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1.1. НАСЛОВНА СТРАНА

1- УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
Инвеститор:

ОПШТИНА ПРЕШЕВО - Прешево

Објекат:

Изградња котларнице на дрвну сечку и лако
лож уље на кп. бр. 1790 КО Прешево,
топловода и топлотних подстаница у Прешеву

Врста техничке документације:

Урбанистички пројекат

Назив и ознака дела пројекта:

1- урбанистички пројекат и идејно
архитектонско решење

За грађење/извођење радова:

Изградња

Печат и потпис:

Пројектант:
Атеље за пројектовање и инжењеринг "ГЕА" - ПР
ул. Партизанска бр.10/А26, 17500 Врање

ЧЕДОМИР
МАРКОВИЋ
2105965742
518
Печат и потпис:

Одговорни урбаниста:
Јелена Марковић, дипл.инж.арх.
200 0450 03

Број техничке документације:

бр: 12/2020

Место и датум:

Врање, 04.02.2020.год.
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САДРЖАЈ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
А.

ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Извод о регистрацији предузећа
Решење о одређивању одговорног урбанисте
Лична лиценца одговорног урбанисте
Изјава урбанисте о примењеним законима. прописима и стандардима

Б.

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
1. Текстуални део урбанистичког пројекта:
1. Предмет Урбанистичког пројекта
2. Правни основ
3. Плански основ
4. Приложена документација
5. Обухват Урбанистичког пројекта
6. Услови изградње
6.1. Планирана намена простора
6.2. Регулација комплекса
6.3. Нивелација комплекса
6.4. Приступ локацији
6.5. Паркирање
6.6. Ограђивање комплекса
6.7. Фазност изградње
7. Нумерички показатељи
8. Начин уређења слободних и зелених површина
9. Начин прикључка на инфраструктурну мрежу
9.1. Саобраћајна инфраструктура
9.2. Водоводна и канализациона инфраструктура
9.3. Електроенергетска инфраструктура
9.4. Телекомуникациона инфраструктура
9.5. Остали инфраструктурни објекти
10. Инжињерско – геолошки услови
11. Мере заштите животне средине
12. Мере заштите културних и непокретних културних и природних добара
13. Остале мере
14. Смернице за спровођење Урбанистичког пројекта
2.

Графички приказ урбанистичког пројекта

01. Постојеће стање - ситуација
02. Регулационо нивелационо решење топловода
са топлотним подстаницама
03. Синхрон план
04. Регулационо нивелационо решење котларнице
05. Приказ саобраћајне и комуналне инфраструктуре
са прикључцима на спољну мрежу котларнице
06. Предлог планиране парцелације

Р 1:1000
Р 1:1000
Р 1:1000
Р 1:500
Р 1:500
Р 1:500
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3. Идејно архитектонско решење

01. Ситуациони план – уже окружење
02. Основа приземља котларнице и складишта
03. Основа кровних равни котларнице и складишта
04. Пресеци котларнице и складишта
05. Фасаде котларнице и складишта
06. Детаљ рова предизолованог топловода
07. Типски детаљ шахта
08. Ситуациони план ТП1– ОШ "Ибрахим Кељменди"
09. Основа котларнице ТП1– ОШ "Ибрахим Кељменди"
10. Ситуациони план ТП2– Средња техничка школа и
Гимназија "Скендербег"
11. Основа котларнице ТП2– Средња техничка школа и
Гимназија "Скендербег"
12. Ситуациони план ТП3– Полицијска станица Прешево
13. Основа котларнице ТП3– Полицијска станица Прешево
14. Ситуациони план ТП4– Центар за социјални рад
15. Основа котларнице ТП4– Центар за социјални рад
16. Ситуациони план ТП5– Дом културе Прешево
17. Основа котларнице ТП5– Дом културе Прешево
18. Ситуациони план ТП6– Дом здравља Прешево
19. Основа котларнице ТП6– Дом здравља Прешево
В.

Р 1: 500
Р 1: 100
Р 1: 100
Р 1: 100
Р 1: 100
Р 1: 100
Р 1: 100
Р 1: 400
Р 1: 50
Р 1: 250
Р 1: 40
Р 1: 200
Р 1: 40
Р 1: 250
Р 1: 40
Р 1: 400
Р 1: 40
Р 1: 200
Р 1: 50

САГЛАСНОСТИ ЈАВНИХ КОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА И ДРУГИ ДОКУМЕНТИ

1. Информација о локацији за кп. бр. 1790 КО Прешево, Општинска управа Прешево,

Одељење за урбанизам и имовинско правне послове и заштиту животне средине,
бр. 353-190/2019, од 30.09.2019.год..
2. Копија плана за кп. бр. 1790 КО Прешево, Бр. 953-1-070/19-246, од 26.09 .2019.год.
3. Извод листа непокретности бр. 5001 КО Прешево, 952-1-070/19-1863, од 26.09.2019.
4. Катастарско топографски план, израђен од стране Геодетског бироа „ЦАГИ“
Прешево, Р 1: 500,
5. Услови за потребе израде Урбанистичког пројекта урбанистичко-архитектонске
разраде за грађевинску парцелу 1790 КО Прешево, ЕПС Дистрибуција, бр. 8Т.1.1.0Д-07.06.-307016-19, од 09.10.2019.год.
6. Услови за пројектовање и прикључење на систем водоснабдевања и одвођења
отпадних вода ѕа кп. бр. 1790 КО Прешево ЈП за комунално стамбену делатност
„Моравица“ Прешево, 07.Бр.352-296 од 27.09.2019.год.
7. Технички услови за кп. бр. 1790 КО Прешево „Телекома Србија“ од, Служба за
планирање и изградњу мреже Ниш, бр. А334-435086/4-2019. од 03.10.2019. год..
8. Услови за потребу израде Урбанистичког пројекта за пројекат градске топлане у
Прешеву, Акционарско друштво „ Електромрежа Србије“ Београд, бр. 130-00-УТД003-1262/2019-002 од 08.10.2019.год.
9. Технички услови за изградњу градске топлане, МУП, Сектор за ванредне ситуације ,
Одељење за ванредне ситуације у Врању, бр. 217-14671/19 од 21.10.2019.год.
10. Уверење Републичког геодетског завода, Одељење за катастар водова Врање, бр.
956-01-308-8903/2018 од 01.10.2019.
11. Мишљење „Архиплан“д.о.о. Аранђеловац
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1.3. РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТЕ

На основу члана 128. 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 и 37/19) 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:
ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА
за израду Урбанистичког пројекта за Изградњу котларнице на дрвну сечку и
лако лож уље на кп. бр. 1790 КО Прешево, топловода и топлотних
подстаница у Прешеву,
одређује се:
Јелена Марковић, дипл.инж.арх..................................................... 200 0450 03

Пројектант:

Атеље за пројектовање и инжењеринг "Г Е А" - ПР
ул. Партизанска бр.10/А26, 17500 Врање

Одговорно лице/заступник:

Чедомир Марковић, дипл.инж.арх.

Печат:

Потпис:

Број техничке документације:

бр: 12/2020

Место и датум:

Врање, 04.02.2020.год.
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1.4. ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТЕ

Одговорни урбаниста Урбанистичког пројекта за Изградњу котларнице на дрвну
сечку и лако лож уље на кп. бр. 1790 КО Прешево, топловода и топлотних
подстаница у Прешеву
Јелена Марковић, дипл.инж.арх
ИЗЈАВЉУЈЕМ
да сам приликом израде Урбанистичког пројекта као ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА
применила одговарајуће одредбе следећих закона, прописа и стандарда:
• Закона о планирању и изградњи (Сл.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 и 145/14, 83/18 и 31/19) - у даљем тексту Закона о
планирању и изградњи)
• Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и
урбанистичког планирања ("Службени гласнику РС", бр. 73/2019).
• Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу
(Сл.гласник Републике Србије бр. 22/15),
Печат и потпис:

Одговорни урбаниста:
Јелена Марковић, дипл.инж.арх.
200 0450 03

Број техничке документације:

бр: 12/2020

Место и датум:

Врање, 04.02.2020.год.
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ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
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На основу члана 38, 53, 60, 61 и 62 Закона о планирању и изградњи (“Сл.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 и 145/14, 83/18 и 31/19), члана 76 и
77 Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и
урбанистичког планирања ("Сл. гласник РС", бр. 73/2019), и Правилника о општим
правилима за парцелацију, регулацију и изградњу (“Сл.гласник РС” бр. 22/15),
Атеље за пројектовање и инжењеринг "Г Е А" - Врање, на захтев
инвеститора:

ОПШТИНА ПРЕШЕВО - Прешево
Израдио је:

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
За Изградњу котларнице на дрвну сечку и лако лож уље
на кп. бр.1790 КО Прешево,
топловода и топлотних подстаница у Прешеву
1. Предмет Урбанистичког пројекта
Урбанистичким пројектом за изградњу котларнице на дрвну сечку и лако лож уље на
кп. бр.1790 КО Прешево, топловода и топлотних подстаница у Прешеву, утврђују се услови
за изградњу котларнице на дрвну сечку и лако лож уље, трасe топловода и положај топлотних
подстаница у објектима јавне намене у Прешеву на основу Плана измена и допуна Плана
генералне регулације Прешево „Сл. гл. општине Бујановац“ бр. 26/15.
Предвиђена локација за изградњу котларнице на дрвну сечку и лако лож уље је на кп.
бр. 1790 КО Прешево у Прешеву. Укупна површина предметне кат. парцеле је 12402м2.
Разлог и циљ израде Урбанистичког пројекта је урбанистичко-архитектонска разрада
локације, израда ситуационог решења, композиционог плана и партерног уређење, Идејног
архитектонског решења, са решењима колских и пешачких прилаза и предлозима прикључака
на спољну инфраструктурну мрежу са преиспитивањем могућности и ограничења за изградњу
у границама обухвата Урбанистичког пројекта, све у складу са Планом измена и допуна Плана
генералне регулације Прешево „Сл. гл. општине Бујановац“ бр. 26/15, као и у скалду са
потребама и захтевима инвеститора применом општих правила регулације и нивелације а
према планираној намени.

2. Правни основ
•
•
•

Правни основ за израду Урбанистичког пројекта садржан је у одредбама:
Закона о планирању и изградњи (“Сл.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 и
145/14, 83/18 и 31/19), - у даљем тексту Закона о планирању и изградњи,
Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и
урбанистичког планирања ("Сл. гласник РС", бр. 73/2019)
Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу (“Сл.гласник РС”
бр. 22/15)

3. Плански основ
План измене и допуне Плана генералне регулације Прешево „Сл. гл. општине
Бујановац“ бр. 26/15.
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4. Приложена документација

Информација о локацији за кп. бр. 1790 КО Прешево, Општинска управа Прешево,
Одељење за урбанизам и имовинско правне послове и заштиту животне средине, бр. 353190/2019, од 30.09.2019.год..
2. Копија плана за кп. бр. 1790 КО Прешево, Бр. 953-1-070/19-246, од 26.09 .2019.год.
3. Извод листа непокретности бр. 5001 КО Прешево, 952-1-070/19-1863, од 26.09.2019.
4. Катастарско топографски план, израђен од стране ГБ „ЦАГИ“ Прешево, Р 1: 500,
5. Услови за потребе израде Урбанистичког пројекта урбанистичко-архитектонске разраде за
грађевинску парцелу 1790 КО Прешево, ЕПС Дистрибуција, бр. 8Т.1.1.0-Д-07.06.-30701619, од 09.10.2019.год.
6. Услови за пројектовање и прикључење на систем водоснабдевања и одвођења отпадних
вода ѕа кп. бр. 1790 КО Прешево ЈП за комунално стамбену делатност „Моравица“
Прешево, 07.Бр.352-296 од 27.09.2019.год.
7. Технички услови за кп. бр. 1790 КО Прешево „Телекома Србија“ од, Служба за планирање
и изградњу мреже Ниш, бр. А334-435086/4-2019. од 03.10.2019. год..
8. Услови за потребу израде Урбанистичког пројекта за пројекат градске топлане у Прешеву,
Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ Београд, бр. 130-00-УТД-003-1262/2019-002
од 08.10.2019.год.
9. Технички услови за изградњу градске топлане, МУП, Сектор за ванредне ситуације,
Одељење за ванредне ситуације у Врању, бр. 217-14671/19 од 21.10.2019.год.
10. Уверење Републичког геодетског завода, Одељење за катастар водова Врање, бр. 956-01308-8903/2018 од 01.10.2019.
11. Мишљење обрађивача плана „Архиплан“д.о.о. Аранђеловац
1.

5. Обухват Урбанистичког пројекта
Обухват Урбанистичког пројекта се састоји од катастарске парцеле бр. 1790 КО
Прешево и јавних саобраћајних површина којима пролази планирани топловод и парцеле јавне
површине за изградњу топлотних подстаница.
Катастарска парцела на којој је предвиђена градња котларнице на дрвну сечку и лако
лож уље, јхе део катастарске парцеле бр. 1790 КО Прешево која се налази се са северне
стране ул. 15. Новембар, са укупном површином 12 402м2, неизграђена је, делимично се
користи као саобраћајна површина са западне, источне и северне стране уз границу парцеле.
Према Изводу из Листа непокретности број 5001 КО Прешево, Општина Прешево је
држалац на предметној кат. парцели. Налази се у потезу Дуга нова, са начином коришћења
као њива 1. класе и у границама градско грађевинског земљишта.
Приступ на локацију је са југо западне стране, тј. кп. бр. 1794 КО Прешево.
Локација није ограђена.
Према условима Јавних комуналних предузећа локација је делимично комунално
опремљена. ЕПС дистрибуција је у оквиру својих услова означила трасу постојећих кабловских
водова 10кВ, Такође на локацији, према условима ЈП Моравица има канализациона мрежа
Ø500.
Према условима Телекома на предметној локацији не постоје телекомуникациони
објекти.
Према Уверњу Одељења за катастар водова Врање на предметној кат. парцели не
постоје евидентирани (снимљени и уцртани) подземни и надземни водови.

6. Услови изградње
Урбанистички пројекат израђује се са циљем урбанистичко-архитектонске разраде
локације за изградњу котларнице на дрвну сечку и лако лож уље, дефинисање трасе
топловода и полажаји предвиђених топлотних подстаница у оквиру јавних објеката за које се
ради топловодна мрежа.
Топловодне подстанице се предвиђају за:
1. Основну школу „Ибрахим Кељменди“
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2.
3.
4.
5.
6.

Средњошколски центар – Гимназија „Скендер Бег“
Полициска станица
Центар за социјални рад
Дом културе
Дом здравља у Прешеву.

