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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 и 9/20) доносим

Р Е Ш Е Њ Е
о одређивању одговорног урбанисте
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Биљана Стојановић, дипл.инг.арх
број лиценце 200 1436 14

ЛОКАЦИЈА:

Катастарска парцела 5153 КО Врање 1, ПГР Зоне 1 у Врању

ИНВЕСТИТОР:

"ПУТЕШЕСТВЕНИК" ДОО
Улица Палмира Тољатија 9, Нови Београд

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 и 9/20).

Врање,
Октобар, 2020. године

В.Д. Директор-а
Бранимир Стојанчић
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ПРЕДМЕТ: ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТЕ
Одговорни урбаниста Урбанистичког пројекта за доградњу пословно-стамбеног објекта,
спратности По+П+2 на катастарској парцели 5153, КО Врање 1 у Врању,
Биљана Стојановић, дипл.инж.арх.
ИЗЈАВЉУЈЕМ

1. да је Урбанистички пројекат урађен у складу са Законом о планирању и изградњи и
прописима донетим на основу Закона;
2. да је Урбанистички пројекат урађен у складу са Генералним урбанистичким планом Врања
("Службени гласник Града Врања", број 37/18) и Изменама и допунама Генералног
урбанистичког плана Врања ("Службени гласник Града Врања", број 32/20).

Одговорни урбаниста
Биљана Стојановић, диа

Урбанистички пројекат за доградњу пословно-стамбеног објекта
спратности По+П+2, на катастарској парцели 5153 КО Врање 1 у Врању

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 и 9/20) 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. 350-46/2020-08 од 01.10.2020.
године и
на захтев инвеститора:

"ПУТЕШЕСТВЕНИК" ДОО,
Улица Палмира Тољатија бр.9, Нови Београд

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ”УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊА ГРАДА ВРАЊА“ Врање,
израдило је:

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
ЗА ДОГРАДЊУ ПОСЛОВНО-СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА
СПРАТНОСТИ По+П+2,
НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ 5153 КО ВРАЊЕ 1 У ВРАЊУ
1. УВОДНИ ПОДАЦИ, ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ
1.1.

Разлог за израду урбанистичког пројекта

На захтев инвеститора потребно је урадити Урбанистички пројекат за доградњу
пословно-стамбеног објекта, спратности По+П+2 на катастарској парцели 5153, КО Врање
1 у Врању, у даљем тексту „Пројекат“.
Намена катастарске парцеле 5153 КО Врање 1 је:
 Пословно услужни зоне – пословање, трговина, угоститељство и услуге;
Компатибилне намене могу бити реализоване у оквиру површина одређене
претежне намене и то са следећом тенденцијом:


У оквиру комерцијалних зона може се наћи становање у мањем обиму у
случајевима када комерцијалне делатности не остварују негативан утицај на њега,

планиранa Генералним урбанистичким планом ("Службени гласник Града Врања",
број 37/18) и Изменама и допунама Генералног урбанистичког плана Врања ("Службени
гласник Града Врања", број 32/20).
Корисник на катастарској парцели 5153 је "ПУТЕШЕСТВЕНИК" ДОО, Улица
Палмира Тољатија бр.9, Нови Београд.
Потреба за доградњом пословно стамбеног објекта, јавила се ради побољшања
смештајних капацитета града Врања. Генералним урбанистичким планом Врања
("Службени гласник Града Врања", број 37/18) и Изменама и допунама Генералног
урбанистичког плана Врања ("Службени гласник Града Врања", број 32/20), намена
пословно услужне зоне, је предвиђена на катастарској парцели 5153 КО Врање 1.
Пројектом се омогућава архитектонско урбанистичка разрада основне пословно услужне
намене и компатибилне намене становање у мањем обиму за предметну локацију.
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Израдом Пројекта, инвеститору, се омогућује изградња савременог пословностамбеног објекта, а према планираној - изграђености и намени грађевинских парцела.
Разлог израде Пројекта је изградња пословно-стамбеног објекта спратности
По+П+2.
Циљ израде Пројекта је стварање услова за планско уређење простора - изградња
објекта кроз разраду планских решења, усклађивање са постојећим стањем, окружењем и
потребама инвеститора.

Правни основ за израду Пројекта

1.2.

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) - 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.


Плански основ за израду Пројекта

1.3.




ПРОСТОРНИ ПЛАН ГРАДА ВРАЊА ("Службени гласник Града Врања" број 18/18);
ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВРАЊА ("Службени гласник Града Врања",
број 37/18);
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ГЕНЕРАЛНОГ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА ВРАЊА ("Службени
гласник Града Врања", број 32/20).

2. ПРИЛОЖЕНА ДОКУМЕНТАЦИЈА












Обавештење по захтеву за потврђивање Урбанистичког пројекта, Одељење за
урбанизам, имовинско-правне послове, комунално-стамбене делатности и заштиту
животне средине, број 350-46/2020-08 од 01.10.2020. године;
Од Републичког Геодетског Завода - Служба за катастар непокретности је
прибављена копија плана у Р 1:1000, бр. 953-2/2020-79 од 02.03.2020. године;
Од Републичког геодетског завода - Служба за катастар непокретности Врање
прибављен препис листа непокретности број 3423 за кастарску парцелу број 5153
КО Врање 1, број 952-1/2020-337 од 03.03.2020.год.
Катастарско - топографски план у Р 1:500 је израдио "Geodux" доо Врање, Службa
за катастар непокретности бр. 955-076-23905/2019 од 19.05.2020. године;
Технички услови ЈП „Водовод“ Врање, број 609/1, од 25.02.2020. године;
Технички услови „ЕПС Дистрибуција“ Врање, број 8Т.1.1.0-D-07.06-61578-20
25.02.2020. године;
Технички услови „Телеком Србија“ Београд, број А334-72448/4-2020 од 15.03.2020.
године;
Технички услови ЈП „Урбанизам и изградња Града Врања“, од 04.03.2020. године.
Сагласност Град Врање, Градско правобранилаштво, р.бр. 75/20 од 27.05.2020.
године.

3. ОБУХВАТ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
3.1.

Постојеће стање

Укупна површина простора, на коме је предвиђена доградња пословно-стамбеног
објекта износи 6893м2.
На предметном простору постоји изграђен угоститељски објекат – Хотел "Врање",
спратности По+П+3 са својим помоћним објектима приземне спратности и трафостанице у
оквиру објекта. Овим Урбанистичким пројектом се планира доградња приземног објекта у
оквиру комплекса Хотела "Врање", који није у функцији.
Простор је већином ограничен саобраћајницама: са југоисточне стране улицом
Партизанска, са источне стране катастарским парцелама 5219 и 5220 КО Врање 1, са
западне стране постојећом саобраћајницом на катастарској парцели 5215 КО Врање, са
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јужне стране улицом Кнеза Милоша и са северне стране улицом Народног хероја и
катастарском парцелом 5220 КО Врање 1. На катастарској парцели 5219 КО Врање 1 се
налази изграђен јавни објекат –Позориште "Бора Станковић" који додирује бочно
предметну катастарску парцелу, а на катастарској парцели 5220 КО Врање 1 налази се
угоститељски објекат-Стари хотел.
Предметни
простор
је
опремљен
водоводном,
канализационом,
електроенергетском и ТТ мрежом.

4. УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ
4.1.


Намена простора
Намена предметне парцеле је:
Пословно услужне зоне, као претежна намена и становање у мањем обиму као
компатибилна намена, планирано Генералним урбанистичким планом Врања
("Службени гласник Града Врања", број 37/18) и Изменама и допунама Генералног
урбанистичког плана Врања ("Службени гласник Града Врања", број 32/20).

4.2. Регулација и нивелација и приступ локацији
Грађевинска парцела има обезбеђен приступ преко постојеће градске
саобраћајнице II реда, улица Народног хероја, регулационе ширине 14,00м
(1,50+11,00+1,50) и постојеће стамбене саобраћајнице (катастарска парцела 5215),
променљиве регулационе ширине 4,50м-7,00м. Обе саобраћајнице су асфалтиране.
Регулациона ширина градске саобраћајнице II реда, улица Народног хероја, је преузета
из Генералног урбанистичког плана Врања ("Службени гласник Града Врања", број
37/18) и Изменама и допунама Генералног урбанистичког плана Врања ("Службени
гласник Града Врања", број 32/20). Колски приступ и улаз у парцелу је из постојеће
саобраћајнице (катастарска парцела 5215). Пешачки прилаз парцели је обезбеђен из
улице Народног хероја.
Објекат је позициониран на грађевинским линијама.
Грађевинска линија према улици Народног хероја је на регулационој линији, у складу са
изграђеним објектима на суседној парцели. Грађевинска линија према постојећој
саобраћајници (катастарска парцела 5215), је на 1,00м удаљена од регулационе линије
(Генерални урбанистичким план и Измене и допуне Генералног урбанистичког плана
Врања – објекте на грађевинској парцели постављати у складу са положајем суседних
објеката и грађевинске линије урбанистичког блока).
4.3. Паркирање
Паркирање је решено у оквиру објекта. Број паркинг места је одређен на основу
параметара из Генералног урбанистичког плана Врања и Изменама и допунама
Генералног урбанистичког плана Врања и он износи 39. У оквиру паркинга планирана
су 3 паркинг места за особе са инвалидитетом. Потребан број паркинг места је
предвиђен за новопројектовани пословно-стамбени објекат. Постојећи Хотел "Врање"
неће се узимати за прорачун броја паркинг места, већ има обезбеђено паркирање на
својој парцели.

5. НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ
5.1.

Површине

Планира се доградња пословно-стамбеног објекта са стамбеним, пословно
апартманским јединицама и пословним простором. Спратност објекта је По+П+2. Није
предвиђена фазна изградња.
Површина предметне катастарске парцеле број 5153, К.О. Врање 1 износи 6893м2.
Површина грађевинске парцеле на којој се предвиђа доградња пословно-стамбеног
објекта износи 6886м2, док је 7 м2 предвиђено за површину јавне намене – улица
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Партизанска. Урбанистичким пројектом је дата планирана парцелација, графички прилог
бр.5 Планирана парцелација.
На основу Урбанистичког пројекта новопројектовани објекат је укупне бруто површине
5451 м2. Бруто површина надземних етажа износи 4165м 2. Постојећи објекат Хотел
“Врање“ површине од 2369 м², заузима 34.4% површине грађевинске парцеле, планира се
додатно искоришћење парцеле за 19,6%, односно 1351,00м², за доградњу пословностамбеног објекта. Хоризонтална пројекција планираног објекта износи 1561м² у оквиру
чије квадратуре долази до преклапања површине дела постојећег објекта хотела "Врање",
у коме су смештени трафостаница и помоћни пратећи садржаји, и новопројектованог
објекта у износу од 210м2, тако да бруто површина дограђеног објекта ван преклапања
износи 1351 м2 или 19,6%. Један део новопројектованог објекта (јужни део) гради се изнад
постојећег приземног дела објекта хотела "Врање" који је намењен пратећим помоћним
садржајима Хотела и трафостаници, због чега долази до преклапања површина. Укупни
индекс заузетости износи 54%, што је у оквиру дозвољених параметара. Доградња изнад
трафостанице је могућа, у складу са условима и претходне сагласности "ЕПС
Дистрибуције" доо Београд, Огранак Врање.
Према Генералном урбанистичком плану и Изменама и допунама Генералног
урбанистичког плана Врања могуће је да се у оквиру комерцијалних зона нађе становање
у мањем обиму, у случајевима када комерцијалне делатности не остварују негативан
утицај на њега. Укупна површина стамбеног дела објекта износи 1352 м2, што је једна
трећина од укупне бруто површине надземних етажа.
Минимална ширина грађевинске парцеле износи 29,7м.
Растојање објекта у односу на објекат на суседној парцели, зграда Позоришта "Бора
Станковић", је 0,0м, на основу Сагласности Града Врања, Градско правобранилаштво,
р.бр. 75/20 од 27.05.2020. године.
Растојање објекта у односу на бочне границе парцеле је 0,0м, према кат.парцели 5219 КО
Врање 1, на основу Сагласности Града Врања, Градско правобранилаштво, р.бр. 75/20 од
27.05.2020. године и 2,5м према кат.парцели 5225 КО Врање 1.
Проценат озелењених површина на парцели, Генералним урбанистичким планом Врања и
Изменама и допунама генералног урбанистичког плана Врања износи мин. 20%.
Новопројектована површина зеленила: 115.3 м²
Укупна зелена површина:
1406.4 м2 (20.42%)
Површина (м2)
Бруто површина објекта /приземље
Уређене зелене површине
Површине под застором

УКУПНО
5.2.

Проценат (%)

3720,00
1406,40
1759,60

54,00
20,42
25.58

6886,00

100

Индекс заузетости, спратност, број паркинг места, зелене површине

Планирана изградња је условљена урбанистичким параметрима из Генералног
урбанистичког плана Врања и Изменама и допунама генералног урбанистичког плана
Врања, а тичу се удаљења, спратности, индекса заузетости и процента озелењених
површина. Параметри су представљени табеларно.

