Република Србија
ППШТИНА РАЖАО
ППШТИНСКА УПРАВА
Пдељеое за друштвене делатнпсти,
ппшту управу, правне и заједничке ппслпве
Пдсек за урбанизам и изградоу
Брпј предмета: ROP-RAZ-38482-LOC-1/2017
Брпј: 350-57/2017-02
Датум: 15.12.2017. гпдине
Ражао
Ппштинска управа Ппштине Ражао - Пдељеое за друштвене делатнпсти, ппшту управу, правне и
заједничке ппслпве - Пдсек за урбанизам и изградоу, ппступајући пп захтеву Ппштине Ражао из
Ражоа,Трг Светпг Саве бр.33(МБ: 07214740 , ПИБ: 102688303) , кпји је ппднет прекп закпнскпг
заступника Дпбрице Стпјкпвић у ппступку пбједиоене прпцедуре за издаваоа лпкацијских услпва
за изградоу нпвпг резервпара ,,Ражао,, и дпвпднпг впда , на пснпву члана 8ђ, 53а-,55,56 и 57.
Закoна п планираоу и изградои (''Сл. гласник РС'', бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - пдлука
УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - пдлука УС, 50/2013 - пдлука УС, 98/2013- пдлука УС, 132/2014 и
145/2014), Правилника п ппступку спрпвпђеоа пбједиоене прпцедуре електрпнским путем
("Службени гласник Републике Србије", бр. 113/15 и 96/16), Уредбе o лпкацијским услпвима
("Службени гласник РС", бр. 35/2015 и 114/15) и у складу са Планпм детаљне регулације за
дефинисаое грађевинских парцела нпвпг резервпара за впду ,,Ражао,, и резервпара за впду
,,Витпшевац,, ( ,,Службени лист Ппштине Ражао ,, бр.7/2017)и Прпстпрнпг плана ппштине Ражао(
,,Службени лист Ппштине Ражао ,, бр.4/2012), издаје:

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ
за изградоу нпвпг резервпара ,,Ражао,, капацитета 1000 м3 на кат. парцели бр. 562
К.О.Варпши и изградоу трасе впдпвпдне мреже пд ппстпјећег цевпвпда дп планиранпг
резервпара на кат. парцелама бр. 561,562,565,2453 К.О.Варпши
Брпј предмета

ROP-RAZ-38482-LOC-1/2017

Датум ппднпшеоа
захтева

11.12.2017

Датум издаваоа
лпкацијских услпва

15.12.2017

Лице на чије име ће
гласити лпкацијски
услпви

☐ Физичкп лице

☒ Правнп лице

Име и презиме / назив лица

Ппштина Ражао

Адреса

Трг Светпг Саве бр.33 ,37215 Ражао

☒ Физичкп лице
Ппдаци п
ппднпсипцу захтева

☐ Правнп лице

Име и презиме / назив лица

Дпбрица Стпјкпвић

Адреса

Варпш
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Дпкументација прилпжена из захтев
идејнп решеое у .pdf. фпрмату кпје је
електрпнски пптписанп брпј 228 пд 2017
гпдине, кпје садржи :

1.Идејнп решеое

2. Дпказ п уплати административне таксе за
ппднпшеое захтева и накнаде за
Централну евиденцију

☒

☒

0. Главну свеску кпја је израђена пд стране
,,WIGA PROJECT GROUP,,д.п.п.Бепград ,
пдгпвпрнп лице Димитрије Гапн, главни
прпјектант : Димитрије Гапн, дипл.инж.грађ
лиценца бр 314 H 57109
1.Прпјекат резервпара са дпвпдним
цевпвпдпм , кпја је израђена пд стране
,,WIGA PROJECT GROUP,,д.п.п.Бепград ,
пдгпвпрнп лице Димитрије Гапн, пдгпвпрни
прпјектант : Димитрије Гапн, дипл.инж.грађ
лиценца бр 314 H 57109
Графичка дпкументација у dwg.фпрмату
-дпказ п уплати накнаде за ЦЕПП у изнпсу пд
2.000,00 динара,

Дпдатна дпкументација
1.Гепдетски снимак ппстпјећег стаоа на
катастарскпј ппдлпзи, израђен пд стране
пвлашћенпг лица уписанпг у пдгпварајући
регистар у складу са Закпнпм, укпликп је
реч п градои кпмуналне инфраструктуре у
регулацији ппстпјеће сапбраћајнице

2.Псталп

☒

Катастарскп-тпппграфски план израђен пд
Гепдетске радое ,,Гепметар Ђуранпвић,,–Ниш
у .pdf. фпрмату кпји је електрпнски пптписан
и у dwg.фпрмату непптписан

☒

-кппија плана –извпд из ДКП-а у
dwg.фпрмату непптписан;
- увереое РГЗ-Службе за катастар
неппкретнпсти Ражао брпј 953-3/2016-51 пд
27.12.2016. гпдине , да не ппседује ппдатке п
ппдземним впдпвима
-Услпви за прикључеое на дистрибутивни
систем Електрппривреда Србије,ЕПС
,,Дистрибуција,, д.п.п.Бепград-Пгранак
електрпдистрибуције Крушевац ,бр.109/54 пд
06.06.2017
-претхпдни услпви издати пд
Електрппривреда Србије,ЕПС ,, Дистрибуција,,
д.п.п.Бепград-Пгранак Електрпдистрибуција
Крушевац ,бр.8Х.0.0.09.11.-108067/1/1 пд
08.05.2017 гпдине
-Услпви ЈП,,Кпмуналац,,брпј 72/2017 пд
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12.06.2017 гпдине.
-Технички услпви Предузећа за
телекпмуникације а.д.,,Телекпм
Србија,,Регија Крагујевац ,ИЈ Крушевац
,бр.157245/2-2017 пд 26.05.2017 гпдине
—пунпмпћје – пдлука п избпру председника
ппштине Ражао
Ппдаци п катастарскпј парцели, пднпснп катастарским парцелама
Адреса лпкације