Плански основ за изградњу предметних објеката је План измене и допуне Плана
генералне регулације Прешево „Сл. гл. општине Бујановац“ бр. 26/15.
6.1. Планирана намена простора
Према План измене и допуне Плана генералне регулације Прешево „Сл. гл. општине
Бујановац“ бр. 26/15, простор на коме је предвиђена котларница је део катастарске парцеле
бр. 1790 КО Прешево. Ова парцела, траса топловода и предвиђене локације за топлотне
подстанице представљају јавни простор, односно јавне објекте.
Урбанистички пројекат се састоји од три целине:
1. Комплекс котларнице
2. Топловодна мрежа
3. Топлотне подстанице
Према Информацији о локацији за кп. бр. 1790 КО Прешево намена простора целе
парцеле је :
- Целина II - „Остали јавни објекти“ , за коју је неопходна израда Урабнистичког
пројекта за потребе урбанистичко-архитектонског обликовања објекта
- површине јавне намене, планирани појас регулације,
- део становање средњег интензитете, са северозападне стране, и
- комерцијална делатност, на северној страни.
За формирање грађевинске парцеле за потребе изградње котларнице потребно је
урадити пројекат парцелације, у оквиру Урбанистичког пројекта урађен је предлог планиране
парцелације кп. бр. 1790, у складу са Планом измена и допуна ПГР Прешево.
Планирана регулација је уз западну, северну и североисточну границу кп. бр. 1790 КО
Прешево, делимично иде трасом постојећег пута. Планирана регулација има попречни профил
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1,5+2,75+2,75+1,5 (тротоар+коловоз+коловоз+тротоар) што укупно чини 8,5м. Од укупне
повшине кп. бр. 1790 КО Прешево потребно је издвојити 1830м2 за појас регулације.
Будући да планирана регулација са северне стране сече к.п. бр. 1790 и на тај начин
формира две површине са наменом становање средњег интензитета, са северозападне стране
у површини од 1160м2, а са североисточне стране комерцијална делатност у површини од
699м2, са јужне стране, за потребе постојећих грађевинских парцела планира се приступни пут
са површином од 2040м2.
Грађевинска парцела за изградњу комплекса котларнице на делу
Прешево, износи од 6598м2.

1.

кп. бр.1790 КО

КОМПЛЕКС КОТЛАРНИЦЕ

Комплекс котларнице се састоји од:
Објекат котларнице
намена је простор за машинско постројење котларнице са претећим
садржајима.
- позициониран је у средишњем делу кп. бр. 1790 КО Прешево;
- спратност - приземље (П),
- димензије планираног објекта су 21x19м,
- укупна висина до слемена је 7,8м,
- облик крова - двоводан кров.
Укупна предвиђена нето површина котларнице је 316.98 м2; укупна грађевинска бруто
површина котларнице је 350.00 м2

1.1.

-

Отворено, наткривено, складиште за дрвну сечку
- намена је складиште дрвне сечке.
- положај: на североисточној страна, уз планирану саобраћајницу
- спратност - приземље (П),
- димензије планираног објекта су 16x17м,
- укупна висина до слемена је 8,10м,
- облик крова - двоводан кров.
Укупна предвиђена нето површина котларнице је 240 м2; укупна грађевинска бруто
површина котларнице је 252,75.00 м2.

1.2.

Укупна површина за изграђених објеката износи 603м2, што представља индекс
заузетости од 9,14%.
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1.3.

Укопани резервоар за лако лож уље
- намена је складиште лаког лож уља.
- положај: укопана цистера, са источне стране објекта котларнице у зеленом
појасу.
- Спратност - цистерна је укопана,

1.4.

Саобраћајне и манипулативне површине

Главни улаз у комплес је са северозападне стране, преко саобраћајнице ширине 6м,
која се наслања на планирану саобраћајницу из Плана измена и допуна ПГР Прешево. Унутар
комплекса сви објекти су повезани саобраћајним, манипулативним и пешечким површинама.
Предвиђена је јединствена коловозна конструкција уобичајена за манипулативне и саобраћајне
површине по којима се крећу тешка возила, са завршним слојем од асфалта. Ширина
унутрашњих саобраћајница износи 6м, а ширина платоа између котларнице и складишта за
дрвну сечку је 18м. За нивелационо раздвајање саобраћајних и зелених површина и заштитних
тротоара око објеката предвиђени су одговарајући бетонски ивичњаци.
За заштиту од атмосферских вода уз објекте су предвиђени бетонски тротоари.
Укупна предвиђена површина за саобраћајне и манипулативне површине износи
1720м2, што представљја индекс заузетости од 26,07%.
1.5.

Зелене површине

Укупна површина у ограђеном делу парцеле предвиђена за озелењавање је 4275м2,
што представља индекс заузетости од 64,80%.
Основни концепт уређења зелених површина унутар комплекса, с обзиром на локацију
комплекса која се налази у зони породичног становања, је да се комплекс "замаскира"
одговарајућим зеленилом. На мањим слободним површинама уз објекте предвиђено је само
формирање травњака; на западној и северозападној страни према огради, поред травњака
предвиђени су и линеарни засади високог листопадног дрвећа ликвидамбра, уз ограду на
јуоистоку предвиђено је сађење ускопирамидалних четинара, а на североистоку предвиђена је
жива ограда
6.2.

Регулација комплекса

Регулација комплекса је дефинисана је План измене и допуне Плана генералне
регулације Прешево „Сл. гл. општине Бујановац“ бр. 26/15.
Планирана регулација је уз западну, северну и североисточну границу кп. бр. 1790 КО
Прешево, делимично иде трасом постојећег пута. Планирана регулација има попречни профил
1,5+2,75+2,75+1,5 (тротоар+коловоз+коловоз+тротоар) што укупно чини 8,5м. Од укупне
повшине кп. бр. 1790 КО Прешево потребно је издвојити 1807м2 за појас регулације.
Грађевинска линија, према Плану, је постављена у односу на регулациону линију на
растојању од 3м. Планирани објекти су повучени ка унутрашњости комплекан на растојању од
регулационе: Котларница 34м, са западне стране у односу на регулациону линију, а складиште
према источној страни 4,73-6,75м.
6.3.

Нивелација комплекса

Урбанистичким пројектом дефинисано је нивелационо решење саобраћајних
површина и тротоара, што је приказано у графичком делу пројекта.
Подужно дефинисање пешачких површина у самом комплексу предвиђено је у складу
са постојећом нивелетом терена. Минимални подужни пад нивелете је 1%, а максималан
3%.
Одводњавање је решено нагибима саобраћајница у зелени појас око свих
предвиђених објекта.
Саобраћајне, манипулативне и пешачке површине дефинисане су тако да су све
нивелационо међусобно повезане, при чему се тежило да се у највећој могућој мери
нивелационо уклопе у постојеће стање на терену.
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Сви објекти су међусобно повезани манипулативним простором, заштићени су
зеленим тампонима и опремљени инфраструктурним системима. Такође, својим положајем
обезбеђен је приступ и пролаз интервентног возила за гашење пожара.
6.4.

Приступ локацији

Главни приступ у локацију је са северозападне стране, преко колске саобраћајнице.
Улаз у комплекс је 6м ширине и омогућава кретање камиона за довоз дрвне сечке, а уједно
представља и колски прилаз за потребе одржавања комплекса и за приступ интервентних
возила. Улазак у комплекс је регулисан улазном капијом.
Сви простори унутар комплекса су међусобно повезани колским, малипулативним и
пешачким
површинама,
зеленим
декоративним
површинама
и
опремљени
инфраструктурним системима. Такође, обезбеђен је приступ и пролаз интервентних возила за
гашење пожара и возила хитне помоћи.
6.5.

Паркирање

Унутар комплекса предвиђена су четири паркинг места, са северозападне стране
котларнице, у оквиру саобраћајних површина, а за потребе запослених.
6.6.

Ограђивање комплекса

Из безбедносних разлога предвиђа се ограђивање комплекса у границама и мерама
које су дате у графичком прилогу. Укупна дужина ограде износи 307м. Ограђивање комплекса
предвиђено је типским панелима од поцинковане жице на челичним стубићима анкерованим у
армирано-бетонски зид висине 50цм изнад терена. Укупна висина предвиђене ограде је 2м. Са
северозападне границе ограде постављена је улазна капија.
6.7.

Фазност изградње

У оквиру комплекса котларнице не предвиђа се фазност изградње.

7. Нумерички показатељи
У приказаној табели дати су нумерички показатељи: површине, спратност и индекс
заузетости, заступљеност зелених површина и др.
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8. Начин уређења слободних и зелених површина

Планиране слободне и зелене површине дефинисане су у оквиру графичког приказа.
Нивелација пешачких стаза и платоа прати нивелацију објекта и терена.
Приликом пројектовања водити рачуна о избору врста, осунчаности, положају дрвећа
у односу на објекте и инсталације.
Уређење зелених површина планирати тако да се заснива се на испуњавању
санитарно-хигијенских функција, декоративне и заштитних функција.
Садни материјал који се користи мора бити пажљиво одабран. Избећи врсте са
отровним плодовима или плодовима који су на други начин штетни (нпр. трновите биљке,
биљке чији је цвет алергогеног карактера).
Могућа је комбинација дрвореда, група дрвећа и жбуња и живе ограде као и цветних
површина. Садњу дрвореда извршити на прописаним удаљеностима од објеката, минимум 3 м
од ивичњака паркинга, у садне јаме минималне ширине 120 цм. Растојање између стабала у
дрворедима је 6 и више метара у зависности од врсте, чије крошње могу да се додирују и
преклапају. Планом зеленила омогућити природно проветравање, а на основу климатских
услова средине.
Треба водити рачуна о биоеколошким карактеристикама биљака, као и о отпорности на
ветар и загађивање. За зелене масиве треба бирати врсте са декоративним стаблима и
крошњама, интересантним цветовима, необичних облика листова и боје. Може се применити и
слободан, пејзажни начин комбиновања биљних група. Обавезни део ових површина су
травњаци, који заузимају највећи део површине, који заједно са високим растињем из зеленог
масива омогућавају ублажавање оштрих контура зграда. План зеленила усагласити у оквиру
комплеса са синхрон планом интерних инсталација.

9. Начин прикључења на инфраструктурну мрежу
9.1. Саобраћајна инфраструктура
НИВЕЛАЦИОНО РЕШЕЊЕ
Пројектном документацијом потребно је дефинисати нивелационо решење свих
површина.
Тротоари и пешачки платои:
Саобраћајне, манипулативне и пешачке стазе су дефинисани тако да су све
нивелационо међусобно повезане, при чему се тежило да се у највећој могућој мери
нивелационо уклопе у постојеће стање на терену.
9.2. Водоводна и канализациона инфраструктура
Према Услови за пројектовање и прикључење на систем водоснабдевања и одвођења
отпадних вода ЈП за комунално стамбену делатност „Моравица“ Прешево, на локацији не
постоји водоводна мрежа а постојећа канализациона мрежа Ø 500 је уцртана у графичком
прилогу.
У графичком делу пројекта у прилогу Приказ саобраћајне и комуналне инфраструктуре
са прикључцима на спољну мрежу уцртана је планирана водоводна и канализациона мреже са
прикључцима на постојећу и планирану инфраструктуру у оквиру појаса регулације .
Прикључење нових планираних објеката на водоводну и канализациону мрежу
планирати, пројектовати и изводити према услови надлежног Јавног предузећа. Уколико радни
притисак према хидрауличком прорачуну не може да подмири потребе виших делова објекта,
обавезно пројектовати постројење за повећање притиска.
Водоводна мрежа
- Димензионисање водоводне мреже извршити према хидрауличном прорачуну, а у
складу са важећим планским документом (план хидротехничке инграструктуре).
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Канализациона мрежа

- Дубина укопавања канализације мора бити таква да се на исправан начин може
извршити прикључење објекта и подови морају бити такви да се обезбеде повољни
хидраулички услови течења у каналима.
Радови на изради прикључка падају на терет инвеститора. Забрањено је самовласно
прикључење на јавну водоводну и канализациону мрежу.
Пројектом су предвиђене све потребне инсталације и опрема у складу са пројектним
задатком и технолошким захтевима. У оквиру Идејног решења, машинске и све
електроинсталације, обрађене су у посебним свескама.
Хидротехничке инсталације биће обрађене у оквиру Пројекта архитектуре, и то
следећи санитарнотехнички системи:
• спољашња и унутрашња санитарна водоводна мрежа,
• спољашња и унутрашња противпожарна хидрантска мрежа,
• фекална канализација,
• кишна (атмосферска) канализација.
ВОДОВОД
На основу информација о локацији, предвиђено је да се котларница снабдева водом
из постојеће уличне водоводне мреже. Прикључак је остварен преко стандардних фазонских
комада и арматура.
За локацију су предвђене две засебне водоводне мреже: санитарна и хидрантска.
У оквиру локације предвиђен је водомерни шахт, са водомерима Ø50 за хидрантску
мрежу и Ø20 за санитарну мрежу. Комплетан спољни водоводни развод предвиђен је од
полиетиленских (ПЕ) водоводних цеви.
Хидрантска мрежа
Према важећим прописима, за предметни комплекс котларнице, потребна је
унутрашња и спољашња противпожарна хидрантска мрежа укупног капацитета 10 л/с.
Минимални притисак на хидрантском прикључку је 2.5 бара.
Предвиђена је прстенаста спољна хидрантска мрежа, са 3 надземна ПП хидранта са
пратећим орманима за смештај опреме за гашење.
КАНАЛИЗАЦИЈА
Фекална канализација
Отпадне воде из објекта се одводе у постојећу уличну фекалну канализациону мрежу.
Унутар локације је предвиђено гранично ревизионо окно.
У предвиђени канализациони систем уливају се поред фекалних отпадних вода из
санитарног чвора, уливају и отпадне воде из технолошког система, преко расхладне јаме.
У предвиђени канализациони систем улива се и кондензат из технолошког система.
Кишна (атмосферска) канализација
Кишне (атмосферске) воде са локације се одводе ван локације – ка постојећој уличној
(градској) кишној канализацији.
Новопројектованим канализационим системом се сакупљају и евакуишу атмосферске
воде са са водонепропусних површина (саобраћајнице и паркинзи) локације.
Кишне воде са крова објекта се одводе преко фасадних олучних вертикала
(комплетно обрађено АГ пројектом), до нивоа терена, где се слободно разливају.
У систем кишне канализације локације се прикупљају кишне воде са саобраћајних
површина и паркинга, преко уличних кишних сливника и сабирних канала (ригола), који су
распоређени у складу са нивелационим решењем локације.
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9.3. Електроенергетска инфраструктура

Прикључење планираних објеката, тј новопројектованог објекта и расвете комплекса,
на електроенергетску мрежу планирати, пројектовати и изводити према Условима за потребе
израде Урбанистичког пројекта урбанистичко-архитектонске разраде за грађевинску парцелу
1790 КО Прешево ЕПС Дистрибуција, бр. 8Т.1.1.0-Д-07.06.-307016-19, од 09.10.2019.год.,која је
саставни део Урбанистичког пројекта.
ЕПС Дистрибуција Београд - огранак ЕД Врање извршио је преглед на терену и
установио да на локацији постоје електроенергетских објеката који су власништво ЕПС
Дистрибуција Београд – огранак ЕД Врање.
Инвеститор је дужан да се при изради инвестиционо техничке документације
придржававажећих техничких прописа и то:
- Правилника о техничким нормативима за изградњу нисконапонских надземних
електроенергетских водова (''Сл. лист СФРЈ'' бр. 6/92, чл. 27)
- Правилника о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских
водова називног напона од 1к V до 400к V (''Сл. лист СФРЈ'' бр. 65/88 и ''Сл. лист СРЈ''
бр. 18/92)
- 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, 98/2013-УС,
132/2014,145/2014 и 83/2018)
- Закона о Енергетици (Сл.гласник РС бр.145/2014, чл.218)
9.4. Телекомуникациона инфраструктура
Према Техничким условима „Телекома Србија“ од, Служба за планирање и изградњу
мреже Ниш, бр. А334-435086/4-2019. од 03.10.2019. год. констатовала је да на предметној
локацији нема телекомуникационих објеката.
Приликом планирања новопројектованих објеката нису предвиђени телекомуникациони
објекти, али уколико се појави потреба за истим планирати и пројектовати у складу са
условима надлежног Јавног предузећа.
9.5. Остали инфраструктурни објекти
На предмеметној локацији не постоје гасне инсталације, а уколико се укаже прилика
за њену дистрибуцију, потребно је обезбедити сагласност и услове од надлежног ЈП.
2.