Упоредни приказ урбанистичких параметара
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Урбанистички параметри
Минимална површина
грађевинске парцеле
Индекс заузетости
Максимална спратност
објекта
Паркирање

Према ГУП-у Врања и
Изменама и допунама ГУПа Врања

Према Урбанистичком
пројекту

500m2

6886m2

mаx 60%
П+2

54%
П+2

Пословање: 10пм/1000м2
Хотел: 50пм/100соба
Становање: 1пм/1 стамбена
јединица

13пм
2пм
13пм

НАПОМЕНА:
Минимална одступања у димензијама и површинама планираног објеката су могућа
обзиром да су мере преузете из идејних решења. Минимална одступања у габаритима и
површинама су могућа унутар планираних грађевинских линија. Тачне димензије
дефинисаће се техничком документацијом која је неопходна у поступку добијања
грађевинске дозволе али морају бити у складу са урбанистичким параметрима.

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
хендикепираних лица 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 и неизграђене површине су предвиђене за пешачку комуникацију и
приступ објекту. Приступне површине поплочати одговарајућим бетонским/гранитним
плочама (материјализација по избору пројектанта) и опремити потребним урбаним
мобилијаром.
 Прилазне пешачке и колске стазе, као и уређење слободних површина око
објекта биће уређене по пројекту уређења, који ће бити саставни део
архитектонског пројекта, а искључиво на основу архитектонско урбанистичког
решења из пројекта уз могућу корекцију нивелационих кота и биће предмет
засебног пројекта. Партерна обрада ће поред асфалтирања бити разне врсте
гранитних плоча, озелењавање (трава, декоративо растиње, дрвореди), са
потребном расветом и инфраструктуром.
 Приликом избора зеленила треба водити рачуна о специфичној намени површине и
у складу са тим приступити озелењавању простора. Употребити врсте које су ниског
пораста, без великих и разгранатих крошњи. Избором врста, начином обраде и
колористичким ефектима нагласити репрезентативност у делу главног улаза у
објекат. Користити биљке са изузетно декоративним својствима, интересантном
бојом и обликом лишћа и цветова у комбинацији са кугластим четинарима
правилне форме.
 Уређене зелене површине се планирају на тераси на коти +6,76.
Препоручује се коришћење одговарајућих биљних врста изражене декоративности
на уређеним терасам које ће допринети укупном утиску и пријатном боравку на
отвореном.
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Приликом одабира врста биљака треба се определити за ниже растиње као што је:
патуљасто дрвеће, ниско жбуње, пузавице, цвеће, траве, и сл. Врсте које се
планирају морају да имају плитак и разгранат коренов систем. Избегавати врсте
танког, крхког стабла и нежних листова јер такве биљке слабо трпе појачан утицај
ветра на вишим спратовима. Такође водити рачуна о одабиру биљака у зависности
од изложености светлости.
Све елементе композиције зелене површине, материјале, облике и величине,
ускладити са објектом и тиме допринети његовој атрактивности и
препознатљивости.

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


Услови ЈП Водовод Врање, број 609/1 од 25.02.2020. године:

Водоводна мрежа
У улици Народног хероја постоји улична водоводна мрежа I висинске зоне профила PE
DN 160mm са притиском на месту прикључења око 6 бара. Дубина постојеће водоводне
мреже је 1,0 – 1,5m.
-Уколико радни притисак према хидрауличком прорачуну не може да подмири потребе
виших делова објекта, обавезно пројектовати постројење за повећање притиска;
- Димензионисање водоводне мреже извршити према хидрауличком прорачуну, а у складу
са важећим планским документом (план хидротехничке инфраструктуре).
- Техничке услове за прикључење на јавни водовод: пречник прикључака, величину и тип
водомера, локацију и тип окна за водомер, у складу са техничким нормативима, одређује
ЈП Водовод на основу техничке документације коју израђује инвеститор и доставља на
увид. Под пројектно техничком документацијом се подразумева пројекат за грађевинску
дозволу- ПГД.
- Пројектно техничком документацијом за индивидуалне објекте предвидети да се
водомерно окно пројектује 1,5м од регулационе линије у парцели корисника, у окну
приступачном за очитавање, подобном за одржавање температуре која онемогућава
замрзавање и физичку заштиту од евентуалних оштећења и крађа.
- Пројектно техничком документацијом у делу стамбеног објекта за колективно становање
предвидети да се прозор за смештај водомера пројектује посебно за сваки стан, на месту
приступачном за очитавање ван стамбене јединице, подобном за одржавање температуре
која онемогућава замртавање и физичку заштиту од евентуалних оштећења и крађа.
- Унутрашње водоводне инсталације спајају се са јавном водоводном мрежом преко
водоводног прикључка.
- Прикључење на јавну водоводну мрежу не може се извршити уколико радове на
изградњи прикључака није извео ЈП Водовод.
- Сваки објекат који се снабдева водом из јавног водовода мора имати сопствени
водоводни прикључак.
-Стамбена зграда која се састоји из више грађевинских целина од којих свака има посебну
намену или различите власнике, мора имати посебне прикључке за сваки овакав део.
-Водоводни прикључак се поставља тако што се унутрашње водоводне инсталације
прикључују на јавну водоводну мрежу, почев од споја са јавном водоводном мрежом на
улици, а завршава се у окну за водомер вензилом-затварачем иза водомера.
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-Окно за водомер се поставља изван објекта и исто мора имати прописан поклопац.
Канализациона мрежа
У улици Народног хероја постоји улична фекална канализације профила 200 mm од
азбестних цеви и улична атмосферска канализација од PVC профила 300mm. Дубина
постојеће канализационе мреже је 2,0 – 2,5m.
Градска канализациона мрежа је сепаратног типа, према томе потребно је извршити
посебно пројектовање фекалне и кишне канализације. При постављању траса
хидротехничке инфраструктуре у свему поштовати услове.
Инвеститор – Корисник је дужан да након прибављања Грађевинске дозволе поднесе
захтев за прикључење на водоводну и канализациону мрежу. Прикључак се не сме
изводити без директног надзора стручног лица ЈП Водовода.
-Главним пројектом предвидети да се прикључак улива:
a) у улични ревизиони силаз у бочну банкину уз обраду (жлеб) до уласка у кинету;
б) у тело колектора на 0,7R од дна код колектора (R-пречник цеви);
в) преко типизираних фазонских комада (рачви) на цевни улични канал.
-Спој пројектовати тако да не деградира стабилност и функцију уличног канала;
- Приликом пројектовања канализационог прикључка придржавати се постојећих
стандарда. Пречник канализационог прикључка одређивати на основу хидрауличног
предрачуна с тим да пречник цеви не може бити мањи од 150мм;
- Гранично ревизионо окно извести 1,5мм унутар регулационе линије и у истом извршити
каскадирање (висинска разлика чија је минимална вредност 60цм а максимална 300цм);
- Прикључак од ревизионог силаза па до канализационе мреже извести падом од 2% до
6% управо на улични канал искључиво у правој линији без хоризонталниих и вертикалних
ломова;
- Изузетно може се одобрити прикључење једне парцеле преко друге уз претходно
добијену писмену сагласност власника кроз чију парцелу пролази прикључак;
- На једној катастарској парцели на којој има више објеката, по правилу треба
пројектовати један канализациони прикључак о чему треба постоји међусобни договор
власника објекта;
-Прикључење гаража, сервиса и других објекта, који испуштају воде са садржајем уља,
масти и бензина, вршити преко таложника и сепаратора масти и уља;
- Температура воде која се испушта у канализацију не сме бити преко 40 степени;
-Прикључење дренажних вода од објекта извршити преко таложнице за контролу и
одржавање пре граничног ревизионог силаза;
- Код израде Главног пројекта канализационог прикључка придржавати се важећих
стандарда и прописа;
- Уколико се ради о групи објеката мале привреде, потребно је да се постигне договор о
прикључењу ових објеката на градску канализациону мрежу само једним канализационим
прикључком.
- Главни пројакт унутрашњих инсталација канализације са прикључком на градску
канализациону мрежу, који је урађен на основу услова, доставити Служби техничке
припреме ЈП Водовода на сагласност.
Код постављања траса хидротехничке инфраструктуре треба водити рачуна о следећем:
- да будући водовод и канализација не угрожавају објекте (и приликом изградње и када
буду у експлоатацији) ;
- да други објекти са њиховим пратећим дешавањем не угоржавају водовод и
канализацију у експлоатацији, као и да омогуће њихово редовно одржавање;
-да трасе водовода и канализације буду постављене тако да се под повољним условима
на њих могу прикључити објекти који треба да опслужују;
-да се траса водовода и канализације усагласе са осталим наменама терена;
-да се води рачуна о геотехничком и хидрогеолошким карактеристикама терена, имајући у
виду и грађење и одржавање.
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Код укрштања инсталација водити рачуна о следећем:
- да водоводне цеви буду постављење изнад канализација, с тим што по потреби може
бити предвиђена заштитна цев водовода (цев у цев),
- код укрштања са електро-кабловима треба водити рачуна о свим аспектима безбедности
како код изградње, тако и у фазама које се појављују у експлоатацији.
Оквирно, надслој изнад теменна цеви треба да вуде 1,5м
Дубина укопавања канализације мора бити таква да се ма исправан начин ,може извршити
прикључење објекта и подови морају бити такви да се обезбеде повољни хидраулички
услови течења у каналима.