Ппштина Ражао , кат.ппштина Варпш , ппштински пут бр.139-19 (Ражао
–Пардик )
-

Дпкументација
прибављена пд
РГЗ-a – Службе за
катастар
неппкренпсти

Брпј катастарске
парцеле, пднпснп
катастарских
парцела, катастарска
ппштина пбјекта,
ппвршина
катастарске парцеле,
пднпснп катастарских
парцела

кппија плана –у пдф.фпрмату пптписана, издата пд РГЗ-а Службе
за катастар неппкретнпсти Ражао бр.952-04-20/2017 пд
12.12.2017 и Увереое да РГЗ не ппседује ппдатке п ппдземним
впдпвима за кат.парцеле бр.562,561,565 и деп.2454 и 2453
К.П.Варпш, издатп пд РГЗ-а РС, Службе за Катастар неппкретнпсти
Ражао брпј: 956-01-13/2017 пд 12.12.2017
Брпј КП

Катастарска ппштина

562

Варпш

63,23 ара

561

Варпш

19,01 ара

565

Варпш

38,22 ара

деп кат. парцеле бр.
Варпш
2453 (ппштински пут
139-24)
Укупна ппвршина свих парцела

Ппвршина

/

57,23 ара

Ппдаци п ппстпјећим пбјектима на парцели
Брпј пбјекaта кпји се
налазе на
парцели/парцелама

На кат. парцели бр.562 К.П.Варпш ппстпји избетпниран платп ппвршине
пкп 270 м2 , кпји се усклађује са партерним решеоем

Ппстпјећи пбјекти се

☒ задржавају
☐ уклаоају
☐ деп се задржава, деп се уклаоа

БРГП кпја се руши /
уклаоа
БРГП кпја се задржава
Ппдаци п планиранпм пбјекту / пбјектима / радпвима

3

Опис идејнпг
решеоа

Идејним решеоем је на лпкацији ппвршине приближнп 2920,00м2
предвиђена изградоа резервпара за впду пптребне запремине пд
В=2x500м3.
Пплпжај резервпара „Ражао“ дпминира пвим делпм тпппграфије и
пмпгућује гравитаципнп течеое и у правцу резервпара „Витпшевац“ и
према ппстпјећем резервпару „Варпш“.Резервпар је предвиђен из две
кпмпре (2x500м3) кпначна фаза 2045. гпдине,армиранп бетпнске
кпнструције и заједничке затварачнице.Грађевински пбјекат резервпара
предвиђен је пд армиранп бетпнске кпнструкције пд бетпна марке МБ30 за
впдпнепрппуснпст В6.Унутрашое димензије сваке кпмпре су 11x10м’ и
висине впде х=4,5м, а затварачница је унутрашоих димензија 5,0x5,0м’.
У средини кпмпре предвиђен је стуб 60x60 са дебљинпм капитела 70цм’.
Kпмпре резервпара су надкривене насиппм пд земљанпг материјала
дебљине х=0,8м’, а на делу затварачнице 0,4м’. Kпсине насипа су у нагибу
1:1,5.У затварачници је предвиђена уградоа челичнпг степеништа са
ппдеснпг улаза на кпти 374,0 према дну затварачнице на кпти 372,2
(7x25/20) и према ппдесту у гпроем делу затварачнице на кпти 376,65
(11x25/20).
Дпоа плпча кпмпре резервпара је дебљине д=40цм’, а гпрое плпче
д=30цм’.Дебљина зидпва кпмпре резервпара д=35цм’.
Дпоа плпча кпмпре резевпара је са прпменљивим падпм. Испуст из
резервпара је дела кпји је 0,5м’ исппд дпое плпче.
Зидпви и плпче затварачнице су 30цм’. Ппдести у затварачници су дебљине
д=25цм’. Дпои ппдест пбезбеђен је стубпвима 25x25цм’.
Улаз у кпмпру резервпара пстварује се пеоалицпм. Целим пбимпм пбјекат
је заштићен хидрпизплацијпм, кпја је такпђе заштићена у хпризпнталнпм
правцу бетпнпм МБ15 дебљине 5цм и у вертикалпм правцу ппекпм
дебљине 7цм. Предвиђена је и заштита унутрашоих ппвршина резервпара
двпслпјним премазпм пенетрата за питке впде.
Вентилација кпмпре резервпара пбезбеђује се прирпдним путем прекп
вентилаципних цеви на два краја (дијагпналнп) кпмпре резервпара.
Дпвпдни цевпвпд пд ппстпјећег пптиснпг цевпвпда је пд тврдпг ппли
прппилена виспке густине ХДПЕ-100 за притисак пд 6 бара, прпфила НД200.
Дпвпд у пбе кпмпре предвиђен је са уградопм механичкпг плпвка, кпји
затвара дпвпд впде када се ппстигне максимални нивп впде у резервпару
(1. фаза).
Из затварачнице у кпјпј су ппвезане пбе кпмпре впда се транппртује
независним цевпвпдпм у правцу ппстпјећег резервпара „Варпш“ (није
предмет пвпг прпјекта) и према кприсницима севернпг дела ппштине
Ражао, цевпвпдпм пд трвдпг пплиетилена виспке густине ХДПЕ-100 за
притиске пд 10 и 16 бара прпфила НД160.Пре изласка из плаца резервпара
на пвпм цевпвпду је предвиђен механички мерач прптпка(1. фаза). У другпј
фази мерачи прптпка биће ултра-звучни уграђени у затварачницу на свакпм
пдвпднпм цевпвпду (уместп ФФ кпмада). У сампј затварачници сва
арматура и цевпвпди су пд ЛГ кпмада, а затварачи су предвиђени
пљпснати и тип ЕУРП дуге изведбе без електрпмптпрнпг ппгпна (1. фаза) и
са електрпмптпрним ппгпнпм на делу пдвпдних цевпвпда исппд мерача
прптпка (2.фаза).
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Пражоеое кпмпре резервпара предвиђенп је прекп испуста и прелива,
кпји су унутар затварачнице пд ЛГ кпмада, а на излазу дп пдвпда у канал
ппред пута пд пплиетиленпг прпфила НД200.
За заштиту пд електричнпг удара предвиђен је темељни уземљивач.
Темељни уземљивач сачиоава челичнп-ппцинкпвана трака 25ммx4мм,
пплпжена у слпју бетпна 10 цм пд тла пп пбиму пбјекта, кап и челичне
арматуре темељних греда заварених са тракпм на сваких 3 дп 5 метара
дужине. Са темељнпг уземљивачапредвиђени су извпди за уземљеое
челичнпг ппклппца, челичних степеница и унутрачоихпрпвпдних
инсталација.“
Пплпжај пбјеката у пднпсу на планирану регулаципну регулацију и у пднпсу
на границе грађевинске парцеле приказанп је у идејнпм решеоу кпје је
саставни деп лпкацијских услпва.
Пстварен индекс изграђенпсти:19,60
Пстварен индекс заузетпсти:37,40
Планирана спратнпст пбјеката: ппдрум- укппан пбјекат
Врста радпва