ТОПЛОВОДНА МРЕЖА

Изградња топловода и топловодних прикључака предвиђена је од места прикључења
на нову котларницу на дрвну сечку и лако лож уље на локацији к.п. 1790 КО Прешево до
предметних објеката који се налазе у улицама „15. Новембар“ и „Маре Лончар“.
Количина топлоте која је потребна за загревање предметних објеката је дата
пројектним задатком и она износи 2.800,66 kW.
Главна траса новопројектованог пројектованог топловода је вођена дуж коловоза
постојећих улица које су изведене са застором од асфалт бетона. Тротоари су у првом делу
трасе са застором од асфалт бетона, док су у другом делу трасе поплочани бетонским
елементима. Примењени су бетонски елементи различитих димензија. Пројектовани
прикључци топловода се такође највећим делом трасирају кроз коловоз постојећих
асфалтних улица.
Положај новопројектоване трасе топловода се налази:
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улица

Котларница

Катастарска
Прешево

1790
1790
1794
Ул. 15. Новембар
2761/2
5854
5527/4
4129
Ул. Салвадора Аљендеа
4130/2
4130/1
4092/2
Ул. Маре Лончар
4099/3/
4094/14
Резервни вод из ул. Маре Лончар у ул. 4099/38
Салвадора Аљендеа
4130/1

парцела

КО Профил цеви

Ø 400
Ø 400
Ø 250

Ø 250

Ø 250
Ø 140

Цеви топловода се постављају у ров на просечној дубини 1.5м, а ширина рова је
дефинисана у зависности од пречника изолације. Укупна дужина новопројектованог
топловода са прикључцима износи око 1310 метара.
Приликом израде пројекта за грађевинску дозволу потребно је придржавати се
услова Јавних комуналних предузећа, нарочито у погледу постојећих инфраструктурних
мрежа. У колико се новопројектована траса топловода преклапа са неком постојећиом
инфраструктурном мрежом потребно је новопројектовану трасу топловода померити у
складу са издатим условима надлежног Јавног предузећа.
По геодетском обележавању трасе, а пре почетка радова на ископу рова обавезно
писмено обавестити Комуналне службе: Електродистрибуција, ЈКП водовод и канализација,
Телеком Србије и др., о почетку радова на изградњи вреловода, са обавезом да одговорна
лица изађу на терен и детектују своје инсталације са којима се вреловод укршта, и да
одреде своја службена лица која ће вршити потребни надзор на заштити својих инсталација.
Приликом извођења радова извођач је дужан да се придржава добијених услова
Јавних комуналних предузећа, података из техничких услова, пројектног задатка, техничког
извештаја, ситуације трасе и подужног профила, а ако дође до евентуално неопходних
измена приликом извођења, да обавезно консултује пројектанта.
При извођењу машинских радова потребно је строго се придржавати препорука за
монтажу и на местима на којима се новопројектовани цевовод укршта са постојећим
подземним инсталацијама треба вршити опрезан ручни ископ.
3.

ТОПЛОТНЕ ПОДСТАНИЦЕ

Топловодне подстанице се предвиђају за:
1.Основну школу „Ибрахим Кељменди“
2.Средњошколски центар – Гимназија „Скендер Бег“
3.Полициска станица
4.Центар за социјални рад
5.Дом културе
6.Дом здравља у Прешеву.
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Објекат

ТП1 ОШ „Ибрахим
Кељменди“

Катастарска
парцела КО
Прешево

Од Т9
кп. 5854 -5529/3 и
5529/1
ТП2 Гимназија „Скендер Од Т11
Бег“
кп. 5854 -27/15 и
5528
ТП3 Полициска станица Од Т14
кп. 5854 -5529/3 и
5529/1
ТП4
Центар
за Од Т17
социјални рад
са кп. 4099/38 – до
кп 4099/17
ТП5 Дом културе
Од Т19
са. кп. 4094/14 – до
4094/13
ТП6 Дом здравља
Од Т20
са. кп. 4094/14 – до
4094/20

Попречни
профил цеви
Фи

Дужина
(м)

Снага кW

900

70

630

225

100

900

50

20

150

32

11

40

100

48

580

100

12

380

Прикључке на предвиђене подстанице извршити све у складу са условима и
сагласностима Јавних комуналних предузећа.

10.

Инжињерско - геолошки услови

Пре почетка израде пројекта за грађевинску дозволу и извођење потребно је урадити
инжињерско-геолошко испитивање терена. На основу добијених резултата извршити одабир
начина фундирања објеката и димензионисање темеља планираних објеката.

11.

Мере заштите животне средине

Планирани објекат - котларница на дрвну сечку и лако лож уље, по својој намени,
представља објекат који може утицати на загађење животне средине, и самим тим потребне
су посебне мере и заштита животне средине, у складу са тим потребно је извршити
преиспитивање израде стратешке процене утицаја на животну средину а све у скалу са
Законом о процени утицаја на животну средину („СЛ. гласник РС“ бр. 135/2004 i 36/2009.)

12.

Мере жаштите културних и непокретних културних и
природних добара

На самој локацији нема изграђених објеката који припадају споменицима културе али
приликом изградње објеката, односно приликом израде земљаних радова, ако се наиђе на
археолошке остатке, потребно је обавестити надлежни Завод за заштиту споменика културе
у Нишу и поступити према њиховим даљим Решењима.

13.

Остале мере

Услови за обезбеђење несметаног кретање лица са посебним потребама
При пројектовању и реализацији свих објеката, саобраћајница, применити решења
која ће омогућити лицима са посебним потребама несметано и континуално кретање и
приступ свим објектима у складу са Правилником о техничким стандардима планирања,
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пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ
особама са инвалидитетом, деци и старим особама ("Службени гласник РС", бр. 22/2015).
Мере енергетске ефикасности објеката
У складу са концептом одрживог развоја а у вези очувања и унапређења еколошких
капацитета простора, односно животне средине, мере унапређења енергетске ефикасности
у зградарству представљају један од кључних фактора.
Унапређење постојећег грађевинског фонда и изградња нових објеката и урбаних
структура морају бити заснована на принципима енергетски ефикасне градње и постизања
минималних услова комфора боравка у објектима и усклађени са привредно-економским,
друштвеним и техничко-технолошким активностима у оквиру укупног развоја, где се на
принципима одрживости користе природне и створене вредности и ресурси овог подручја,
водећи рачуна о очувању и унапређењу квалитета животне средине.
Мере заштите од пожара
Планирани објекти унутар комплекса морају имати прописну заштиту која
подразумева да приступи до објеката имају 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)
У свему се придржавати услова издатих од надлежног органа МУП Сектор за ванредне
ситуације.

14.

Смернице за спровођење Урбанистичког пројекта

Овај пројекат представља основ за:
• Издавање Локацијских услова и Грађевинске дозволе у складу са Законом
о планирању и изградњи (Сл.гласник РС бр. бр. 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 и 31/19) и другим важећим прописима.
Урбанистички пројекат је израђен у 5 (пет) истоветна примерака и састоји се од
текстуалног дела, графичког дела и прилога.

15.

Графички приказ Урбанистичког пројекта

Графички приказ урбанистичког пројекта
01. Постојеће стање - ситуација
02. План намена површина - зонирање
03. Регулационо нивелационо решење локације
04. Приказ саобраћајане и комуналне инфраструктуре
са прикључцима на спољну мрежу

Р 1:1000
Р 1:1000
Р 1:1000

Идејно архитектонско решење
1. Ситуациони план – уже окружење
2. Основа приземља котларнице и складишта
3. Основа кровних равни котларнице и складишта

Р 1: 500
Р 1: 100
Р 1: 100
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4. Пресеци котларнице и складишта
5. Фасаде котларнице и складишта
6. Детаљ рова предизолованог топловода
7. Типски детаљ шахта
8. Ситуациони план ТП1– ОШ "Ибрахим Кељменди"
9. Основа котларнице ТП1– ОШ "Ибрахим Кељменди"
10. Ситуациони план ТП2– Средња техничка школа и
Гимназија "Скендербег"
11. Основа котларнице ТП2– Средња техничка школа и
Гимназија "Скендербег"
12. Ситуациони план ТП3– Полицијска станица Прешево
13. Основа котларнице ТП3– Полицијска станица Прешево
14. Ситуациони план ТП4– Центар за социјални рад
15. Основа котларнице ТП4– Центар за социјални рад
16. Ситуациони план ТП5– Дом културе Прешево
17. Основа котларнице ТП5– Дом културе Прешево
18. Ситуациони план ТП6– Дом здравља Прешево
19. Основа котларнице ТП6– Дом здравља Прешево

Р 1: 100
Р 1: 100
Р 1: 100
Р 1: 100
Р 1: 400
Р 1: 50

Р 1: 250
Р 1: 40
Р 1: 200
Р 1: 40
Р 1: 250
Р 1: 40
Р 1: 400
Р 1: 40
Р 1: 200
Р 1: 50

Обрађивач: Атеље за пројектовање и инжењеринг "Г Е А" - Врање
Број техничке документације:

бр: 12/2020

Место и датум:

Врање, 04.02.2020.год

Одговорни урбаниста:

------------------------------------------Јелена Марковић, дипл.инж.арх
200 0450 03

Директор:

---------------------------------------------Чедомир Марковић, дипл.инж.арх.
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УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКТ
- ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА -
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ИДЕЈНО АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ
- ТЕХНИЧКИ ОПИС -

1.

Технички опис
Предмет Пројекта је изградња:

• Комплекса котларнице на дрвену сечку и лако лож уље - к.п.бр.1790 КО Прешево
• Топловода и топловодних прикључака од котларнице до предајних станица ТП1-ТП6 у
Прешеву – к.п.бр. 1790, 1786/4, 2761/2, 5854, 5527/4, 4129, 4130/2, 4130/1, 4092/2, 4099/38,
4094/14, 5529/3, 5529/1, 5527/15, 5528, 4099/17, 4094/13, 4094/20 КО Прешево
• Топлотно предајне станице ТП1,ТП2, ТП3, ТП4, ТП5 и ТП6 – к.п.бр. 5529/1, 5528,
4092/2, 4099/17, 4094/13 и 4094/20 КО Прешево Комплекса котларнице на дрвену сечку и лако
лож уље - к.п.1790 КО Прешево, и прилагођен је тренутној најосновнијој потреби и захтевима
корисника.
1. ОБЈЕКАТ: КОТЛАРНИЦА НА ДРВЕНУ СЕЧКУ И ЛАКО ЛОЖ УЉЕ
ОПШТИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ
Тип објекта:
Категорија објекта:
класификација појединих
објекта:

Слободно стојећи објекат
В
делова учешће
у класификациона ознака:
125103
укупној
површини
Наткривене зграде које се
објекта (%):
употребљавају за индустријску
производњу
цца 1%

Назив
просторног
односно
урбанистичког плана:
место:
број катастарске парцеле/списак
катастарских парцела и катастарска
општина:
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:

Прешево
кп 1790 КО Прешево
кп 1790 КО Прешево

кп 1790 КО Прешево

ПРИКЉУЧЦИ НА ИНФРАСТРУКТУРУ:
Прикључак на електро мрежу
На постојећу електроенергетску мрежу
Прикључак на мрежу даваоца На постојећу телекомуникациону мрежутелекомуникационих услуга:
Прикључак
на
водоводну
и На постојећу водоводну мрежухидрантску градску мрежу:
Прикључак
на
канализациону На постојећу канализациону мрежу
градску мрежу:
Прикључак на систем даљинског 115кW
грејања:
Предрачунска
вредност 48.410.000,00 динара без ПДВ
грађевинских радова:
Предрачунска
вредност 8.810.000,00 динара без ПДВ
електроенергетских инсталација:
Предрачунска вредност машинских, 82.521.763,00 динара без ПДВ
инсталација:
139.741.763,00 динара без ПДВ
Укупна вредност инсталација:
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1.1. ТЕХНИЧКИ ОПИС

Пројекат архитектуре, који је део Идејног решења комплекса котарнице на дрвну сечку
и лако лож уљеприродни гас на к.п. бр. 1790 К.О. Прешево, урађен је према пројектном
задатку, технолошким захтевима, катастарско-топографском плану и информацији о локацији,
у складу са важећом регулативом, прописима и правилима струке.
УВОД, ОПШТИ ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ
За снабдевање топлотном енергијом јавних објеката у Прешеву, на изабраној локацији
- делу к.п.бр. 1790 КО Прешево, предвиђен је ограђени комплекс нове комбиноване
котларнице на дрвну сечку и лако лож уље, са месечним складиштем дрвне сечке,
манипулативним платоом, саобраћајним и зеленим површинама и укопаним резервоаром
ЛЛУ. За приступ комплексу, у оквиру парцеле је предвиђена колско-пешачка саобраћајница.
Димензија ограђеног комплекса (зелене и саобраћајне површине1 са објектима) је око
108.00 x 59.00 м; дужина новог приступног пута ширине 6.00м је око 26.00 м, габарит месечног
складишта је 15.50 x 17.00 м, а котларнице 20.60 x 18.55 м. Границу пројекта представља
линија предвиђене нове ограде око комплекса. Комплетно решење комплекса приказано је
Ситуационим планом.
Предметна локација се налази у VIII зони сеизмичности према MCS склали.
ПРЕДВИЂЕНА ФУНКЦИЈА И МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА
Решење комплекса проистекло је из технолошких захтева и прихваћене варијанте
урбанистичког решења. Предвиђено је да се дрвна сечка2 одговарајућих карактеристика
довози на локацију, складишти у наткривеном отвореном складишту потребног капацитета3
или директно убацује у дневно складиште у оквиру објекта котларнице4.
Складиште сечке
За складиштење дрвне сечке, према потребама, у продужетку манипулативног платоа
између објеката комплекса, предвиђен је објекат правоугаоног габарита, без унутрашњих
стубова, са три ободна армирано-бетонска носећа зида висине 5.00м5 од нивоа приземља тј.
коте 483.00 мнв, и четвртом страном отвореном према котларници. Унутрашње стране зидова
су у равни са унутрашњим странама стубова, тако да се формира чист простор за
складиштење сечке габарита 16.00x15.00м. На АБ стубовима пресека 50x50цм висине 6.65м
ослања се челична кровна конструкција. Она се састоји од решеткастих носача распона
16.50м, на осном растојању од 5.00м, рожњача и спрегова. Чиста висина складишта износи
6.00м. Предвиђени кровни покривач је композитни челични панел минималне дебљине.
Атмосферске воде се са крова складишта олуцима по фасади спроводе до терена, односно до
система кишне канализације.
Котларница
У складу са технолошким и захтевима пројектног задатка, у објекту комбиноване
котларнице предвиђени су следећи простори:
• складиште дрвне сечке (дневно) ‒ просторија у коју се дрвна сечка одговарајућих
карактеристика убацује директно из доставних возила или наноси УЛТ машином на
хидраулички "покретни" под;
• машинска просторија са опремом (транспортерима) преко које се сва сечка са
хидрауличког пода аутоматски усмерава ка котловима;
• просторија котларнице са два базна котла на дрвну сечку снаге 2 x 950кW, акумулационим
резервоарима, затвореним системом за одржавање притиска, циркулационим пумпама,
опрему за ХПВ, димњацима и осталу мерну, регулациону и сигурносну опрему;
___________________________________________
1

Укупна предвиђена површина за саобраћај и манипулацију износи око 1720м2.

