу хидрауличког прорачуна, с 
тим да пречник цеви не може бити мањи од 150мм. 

 

12. Издати услови и добијена сагласност на пројекат не дају право Инвеститору да 
приступи било каквим радовима у циљу извођења прикључка на канализациону 
мрежу. 

 

13. Пошто је градска канализациона мрежа сепаратног система, потребно је извршити 
посебно пројектовање фекалне и кишне канализације. 

 

14. Повезивање дренажних подземних вода интерне канализације на јавну канализацију 
није дозвољено. 

 

15. Забрањено је самовласно прикључење на јавну водоводну и канализациону мрежу. 
 

16. Након извршених радова на изградњи интерне канализације и прикључка, Инвеститор 
је у обавези да у службу техничке припреме ЈП Водовод Врање достави геодетски 
снимак изведене мреже. 

 

17. Рок важности услова је једна година од дана издавања. 
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18. Износ накнаде за прикључење као и накнаде стварних трошкова израде услова за 
пројектовање и прикључење, наплаћује се према важећем ценовнику ЈП Водовод 
Врање. 

 
 

4. ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ НА 
 КАНАЛИЗАЦИОНУ МРЕЖУ 

 
1. На приложеној ситуацији ЈП “Водовод” Врање нема својих подземних инсталација 

(улична канализациона мрежа).  
 

2. Кућне прикључкепројектовати  директно на цев или у први низводни шахт на дубини 
од 1.5м од коте терена, не дуже од 10м. Приликом пројектовања водити рачуна о 
испуњености услова из тачке 6. општих услова за прикључење. 

 

3. Дозвољено је пројектовање каскаде у улични шахт с тим да се морају поштовати 
општа правила пројектовања за каскаде веће од 1м.  

 

4. Уличне цеви фекалне канализације пројектовати од једнослојног ПВЦ материјала 
ободне крутости СН8. 

 

5. Цев кућног прикључка треба да буде од једнослојног ПВЦ материјала адекватне 
крутости.  

 

6. Пречнике цеви уличног вода и кућног прикључка димензионисати на основу 
хидрауличког прорачуна, а не мање од ДН200мм за уличне цеви, и ДН160мм за кућне 
прикључке. 

 

7. Ревизиона окна на уличној канализацији пројектовати на максималном растојању од 
40м. Већа растојања образложити прорачуном. 

 

8. Уколико у улици не постоји изграђена хидротехничка инфраструктура, Инвеститор је 
у обавези да је изгради у дужини која је потребна за прикључење објекта и нормално 
функционисање градске мреже а у складу са планским документима и инструкцијама 
ЈП Водовод Врање. 

 

9. Цеви прикључног вода кућног прикључка, не смеју бити пројектоване и грађене испод 
објеката.  

 
Прилог: 

1. Ситуација трасе са уцртаним подземним инсталацијама 

 
Служба техничке припреме 

 

                                                                                                  Слађана Поповић, дипл.инж.арх. 
 

Sladjana 

Popović
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Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д, 11000 Београд, Таковска 2 
Матични број: 17162543; ПИБ 100002887 

 

 
Београд, Таковска 2                                                                   
ДЕЛОВОДНИ БРОЈ: Д211-212355/3-2022 
ДАТУМ:  26.05.2022 
ИНТЕРНИ БРОЈ:  
БРОЈ ИЗ ЛКРМ: 31 

ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНИКУ 

СЕКТОР ЗА МРЕЖНЕ ОПЕРАЦИЈЕ 

СЛУЖБА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ МРЕЖЕ НИШ 

НИШ, ВОЖДОВА 11А 

ВЕЗА:  
  
 На захтев  Града Врања, Кабинета градоначалника бр. 17/2022-3/СМ  од 
23.05.2022.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 
 

Т Е Х Н И Ч К Е  У С Л О В Е  

 

             За израду Урбанистичког пројекта за изградњу мултифункционалналног терена 

на катастарској парцели број 4266  КО Буштрање 

 

          
ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 

 

                Како на предметној катастарској парцелиа не постоје телекомуникациони (TK) 
објекти и подземни телекомуникациони каблови Телеком-а Србија, нема посебних услова т 
за извођење радова.: 

 
       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. 
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Marić 
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