Намена пбјекта

БРГП (за зграде)

Величина пбјекта

Изградоа нпвих пбјеката
Резервпар за впду ,,Ражао,, капацитета 1000 м3(2х500м3) на
кат. парцели бр. 562 К.П.Варпши и траса впдпвпдне мреже
пд ппстпјећег цевпвпда дп планиранпг резервпара на кат.
парцелама бр. 561,562,565,2453 К.П.Варпши
Укупнп 606 м2 - резервпар и пкп 310 м2 сапбраћајнице и
платп
резервпари 21,40 х 11,70м пднпснп (2 х(10,7 х 11,70)м) +
затварачница 5,60 х 5,30м

Дужина (за инфраструктуру)

впдпвпдна мрежа дужина (приближнп) : Л=257,2 м; пречник
ХД-ПЕ 100мм

Дпминантна категприја
пбјекта

г

1.

Категприја
пбјекта или
дела пбјекта
Класификација дела

Осталп

Учешће у
укупнпј
ппвршини

г

90 %

г

10 %

Класификаципна пзнака
222 220 инжеоерски пбјекат
- пстале грађевине у лпкалнпј
впдпвпднпј мрежи
222 210 лпкални цевпвпд за
дистрибуцију впде

Пграда пкп кпмплекса резервпара

Правила уређеоа и грађеоа
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Катастарска парцела бр. 562 К.П.Варпш на кпјпј се гради резервпар налази се
у пбухвату Плана детаљне регулације за дефинисаое грађевинских парцела
нпвпг резервпара за впду ,,Ражао,, и резервпара за впду ,,Витпшевац,, (
,,Службени лист Ппштине Ражао ,, бр.7/2017) .Деп кат.парцеле бр.562
К.П.Варпш налази се у грађевинскпм ппдручју и на тпм делу парцеле
планирана је изградоу нпвпг резервпара ,, Ражао,, и планирана
сапбраћајницу кпјпм се пбезбеђује приступ другпм делу парцеле –земљишту
ван грађевинскпг ппдручја кпји има намену ппљппривреднп земљиште .
Катастарске парцеле бр. 561,565 К.П.Варпш , на кпјима се гради траса
впдпвпдне мреже,кпјпм се спаја планирани резервпар са ппстпјећим
цевпвпдпм налазе се у пбухвату Прпстпрнпг плана ппштине Ражао(
,,Службени лист Ппштине Ражао ,, бр.4/2012), на парцелама кпје су
предвиђене за ппљппривреднп земљиште дпк је кат.парцела бр. 2453
К.П.Ражаои планирани ппштински пут.
2.
ДЕТАЉНА НАМЕНА ПРОСТОРА
У захвату плана су ппвршине јавне и пстале намене. Ппвршине јавне намене
пбухватају резервпарски кпмплекс и сапбраћајне ппвршине. На псталпм
земљишту, кпје је ван грађевинскпг ппдручја, задржава се намена предвиђена
Прпстпрним планпм ппштине Ражао ("Службени лист ппштине Ражао",
бр.4/2012), тј. ппљппривреднп земљиште. Границе грађевинских парцела за
јавне намене, дефинисане пвим Планпм, не мпгу се меоати и приказане су
регулаципним линијама на графичкпм приказу: "План намене ппвршина" (лист
бр. 2).
Плански пснпв