2

Карактеристике дрвне сечке дате су у Пројекту машинских инсталација.

3
4

Предвиђено је да максимални капацитет отвореног складишта задовољи месечне потребе при највећој потрошњи.

Предвиђена котларница је у потпуности аутоматска, са одговарајућом опремом за транспорт сечке до котловских
постројења, почев од хидрауличког "покретног" пода у дневном складишту. За убацивање сечке у дневно складиште (са
платоа тј. из месечног складишта) предвиђена је УЛТ машина, коју обезбеђује локална самоуправа.
5
Предвиђена висина ободних зидова омогућава насипну висину сечке од 4.0м.
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• просторија котларнице са вршним топловодним котлом на лако лож уље (ЛЛУ) снаге 2000
кW, у температурном режиму 100/80оЦ, који се покреће само у ситуацијама када котлови на
дрвну сечку у максималном режиму не могу да задовоље потребе за топлотном енергијом;
• пратеће просторије котларнице (тоалет, гардероба, канцеларија, остава).

Укупна предвиђена максимална инсталисана снага комбиноване котларнице износи
3900 кW. Сви технолошко-машински аспекти предвиђеног решења детаљно су описани у
пројекту машинских инсталација.
Предвиђене намене, површине и обраде свих просторија објеката комплекса дате су
табеларно у оквиру нумеричког и графичког дела пројекта. Укупна предвиђена нето
површина котларнице је 316.98 м2; укупна грађевинска бруто површина котларнице је
350.00 м2. Укупна БРГП
комплекса износи 602.75м2.
За материјализацију и конструкцију котларнице, предвиђени су:
• носећа конструкција у мешовитом систему армирано-бетонских зидова, стубова и греда;
марке бетона МБ 30, арматуром РА (Б500Б) и МА (Б500А);
• испуне фасадних рамова, тј. фасадни зидови од гасбетонских блокова типа Yтонг
дебљине 25 цм
и дебљина 30 цм у делу пратећих просторија, са хоризонталним армирано-бетонским
надвратницима и натпрозорницима висине 20 цм;
• фундирање дела конструкције на армирано-бетонским тракастим темељима и темељима
самцима који су повезани темељним гредама, и фундирање централног дела конструкције
на темељној плочи дебљине 40цм, уз добијену маx. вредност напона у тлу од 56 KN/m2 и
претпостављену носивост тла од 200 KN/m2. Након израде Елабората о геотехничким
условима изградње потребно је урадити прерачунавање темеља;
• подне плоче на тлу као "пливајуће" АБ плоче од водонепропусног бетона МБ30, дебљине
20 ‒30 цм;
• једноводна и двоводна челична кровна конструкција у систему од челичних решетки као
главних носача, и рожњача ослоњених на чворове решетки, као секундарих носача; горњи
појас решетки формира пад кровних равни од 6о. Решетке су предвиђене од варених
кутијастих профила ХОП 110/110/4 мм и ХОП 100/100/4 мм (горњи и доњи појас), а косници
од ХОП 40/40/3 мм до ХОП 60/60/3 мм. Решеткасти носачи су укрућени подужним кровним
спреговима (Л 50/50/7 мм) у равни крова. Рожњаче су предвиђене као континуалне греде од
IPB120 профила. За заварене конструкције предвиђени су челици према стандарду СРПС
Б0.500, а облик и мере жљебова за заваривање према СРПС Ц.Т3.030. Сви шавови и
заварени спојеви морају се пре бојења конструкције детаљно преконтролисати. С обзиром
на то да ће предвиђена конструкција од челика С 235 бити у агресивној средини, неопходни
су периодични прегледи према важећим прописима;
• кровни покривач од ватроотпорних композитних панела дебљина до 6 цм.
Конструкција је прорачуната на дејство свих релевантних оптерећења, и то:
• Стална оптерећења од сопствене тежине конструктивних елемената (плоче, зидови,
греде, стубови) и неконструктивних елемената (тежине подова, плафона, преградних и
фасадних зидова);
• Корисна оптерећења су анализирана у складу са Стандардом ЈУС У.Ц7.121/1988 и
аплицирана на таваничним нивоима као површински расподељена;
• Оптерећење снегом је узето као еквивалентно површинско оптерећење;
• Сеизмичко оптерећење је анализирано у складу са Правилником о техничким
нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима и у складу са
Правилником о техничким нормативима за пројектовање и прорачун инжењерских објеката
у сеизмичким подручјима, коришћењем методе статички еквивалентног оптерећења.
Приликом контроле напрезања, померања и приликом димензионисања елемената,
разматране су све релевантне комбинације експлоатационих и граничних оптерећења.
Структурална анализа је спроведена коришћењем тродимензионалног модела
конструкције. Кровна конструкција тј. Челични носаци моделирани су површинским
елементима, а стубови и греде као линијски елементи. Свим елементима су придружене
механичке и геометријске карактеристике које максимално блиско описују реалне.
Хоризонтално, модел је непомерљиво ослоњен у темељном нивоу. На бази креираног
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модела конструкције, дефинисаних контурних услова и аплицираних оптерећења, одређени
су утицаји у свим елементима конструкције.
За стабилност димњака изнад крова, предвиђена је одговарајућа челична
конструкција ослоњена на косу бетонску кровну греду изнад кровне равни. За заштиту од
атмосферских вода уз објекат котларнице предвиђени су бетонски тротоари.
СПОЉАШЊА И УНУТРАШЊА ОБРАДА КОТЛАРНИЦЕ

Зидане и бетонске површине подужних фасада до нивоа челичне кровне
конструкције (кота +5.30 и +6.00), као и комплет забатне фасаде, малтеришу се
одговарајућим (продужним) малтером и завршно обрађују декоративним силикатним
малтером у одабраној техници и боји. Фасадни делови у висини кровних решетки облажу се
(затварају) ватроотпорним сендвич панелима дебљине 5цм. У оквиру облоге од панела на
дневном складишту предвиђене су за вентилацију (опционо) противкишне жалузине
потребних димензија. За фасадне отворе (врата и жалузине) предвиђене су позиције
алуминијумске браварије. Испуне горњих поља на двокрилним вратима котларнице
предвиђене су као транспарентне, тј. од одговарајућег стакла. Противкишне жалузине за
природну вентилацију (усисна и потисна) у фасадним зидовима котларнице предвиђене су
са заштитном мрежицом против инсеката и ситних животиња. На североисточној фасади
складишта сечке предвиђене су металне пењалице за излазак на кров објекта.
На кровном покривачу предвиђена је инсталација одговарајућих снегобрана.
Атмосферске воде се са кровних површина сакупљају у хоризонталним висећим олуцима6
из којих се олучним вертикалама по фасади спроводе до терена, односно система кишне
канализације.
Подови у објекту предвиђени су од бетона одговарајуће марке и обраде. Површине
унутрашњих зиданих и бетонских зидова, осим површина у складишту, малтеришу се
танкослојним / продужним малтером и завршно боје одабраном дисперзивном бојом.
Плафони у свим просторијама су доњи (пластифицирани) лимови кровних панела.
Пројектом нису предвиђена посебна изолациона решења. Енергетски омотач
објекта, у складу са наменом, није потребан, а потребне мере заштите објекта од утицаја
спољашње средине предвиђене су одговарајућом материјализацијом. Плоче на тлу су од
ВДП бетона, сви зидани зидови су од гасбетонских блокова типа Yтонг, а кровни покривач
и фасадне облоге кровних решетки су од ватроотпорних панела.
Манипулативни плато и саобраћајне површине
Пројектом је предвиђена јединствена коловозна конструкција уобичајена за
манипулативне и саобраћајне површине по којима се крећу тешка возила, са завршним
слојем од асфалта. Састоји се од слојева дробљеног камена, носећег битуменизираног
слоја BNS22sA и хабајућег слоја AB11s. За нивелационо раздвајање саобраћајних и
зелених површина и заштитних тротоара око објеката предвиђени су одговарајући бетонски
ивичњаци.
За заштиту од атмосферских вода уз објекте су предвиђени бетонски тротоари.
Озелењавање и ограђивање комплекса
Укупна површина у ограђеном делу парцеле предвиђена за озелењавање је 2968м2.
Основни концепт пејзашног уређења, с обзиром на локацију комплекса у средини будуће
зоне са породичним становањем, је да се комплекс "замаскира" одговарајућим зеленилом.
На мањим слободним површинама уз објекте предвиђено је само формирање травњака; на
западној и северозападној страни према огради, поред травњака предвиђени су и линеарни
засади високог листопадног дрвећа ликвидамбра, уз ограду на јуоистоку предвиђено је
сађење ускопирамидалних четинара, а на североистоку предвиђена је жива ограда.
Ограђивање комплекса предвиђено је типским панелима од поцинковане жице димензија
250x152цм на челичним стубићима анкерованим у армирано-бетонски зид дебљине 25цм и
висине 50цм изнад терена.
____________________________________
6

Сви завршни лимарски елементи опшивања и заптивања крајева и спојева кровних панела, окапнице кровних атика, као и
олучни фасадни систем предвиђени су као типска решења у оквиру изабраног система кровних и фасадних панела.
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1.2. ИНСТАЛАЦИЈЕ

Пројектом су предвиђене све потребне инсталације и опрема у складу са пројектним
задатком и технолошким захтевима. У оквиру Идејног решења, машинске и све
електроинсталације, обрађене су у посебним свескама.
Хидротехничке инсталације биће обрађене у оквиру Пројекта архитектуре, и то
следећи санитарнотехнички системи:
• спољашња и унутрашња санитарна водоводна мрежа,
• спољашња и унутрашња противпожарна хидрантска мрежа,
• фекална канализација,
• кишна (атмосферска) канализација.
ВОДОВОД
На основу информација о локацији, предвиђено је да се котларница снабдева водом
из постојеће уличне водоводне мреже. Прикључак је остварен преко стандардних
фазонских комада и арматура.
За локацију су предвђене две засебне водоводне мреже: санитарна и хидрантска.
У оквиру локације предвиђен је водомерни шахт, са водомерима Ø50 за хидрантску
мрежу и Ø20 за санитарну мрежу. Комплетан спољни водоводни развод предвиђен је од
полиетиленских (ПЕ) водоводних цеви.
Санитарна водоводна мрежа
Санитарном водоводном мрежом снабдевају се санитарни уређаји у котларници, као
и пројектом третиран технолошки систем (капацитета 4м3/час).
За санитарну мрежу у објекту, предвиђене су водоводне цеви од полипропилена.
Цеви се монтирају скривено, испод зидне облоге.
На потребним местима на разводу предвиђени су пропусни вентили.
По извршеној комплетној монтажи, мрежу је потребно, према важећим нормама,
испрати, дезинфиковати и испитати на водонепропусност.
Хидрантска мрежа
Према важећим прописима, за предметни комплекс котларнице, потребна је
унутрашња и спољашња противпожарна хидрантска мрежа укупног капацитета 10 л/с.
Минимални притисак на хидрантском прикључку је 2.5 бара.
Предвиђена је прстенаста спољна хидрантска мрежа, са 3 надземна ПП хидранта са
пратећим орманима за смештај опреме за гашење.
У објекту котларнице је предвиђен развод са монтажом унутрашњих ПП хидранта (3
комада) на местима са којих се покрива свака тачка простора. Комплетан унутрашњи
хидрантски развод предвиђен је од поцинкованих челичних цеви са одговарајућим
фитинзима.
Подземни цевовод се полаже у рову, у слоју песка 10 цм испод и изнад цеви. На
местима где траса скреће под углом већим од 45 степени предвиђени су бетонски анкерни
блокови.
По извршеној комплетној монтажи, мрежу је потребно испрати и испитати на
водонепропусност, према важећим номама.
КАНАЛИЗАЦИЈА
Фекална канализација
мрежу.