Услови Електропривреда Србије - ЕПС Дистрибуција ДОО, број 8Т.1.1.0-D07.06-61578-20 25.02.2020. године:

1. ЕПС Дистрибуција Београд - огранак ЕД Врање извршио је увид у документацију
катастра подземних и надземних инсталација и установио да на локацији има подземних
електроенергетских објеката који су власништво ЕПС Дистрибуција Београд – Огранак
Врање.
2. ЕПС Дистрибуција Београд - огранак ЕД Врање је доставила трасу постојећих
кабловских водова 0,4 kV и кабловских 10 kV.
3. Инвеститор је дужан да реши имовинско-правне односе и да се приликом извођења
радова придржава важећих техничких прописа из ове области: Правилника о техничким
нормативима за изградњу нисконапонских надземних водова („Сл. Лист СФРЈ“, број 6/92),
Правилника о техничким норнмативима за изградњу надземних електронергетских водова
називног напона од 1kV do 400kV („Сл. Лист СФРЈ“, број 65/88 и „Сл. Лист СФРЈ“, 18/92),
ТП од бр. 1 до бр. 10 ЕД Србије, ТП-3 ЕД Србије, Закона о планирању и изградњи објеката
("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), као и
Закона о енергетици (Службени гласник РС, број 145/14 и чланова о Заштити
електроенергетских објеката (чланови 216, 217 и 218).
-Власник непокретности је дужан да омогући приступ енергетским објектима, да трпи и да
не омета извршење радова "ЕПС Дистрибуције" доо Београд, огранак Врање.
-У заштитном појасу, испод, изнад или поред енергетског објекта, супротно закону,
техничким и другим прописима не могу се градити објекти, изводити други радови, нити
засађивати дрвеће и друго растиње.
-Власници и носиоци других права на непокретностима које се налазе у заштитном појасу,
испод, изнад или поред енергетског објекта не могу предузимати радове или друге радње
којима се онемогућава рад енергетског објекта без претходне сагласности "ЕПС
Дистрибуција" доо Београд, Огранак Врање који је власник, односно корисник енергетског
објекта.


Услови Телеком Србија, А334-72448/4-2020 од 15.03.2020. године:

Технички услови за пројектовање и извођење радова
1. Инвеститор- извођач радова је обавезан да радове на предметном објекту, у односу на
постојеће ТК објекте, предвиди и изведе према постојећим техничким прописима,
упуствима ЗЈ ПТТ и наведеним условима.
2. Планираним радовима не сме доћи до угрожавања механичке стабилности и техничких
карактеристика постојећих ТК објеката и каблова, ни до угрожавања нормалног
функционисања ТК саобраћаја, и мора увек бити обезбеђен адекватан приступ постојећим
ТК објектима и кабловима ради њиховог редовног опдржавања и евентуалних
интервенција;
3. Пројектант, односно извођач радова је у обавези да поштује важеће техничке прописе у
вези са дозвољеним растојањима планираног објекта од постојећих ТК објеката и
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каблова. Унутар заштитног појаса није дозвољена изградња и постављање објекта
(инфраструктурних инсталација) других комуналних предузећа изнад и испод постојећих
подземних каблова или кабловске канализације ТК мреже, осим на местима укрштања,
као ни извођење радова који могу да угрозе функсионисање електронских комуникација.
4. Заштиту и обезбеђење постојећих ТК објеката и каблова треба извршити пре почетка
било каквих грађевинских радова и предузети све потребне и одговарајуће мере
предострожности како не би, на било који начин, дошло до угрожавања механичке
стабилности, техничке исправности постојећих ТК објекта и каблова;
5. Грађевинске радове у непосредној близини постојећих ТК објекта и каблова вршити
искључиво ручним путем без употребе механизације и уз предузимање свих потребних
мера заштите (обезбеђење од слегања, пробни ископи и сл.);
6. У случају евентуалног оштећења постојећих ТК објеката и каблова или прекида ТК
саобраћаја услед извођења радова, извођач радова је дужан да предузећу „Телеком
Србија“ а.д. надокнади целокупну штету по свим основама (трошкове санације и накнаду
губитка услед прекида ТК саобраћаја);
7. Уколико предметна изградња условљава измештање постојећих телекомуникационих
објеката, Телеком Србија ће овластити инвеститора објеката за чију се изградњу издају
услови, да у име и на рачун „Телекома Србија“, о свом трошку, изради сву потребну
законски прописану техничку документацију и изведе редове на измештању постојећих
објеката електронских комуникација, што ће регулисати Уговором.
8. Извод из пројеката који садржи свеску са решењем измештања, заштите и обезбеђења
постојећих објеката „Телекома Србија“, треба доставити обрађивачу услова ради
верификације;
9. Радови на заштити и обезбеђењу, односно радови на измештању постојећих ТК
објеката/каблова, изводе се о трошку инвеститора, осим у случајевима када је ова област
другачије дефинисана постојећим споразумима. Обавеза инвеститора је и да, уколико је
за предметну врсту радова прописана обавеза регулисања имовинско-правних односа,
исте регулише за будуће трасе линијских инфраструктурних објеката електронских
комуникација „Телекома Србија“, пре почетка изгадње.
10. Измештање треба извршити на безбедну трасу, пре почетка радова на изградњи за
коју се траже услови.
11. Обавеза инвеститора је да извођачу радова, поред остале техничке документације,
достави копију издатих услова (текст и ситуације) и Техничко решење измештања,
заштите и обезбеђења постојећих ТК каблова угрожених изградњом, на које је „Телеком
Србија“ а.д. дао своју сагласност. За не поступање по наведеним условима инвеститор
радова сноси пуну одговорност.
12. Инвеститор, односно извођач радова је у обавези да се најмање 15 дана пре почетка
извођења радова на измештању, заштити и обезбеђењу постојећих ТК каблова, који се
изводе пре грађевинских радова на изградњи предметног објекта, у писаној форми
обратити „Телекому Србија“ а.д., Служби за планирање и изградњу мреже Ниш, у чијој
надлежности се налази зона планиране изградње, ради вршења стручног надзора, са
обавештењем о датуму почетка радова и именима и контакт телефонима надзорног
органа и руководиоца градилишта.
13. „Телеком Србија“ ће са своје стране одрадити стручно лице ради вршења надзора над
радовима на измештању, као и на заштити и обезбеђењу постојећих ТК каблова.
Приликом извођења радова обавезно је присуство стручног надзора од стране Предузећа
за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д.
14. По завршетку радова инвеститор/извођач радова је у обавези да у писаној форми
обавести предузеће „Телеком Србија“ а.д. да су радови на изградњи овог објекта
завршени.
15. По завршетку радова на измештању ТК објеката/каблова потребно је извршити
контролу квалитета изведених радова. Инвеститор је дужан да уз захтев за формирање
комисије за контролу квалитета, достави Пројекат изведеног објекта, геодетски снимак и
потврду Републичког геодетског завода о извршеном геодетском снимању водова,
податке о представнику инвеститора и извођача радова који ће присуствовати раду
комисије.
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16. Након завршетка свих активности дефинисаних Уговором, потребно је да одговорна
лица за праћење реализације Уговора доставе надлежној Служби за планирање и
изградњу мреже Ниш потписан Записник.
Технички услови за прикључење објекта:
Прикључење новоизграђеног објекта ће се извршити ваздушним путем преко
одговарајућих кровних носача и уводника које обезбеђује и монтира Телеком Србија.
Обавеза инвеститора је да концентрацију телефонске инсталације изведе на погодном
месту у поткровљу објекта а телефонске инсталације у објекту изведе инсталационим
бакарним кабловима са пропусним опсегом од најмање 100Mbit/s.
Након завршетка објекта обратити се Телекому Србија ради прикључења објекта на
телекомуникациону мрежу.
I Технички услови за пројектовање унутрашњих ТК инсталација
Изградња унутрашњих ТК инсталација је обавеза инвеститора осим у случају када се
другачије дефинише Уговором између инвеститора и Телекома Србија, а према моделима
о пословно техничкој сарадњи са инвеститорима.
Бакарна приступна мрежа
1. Телефонске инсталације (ТФ) у предметном објекту, као и прикључак истих на
претплатничку мрежу Телекома Србија, извести по важећим стандардима ИСО/ИЕЦ.
Трошкови изградње ТФ инсталација падају на терет инвеститора, у складу са Законом о
телекомуникацијама Републике Србије.
2. ТФ инсталације планирати и урадити у свим стамбеним јединицама објекта. Кабловима
TI DSL (60) 2x2x0.6 GE, и довести их до места предвиђеног за ТФ концентрацију.
3. Полагање инсталационих каблова, планирати у цеви минималног пречника Ø16 мм за
хоризонтални развод у зиду, односно цеви минималног пречника Ø40 мм за вертикални
развод у зиду. Поред тога, пројектом предвидети полагање јос једне цеви Ø40мм за
вертикални развод, за потребе накнадног полагања оптичких каблова.
4. Концентрацију ТФ инсталација предвидети и урадити у ИТО (инсталациони телефонски
орман) одговарајуће величине који треба уградити у приземљу објекта. У ИТО инсталацију
завршити на прикључене реглете типа КРОНЕ тако да редослед парица одговара
редоследу нумерације будућих телефонских прикључака. На страни корисника
инсталацију завршити на телефонским утичницама.
5. До планираног места коференције ТФ инсталација довести уземљење, полагаерм кабла
за уземљење пресека 16мм2 на здружени темељни уземљивач зграде.
6. Након испуњења горе наведених услова, инвеститор-извођач радова је обавезан да
званичним дописом обавести предузеће „Телеком Србија“ а.д., Служба за планирање и
изградњу мреже Ниш, Улица Вождова бр. 11 Ниш, да су радови завршени. У допису
доставити име и број телефона овлашћеног лица за контакт и навести број и датум
издавања услова за израду техничке документације које је издало предузеће „Телеком
Себија“ заједно са представником инвеститора -извођача радова, извршити контролу да
ли су радови изведени према техничким прописима и упуствима ових услова за израду
техничке документације, односно извршити прикључење стамбеног објекта на постојећу
ТК мрежу.
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7. Полагање приводног бакарног кабла до предметног објекта обавеза је Телекома Србија.
Каблови ће кроз парцелу инвеститора бити положени кроз положене цеви које ће
изградити инвеститор објекта.
Оптичка приступна мрежа
Препоруке Телекома Србија за потребе реализације ГПОН мреже односно изградње
оптичке тк инсталације су:
1. Пројектант, зависно од архитектонског решења, треба да редвиди најпогодније место за
завршетак оптичког кабла у стамбеним јединицама, како би се везе са модемом и другим
уређајима (рачунар и ТВ уређај) оствариле на оптималан начин. Место завршетка
оптичког кабла може бити у близини улаза у стамбену јединицу или у дневној соби у
близини планираног ТВ уређаја и рачунара.
2. На планираном месту завршетка оптичког кабла у стамбеним јединицама предвидети
монтажу корисничких мултимедијалних кутија. У корисничкој мултимедијалној кутији биће
мотирана завршена оптичка кутија (ЗОК). У ЗОК-у се предвиђа завршавање оптичког
кабла, као и повезивање оптичког модема. Модем је активни елемент и прикључује се на
монофазни наизменични напон од 220V и може бити смештен у корисничкој кутији или у
близини ТВ пријемника и рачунара. У корисничкој кутији се монтира и patch панел са
Predsednik ceni misljenje ovih radnika. Sastanak je veoma bitan za nasu zemlju i situaciju.
утичницама за завршетак унутрашње инсталације у стану.
3. Препоручује се инвеститору да инсталације унутар станова реализује УТП кабловима
категорије минимум 5е које треба на једном крају завршити на РЈ 45 утичницама а други
крај на пач панел у корисничкој кутији.
4.У свакој ламели понаособ, у приземљу или у подрумуским просторијама зграде, н а
одговарајућем месту са кога је погодно повући успонске каблове, предвидети место за
монтажу ОДО ормана (оптички дистрибутивни орман). ОДО орман представља тачку где
се спајају оптички успонски каблови , оптички сплитери као и оптички кабл који повезује
зграду са Телекомовом оптичком мрежом. ОДО орман се монтира на зид и простор који је
неопходно обезбедити је 700x600x300мм (ВxШxД). Висина монтаже доње ивице ОДО
ормана је 1 до 1,2м од пода.
5 .У току пројектовања је неопходно дефинисати тачну позицију ОДО ормана (приземље,
подрумске просторије зграде или нека друга локација по предлогу пројектанта, као што је
наменска просторија за овај тип опреме). Простор у коме се налази ОДО одрман мора да
буде такав да ОДО буде приступачан радницима Телекома који раде на одржавању и на
месту на коме неће бити изложен механичким оштећењима.
6. ОДО орман треба уземљити применом посебног уземљивача у односу на громобранско
и ЕЕ уземљење, максималног отпора уземљења <30Ω, или ако објекат има темељне
уземљиваче онда од ОДО ормана до најближе сабирнице положити кабл P/F Ø16mm2.
7. Ради обезбеђења контиуитета положених црева због провлачења оптичких каблова од
ОДО ормана до предвиђеног места ЗОК-а у стану, на свакој етажи објекта, на месту
концентрације ребрастих цеви, предвидети простор за уградњу оптичке спратне кутије,
димензија 430x300x200 mm (вис x шир x дуб).
8. Оптичка спратна кутија (ОСК) представља место спајања хоризонталних и вертикалних
његових ребрастих црева кроз које ће се провлачити оптички каблови као и место спајања
успонског оптичког кабла са инсталационим оптичким кабловима до сваког стана. Од
поменнуте спратне кутије на свакој етажи пројектовати и положити по једно њнегориво
ребрасто црево пречника Ø16mm до корисничке мултимедијалне кутије у стану.
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9. Уколико је потребно, због дужине хоризонталне инсталације или због лакшег увлачења
инсталационог кабла, код места увода инсталације у стан, са спољне стране, предвидети
уградњу разводне кутије димензија 150x150мм.
10. За потребе полагања оптичких инсталационих каблова по вертикали објекта,
монтирати успонски регал и ребрасто црево по регалу, најмање Ø36mm, кроз које ће бити
провучени оптички дистрибутивни каблови, од ОДО ормана до сваке оптичке спратне
кутије (ОСК).
Обавезе око изградње приступне кабловксе канализације, унутрашњих инсталација у
зградама и полагања оптичких каблова дефинисаће се посебним уговором узмеђу
инвеститора и Телекома Србије, према моделима о пословно техничкој сарадњи са
инвеститорима.
II Прикључење планираног објекта на ТК инфраструктуру
За прикључење новопланираног објекта потребно је изградити следеће :
- Од планираног места концентрације Тф инсталација ИТО (инсталациони телефонски
орман) у приземљу објекта, до границе грађевинске парцеле са улицом односно најближег
места за прикључење стамбеног објекта на постојећу ТК инфраструктуру, шптребно је
положити 2 ПЕ цеви Ø40mm. Наведене цеви се полажу у ров дубине 0,8м и треба да буду
проходне у целој дужини.
- Пуштање у ТК саобраћај нових веза и сеоба, који су предмет издатих Услова, биће
извршено на захтев појединачних корисника, по прикључењу објекта на пситупну мрежу
Телекома.