Земљиште у грађевинскпм ппдручју:
2.2. Прпстпрна целина Варпш
2.2.1 РЕЗЕРВПАРСКИ КПМПЛЕКС
Резервпарски
кпмплекс пбухвата деп катастарске парцеле бр.562 КП Варпш, укупне
ппвршине пд 2920m2. У пквиру кпмплекса резервпарски прпстпр пбухвата
ппвршину пд 606m2, сапбраћајне ппвршине 488m2 и заштитнп зеленилп
1826m2.Кпмплекс се пграђује и мпже се кпристити кап сенпкпс али без
упптребе ђубрива, пестицида и хербицида чија упптреба мпже загадити впду.
Приступ је дпзвпљен самп лицима заппсленим у впдпвпду кпја су ппд
здравственим надзпрпм. У кпмплексу је планиран пбјекат резервпара и
затварачнице са кптпм дна на 373m н.м, сапбраћајна ппвршина кпја служи кап
приступна, манипулативна и паркинг ппвршина, заштитнп зеленилп између
пграде кпмплекса и резервпара и пбјекат стубне трафпстанице10/0,4kV.
Слпбпдне ппвршине засађују се декпративним зеленилпм, кпје немају дубпки
кпрен. Кпсине насипа пкп резервпара и приступне сапбраћајнице пптребнп је
затравити у циљу пдржаваоа стабилнпсти.Ппред наведених пбјеката мпгућа је
изградоа других инфраструктурних мрежа и пбјеката у функцији планиранпг
резервпара (мерач прптпка, впдпвпдна, канализаципна,
електрпенергетска...мрежа).
2.2.2. САПБРАЋАЈНЕ ППВРШИНЕ У пквиру пве намене издваја се
планирана приступна сапбраћајница ппљппривреднпм земљишту на делу
катастарске парцеле бр.562 у КП Варпш, ширине 3,0 m кпја је дефинисана
пспвинпм и регулаципнпм линијпм. Друга сапбраћајна ппвршина је деп
ппстпјећег ппштинскпг пута ПП139-19, Ражао – Пардик, са кпга је пбезбеђен
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Ппдаци п
правилима
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прибављеним
из планскпг
дпкумента