Отпадне воде из објекта се одводе у постојећу уличну фекалну канализациону
Унутар локације је предвиђено гранично ревизионо окно.
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У предвиђени канализациони систем уливају се поред фекалних отпадних вода из
санитарног чвора, уливају и отпадне воде из технолошког система, преко расхладне јаме.
Унутрашњи канализациони развод се полаже у земљи, испод подне плоче. Отпадне
воде које се могу јавити у случају пражњења технолошких, односно машинских инсталација,
прикупљају се у подне канале (риголе), са покривним решеткама одговарајуће носивости.
У предвиђени канализациони систем улива се и кондензат из технолошког система.
Места прикључења дефинисана су пројектом машинских инсталација. Комплетне
технолошке отпадне воде из објекта одводе се преко спољне расхладне јаме.
Вентилација канализационог система је предвиђена преко кровних вентилационих
капа.
Унутрашњи канализациони развод предвиђен је од ПП цеви са одговарајућим
фазонским комадима, а спољашњи од ПВЦ СН8 канализационих цеви.
На унутрашњем канализационом разводу предвиђени су ревизиони фазонски
комади, док се на потребним местима спољњег развода (места скретања и укрштања
трасе, као и на правим деоницама, релативно веће дужине – Л ≥160xДН) предвиђају
ревизиона окна, са LVG шахт поклопцима одговарајуће носивости.
Комплетан развод, након монтаже, потребно је испитати на водонепропусност према
важећим нормама.
Кишна (атмосферска) канализација

Кишне (атмосферске) воде са локације се одводе ван локације – ка постојећој
уличној (градској) кишној канализацији.
Новопројектованим канализационим системом се сакупљају и евакуишу
атмосферске воде са са водонепропусних површина (саобраћајнице и паркинзи) локације.
Кишне воде са крова објекта се одводе преко фасадних олучних вертикала
(комплетно обрађено АГ пројектом), до нивоа терена, где се слободно разливају.
У систем кишне канализације локације се прикупљају кишне воде са саобраћајних
површина и паркинга, преко уличних кишних сливника и сабирних канала (ригола), који су
распоређени у складу са нивелационим решењем локације.
За систем је предвиђен сепаратор уља (и лаких течности), типа »by-pass«, потребног
капацитета (3/30лит/сек).
За комплетан развод кишне канализације су предвиђене ПВЦ СН8 канализационе
цеви.
На потребним местима спољњег развода (места скретања и укрштања трасе, као и
на правим деоницама, релативно веће дужине – Л ≥160xДН) се предвиђају ревизиона окна,
са LVG шахт поклопцима одговарајуће носивости.
Санитарни уређаји
Предвиђени су санитарни уређаји стандардног квалитета у складу са захтевима
наручиоца.
Процена инвестиционе вредности грађевинско-занатских и радова за хидротехничке
инсталације дата је у пројекту, као и збирна рекапитулација свих предвиђених радова,
инсталација и опреме.
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1.3. НУМЕРИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
1.3.1. ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПОВРШИНА
КОТЛАРНИЦА
ПРИЗЕМЉЕ / ниво +0.00
1. Складиште дрвне сечке
2. Машинска просторија
3. Котларница (дрвна сечка)
4. Тоалет
5. Гардероба
6. Канцеларија
7. Остава
8. Котларница (ЛЛУ)

58.43
22.80
159.50
4.29
8.34
15.08
6.50
42.04

УКУПНА НЕТО површина приземља
БРУТО грађевинска површина приземља
БРГП приземља

316.98
350.00
350.00

Укупна НЕТО површина КОТЛАРНИЦЕ

316.98

Укупна БРУТО грађевинска површина КОТЛАРНИЦЕ

350.00

БРГП КОТЛАРНИЦЕ

350.00

СКЛАДИШТЕ СЕЧКЕ
ПРИЗЕМЉЕ / ниво +0.00
9. Складиште дрвне сечке

240.00

Укупна НЕТО површина СКЛАДИШТА

240.00

Укупна БРУТО грађевинска површина СКЛАДИШТА

252.75

БРГП СКЛАДИШТА

252.75

2. ОБЈЕКАТ: ТОПЛОВОД И ТОПЛОВОДНИ ПРИКЉУЧЦИ ОД КОТЛАРНИЦЕ ДО
ПРЕДАЈНИХ СТАНИЦА ТП1-ТП6
УВОД
Пројектом је обрађена изградња топловода и топловодних прикључака, од места
прикључења на нову котларницу на дрвну сечку и лако лож уље на локацији к.п. 1790 КО
Прешево до предметних објеката који се налазе у улицама „15. Новембар“ и „Маре Лончар“.
Количина топлоте која је потребна за загревање предметних објеката је дата пројектним
задатком и она износи 2.800,66 kW.
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ
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2.1. ТЕХНИЧКИ ОПИС ТРАСЕ МАГИСТРАЛНОГ ТОПЛОВОДА (од темена Т0 до
темена Т22.1)
Магистрални предизоловани топловод пречника ДН250/400 (деоница 1 – топлотни
капацитет 2.865 kW) по изласку из котларнице се води испод новопројектоване интерне
саобраћајнице и уз парцеле 1971/1, 1971/2 и 1971/3 до темена Т2 где топловод излази на
јавну саобраћајницу. У темену Т2 топловод скреће под углом 113,8° и прати саобраћаницу
до темена Т3 где скреће под углом 90° ка темену Т4. Топловод између тачака Т3-Т4-Т5
прати саобраћајницу и њена скретања. У темену Т4 топловод скреће под углом 156,40° ка
темену Т5 где топловод поново скреће под углом 90° ка темену Т6. У темену Т6 топловод
скреће под углом од 90° и наставља до темена Т9 пратећи постојећу јавну саобраћајницу
вишег реда.
Између темена Т6 и Т9 формирана су два У-компензатора означена теменима Т7 и
Т8.
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У темену Т9 се одваја предизоловани топловод димензије ДН100/200 (деоница 12 –
топлотни капацитет 630kW) за потребе снабдевања топлотном енергијом објекта Основне
школе „Ибрахим Кељменди. Топлотни прикључак се са успоном води ка топлотној
подстаници ТП1 где се врши одваздушење самог прикључка. На предметном прикључку
(одвајање код темена 9 - деоница 12), на стационажи 0+011.200м од Т9, пројектован је
секциони шахт ШП9 са предизолованом комбинованом арматуром (секциони вентил + два
сервисна вентила).
Од темена Т9 магистрални топловод у димензији ДН200/315 као деоница 2, пратећи
путању јавне саобраћајнице наставља до темена Т10 где је формиран У-компензатор после
чега топловод наставља до темена Т11. Између темена Т9 и Т10, на стационажи
0+586.907м, пројектован је секциони шахт Ш1 са предизолованом комбинованом арматуром
(секциони вентил + два сервисна вентила).
У темену Т11 се одваја предизоловани топловод димензије ДН125/225 (деоница 11 –
топлотни капацитет 900kW) за потребе снабдевања заједничке топлотне подстанице ТП2 за
објекте Средње техничке школе и Гимназије „Скендербег“. Топлотни прикључак се са
успоном води ка топлотној подстаници ТП2 где се врши одваздушење самог прикључка. На
предметном прикључку (одвајање код темена 11 - деоница 11), на стационажи 0+034.800м
од Т11, пројектован је секциони шахт ШП11 са предизолованом комбинованом арматуром
(секциони вентил + два сервисна вентила).
Од темена Т11 магистрални топловод у димензији ДН150/250 као деоница 3, пратећи
путању јавне саобраћајнице и скрећући под углом од <= 5° наставља до темена Т12. У
темену Т12 топловод скреће под углом 90° и прати интерну саобраћајницу између објеката
гимназије и полицијске станице. У темену Т13 формиран је У-компензатор.
У темену Т14 се одваја предизоловани топловод димензије ДН50/125 (деоница 10 –
топлотникапацитет 150кW) за потребе снабдевања топлотне подстанице ТП3 за објекат
Полицијска станица Прешево. У топлотној подстаници ТП3 се врши одваздушење и
пражњење самог прикључка.
Од темена Т14 магистрални топловод у димензији ДН150/250 као деоница 4, пратећи
путању интерне саобраћајнице и наставља до темена Т15 које се налази на месту
укрштања интерне и јавне саобраћајнице. У темену Т15 топловод скреће под углом од 90°
ка објекту Дом здравља Прешево.
Одмах након темена Т15 у правцу објекта Дома здравља у темену Т16 одваја се
предизоловани топловод димензије ДН65/140 (деоница 13 – топлотни капацитет 185кW) као
резервни прикључак за потребе будућег прикјучења спортског објекта и ЈКП Моравица.
Резервни прикључак се преко темена Т16.1 паралелно и супротносмерно води са
магистралним топловодом до повратка на раскрсницу, где у темену Т16.2 под углом од 90°
скреће ка локацији будућег спортског објекта. Завршетак ове деонице је секциони шахт Ш2,
на стационажи 0+034.482м од Т16, са предизолованом комбинованом арматуром (секциони
вентил + два сервисна вентила). У предметном шахту могуће је извршити одваздушење
прикључка.
У темену Т17 се одваја предизоловани топловод димензије ДН32/110 (деоница 9 –
топлотни капацитет 40кW) за потребе снабдевања топлотне подстанице ТП4 за објекта
центра за социјални рад. У топлотној подстаници ТП4 се врши пражњење и одмуљивање
самог прикључка.
Од темена Т17 магистрални топловод у димензији ДН150/250 као деоница 6, пратећи
путању јавне саобраћајнице наставља до стационаже 0+853.896м где је пројектована
секциона шахта Ш1 са предизолованом комбинованом арматуром (секциони вентил + два
сервисна вентила). Након секционог шахта Ш1 магистрални топловод преко темена 18 на
коме се налази У-компензатор наставља до темена Т19.
У темену Т19 се одваја предизоловани топловод димензије ДН100/200 (деоница 8 –
топлотни капацитет 580кW) за потребе снабдевања топлотне подстанице ТП5 за потребе
објекта Дом културе Прешево. Топлотни прикључак се у паду води ка топлотној подстаници
ТП5 где се врши пражњење и одмуљивање самог прикључка у топлотној подстаници.
Од темена Т19 предизоловани топловод димензије ДН100/200 (деоница 7 – топлотни
капацитет 380кW) као прикључак за топлотну подстаницу ТП6 за потребе објекат Дом
здравља Прешево, пратећи јавну саобраћајницу у успону наставља до темена Т20. У
темену Т20 топловод под углом од 90° скреће ка темену Т22 у коме поново скреће под
углом од 90° ка темену Т22.1 односно прикључењу на подстаницу ТП6 која је пројектована у
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објекту постојеће котларнице дома здравља. Одваздушење топловодног прикључка је у
самој подстаници ТП6.
Укупна дужина деоница од Т0 до Т22.1 износи 1.029,539м.
Предизоловане цеви су предвиђене за радне температуре од 130°Ц. За пречник од
ДН32/Ø110 до ДН65/Ø140 (укључујући и ДН65/Ø140) цеви се испоручују у дужинама од 6
метара, а за пречнике од ДН80/Ø160 и веће, дужина испоруке цевовода је 12 метара.
Цеви су опремљене алармним системом за детекцију влаге у циљу детекције
евентуалног цурења цевовода или продора влаге споља.
При извођењу машинских радова потребно је строго се придржавати препорука за
монтажу и на местима на којима се новопројектовани цевовод укршта са постојећим
подземним инсталацијама треба вршити опрезан ручни ископ.
2.2. ТЕХНИЧКИ ОПИС ГРАЂЕВИНСКОГ ДЕЛА

Главна траса пројектованог топловода је вођена дуж коловоза постојећих улица које
су изведене са застором од асфалт бетона. Тротоари су у првом делу трасе са застором од
аспхалт бетона, док су у другом делу трасе поплочани бетонским елементима. Примењени
су бетонски елементи различитих димензија. Пројектовани прикључци топловода се такође
највећим делом трасирају кроз коловоз постојећих асфалтних улица.
Цеви топловода се постављају у ров на просечној дубини 1.5м, а ширина рова је
дефинисана у
зависности од пречника изолације – димензије рова су дате у графичкој документацији овог
пројекта.
На дно рова се ставља тампон слој песка дебљине минимално 100 милиметара,
затим пластичне гредице на међусобном растојању од 2,5 до 3м које суже за нивелацију
топловода у складу са подужним профилима цевовода датим у графичкој документацији
овог пројекта. Пошто се изврши нивелација цевовода, заваривање, радиографско
испитивање заварених спојева и испитивање на притисак и непропусност цевовода,
монтажа термоскупљајућих спојница, и испитивање на притисак термоскупљајућих
спојница, цеви се затрпавају песком, око цеви и изнад цеви минимално 100 милиметара. На
делу где се топловод налази у зеленој површини остатак рова попуњава се земљом из
ископа, а на делу где се топловод налази у коловозу или пешачкој површини попуњава се
песком до коте постељице, са напоменом да се крупни комади камења, цигле, бетона не
враћају назад у ров како не би приликом затрпавања оштетили ПЕХД омотач. По
завршеном насипању рова, терен се уређује према претходном стању, а вишак земље
одвози на депонију.
Укупна дужина новопројектованог топловода са прикључцима износи око 1310
метара.
Од грађевинских радова предвиђено је:
- обележавање трасе на терену са исколчавањем,
- скидање површинског слоја хумуса са одлагањм са стране и чувањем ради касније
уградње,
- рушење ивичњака са чишћењем и одлагањем на депонију или чувањем ради касније
уградње, у складу са ситуацијом на терену,
- опсецање постојећег коловоза улица од асфалт бетона са припадајућим слојевима
коловозне конструкције и рушење до коте постељице, са одвозом шута на званичну
депонију. Укупна дебљина слојева који се руше износи око 57цм.
- опсецање и рушење платоа и тротоара од бетона и тротоара од асфалт бетона, са
припадајућим слојевима конструкције тротоара, са одвозом шута на званичну депонију.
Укупна дебљина слојева који се руше износи 30цм.
- рушење или проширење дела зида за пролаз цеви са зазиђивањем након постављања
цеви
- зидање презида од опеке д=12цм
- ручни и машински ископ рова по пројектованој траси. Посебно водити рачуна на местима
укрштања са осталим комуналним инсталацијама. На тим местима обавезан је ручни ископ.
Ископ је са одвозом вишка материјала на градску депонију.
- разупирање страница рова на местима где постоји опасност од урушавања и заштиту рова
од обрушавања, за веће дубине од 1,5 метар
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- нивелисање и збијање дна рова,
- полагање слоја песка испод, око и изнад толоводних цеви,
- полагање пластичних трака за обележавање топловода, дуж свих цеви,
- затрпавање рова песковитим материјалом са набијањем испод коловоза улица и пешачких
површина,
- затрпавање рова земљаним материјалом са набијањем испод зелених површина,
- хумузирање слојем хумуса дебљине 30цм, са сејањем и негом траве на делутрасе кроз
зелене површине,
- геодетско снимање трасе топловода после полагања цеви и достављање елабората за
уношење података у катастар
- набавка материјала и израда коловоза улице и тротоара, са оивичењем у свему према
постојећем стању,
- набавка материјала и израда нових шахтова на траси вреловода.
Техничко решење одвијања саобраћаја за време извођења радова, са постављањем
потребне саобраћајне сигнализације, није предмет овог пројекта.
По геодетском обележавању трасе, а пре почетка радова на ископу рова обавезно
писмено обавестити Комуналне службе: Електродистрибуција, ЈКП водовод и канализација,
Телеком Србије и др., о почетку радова на изградњи вреловода, са обавезом да одговорна
лица изађу на терен и детектују своје инсталације са којима се вреловод укршта, и да
одреде своја службена лица која ће вршити потребни надзор на заштити својих
инсталација.
Приликом извођења радова извођач је дужан да се придржава добијених услова
Јавних комуналних предузећа, података из техничких услова, пројектног задатка, техничког
извештаја, ситуације трасе и подужног профила, а ако дође до евентуално неопходних
измена приликом извођења, да обавезно консултује пројектанта.