8. ИНЖEЊЕРСКОГЕОЛОШКИ УСЛОВИ
Генералним урбанистичким планом Врања ово подручје припада ободу врањске
котлине, чији је геолошки састав: шкриљци и њихове распадине, дробине, а делом и од
неогених седимената-глинаца, лапора и слабо везаног песка.
Преко основног горја наталожене су седиментне творевине терцијара и квартара.
Ова котлина, у оквиру Српско – македонске масе, карактерише се раседном тектоником са
рецентном сеизмичком активношћу, посебно њени ободни делови.
Превентивне мере заштите у смислу сеизмичности подразумевају поштовање
степена сеизмичности од око 9 ͦ M КS приликом пројектовања, извођења објеката, или оног
степена сеизмичности за који се посебним сеизмичким истраживањима утврди да је
меродаван за подручје Врања.
Неопходно је да се приликом извођења радова, темељи суседних објеката
обезбеде на прописан и адекватан начин.

9. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Не прописују се посебне мере заштите животне средине. Самом изградњом
објекта, припадајуће инфраструктуре и планираним озелењавањем ће се утицати на
побољшање услова животне средине.

10. МЕРЕ ЗАШТИТЕ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ И ПРИРОДНИХ ДОБАРА
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Према Генералном урбанистичком плану Врања и Изменама и допунама
генералног урбанистичког плана Врања 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
предузме мере да се налаз не уништи и не оштети као и да се сачува на месту и у
положају у коме је откривен.