прилаз резервпарскпм кпмплексу и кпја се задржава у границама ппстпјеће
катастарске парцеле бр.2454 КП Варпш. Укупна ппвршина кпја се издваја кап
јавнп земљиште са наменпм сапбраћајне ппвршине, изнпси 945m2.Ппред
примарне намене у регулаципнпм ппјасу сапбраћајница мпгућа је изградоа
свих инфраструктурних мрежа.
Земљиште ван грађевинскпг ппдручја:
2.2.3. ППЉППРИВРЕДНП ЗЕМЉИШТЕ Ппљппривреднп земљиште задржава
ппстпјећу намену (фактичкп стаое) у прпстпрнпј целини "Варпш", захватајући
укупну ппвршину пд 3157m2, штп представља 35,9% ппдручја Плана.На
ппљппривреднпм земљишту примеоиваће се правила уређеоа из Прпстпрнпг
плана ппштине Ражао ("Службени лист ппштине Ражао", бр.4/2012).У складу
са Закпнпм, на ппљппривреднпм земљишту забраоена је изградоа, псим: За
изградоу екпнпмских пбјеката у функцији ппљппривреде, стпчарства и
впћарства;За изградоу пбјеката инфраструктуре и тп првенственп на
земљишту нижег бпнитета и- За прпширеое грађевинскпг ппдручја крпз
израду пдгпварајућег урбанистичкпг плана.Ппјас заштите цевпвпда усппставља
се уз југпзападну границу ппљппривреднпг земљишта, уз међну линију са
кп.бр. 560 КП Варпш и пбухвата ппјас ширине 3m. Ппјас је дефинисан
кппрдинатама прелпмних тачака и међним тачкама катастарских парцела бр:
562 и 560 КП Варпш. Укупна ппвршина заштитнпг ппјаса изнпси 308m2.
2. Прпстпрна целина Варпш
2.1.
Резервпарски кпмплексПбјекат резервпара треба да ппкрије
псцилације у дневнпј пптрпшои впде, пбезбеди уједначен притисак у мрежи и
снабдеваое санитарнпм и прптивппжарнпм впдпм кприсника насеља Варпш,
Витпшевац, Пардик, Ппдгпрац и Ражао.Мерпдаван брпј станпвника за
прпрачун пптребне запремине резервпара изнпси: 360 за Варпш,1277 за
Витпшевац, 385 за Пардик, 516 за Ппдгпрац и 1537станпвника за Ражао. Ради
ппвећаоа стабилнпсти система треба реализпвати резервпаре, пп критеријуму
да укупна специфична запремина резервпара не буде маоа пд 300
1/кприсник, кап дпоа граница. Резервпарски прпстпр мпже бити
вишекпмпрни, такп да се пмпгућава и фазна изградоа зависнп пд пптреба и
реализације планиране изградое. Грађевинска линија налази се на
минималнпм хпризпнталнпм пдстпјаоу пд 10 m пд пграде кпмплекса. Кпта
дна резервпара је на 373mн.м. Пбјекат је надкривен насиппм земљанпг
материјала дебљине 0,8m са кпсинама насипа у нагибу 1:1,5. Кпмпре треба да
буду впдпнепрппусне и да испуоавају услпве Правилника п ппштим
санитарним услпвима кпје мпрају да испуне пбјекти кпји ппдлежу санитарнпм
надзпру ("Сл. гласник РС бр.47/06").Уз пбјекат резервпара планирана је
затварачница у кпјпј треба предвидети сву пптребну арматуру за дпвпд и
пдвпд впде и из кпје се пстварује приступ резервпарским кпмпрама. Улаз у
затварачницу пстварује се прекп приступне кплскп-пешачке сапбраћајнице на
кпти 374m.Пбјекте заштити пд електричнпг удара уградопм темељних
уземљивача.Слпбпдне ппвршине засађују се декпративним зеленилпм, кпје
нема дубпки кпрен. Кпсине насипа пкп резервпара пптребнп је затравити у
циљу пдржаваоа стабилнпсти. За пдвпђеое преливних и испусних впда из
резервпара планирана је канализација кпја ће пве впде пдвести дп уличнпг
канала за атмпсферске впде.Дпвпдни и пдвпдни цевпвпди планирани су крпз
кпмплекс дп затварачнице. На пдвпдним цевпвпдима ка насељима пптребнп
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је изградити мераче прптпка пре изласка из кпмплекса.За пптребе снабдеваоа
електричнпм енергијпм изградити стубну трафпстаницу. Кпмплекс се пграђује
пградпм пд плетене жице разапете између бетпнских стубпва. Изнад гпрое
ивице мреже на растпјаоу пд 0,5m ппставити бпдљикаву жицу, са кпјпм
укупна висина пграде изнпси 2,6 m. На улазу у кпмплекс урадити двпкрилну
капију ширине 3,0m, такп да се у једнпм пд ппља налази и капија за пешаке.
2.2.
Правила изградое на ппљппривреднпм земљишту Усклађиваое
извпђачких и експлпатаципних захтева цевпвпда и услпва кпришћеоа
ппљппривреднпг земљишта пбезбеђује се у складу са пчуваоем намене и
функципналнпсти препсталпг дела пбухваћених парцела, уз пбавезу санираоа
или исплате наканде за причиоену штету на земљишту и културама. На
ппљппривреднпм земљишту, у ппјасу заштите цевпвпда, не дпзвпљава се
гајеое култура са дубпким кпренпм и за кпје је неппхпднп дубље праое.
3.
Правила грађеоа сапбраћајне и инфраструктурних мрежа Ппшти
услпви изградое инфраструктурних мрежа .Приликпм изградое
инфраструктурних мрежа не сме дпћи дп негативне прпмене
инжеоерскпгеплпшких карактеристика тла. Хумусни слпј се мпра уклпнити и
деппнпвати ппсебнп какп би се мпгап вратити на првпбитнп местп и
искпристити за санацију и затрављиваое.Сви цевпвпди и пбјекти мпрају бити
адекватнп изплпвани и впдпнепрппусни.Материјали кпји се кпристе за
изградоу мпрају бити стандардни.Све инфраструктурне мреже налазиће се у
регулаципнпм ппјасу сапбраћајница са расппредпм кпји је дефинисан планпм
сваке инфраструктурне мреже. Прпмена пплпжаја инфраструктурних мрежа у
регулаципнпм прпфилу сапбраћајнице се дпзвпљава у случајевима када је тп
неппхпднп збпг ситуације на терену, а не сматра се изменпм Плана, уз
ппштпваое важећих техничких услпва п дпзвпљеним растпјаоима кпд
паралелнпг пплагаоа и укрштаоа инфраструктурних впдпва. Дпзвпљенп је
вршити рекпнструкцију и санацију ппстпјећих инфраструктурних инсталација
истим или већим пречницима (капацитетима), у зависнпсти пд пптреба, али пп
ппстпјећим трасама.Мпгуће је пплагаое инфраструктурних мрежа крпз
земљиште псталих намена збпг услпва прикључеоа пбјеката, а уз сагласнпст
власника (кприсника) земљишта п праву службенпсти прплаза.
3.1.
Впдпвпдна мрежа Врста и класа цевнпг материјала за впдпвпдну мрежу,
треба да испуни све пптребне услпве у ппгледу пчуваоа физичких и хемијских
карактеристика впде, притиска у цевпвпду и оегпве заштите пд сппљних
утицаја, какп у тпку сампг пплагаоа и мпнтаже, такп и у тпку експлпатације.
Избпр грађевинскпг материјала пд кпга су начиоене цеви, пад цевпвпда и
пстале техничке карактеристике, препуштају се прпјектанту на пснпву
хидрауличкпг прпрачуна.Минимална дебљина надслпја земље изнад гпрое
ивице цеви не сме бити маоа пд 1,0m. Мпнтажу цевпвпда извршити према
прпјекту са свим фазпнским кпмадима и арматурпм. Накпн мпнтаже извршити
испитиваое цевпвпда на прпбни притисак. Пре пуштаоа у експлпатацију,
извршити испираое и дезинфекцију цевпвпда. Шахте за смештај арматуре и
фазпнских кпмада урадити на за тп пптребним местима пд бетпна МВ 30, на
пснпву статичкпг прпрачуна.Брпј и расппред прптивппжарних хидраната
пдредити на пснпву Закпна п заштити пд ппжара и Правилника п техничким
нпрмативима за хидрантску мрежу за гашеое ппжара. Приликпм паралелнпг
впђеоа цевпвпда или оегпвпг укрштаоа са ппстпјећим пбјектима
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инфраструктурних мрежа треба ппштпвати међуспбна хпризпнтална и
вертикална пдстпјаоа.
ИЗВПД ИЗ ПРПСТПРНПГ ПЛАНА ППШТИН РАЖАО
■ Линијске системе впдпвпда и канализације реализпвати пп начелима: •
Впдпвпд и канализација се мпрају трасирати такп: (а) да не угрпжавају
ппстпјеће или планиране пбјекте, кап и планиране намене кпришћеоа
земљишта, (б) да се ппдземни прпстпр и грађевинска ппвршина раципналнп
кпристи, (в) да се ппштују прпписи кпји се пднпсе на друге инфраструктуре, (г)
да се впди рачуна п геплпшким пспбинама тла и ппземним впдама.•
Минималнп дпзвпљенп растпјаое при паралелнпм впђеоу са другим
инсталацијама изнпси: (а) међуспбнп впдпвпд и канализација: 0,40 m, (б) дп
гаспвпда: 1,00 m, (в) дп електричних и телефпнских каблпва: 0,50 m.•
Хпризпнталнп растпјаое између впдпвпдних и канализаципних цеви и зграда,
дрвпреда и других затечених пбјеката не сме бити маое пд 2,5 m.• Дуж
магистралних цевпвпда кпјим се спајају сада изплпвани впдпвпдни системи
усппставити неппсредну зпну заштите кпридпра (пп 2,5 m пд пспвине са пбе
стране), какп би се пмпгућилп несметанп пдржаваое применпм
механизације.• Хидрантску мрежу за гашеое ппжара у насељима
реализпваати у складу са Правилникпм п техничким нпрмативима за
хидрантске мреже (Сл. лист СФРЈ 30/91). • Паралелнп јавнпм путу, у
заштитнпм ппјасу, мпгу се планирати паралелнп впђени пбјекти
впдппривредне инфраструктуре на растпјаоу пд најмаое 3,0m пд крајоих
тачака дптичнпг инфраструктурнпг пбјекта дп регулаципне линије јавнпг пута.
• Мпгуће је укрштаое впдппривредне инфраструктуре са јавним путем уз
израду пдгпварајуће техничке дпкументације. Укрштаое се извпди управнп на
псу пута, уз смештаое инсталације у прпписану заштитну цев кпја се ппставља
механичким ппдбушиваоем исппд трупа пута. Дубина на кпјпј се налази гпроа
кпта заштитне цеви је на 1,35÷1,50 m пд гпрое кпте кплпвпза и на 1,00 m пд
кпте дна пдвпднпг канала.Цев је дужине једнаке целпј ширини пппречнпг
прпфила, између крајоих тачака прпфила, увећанпј за пп 3,00 m са сваке
стране.
Услпви за
прпјектпваое и
прикључеое на
кпмуналну,
сапбраћајну и
другу
инфраструктуру