Шахтови:
За потребе топлификације, на траси топловодних предизолованих цеви, предвиђено
је 5 шахтова (Ш1,Ш2, Ш3, ШП9 И ШП11) у којима се налази арматура за затварање,
односно вентили. Шахтови су истих димензија.
Предвиђени су армиранобетонски пливајући шахтови без доње плоче са тракастим
темељима на које се ослањају подужни зидови. Попречни зидови се ослањају на подужн.
Испод ових зидова пролазе топловодне цеви.
Ширина темељних трака шахта износи 40цм, дебљина темељне траке 20цм.
Дебљина зидова шахтова износи 15цм. Врх зида је формиран тако да се може уградити
челични поклопац за тешки саобраћај. Поклопац је од ребрастог лима дебљине 5мм.
Укрућен је са челичним угаоницима Л45x45x5мм и заварују се са доње стране плоче на
размаку од 20цм.
Материјали:
Бетон МБ 30 (Ц25/30)
Арматура Б500Б
Челик за поклопац С235
3. ОБЈЕКАТ: ТОПЛОТНО ПРЕДАЈНЕ СТАНИЦЕ ТП1-ТП6
УВОД
За температурни режим топлотно предајне станице предвиђен је радни режим на
примару 100°Ц/80°Ц а на секундару је предвиђена регулација 90°Ц/70°Ц при спољној
температури од -15,3°Ц коју очитава спољни сензор. Највећи расположив пад притиска у
примарном делу топлотне подстанице износи 50kPa.
Нова топлотна предајна станица је индиректног типа и пројектом је предвиђена као
пакетна подстаница са смештајем опреме на заједничком кућишту. У опрему спада
обавезно комбиновани вентил, плочасти измењивач топлоте, мерач топлотне енергије,
експанзиона посуда/диктир систем, циркулациона пумпа и мерно регулациона опрема.
Пројектом је предвиђено и одзрачивање и пражњење инсталације као и могућност допуне
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секундарне преко примарне инсталације. На бај пасу воду пуњења / допуне инсталације
предвиђен је мерач запреминског протока воде. Цео процес управљања и надзора над
радом подстанице прати контролер смештен у електро орману који је у оквиру испоруке
подстаница. Контролер је изабран тако да буде комптибилан са радом ЦНС-а котларнице.
За уређење простора са инсталацијом компактне топлотне подстанице са
номиналном топлотном снагом изнад 45 кW важе следеће препоруке:
- Под топлотне станице мора бити од армираног бетона или друге незапаљиве облоге.
- Предвиђен мора бити одговарајући одвод воде и проветравање простора топлотне
подстанице. Температура простора топлотне подстанице не сме прећи 35 °Ц.
Кориснике објеката је потребно у том случају обавестити о ризику и препоручити им израду
одвода (дренаже).
- У простору топлотне подстанице или у њеној близини потребно је обезбедити водоводни
прикључак са зидним прикључком ДН 15 са наставком за цев и армирано-гумену цев са две
шелне.
- У простору топлотне подстанице или у њеној близини потребно је обезбедити једнофазну
утичницу.
- Обезбеђена мора бити довољна и одговарајућа расвета, струјно коло расвете мора бити
одвојено од струјног кола напојног дела топлотне подстанице.
- Врата простора топлотне подстанице морају бити са типском бравом и цилиндричним
улошком, широка најмање 70 цм и потребно је да се отварају ка споља. Кључ од врата
топлотне подстанице и један комплет кључева свих врата, од уласка у објекат до простора
топлотне подстанице, потребно је доставити испоручиоцу топлоте.
- У простору топлотне подстанице, без сагласности испоручиоца, не смеју бити никакви
други уређаји, који не служе намени топлотне подстанице. Простор топлотне подстанице не
сме служити као депонија.
- У простору топлотне подстанице мора бити шема топлотне подстанице са упутством за
употребу и одржавање. Режим рада је непрекидан, са ноћним снижењем температуре.
Опрема и арматуре на примарној страни топлотне подстанице одговарају
номиналном притиску ПН 6 бара и температури 100 °Ц. Топлотна подстаница је опремљена
са елементима за регулацију температуре топле воде у зависности од спољашње
температуре. Извршни елемент регулације на примарној страни је равни запорни
регулациони
вентил.
Регулациони
уређаји
имају
пропорционално-интегралну
карактеристику са подешавањем на 90/70 °Ц код спољашње температуре -15,3°Ц.
Обавезне функције регулационог уређаја су:
- ограничавање температура повратка према кривој,
- програмибилна регулација у зависности од времена,
- повезивање на ЦНС испоручиоца топлоте.
Топлотна подстаница је изведена као компактна топлотна подстаница и израђена је
по одредбама ДИН 4747.
Примарна страна (ПН 25) састављена је од:
- Плочастог размењивача топлоте
- Комбинованог проточног и температурног регулатора-комби вентила
- Калориметра (ултразвучни мерач топлоте у МБус изведби, напајање калориметра је
стално, напон 230 V
- температурног сензора за ограничавање температуре повратка
- термометара и манометара релевантних мерних опсега
- хватача нечистоће са магнетним улошком
- спољног температурног сензора.
Примарна страна топлотне подстанице је на деловима даљих цевних одељака
изолована са топлотном изолацијом д=32 мм.
Секундарна страна (ПН 6) је састављена је од:
- температурног сензора у доводу
- циркулационе пумпе
- система експанзионе посуде
- сигурносног вентила
- запорног вентила
- хватача нечистоће са магнетним улошком
- термоманометара одговарајућих мерних подручја
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- прикључака за пуњење, пражњење и сигурносни вод
Граница пројекта је од уласка топловода у објекат до постојећег цевовода и /или
постојећег разделник/сабирник на секундару.
2.1. ТЕХНИЧКИ ОПИС ПОДСТАНИЦЕ ТП1 снаге 630 кW за потребе Основне школе
„Ибрахим Кељменди“ - к.п.5529/1 КО Прешево
ОПШТИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ
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Простор постојеће котларнице састоји се од три просторне целине. У једној
просторној целини смештена су два котла (котлови 1 и 2) на лож-уље производње Метал
Прешево снаге по 800кW. Унутар предметне просторије смештен је и систем
сабирник/разделник, као и систем за сепарацију и пречишжавање воде. У другој просторији
смештен је трећи котао на лож-уље производње ЕМОЦеље снаге 582кW (котао 3).
Циркулација у систему се остварује преко постојећих централних пумпи (радна + резервна)
производње IMP GHN DN100. Излази из котлова 1 и 2 су спојени у један вод димензије
ДН100 на који се накнадно прикључује излаз из котла 3, након чега се вод димензије ДН150
води до усисне стране циркулационих пумпи. Потисна страна циркулационих пумпи се
прикључује на централни разделниг са кога су извучени прикључци са преградним
вентилима на потису и регулационим вентилима на повратним гранама сабирника. За
прихват дилатације воде постојећи систем користи отворену експанзиону посуду смештену
у таванском простору која је на систем повезана преко сигурносних водова на систем
колектора сабирник/разделник.
Унутар котларнице-подстанице предвиђен је смештај пакетне префабриковане
топлотне подстанице снаге 630 кW са свом потребном мерно регулационом опремом и
арматуром. Овакво решење је дато због предности које индиректни систем има у односу на
директни систем, фактички применом индиректног система са измењивачем топлоте
физички би одвојили примарни круг топловода и секундарни круг топлотне подстанице што
олакшава одржавање и поједностављује функционисање грејног система Основне школе.
Предвиђена је могућност допуне секундара преко примара употребом преградних славина
3/4" који су повезане на цевоводу примара и секундара. На цевоводу везе монтира се и
умањивач притиска и водомер пречника 3/4".
Топлотна подстаница се повезује подземним цевоводом ДН100 – Ø114,3 на
примарној страни а предвиђено место уласка топловода у подстаницу је у доњем ћошку
просторије. Предвиђено место топлотно предајне станице је уз спољни зид просторије у
којој је смештен и постојећи котао ЕМО-ЦЕЉЕ снаге 582кW, који је предниђен за
измештање. На излазној секундарној страни ТПС се повезује новим изолованим цевним
водовима димензије ДН100-до постојећег разделника/сабирника. На деоници од ТПС до
прикључка на постојећи разделник/сабирник на одговарајућем месту предвиђене су
одзрачне посуде са преливним вентилима.
Циркулација кроз систем са топлотном подстаницом предвиђен је преко
циркулационе пумпе са променљивим протоком WILO Stratos 65/1-16, интегрисане у опрему
предајне станице. Идентична резервна циркулациона пумпа се испоручује као магацинска
резерва. За режим рада топлотне подстанице пројектована је нова експанзиона посуда са
диктир системом на секундару запремине 300л и функцијом дегазације - за прорачун
потребне запремине посуде коришћени су искуствени подаци. Укупно потребна запремина
грејних тела и цевне мреже износи у објекту износи око 6,9 м3 што даје укупну потребну
запремину посуде од 279 л.
Усвојена је посуда запремине 300 л и њен положај је приказан на цртежу
диспозиције опреме.
За евентуални прелазак са система загревања објекта преко предајне станице на
загревање котловима, у документацији су означени преградни вентили као и њихов
положај. Сви ови детаљи ће се обрадити у наредној фази пројектне документације.
За потребе подстанице користи се постојећи сливник у просторији.

За потребе фукционалнијег рада предајне станице са места одзрачивања и испуста
топлотне подстанице (одмуљно-одзрачни лонац, испустни вентили са поврата примара,
секундара, диктир посуде итд.) уз унутршњи зид у паду је планиран одвод ближе постојећем
сливнику. Одвод је изведено од ППР пластићних цеви без преградних вентила на себи.

017/415 - 744; 063/421 - 018 Атеље за пројектовање и инжењеринг "Г Е А" - Врање 063/421 - 018; 017/415 - 744
ул. Партизанска бр.10/А26, 17500 Врање

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.2. ТЕХНИЧКИ ОПИС ПОДСТАНИЦЕ ТП2 снаге 900 kW за потребе средње
техничке школе и Гимназије „Скендербег“ - к.п.5528 КО Прешево
ОПШТИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ
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Простор постојеће котларнице је јединствена просторна целина у којој су смештена
два котла на лож-уље производње Метал Прешево снаге по 600кW. Унутар предметне
просторије смештен је и систем сабирник/разделник, хидрауличка скретница као и систем
за сепарацију и пречишжавање воде. Полазни водови котлова се након спајања доводе до
усиса постојеће централне циркулационе пумпе производње IMP GHN DN100 иза које се
налази 4-краки преструјни вентил. Излаз загрејане воде из 4-краког вентила води до улаза у
хидрауличку скретницу.
Котловски хидраулички круг се затвара повратом из хидрауличке скренице до 4краког вентила из кога се повратни вод води до повратних прикључака на котловима. На
прикључцима котлова као и испред и иза централне циркулационе пумпе позиционирани су
преградни ветнили. Хидрауличка скретница је на систем кућне грејне инсталације повезана
преко система сабирник/разделник са којих су изведени грански прикључци. Сви грански
прикључци опремљени су засебним циркулационим пумпама, преградним и регулационим
вентилима на повратним гранама. За прихват дилатације воде постојећи систем користи
отворену експанзиону посуду смештену непосредно уз сам димњак у оплати од Ал-лима са
топлотном изолацијом.
Смештај пакетне префабриковане топлотне подстанице снаге 900 кW са свом
потребном мерно регулационом опремом и арматуром, предвиђен је у дограђеном простору
испред саме котларнице. Дограђен простор је планиран непосредно уз просторију
котларнице. Сам дограђен простор је је у нивоу прилазне стазе са које се преко три
степеника улази у просторију котларнице.
Под просторија подстанице је у односу на под котларнице нижи за 50цм. Улаз у
просторију подстанице је преко трокрилних врата чији довољан отвор омогућује лак приступ
опреми подстанице.
Избор индиректне предајне станице је дато због предности које индиректни систем
има у односу на директни систем. Применом индиректног система са измењивачем топлоте
физички су одвојени примарни круг топловода и секундарни круг топлотне подстанице што
олакшава одржавање и поједностављује функционисање грејног система Средње техничке
школе и Гимназије. Допуна секундарне мреже предвиђена је преко примара употребом
преградних славина 3/4" који су повезане на цевоводу примара и секундара. На цевоводу
везе монтира се и умањивач притиска и водомер пречника 3/4".
Топлотна подстаница се повезује подземним цевоводом ДН125 – Ø139,7 на
примарној страни а предвиђено место уласка топловода у простор дограђене подстанице је
из пода уз леви зид просторије. На излазној секундарној страни ТПС се повезује новим
изолованим цевним водовима димензије ДН100 испред хидрауличке скретнице. На деоници
од ТПС до прикључка на вод испред хидрауличке скретнице сабирник на одговарајућем
месту предвиђене су одзрачне посуде са преливним вентилима.
Циркулација кроз систем са топлотном подстаницом предвиђен је преко
циркулационе пумпе са променљивим протоком WILO Stratos 80/1-12, интегрисане у опрему
предајне станице. Идентична резервна циркулациона пумпа се испоручује као магацинска
резерва. За режим рада топлотне подстанице пројектована је нова експанзиона посуда са
диктир системом на секундару запремине 400л и функцијом дегазације - за прорачун
потребне запремине посуде коришћени су искуствени подаци. Укупно потребна запремина
грејних тела и цевне мреже износи у објекту износи око 9,9 м3 што даје укупну потребну
запремину посуде од 329 л.
Усвојена је посуда запремине 400 л и њен положај је приказан на цртежу
диспозиције опреме. За евентуални прелазак са система загревања објекта преко предајне
станице на загревање котловима, у документацији су означени преградни вентили као и
њихов положај. Сви ови детаљи ће се обрадити у наредној фази пројектне документације.
За потребе подстанице предвиђем је посебан сливник у склопу архитектонског
пројекта.
За потребе фукционалнијег рада предајне станице са места одзрачивања и испуста
топлотне подстанице (одмуљно-одзрачни лонац, испустни вентили са поврата примара,
секундара, диктирпосуде итд.) са продором кроз заједнички зид из просторије подстанице
планиран је одвод у паду ближе постојећем сливнику у просторији котларнице. Одвод је
изведен од ППР пластичних цеви без преградних вентила на себи.
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2.3. ТЕХНИЧКИ ОПИС ПОДСТАНИЦЕ ТП3 снаге 150 kW за потребе Полицијске
станице Прешево к.п.4092/2 КО Прешево
ОПШТИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ
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Простор постојеће котларнице је јединствена просторна целина у којој је смештен
котао на ложуље производње Мип Ћуприја снаге по 250кW. Унутар предметне просторије
смештен је и систем сабирник/разделник, као и постојећа затворена мембранска
експанзиона посуда запремине 200л. На прикључне водове котла су повезани преградни
вентили након чега су потисна и повратна страна кратко повезана котловском пумпом IMP
GHN DN40 у циљу заштите хладног краја котла. Након кратке везе за потребе котловске
пумпе за заштиту хладног краја, котао је повезан на систем разделник/сабирник. Сви
грански прикључци са колектора опремљени су засебним циркулационим пумпама,
преградним и регулационим вентилима на повратним гранама.
Смештај пакетне префабриковане топлотне подстанице снаге 150 кW са свом
потребном мерно регулационом опремом и арматуром, предвиђен је у дограђеном простору
испред саме котларнице. Дограђен простор је планиран непосредно уз просторију
котларнице. Сам дограђен простор је у нивоу постојеће котларнице. Улаз у просторију
подстанице је преко трокрилних врата чији довољан отвор омогућује лак приступ опреми
подстанице.
Постојећи спољни улаз у котларницу са двокрилним вратима се у циљу доградње
простора за смештај примарне подстанице сужава и постављају метална врата димензије
110x230 са отварањем на споља.
Избор индиректне предајне станице је дато због предности које индиректни систем
има у односу на директни систем. Применом индиректног система са измењивачем топлоте
физички су одвојени примарни круг топловода и секундарни круг топлотне подстанице што
олакшава одржавање и поједностављује функционисање грејног система полицијске
станице. Допуна секундарне мреже предвиђена је преко примара употребом преградних
славина 1/2" који су повезане на цевоводу примара и секундара. На цевоводу везе монтира
се и умањивач притиска и водомер пречника 1/2".
Топлотна подстаница се повезује подземним цевоводом ДН50 – Ø60,3 на примарној
страни а предвиђено место уласка топловода у простор дограђене подстанице је из пода уз
леви зид просторије. На излазној секундарној страни ТПС се повезује новим изолованим
цевним водовима димензије ДН50 на постојеће резервне прикључке на разделнику и
сабирнику. На деоници од ТПС до прикључка на систем разделник/сабирник на
одговарајућем месту предвиђене су одзрачне посуде са преливним вентилима.
Циркулација кроз систем са топлотном подстаницом предвиђен је преко
циркулационе пумпе са променљивим протоком WILO Stratos 25/1-12, интегрисане у опрему
предајне станице. Идентична резервна циркулациона пумпа се испоручује као магацинска
резерва. За режим рада топлотне подстанице пројектована је нова мембранска
експанзиона посуда запремине 150л - за прорачун потребне запремине посуде коришћени
су искуствени подаци. Укупно потребна запремина грејних тела и цевне мреже износи у
објекту износи око 1,65 м3 што даје укупну потребну запремину посуде од 55 л.
Усвојена је посуда запремине 150 л и њен положај је приказан на цртежу
диспозиције опреме.