11. ТЕХНИЧКИ ОПИС ОБЈЕКТА
1. Локација:
На предметној парцели се налази постојећи угоститељски објекат хотел „Врање“,
спратности По+П+3, са помоћним објектима углавном приземне спратности. На позицији
изградње новопројектованог објекта са смештајним и стамбеним јединицама налази се
приземни део објекта хотела, који није у функцији. Планира се изградња новог објекта са
пословним простором, пословним апартманским јединицама и стамбеним простором,
спратности По+П+2, на позицији постојећег објекта, спратности Су+П, (укупне бруто
површине од 1891м2), на предметној парцели.
Колски приступ и улаз у парцелу је из постојеће саобраћајнице на кат парцели 5215
КО Врање 1. Пешачки прилаз парцели је обезбеђен из улице Народног хероја. Планирани
објекат смештен је на грађевинским линијама према улици Народног хероја и постојеће
саобраћајнице на кат парцели 5215 КО Врање 1. Објекат је пројектован као
слободностојећи. Најближи суседни објекти су: објекат позоришта „Бора Станковић“,
спратности П+4, стари хотел и спратности П+1. У непосредној близини се налазе и други
објекти: комплекс вишепородичних стамбених објеката, објекти трговине, и слично.
Предметни објекат са бочне североисточне стране додирује објекат позоришта „Бора
Станковић“. Доградњом пословно стамбеног објекта неће се негативно утицати на објекат
и неће се нарушити постојећа амбијентална целина простора.
2. Диспозиција:
Правац пружања подужне осе новопројектованог објекта је север-југ. Северна
фасада објекта орјентисана је према улици Народног хероја, западна фасада објекта је
орјентисана према постојећој саобраћајници (кат парцели 5215 КО Врање 1), док су
остале фасаде орјентисане према унутрашњости парцеле. Северна улична фасада
новопројектованог објекта се наставља на фасадни фронт постојећег суседног објекта
позоришта „Бора Станковић“, односно, новопројектовани објекат се својим северним
крилом „наслања“ на суседни објекат позоришта. У тој зони, где објекат додирује бочне
границе суседа и парцеле, отворен је светларник ради неопходног осветљавања и
вентилације степенишног простора и стамбених јединица.
Висинска кота приступа приземној стамбеној, пословно апартманској и пословној
зони, тј. кота приземља степенишног језгра, усвојена је апсолутна кота од 483.53м, која
одговара апсолутној коти приземља ±0,00.
Приступни пешачки плато пословном простору и стамбеном простору (кота ±0,00)
уздигнут је од 14 до 80цм од приступне коте тротоара, зависно од пада терена.Ова
денивелација се на месту најмање висине (14цм) савлађује рампом нагиба (5%) .
У приземљу објекта се налазе 4 локала ,којима се приступа из улице Народног
хероја са западне стране преко приступног пешачког платоа. На приземљу је предвиђен
отворени надкривени пролаз (хаустор) ка дворишту,преко којег се врши економско
снабдевање локала. Из хаустора се ветробраном улази у степенишни простор
стамбеног блока левог крила објекта, који трокраким бетонским степеништем и
путничким лифтом води у подрумску и спратне етаже. На десној страни објекта, којем се
приступа са пешачког платоа налази се пословни улаз са ветробраном , рецепцијом и
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степнишним језгром и лифтом са трокраким степеништем које повезује гаражу (подрум)
са другом етажом, на којој се налазе пословно-апартманске јединице . Половина првог
спрата (јужна страна објекта ) заузима пословни простор од 8 локала чији се један део
припадајуће површине надограђује изнад приземног дела постојећег објекта хотела, као
што је приказано на ситуационом плану . Већи део тог простора заузима надкривена
отворена тераса (пословни плато). Изнад ове надкривене терасе дуж целе преклопљене
површине формира се још једна тераса која припада пословном простору
(пословно/апартманској јединици) на другом спрату. Та тераса је надкривена дрвеним
брисолејима целом својом површином. Пословној зони првог спрата се приступа
изолованим једнокраким степеништем које је наслоњено на бочни зид јужне фасаде, а
које се налази код улаза у гаражу и приступа му се на западној фасади објекта.
Пословно-апартманске јединице и стамбене јединице, поседују мокре чворове,
кухиње и лође. На првом спрату налази се 6 стамбених јединица који су физички
одвојени од пословног простора и тим становима се приступа степеништем на левом
крилу објекта. На другом спрату се налази 4 пословно апартманске јединице (овим
јединицама се приступа са улаза на десном крилу објекта) које су физички одвојене од
стамбених јединица којих има 7 (којима се приступа са левог крила објекта) (укупно 4
пословно-апартманских јединица и 13 стамбених јединица).
На западној страни налази се колски приступ подземној гаражи. Гаражи се приступа
двосмерном рампом максималног нагиба 11,18%, припада средњим гаражама.
Подземна гаража, површине 1286м2, капацитета 39 паркинг места, заједно са
степенишним простором и доњим нивом локала 01(50м2) формира подрумску етажу.
У оквиру паркинга планирана су 3 паркинг места за инвалиде. Из гараже се горњим
етажама директно приступа преко два степенишна језгра са лифтовима са обезбеђеном
тампон зоном за улазак у гаражу.
Кров је раван, хидроизолован и термоизолован. Кота венца објекта се налази на
релативној коти +10, 64м (апс.кота +494,17).
3. Конструкција:
Планирано је фундирање објекта на темељној плочи.
Објекат је пројектован у скелетном конструктивном систему са армирано-бетонским
стубовима и градама као носећим конструктивним елементима које оптерћење преносе
на темељну плочу. Међуспратна конструкција су пуне армирано-бетонске плоче.
Степениште је планирано као класично армирано-бетонско. Степенишно и лифтовска
језгра су такође армирано-бетонска. У зони изнад приземног дела постојећег објекта
хотела планира се искоришћење постојећег конструктивног система у циљу надоградње
терасе на јужној страни објекта.
4. Материјализација:
Фасадни зидови се зидају од гитер - блока д=20цм и са слојем термоизолације од камене
вуне по прорачуну енергетске ефикасности .Завршна обрада фасаде је декоративна
фасадна опека .Унутрашњи преградни зидови апартмана су од опеке д=12цм, гитер блока
д= 20цм, гипскартонских зидова и стаклених преграда. Сви унурашњи зидови су по
прорачуну изоловани звучном и термо изолацијом.
Унутрашња обрада зидова:
Зидови се малтеришу, глетују и боје полудисперзијом. Зидови купатила се облажу
керамичким плочицама до пуне висине, док се у кухињама плочице постављају до висине
до 2м. Гипскартонски зидови имају металну подконструкцију, бандажирају се, глетују и
завршно фарбају полудисперзијом.
Обрада подова:
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Подови смештајних, стамбених и пословних просторија се облажу паркетом, док се
подови мокрих чворова облажу керамичким плочицама. Подови лођа, локала, као и
заједничког степенишнох простора и улаза се облажу гранитном керамиком. Подови
гараже, техничких и помоћних просторија у подрумима су бетонски (феробетон) или
цементна кошуљица.
Обрада плафона:
Плафони су малтерисани, глетовани и обојени полудисперзијом.
Столарија и браварија:
За фасадну је планирана АЛУ-ПВЦ столарија са шестокоморним профилима,
застакљена нискоемисионим стакло-пакетима испуњеним одговарајућим гасом.
Унутрашна врата су планирана дрвена врата са пуним штоком и крилом обложеним
медијапан плочама. Улазна врата у апартмане су планирана као сигурносна врата.
Ограде приступне рампе, степеништа као и делови ограда тераса су планирани од
металних профила.
Хидроизолација:
Планирано је хидроизоловање темељне плоче и свих ободних подрумских зидова у
тлу. Такође планирана се и хидроизолација подова свих мокрих чворова (кухиња,
купатила и сл.) уз хидроизоловање обимних зидова 30цм од пода, у купатилима 80цм у
деловима око када. Хидроизолација крова се изводи преко подлоге и прајмера.
Термоизолација:
Планирана је термоизолација фасаде објекта каменом вуном по енергетском
прорачуну. Такође термозолација од камене вуне се поставља на раван кров изнад 2
спрата. У плафон подрума се такође поставља термоизолација, где се греју локали у
приземљу. Степенишни простор се термоизолује ка становима плочама од камане вуне
д=8цм. У подове између независних стамбених јединица као и према локалу се
постављају плоче од стиродура. Такође термоизолују се и зидови између различитих
апартманских јединица.
5. Инсталације
У објекту су планиране инсталације водовода и канализације, термотехничке
инсталације грејања, климатизације и вентилације, спринклер инсталација, као и
електроинсталације.
Канализација
Планирани прикључак на канализациону мрежу, пречника Ø160мм, на уличну
канализациону мрежу општег система у улици Народног хероја.
Цеви канализационе мреже ће бити од ПВЦ – а. За отпадне воде ће бити уграђен
сепаратор лаких нафтних деривата.
Водовод
Како је предвиђена унутрашња хидрантска мрежа и спринклер инсталација,
потребан прикључак на уличну водоводну мрежу у улици Народног хероја је пречника
Ø100мм, протока 12л/с. Планирана је уградња постројења за повишење притиска,
протока 5л/с, снаге до 6,6 kW. Унутрашњи развод ће бити од ППР-а, одговарајућег
пречника, према хидрауличком прорачуну.Подплафонски цевни развод ће бити
термоизолован одговарајућим термоизолационим материјалима. Припрема топле воде
је планирана преко индивидуалних електричних акумулационог бојлера.
Санитарни уређаји
Санитарни уређаји ће бити квалитета у складу са захтевима корисника, односно
инвеститора.
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Спринклер систем
У подземној гаражи су предвиђене спринклер инсталације.
Електроенергетске инсталације
Предмет ове техничке документације су електроенергетске инсталација, уземљења
и громобранске инсталације пословно-стамбеног објекта спратности По+П+2, у улици
Народног хероја, Врање.
Планирана једновремена снага објекта на нивоу кућног прикључка је Pjm=120kW.
Напајање објекта извести у свему према будућим техничким условима надлежне
електродистрибуције.
За прикључење објекта предвиђена је кабловска прикључна кутија (KPK),
монтирана у фасадном зиду у улазном деловима у објекат(хаустору). Поред KPK
објекта предвиђена је посебна KPK-H хидроцила. Ова прикључна кутија се по принципу
улаз-излаз кабла повезује на KPK објекта.
За објекат је предвиђен дањински систем грејања, са припадном топлотном
подстаницом.
У приземљу објекта је планирана изградња главног мерно-разводног ормана
GМRO, док је на II спрату предвиђен спратни мерно разводни орман МRO-1.
За уземљење објекта предвиђен је темељни уземљивач. За заштиту од
атмосферских пренапона предвиђена је класична громобранска инсталација-Фарадејев
кавез. Као заштита од индиректног додира делова под напоном предвиђен је ТN-C-S
систем.