Према услпвима за прпјектпваое и прикључеое на кпмуналну и другу
инфраструктуру прибављеним пд имапца јавних пвлашћеоа у ппступку
израде Плана детаљне регулације за дефинисаое грађевинских парцела нпвпг
резервпара за впду ,,Ражао,, и резервпара за впду ,,Витпшевац,, кпји су
наведени делу: услпви за прпјектпваое и прикључеое на кпмуналну,
сапбраћајну и другу инфраструктуру прибављени пд имапца јавних пвлашћеоа

Ппсебни услпви

- Етапнпст градое : Изградоа се реализује у две фазе:
❖ 1. фаза пбухвата изградоу дпвпднпг цевпвпда и једне кпмпре резервпара
(В=500м3) и затварачние у целпсти (грађевински деп).
Хидрпмашински деп пбухвата изградоу пптребне арматуре и фазпнерије у
затварачницу самп за једну кпмпру.
❖ 2. фаза се реализује крпз две етапе.
Пва етапа пбухвата изградоу друге кпмпре резервпара, дппуну хидрп
машинских арматура и фазпнерије, (једна етапа).
Аутпматика рада система впдпснбдеваоа Ражоа, кпја треба да се усппстави пп
изградои магистралнпг цевпвпда дп резервпара Витпшевац, изградои
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резервпара „Витпшевац“, „Падрик“ и „Ппдгпрац“ рекпнструкцијпм ппстпјећег
резервпара„Варпш“, рекпнструкција ПС „Шетка“, и рекпнструкцијпм
извпришта „Брачин“ (друга етапа).
-претхпдни услпви издати пд Електрппривреда Србије,ЕПС ,, Дистрибуција,,
д.п.п.Бепград-Пгранак Електрпдистрибуција Крушевац ,бр.8Х.0.0.09.11.108067/1/1 пд 08.05.2017 гпдине
На пснпву услпва за прикључеое на дистрибутивни систем електричне
енергије кпје је утврдила ЕПС дистрибуција пптребнп је изградити нпву
трафпстаницу 10/0,4 KV, капацитета 250 KVА, са енергетским
трансфпрматпрпм 50 KVА и прикључним далекпвпдпм 10 KV дужине пкп 500
м и ппстпјећи НБ стуб12/315 бр.24, на извпду 10 KV Витпшевац са кпга треба
узети везу за будућу ТС,заменити УЗБ стубпм 12/1000 и уградити растављач
правца нпва ТС
- За пптребе фпрмираоа грађевинске парцеле планиранпг резервпара
пптребнп је извршити парцелацију кат.парцеле бр.562 К.П.Ражао у складу са
Планпм детаљне регул ације за дефинисаое грађевинских парцела нпвпг
резервпара за впду ,,Ражао,, и резервпара за впду ,,Витпшевац. Схпднп члану
53а став.3 Закпна п планираоу и изградои , издају се лпкацијски услпви за
изградоу резервпара на кат.парцели бр.562 К.П.Варпш ,уз пбавезу инвеститпра
да пре издаваоа упптребне дпзвпле изврши фпрмираое парцеле.
- Пптребнп је да се инвеститпр пбрати надлежнпм ппштинскпм пргану са
захтевпм за прпмену намене ппљппривреднпг земљишта у грађевинскп.
Услпви за прпјектпваое и прикључеое на кпмуналну, сапбраћајну и другу инфраструктуру
прибављени пд имапца јавних пвлашћеоа
Услпви у ппгледу прпјектпваоа и
прикључеоа на дистрибутивни систем
електричне енергије

Услпви у ппгледу прпјектпваоа и
прикључеоа на системе
впдпснабдеваоа и пдвпђеоа птпадних
впда

Услпви за прикључеое на дистрибутивни систем
Електрппривреда Србије,ЕПС ,, Дистрибуција,,
☒ д.п.п.Бепград-Пгранак електрпдистрибуције
Крушевац ,бр.109/54 пд 06.06.2017
Услпви ЈП,,Кпмуналац,,брпј 72/2017 пд
12.06.2017 гпдине.У складу са услпвима не
ппстпји мпгућнпст прикључка на јавну
канализаципну и атмпсферску мрежу
Главни
дпвпдни цевпвпд дп резервпарскпг кпмплекса
планиран је дуж југпзападне границе катастарске
парцеле бр.562 КП Варпш, у ппљппривреднпм
земљишту, са прикључкпм на ппстпјећи пптисни
цевпвпд пд ПС "Шетка" дп ппстпјећег
☒
резервпара "Варпш". Из резервпара "Ражао"
планиран је гравитаципни пдвпд дп кпмплекса у
целини "Витпшевац" (резервпар "Витпшевац"),
дуж ппстпјећег ппштинскпг пута ПП139-19, кап и
пдвпд дп ппстпјећег резервпара "Варпш".
КАНАЛИЗАЦИПНА МРЕЖА
С пбзирпм на тп да у кпмплексима није
планиран стални бправак људи, канализација за
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Услпви у ппгледу прпјектпваоа и
прикључеоа на телекпмуникаципну
мрежу

Услпви у ппгледу заштите живптне
средине и заштите прирпде

Услпви у ппгледу мера заштите пд
ппжара и експлпзија

упптребљене впде није планирана. За пдвпђеое
преливних и испусних впда из резервпара
планира се канализација кпја ће пве впде
пдвести дп путнпг јарка кап најближег
реципијента. Атмпсферске впде из
резервпарских кпмплекса усмеравају се у
заштитнп зеленилп у пквиру кпмплекса.
Атмпсферске впде са сапбраћајних ппвршина
упуштају се у путне јаркпве.
Технички услпви Предузећа за телекпмуникације
а.д.,,Телекпм Србија,,Регија Крагујевац ,ИЈ
☒
Крушевац ,бр.157245/2-2017 пд 26.05.2017
гпдине
Услпви заштите живптне средине прпизилазе на
пснпву захтева прпписаних Закпнпм п заштити
живптне средине ("Службени гласник Републике
Србије", бр. 65/91 и 53/95) и Правилника п
анализи утицаја пбјеката пднпснп радпва на
живптну средину ("Службени гласник Републике
Србије" брпј 61/92).
Мпгући утицаји и планиране мере заштите
живптне средине су следећи:
- Негативна дејства пд буке, кпја ће се стварати у
прпцесу изградое неће бити ппсебнп изражена
ппштп је прпстпр пбухваћен радпвима претежнп
ненасељен. С пбзирпм на значај пбјеката и
привремен карактер буке пвај утицај је
☐
занемарљив.
-Аерпзагађеое кпје ће настајати у тпку прпцеса
извпђеоа радпва неће имати значајан утицај, па
у тпм смислу не треба предузимати ппсебне
мере заштите.
- Сви укрштаји са инфраструктурним пбјектима су
предвиђени на начин кпји пбезбеђује минимум
мпгућих утицаја. Пп завршетку изградое све
настале прпмене биће саниране дпвпђеоем у
претхпднп стаое.
- У пбласти спцијалнпг утицаја изградопм
пбјеката кпји служе за впдпснабдеваое
станпвништва пствариће се значајна ппбпљшаоа
за лпкалну друштвену заједницу.
Ради заштите пд ппжара пбјекти мпрају бити
реализпвани према пдгпварајућим техничким
прптивппжарним прпписима, стандардима и
☐ нпрмативима:
-пбјекти мпрају бити реализпвани у складу са
Закпнпм п заштити пд ппжара ("Сл. гласник РС",
бр. 111/09);
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Услпви прикључеоа на јавни пут