12. 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 и 9/20) и другим важећим прописима.

13. САДРЖАЈ ПРОЈЕКТА
Сагласно члану 77. Правилника, Пројекат садржи:
 Текстуално образложење: УВОДНИ ПОДАЦИ, ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ,
ПРИЛОЖЕНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, ОБУХВАТ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА, УСЛОВИ
ИЗГРАДЊЕ, НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ, НАЧИН УРЕЂЕЊА СЛОБОДНИХ И
ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА, НАЧИН ПРИКЉУЧЕЊА НА ИНФРАСТРУКТУРНУ МРЕЖУ,
ИНЖEЊЕРСКОГЕОЛОШКИ УСЛОВИ, МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, МЕРЕ
ЗАШТИТЕ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ И ПРИРОДНИХ ДОБАРА, ТЕХНИЧКИ ОПИС
ОБЈЕКТА, СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА.


Графички прилози:
Катастарско-топографски план
Регулационо нивелационо решење локације
Приказ саобраћаја и комуналне инфраструктуре са прикључцима на
спољну мрежу
 Идејно архитектонско решење објекта
 Планирана парцелација




Р 1: 500
Р 1: 500
Р 1: 500
Р 1: 200
Р 1: 500
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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“;
Сагласност Град Врање, Градско правобранилаштво;
Извод из ГУП-а Врања и Измена и допуна ГУП-а Врања.

Урбанистички пројекат је урађен у пет примерака који се достављају:

Подносиоцу захтева - два примерка;
 Одељењу за урбанизам, имовинско - правне послове, комунално-стамбене
делатности и заштита животне средине града Врања – два примерка и
 ЈП-у "Урбанизам и изградња града Врања" Врање - један примерак.

САРАДНИК
Маја Недељковић, диа

ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА
Биљана Стојановић, диа

ВД ДИРЕКТОР-А
Бранимир Стојанчић
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ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА

10
ГРАДСКА САОБРАЋАЈНИЦА II РЕДА
II12 - II12

ГРАДСКА САБИРНА САОБРАЋАЈНИЦА

ИЗВОД ИЗ ГЕНЕРАЛНЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА ВРАЊА
ГЕНЕРАЛНИ ПРАВЦИ РЕГУЛАЦИЈЕ САОБРАЋАЈА
Р 1:1000

ЛЕГЕНДА:
ПЛАНИРАНИ ВОДОВОД I ВИСИНСКЕ ЗОНЕ
ПЛАНИРАНИ ВОДОВОД II ВИСИНСКЕ ЗОНЕ
ПЛАНИРАНА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА
ПЛАНИРАНА АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА

ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВРАЊА
ГЕНЕРАЛНИ ПРАВЦИ РЕГУЛАЦИЈЕ ВОДОПРИВРЕДНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
Р 1: 1000

Hotel

Park
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА

ПОСТОЈЕЋИ TS 10/0.4KV

ПОСТОЈЕЋИ ЕЛЕКТРОВОД 10 kV

ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВРАЊА

ГЕНЕРАЛНИ ПРАВЦИ РЕГУЛАЦИЈЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
Р 1: 1000