-пбјектима мпра бити пбезбеђен приступ за
ватрпгаснавпзила у складу са Правилникпм п
техничким нпрмативима за приступне путеве,
пкретнице и уређеое платпа за ватрпгасна
впзила у близини пбјекта ппвећанпг ризика пд
ппжара ("Сл. лист СРЈ", бр. 8/95);
-пбјекти мпрају бити реализпвани у складу са
Правилникпм п техничким нпрмативима за
електричне инсталације нискпг наппна
("Службени лист СФРЈ", бр. 53 и 54/88 и 28/95) и
Правилникпм п техничким нпрмативима за
заштиту пбјеката пд атмпсферскпг пражоеоа
("Службени лист СРЈ", бр. 11/96);
-изградоа електрпенергетских пбјеката и
ппстрпјеоа, мпра бити реализпвана у складу са
Правилникпм п техничким нпрмативима за
заштиту електрпенергетских ппстрпјеоа и
уређаја пд ппжара ("Службени лист СФРЈ",бр.
87/93), Правилникпм п техничким нпрмативима
за заштиту нискпнаппнских мрежа и
припадајућих трафпстаница ("Службени лист
СФРЈ",бр. 13/78) и Правилникпм п изменама и
дппунама техничких нпрматива за заштиту
нискпнаппнских мрежа и припадајућих
трафпстаница ("Службени лист СФРЈ",бр. 37/95);
-пбезбедити пптребну птппрнпст на ппжар
кпнструкције пбјекта (зидпва, међуспратне
таванице, челичних елемената...), схпднп СРПС
У.Ј1 240,
-предвидети упптребу материјала и ппреме за
кпју се мпгу пбезбедити извештаји и атестна
дпкументација дпмаћих акредитпваних
лабпратприја и пвлашћених институција за
издаваое атеста,
-применити пдредбе Правилника п техничким
нпрмативима за прпјектпваое и извпђеое
завршних радпва у грађевинарству ("Сл. лист
СФРЈ", брпј 21/90),
-пбезбедити сигурну евакуацију упптребпм
негпривих материјала (СРПС У.Ј1.050) у пбради
ентеријера и кпнструкцијпм пдгпварајуће
птппрнпсти на ппжар, ппстављаоем врата са
пдгпварајућим смерпм и начинпм птвараоа.
Кпмплекс резервпара Ражао планиран је
западнп пд ппстпјећег ппштинскпг пута ПП139☐ 19. Планирана су два прикључка.
Јужни прикључак служи приступу кпмплексу
резервпара. Планиран је са ширинпм пд 3,5m.
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Други прикључак је планиран са ширинпм 3,0m и
служи за приступ катастарскпј парцели на истпку.
Сви прилази, кап и лепезе Планпм детаљне
регулације су димензипнисани за несметанп
кретаое мерпдавнпг впзила – теретнпг впзила.
Услпви за прикључеое на систем
даљинскпг грејаоа, пднпснп на
дистрибутивни систем прирпднпг гаса
Впдни услпви

Услпви заштите културних дпбара

Услпви у вези са пдбранпм
Услпви за изградоу инсталација у
путнпм ппјасу
Услпви за пдлагаое кпмуналнпг и
чврстпг птпада

Други услпви за прпјектпваое и
прикључеое

☐

Није предвиђенп прикључеое пбјекта на
гаспвпдну мрежу .

Пбавештеое ЈВП ,,Србијавпде,, Бепград
,Впдппривредни центар ,,Мправа,, Ниш , брпј:2☒
07-7785/2 пд 14.12.2017. гпдине, да за
планирану изградоу нису пптребна впдна акта
На прпстпру предвиђенпм за изградоу
резрвпара на не ппстпје евидентирани и
заштићени сппменици културе и прирпде и
амбијенталних целина.
Укпликп се у тпку извпђеоа грађевинских и
других радпва наиђе на археплпшка налазишта
☐ или археплпшке предмете, извпђач радпва је
дужан да пдмах, без пдлагаоа прекине радпве и
у рпку не дужем пд 24 сата пбавести надлежни
Завпд за заштиту сппменика културе, кап и да
пдмах предузме мере да се налаз не уништи и не
пштети и да се сачува на месту и у пплпжају у
кпме је пткривен.
☐ Нема услпва у вези са пдбранпм
☐ Нема услпва
Пдвпђеое кпмуналнпг птпада решити угпвпрпм
са ЈК,,Кпмуналац,, Ражао.
Пбјекат не захтева ппсебне мера за унапређеое
ЕЕ приликпм изградое пбјеката, у складу са
Правилникпм п енегретскпј ефикаснпсти зграда
("Сл. глaсник РС", бр. 61/2011) и Правилникпм п
☐
услпвима,садржини и начину издаваоа
сертификата п енергетским свпјствима
зграда("Сл. глaсник РС",бр.69/12).
☐

П лпкацијским услпвима
Идејнп решеое
Саставни деп
лпкацијских услпва

Прпјектант

,,WIGA PROJECT GROUP,,д.п.п.Бепград , пдгпвпрнп
лице Димитрије Гапн, главни прпјектант : Димитрије
Гапн, дипл.инж.грађ лиценца бр 314 H 57109

Брпј техничке
дпкументације

брпј 228 пд 2017. гпдине
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Рпк важеоа
лпкацијских услпва

Лпкацијски услпви важе 12 месеци пд дана издаваоа или истека важеоа
грађевинске дпзвпле издате у складу са тим услпвима, за катастарску
парцелу за кпју је ппднет захтев.

Наппмене

Главни и пдгпвпрни прпјектанти дужни су да прпјекат за грађевинску
дпзвплу ураде у складу са правилима грађеоа и свим псталим услпвима
садржаним у лпкацијским услпвима, кап и са другим Закпнима и
прпписима кпји се пднпсе на такву врсту пбјекта.

Ппука п правнпм
леку

Лпкацијске услпве
дпставити

На издате лпкацијске услпве мпже се ппднети пригпвпр ппштинскпм већу
ппштине Ражао у рпку пд три дана пд дана дпстављаоа, крпз централни
инфпрмаципни систем Агенције за привредне регистре.
Ппднпсилац захтева мпже ппднети захтев за измену једнпг или више
услпва за прпјектпваое,пднпснп прикључеое пбјекта на инфраструктурну
мрежу, у кпм случају се врши измена лпкацијских услпва
1. ппднпсипцу захтева
2. имапцима јавних пвлашћеоа надлежним за утврђиваое услпва за
прпјектпваое, пднпснп прикључеое пбјеката на инфраструктурну мрежу,
ради инфпрмисаоа
3. регистратпру

Обрађивач предмета

Снежана Милутинпвић

Шеф Одсека за пбједиоену
прпцедуру

Начелник

Иван Иванпвић
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