За евентуални прелазак са система загревања објекта преко предајне станице на
загревање котловима, у документацији су означени преградни вентили као и њихов
положај. Сви ови детаљи ће се обрадити у наредној фази пројектне документације.
За потребе подстанице предвиђем је посебан сливник у склопу архитектонског
пројекта.
За потребе фукционалнијег рада предајне станице са места одзрачивања и испуста
топлотне подстанице (одмуљно-одзрачни лонац, испустни вентили са поврата примара,
секундара, диктир посуде итд.) са продором кроз заједнички зид из просторије подстанице
планиран је одвод у паду ближе постојећем сливнику у просторији котларнице. Одвод је
изведен од ППР пластичних цеви без преградних вентила на себи.

017/415 - 744; 063/421 - 018 Атеље за пројектовање и инжењеринг "Г Е А" - Врање 063/421 - 018; 017/415 - 744
ул. Партизанска бр.10/А26, 17500 Врање

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.4. ТЕХНИЧКИ ОПИС ПОДСТАНИЦЕ ТП4 снаге 40 kW за потребе Центра за
социјални рад - к.п.4099/17 КО Прешево
ОПШТИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ
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Постојећа котларница је смештена у просторију у оквиру подрумског простора. У
котларници је смештен котао на чврсто гориво производње Метал Прешево снаге по 30кW,
циркулациона пумпа THS DN32 и мембранска експанзиона посуда запремине 35л. Око
циркулационе пумпе постављен је обилазни вод са преградним вентилом на себи.
Унутар котларнице-подстанице предвиђен је смештај пакетне префабриковане
топлотне подстанице снаге 40 кW са свом потребном мерно регулационом опремом и
арматуром. Овакво решење је дато због предности које индиректни систем има у односу на
директни систем, фактички применом индиректног система са измењивачем топлоте
физички би одвојили примарни круг топловода и секундарни круг топлотне подстанице што
олакшава одржавање и поједностављује функционисање грејног система објекта.
Предвиђена је могућност допуне секундара преко примара употребом преградних славина
1/2" који су повезане на цевоводу примара и секундара. На цевоводу везе монтира се и
умањивач притиска и водомер пречника 1/2".
Топлотна подстаница се повезује подземним цевоводом ДН32 – Ø42,4 на примарној
страни а предвиђено место уласка топловода у подстаницу је у доњем ћошку просторије.
Предвиђено место топлотно предајне станице је уз унутрашњи зид просторије у којој је
смештен и постојећи котао. На излазној секундарној страни ТПС се повезује новим
изолованим цевним водовима димензије ДН32 - до полаза након постојеће циркулационе
пумпе и њеног обилазног вода. Прикључак ТПС на постојећи систем водити у паду ка ТПС.
Одзрачивање инсталације на самим грејним телима у објекту.
Циркулација кроз систем са топлотном подстаницом предвиђен је преко
циркулационе пумпе са променљивим протоком WILO Yonos Pico 25/1-8, интегрисане у
опрему предајне станице. Идентична резервна циркулациона пумпа се испоручује као
магацинска резерва. За режим рада топлотне подстанице пројектована је нова мембранска
експанзиона посуда на секундару запремине 50л - за прорачун потребне запремине посуде
коришћени су искуствени подаци.
Укупно потребна запремина грејних тела и цевне мреже износи у објекту износи око
0,44 м3 што даје укупну потребну запремину посуде од 50 л.
Усвојена је посуда запремине 50 л и њен положај је приказан на цртежу диспозиције
опреме.
За евентуални прелазак са система загревања објекта преко предајне станице на
загревање котловима, у документацији су означени преградни вентили као и њихов положај.
Сви ови детаљи ће се обрадити у наредној фази пројектне документације.
За потребе адаптације простора за потребе предајне станице, планирана је израда
водоводног прикључка из мокрог чвора са етаже приземља до подрумске просторије, у
дужини од 15м и димензије ДН15 са преградним вентилом на себи и припадајућим
лавабоом. У самој просторији подстанице планирано је пробијање отвора за постављање
прозора димензије 50x50цм и постављање металних врата са отварањем на споља.
У циљу контролисаног испуста воде из пакетне подстанице (одмуљно-одзрачни
лонац, испустни вентили са поврата примара, секундара, диктир посуде итд.) планиран је
одвод видно виђен до новоформираног сливника у просторији подстанице. На сливник у
просторију подстанице повезан је и одвод из новоформираног точежег места. Одвод из
новоформираног сливника у подстаници извести у паду до прикључења на одвод испред
објекта у дужини од 5м.
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2.5. ТЕХНИЧКИ ОПИС ПОДСТАНИЦЕ ТП5 снаге 580 kW за потребе Дом културе
Прешево - к.п.4094/13 КО Прешево
ОПШТИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ
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Простор постојеће котларнице је јединствена просторна целина у којој су смештена
два котла на лож-уље производње Метал Прешево и Емо Цеље снаге по 500кW. Унутар
предметне просторије смештен је и систем сабирник/разделник, као и систем за сепарацију
и пречишжавање воде. Полазни водови котлова се након спајања доводе до улаза у 3-краки
мешни вентил, чији су излази повезани на повратне прикључке котлова и на усис постојеће
централне пумпе IMP GHN DN150. За случај неисправности 3-краког мешног вентила око
истог је постављен обилазни вод. Централна пумпа обезбеђуне пад притиска у котловском
кругу до централног система сабирник/разделник. За прихват дилатације воде постојећи
систем користи отворену експанзиону посуду смештену у таванском простору објекта која је
на систем повезана преко сигурносних водова директно са котловских прикључака.
Унутар котларнице-подстанице предвиђен је смештај пакетне префабриковане
топлотне подстанице снаге 580 кW са свом потребном мерно регулационом опремом и
арматуром. Овакво решење је дато због предности које индиректни систем има у односу на
директни систем, фактички применом индиректног система са измењивачем топлоте
физички би одвојили примарни круг топловода и секундарни круг топлотне подстанице што
олакшава одржавање и секундара преко примара употребом преградних славина 3/4" који су
повезане на цевоводу примара и секундара. На цевоводу везе монтира се и умањивач
притиска и водомер пречника 3/4".
Топлотна подстаница се повезује подземним цевоводом ДН100 – Ø114,3 на
примарној страни а обзиром да је под просторије нижи од коте улазних врата, предвиђено
место уласка топловода у подстаницу је при дну просторије до улазних врата. Предвиђено
место топлотно предајне станице је уз спољни зид просторије одмах по продору прикључног
топловода. На излазној секундарној страни ТПС се повезује новим изолованим цевним
водовима димензије ДН100- до планиране хидрауличке скретнице, која се преко преградних
вентила повезује на усисну страну централне циркулационе пумпе. Одзрачивање прикључка
врши се на прикључку за одзрачивање у склопу хидрауличке скретнице.
Циркулација кроз систем са топлотном подстаницом предвиђен је преко
циркулационе пумпе са променљивим протоком WILO Stratos 50/1-16, интегрисане у опрему
предајне станице. Идентична резервна циркулациона пумпа се испоручује као магацинска
резерва. За режим рада топлотне подстанице пројектована је нова експанзиона посуда са
диктир системом на секундару запремине 300л и функцијом дегазације - за прорачун
потребне запремине посуде коришћени су искуствени подаци. Укупно потребна запремина
грејних тела и цевне мреже износи у објекту износи око 6,4 м3 што даје укупну потребну
запремину посуде од 259 л.
Усвојена је посуда запремине 300 л и њен положај је приказан на цртежу диспозиције
опреме.
За евентуални прелазак са система загревања објекта преко предајне станице на
загревање котловима, у документацији су означени преградни вентили као и њихов положај.
Сви ови детаљи ће се обрадити у наредној фази пројектне документације.
За потребе подстанице користи се постојећи сливник у просторији.
За потребе фукционалнијег рада предајне станице са места одзрачивања и испуста
топлотне подстанице (одмуљно-одзрачни лонац, испустни вентили са поврата примара,
секундара, диктир посуде итд.) уз унутршњи зид у паду је планиран одвод ближе постојећем
сливнику. Одвод је изведено од ППР пластићних цеви без преградних вентила на себи.
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2.6. ТЕХНИЧКИ ОПИС ПОДСТАНИЦЕ ТП6 снаге 380 kW за потребе Дом здравља
Прешево - к.п.4094/20 КО Прешево
ОПШТИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ
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Простор постојеће котларнице је јединствена просторна целина у којој су смештена
два котла на чврсто гориво производње Метал Прешево снаге 350 и 400кW. Унутар
предметне просторије смештен је и систем сабирник/разделник, као и систем за сепарацију
и пречишћавање воде.
Полазни водови котлова су кратко спојени са својим припадајућим повратима преко
циркулационих пумпи и циљу спречавања кондензације димних гасова у котловима. Полазни
водови котлова су спојени и повезани на полазе-усисне стране главних циркулационих
пумпи (радна и резервна) тип IMP GHN DN65. Потисне стране главних циркулационих пумпи
спојени у вод који се повезује на систем сабирник/разделник. Главне котловске
циркулационе пумпе савладавају хидраулички отпор у деоници котао – систем
сабирник/разделник. Са система сабирника и разделника изведени су грански прикључци са
циркулационим пумпама и преградним и регулационим вентилима на повратним гранама. За
прихват дилатације воде постојећи систем користи отворену експанзиону посуду смештену
испод кровне конструкције објекта.
Унутар котларнице-подстанице у делу где је тренутно простор за смештај чврстог
огрева, предвиђен је смештај пакетне префабриковане топлотне подстанице снаге 380 кW
са свом потребном мерно регулационом опремом и арматуром. Овакво решење је дато због
предности које индиректни систем има у односу на директни систем, фактички применом
индиректног система са измењивачем топлоте физички би одвојили примарни круг
топловода и секундарни круг топлотне подстанице што олакшава одржавање и
поједностављује функционисање грејног система објекта. Предвиђена је могућност допуне
секундара преко примара употребом преградних славина 3/4" који су повезане на цевоводу
примара и секундара. На цевоводу везе монтира се и умањивач притиска и водомер
пречника 3/4".
Топлотна подстаница се повезује подземним цевоводом ДН100 – Ø114,3 на
примарној страни, а предвиђено место уласка топловода у подстаницу је при дну просторије.
Предвиђено место топлотно предајне станице је уз спољни зид просторије за смештај
чврстог огрева. На излазној секундарној страни ТПС се повезује новим изолованим цевним
водовима димензије ДН80 – на напојни вод који повезује котлове и разделник топлоте.
Место повезивања је након спајања водова радне и резервне котловске циркулационе
пумпе. Одзрачивање прикључка се врши на постојећем одзрачној посуди прикључка.
Циркулација кроз систем са топлотном подстаницом предвиђен је преко
циркулационе пумпе са променљивим протоком WILO Stratos 50/1-16, интегрисане у опрему
предајне станице.Идентична резервна циркулациона пумпа се испоручује као магацинска
резерва. За режим рада топлотне подстанице пројектована је нова експанзиона посуда са
диктир системом на секундару запремине 300л и функцијом дегазације - за прорачун
потребне запремине посуде коришћени су искуствени подаци. Укупно потребна запремина
грејних тела и цевне мреже износи у објекту износи око 4,18 м3 што даје укупну потребну
запремину посуде од 139 л.
Усвојена је посуда запремине 200 л и њен положај је приказан на цртежу диспозиције
опреме.
За евентуални прелазак са система загревања објекта преко предајне станице на
загревање котловима, у документацији су означени преградни вентили као и њихов положај.
Сви ови детаљи ће се обрадити у наредној фази пројектне документације.
За потребе подстанице користи се постојећи сливник у просторији.
За потребе фукционалнијег рада предајне станице са места одзрачивања и испуста
топлотне подстанице (одмуљно-одзрачни лонац, испустни вентили са поврата примара,
секундара, диктир посуде итд.) уз унутршњи зид у паду је планиран одвод ближе постојећем
сливнику. Одвод је изведено од ППР пластичних цеви без преградних вентила на себи.
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OPŠTINA PREŠEVO
Maršala Tita br.36, Preševo

Objekat:

OSNOVNA ŠKOLA "IBRAHIM KELJMENDI"
k.p. 5529/1 - KO Preševo

Marko Milošević, dipl.maš.ing.
Broj licence: 330 D 282 06
Odgovorni projektant:

Marko Milošević, dipl.maš.ing.
Broj licence: 330 D 282 06
Pečat i potpis odgovornog projektanta:

Crtež:

SITUACIONI PLAN
OŠ "Ibrahim Keljmendi"

Vrsta tehničke dokumentacije:

IDR - Idejno rešenje
Datum:

Nov. 2019

Razmera:

1 : 400

Naziv projekta:

6 - Mašinski projekat
Br. teh. dokumentacije:

0111/19- 6.IDR-TP1

Br.lista:

8

I

DN100

DN100

DN 100
DN 100

1

DN 100

DN100

3
DN100

5
DN150

DN100

DN150

6

DN100

DN100
DN100
DN100

1
DN100

DN100

4

LEGENDA:
1 - Postojeći kotao Metal Preševo - 800kW
2 - Postojeći kotao EMO Celje - 582kW
3 - Postojeće cirkulacione pumpe
IMP - GHN DN100
4 - Elektro orman
5 - Kompaktna podstanica Feniks-Niš
snaga: Q = 630kW; 100/80C - 90/70C
6 - Sistem za automatsko održavanje pritiska Feniks-Niš
model: DSU-S2, 300l

3ES DOO BEOGRAD, PIB:107287248
Kičevska 10/3 - 11 104 Beograd
Glavni projektant:

Investitor:

OPŠTINA PREŠEVO
Maršala Tita br.36, Preševo

Objekat:

OSNOVNA ŠKOLA "IBRAHIM KELJMENDI"
k.p. 5529/1 - KO Preševo

Marko Milošević, dipl.maš.ing.
Broj licence: 330 D 282 06
Odgovorni projektant:

Marko Milošević, dipl.maš.ing.
Broj licence: 330 D 282 06
Pečat i potpis odgovornog projektanta:

Crtež:

OSNOVA KOTLARNICE
- novoprojektovano stanje -

- Postojeća deonica

Vrsta tehničke dokumentacije:

- Novoizgrađena deonica

IDR - Idejno rešenje
Datum:

- Odvod PPR

Nov. 2019

Razmera:

1 : 50

Naziv projekta:

6 - Mašinski projekat
Br. teh. dokumentacije:

0111/19- 6.IDR-TP1

Br.lista:

9

Z
SZ

JZ

J

S

JI

SI

I

TP2-Gimnazija
DN125 - 900kW

D3-Ø168,3/250
1335kW

D11-DN125
900kW
ŠP11
0+034.820

D11-Ø139,7/225
900kW

3ES DOO BEOGRAD, PIB:107287248
Kičevska 10/3 - 11 104 Beograd
Glavni projektant:

Investitor:

OPŠTINA PREŠEVO
Maršala Tita br.36, Preševo

Objekat:

SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA I GIMNAZIJA "SKENDERBEG"
k.p. 5528 - KO Preševo

Marko Milošević, dipl.maš.ing.
Broj licence: 330 D 282 06
Odgovorni projektant:

Marko Milošević, dipl.maš.ing.
Broj licence: 330 D 282 06
Pečat i potpis odgovornog projektanta:

Crtež:

SITUACIONI PLAN
Srednja tehnička škola i Gimnazija "Skenderbeg"

Vrsta tehničke dokumentacije:

IDR - Idejno rešenje
Datum:

Nov. 2019

Razmera:

1 : 250

Naziv projekta:

6 - Mašinski projekat
Br. teh. dokumentacije:

0211/19- 6.IDR-TP2

Br.lista:

10

-0.50

6
DN 125

59.9984

DN 125

LEGENDA:
DN 125

3

1 - Postojeći kotao Metal Preševo - 600kW
2 - Postojeća cirkulaciona pumpa
IMP - GHN DN100
3 - Hidraulička skretnica 100l - DN125
4 - Dnevni rezervoar goriva, donja kota 2,1m
5 - Elektro orman
6 - Kompaktna podstanica Feniks-Niš
snaga: Q = 900kW; 100/80C - 90/70C
7 - Sistem za automatsko održavanje pritiska Feniks-Niš
model: DSU-S3, 400l

5

DN 125

+/-0.00

7

DN100

2

DN100

4
1

- Postojeća deonica

1

- Novoizgrađena deonica
DN100

DN100

- Dograđena prostorija
- Odvod PPR

3ES DOO BEOGRAD, PIB:107287248
Kičevska 10/3 - 11 104 Beograd
Glavni projektant:

Investitor:

OPŠTINA PREŠEVO
Maršala Tita br.36, Preševo

Objekat:

SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA I GIMNAZIJA "SKENDERBEG"
k.p. 5528 - KO Preševo

Marko Milošević, dipl.maš.ing.
Broj licence: 330 D 282 06
Odgovorni projektant:

Marko Milošević, dipl.maš.ing.
Broj licence: 330 D 282 06
Pečat i potpis odgovornog projektanta:

Crtež:

OSNOVA KOTLARNICE
- novoprojektovano stanje -

Vrsta tehničke dokumentacije:

IDR - Idejno rešenje
Datum:

Nov. 2019

Razmera:

1 : 40

Naziv projekta:

6 - Mašinski projekat
Br. teh. dokumentacije:

0211/19- 6.IDR-TP2

Br.lista:

11

Z
SZ

JZ

J

S

JI

SI

I

TP3-Policijska stanica
DN50 - 150kW
D10-DN50
150kW
3ES DOO BEOGRAD, PIB:107287248
Kičevska 10/3 - 11 104 Beograd
Glavni projektant:

Investitor:

OPŠTINA PREŠEVO
Maršala Tita br.36, Preševo

Objekat:

POLICIJSKA STANICA PREŠEVO
k.p. 4092/2 - KO Preševo

Marko Milošević, dipl.maš.ing.
Broj licence: 330 D 282 06
Odgovorni projektant:

Marko Milošević, dipl.maš.ing.
Broj licence: 330 D 282 06
Pečat i potpis odgovornog projektanta:

Crtež:

SITUACIONI PLAN
Policijska stanica Preševo

Vrsta tehničke dokumentacije:

IDR - Idejno rešenje
Datum:

Nov. 2019

Razmera:

1 : 200

Naziv projekta:

6 - Mašinski projekat
Br. teh. dokumentacije:

0311/19- 6.IDR-TP3

Br.lista:

12

-1.00
DN65

DN50-90/70C

2

DN50

DN50

LEGENDA:

DN65

1 - Postojeći kotao MIP Ćuprija - 250kW
2 - Postojeća cirkulaciona pumpa
IMP - GHN DN40
3 - Membranska ekspanziona posuda 200l
4 - Elekrto orman
7 - Kompaktna podstanica Feniks-Niš
snaga: Q = 150kW; 100/80C - 90/70C
8 - Membranska ekspanziona posuda 150l

7

1
3
DN 100

DN 100

DN 100

4
8

+/-0.00

- Postojeća deonica
- Novoizgrađena deonica

+/-0.00

- Dograđena prostorija
- Odvod PPR

3ES DOO BEOGRAD, PIB:107287248
Kičevska 10/3 - 11 104 Beograd
Glavni projektant:

Investitor:

OPŠTINA PREŠEVO
Maršala Tita br.36, Preševo

Objekat:

POLICIJSKA STANICA PREŠEVO
k.p. 4092/2 - KO Preševo

Marko Milošević, dipl.maš.ing.
Broj licence: 330 D 282 06
Odgovorni projektant:

Marko Milošević, dipl.maš.ing.
Broj licence: 330 D 282 06
Pečat i potpis odgovornog projektanta:

Crtež:

OSNOVA KOTLARNICE
- novoprojektovano stanje -

Vrsta tehničke dokumentacije:

IDR - Idejno rešenje
Datum:

Nov. 2019

Razmera:

1 : 40

Naziv projekta:

6 - Mašinski projekat
Br. teh. dokumentacije:

0311/19- 6.IDR-TP3

Br.lista:

13

Š2
0+859.206

D6-Ø139,7/225
960kW

D4-Ø139,7/225
1185kW

D5-Ø139,7/225
1000kW
D9-DN32
40kW

SI

JZ

JI

I

Z

SZ

S

J

TP4-Centar za soc.rad.
DN32 - 40kW
D13-Ø76,1/140
Rezerva:185kW
3ES DOO BEOGRAD, PIB:107287248
Kičevska 10/3 - 11 104 Beograd
Glavni projektant:

Investitor:

OPŠTINA PREŠEVO
Maršala Tita br.36, Preševo

Objekat:

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
k.p. 4099/17 - KO Preševo

Marko Milošević, dipl.maš.ing.

Š3
0+003.326

Broj licence: 330 D 282 06
Odgovorni projektant:

Marko Milošević, dipl.maš.ing.
Broj licence: 330 D 282 06
Pečat i potpis odgovornog projektanta:

Crtež:

SITUACIONI PLAN
Centar za socijalni rad

Vrsta tehničke dokumentacije:

IDR - Idejno rešenje
Datum:

Nov. 2019

Razmera:

1 : 250

Naziv projekta:

6 - Mašinski projekat
Br. teh. dokumentacije:

0411/19- 6.IDR-TP4

Br.lista:

14

LEGENDA:
1 - Postojeći kotao Metal Preševo - 30kW
2 - Postojeća cirkulaciona pumpa
THS - DN32
IMP - GHN DN150
3 - Membranska ekspanziona posuda 35l-postojeća
4 - Kompaktna podstanica Feniks-Niš
snaga: Q = 40kW; 100/80C - 90/70C

DN 32
DN 32

5

4

+0.05

- Postojeća instalacija potis/povrat

DN 32
DN 32 DN 32

+/-0.00

5 - Membranska ekspanziona posuda 50l

DN 32

2

- Novoizgrađena deonica
1

- Odvod
3

3ES DOO BEOGRAD, PIB:107287248
Kičevska 10/3 - 11 104 Beograd
Glavni projektant:

Investitor:

OPŠTINA PREŠEVO
Maršala Tita br.36, Preševo

Objekat:

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
k.p. 4099/17 - KO Preševo

Crtež:

OSNOVA KOTLARNICE
- novoprojektovano stanje -

Marko Milošević, dipl.maš.ing.
Broj licence: 330 D 282 06
Odgovorni projektant:

Marko Milošević, dipl.maš.ing.
Broj licence: 330 D 282 06
Pečat i potpis odgovornog projektanta:

Vrsta tehničke dokumentacije:

IDR - Idejno rešenje
Datum:

Nov. 2019

Razmera:

1 : 40

Naziv projekta:

6 - Mašinski projekat
Br. teh. dokumentacije:

0411/19- 6.IDR-TP4

Br.lista:

15

D6-Ø139,7/225
960kW

D8-DN100
580kW

TP5-Dom kulture
DN100 - 580kW

Z
JZ

SZ

J

S

3ES DOO BEOGRAD, PIB:107287248
Kičevska 10/3 - 11 104 Beograd

JI

SI

Glavni projektant:

Investitor:

OPŠTINA PREŠEVO
Maršala Tita br.36, Preševo

Objekat:

DOM KULTURE PREŠEVO
k.p. 4094/13 - KO Preševo

Marko Milošević, dipl.maš.ing.
Broj licence: 330 D 282 06
Odgovorni projektant:

Marko Milošević, dipl.maš.ing.
Broj licence: 330 D 282 06
Pečat i potpis odgovornog projektanta:

Crtež:

SITUACIONI PLAN
Dom kulture Preševo

Vrsta tehničke dokumentacije:

IDR - Idejno rešenje
Datum:

Nov. 2019

Razmera:

1 : 400

Naziv projekta:

6 - Mašinski projekat
Br. teh. dokumentacije:

0511/19- 6.IDR-TP5

Br.lista:

16

I

DN 100

DN 100
DN 100

LEGENDA:
5

1 - Postojeći kotao Metal Preševo - 500kW
2- Postojeći kotao EMO Celje - 560kW
3 - Postojeća cirkulaciona pumpa
IMP - GHN DN150
4 - Elektro orman
5 - Kompaktna podstanica Feniks-Niš
snaga: Q = 580kW; 100/80C - 90/70C

6

6 - Sistem za automatsko održavanje pritiska Feniks-Niš

DN100

DN100

model: DSU-S2, 300l
7 - Hidraulička skretnica HWR 200 - DN125
- Postojeća instalacija potis/povrat

7

4
DN100

- Novoizgrađena deonica
DN100

DN100

1

DN150

DN150

2

- Odvod PPR

DN100

DN100

M

DN100

3

3ES DOO BEOGRAD, PIB:107287248
Kičevska 10/3 - 11 104 Beograd
Glavni projektant:

Investitor:

OPŠTINA PREŠEVO
Maršala Tita br.36, Preševo

Objekat:

DOM KULTURE PREŠEVO
k.p. 4094/13 - KO Preševo

Marko Milošević, dipl.maš.ing.
Broj licence: 330 D 282 06
Odgovorni projektant:

Marko Milošević, dipl.maš.ing.
Broj licence: 330 D 282 06
Pečat i potpis odgovornog projektanta:

Crtež:

OSNOVA KOTLARNICE
- novoprojektovano stanje -

Vrsta tehničke dokumentacije:

IDR - Idejno rešenje
Datum:

Nov. 2019

Razmera:

1 : 40

Naziv projekta:

6 - Mašinski projekat
Br. teh. dokumentacije:

0511/19- 6.IDR-TP5

Br.lista:

17

Z
JZ

SZ

J

S

JI

SI

D7-DN100
380kW

TP6-Dom zdravlja
DN100 - 380kW

I

D6-Ø139,7/225
960kW

3ES DOO BEOGRAD, PIB:107287248
Kičevska 10/3 - 11 104 Beograd
Glavni projektant:

Investitor:

OPŠTINA PREŠEVO
Maršala Tita br.36, Preševo

Objekat:

DOM ZDRAVLJA PREŠEVO
k.p. 4094/20 - KO Preševo

Marko Milošević, dipl.maš.ing.

D8-DN100
580kW

Broj licence: 330 D 282 06
Odgovorni projektant:

Marko Milošević, dipl.maš.ing.
Broj licence: 330 D 282 06
Pečat i potpis odgovornog projektanta:

Crtež:

SITUACIONI PLAN
Dom zdravlja Preševo

Vrsta tehničke dokumentacije:

IDR - Idejno rešenje
Datum:

Nov. 2019

Razmera:

1 : 200

Naziv projekta:

6 - Mašinski projekat
Br. teh. dokumentacije:

0611/19- 6.IDR-TP6

Br.lista:

18

DN 80

DN 80

-2.40

DN 80

7
6

+/-0.00
2

1

DN100

pad 2‰

3

3
DN100

DN100

+/-0.00

DN100
DN100

DN100

4

pad 2‰

DN100

pad 2‰

DN100

pad 2‰
pad 2‰

5

LEGENDA:
1 - Postojeći kotao na čvrsto gorivo Metal Preševo - 350kW
2 - Postojeći kotao na čvrsto gorivo Metal Preševo - 400kW
3 - Recirkulaciona pumpa Sever RS40
4 - Postojeća cirkulaciona pumpa Sever RS65
5 - Elektro orman
6 - Kompaktna podstanica Feniks-Niš
snaga: Q = 380kW; 100/80C - 90/70C
7 - Sistem za automatsko održavanje pritiska Feniks-Niš
model: DSU-S1, 200l
- Postojeća deonica

3ES DOO BEOGRAD, PIB:107287248
Kičevska 10/3 - 11 104 Beograd
Glavni projektant:

Investitor:

OPŠTINA PREŠEVO
Maršala Tita br.36, Preševo

Objekat:

DOM ZDRAVLJA PREŠEVO
k.p. 4094/20 - KO Preševo

Marko Milošević, dipl.maš.ing.
Broj licence: 330 D 282 06
Odgovorni projektant:

Marko Milošević, dipl.maš.ing.
Broj licence: 330 D 282 06
Pečat i potpis odgovornog projektanta:

Crtež:

OSNOVA KOTLARNICE
- novoprojektovano stanje -

- Novoizgrađena deonica

Vrsta tehničke dokumentacije:

- Odvod PPR

Datum:

IDR - Idejno rešenje
Nov. 2019

Razmera:

1 : 50

Naziv projekta:

6 - Mašinski projekat
Br. teh. dokumentacije:

0611/19- 6.IDR-TP6

Br.lista:

19

017/415 - 744; 063/421 - 018 Атеље за пројектовање и инжењеринг "Г Е А" - Врање 063/421 - 018; 017/415 - 744
ул. Партизанска бр.10/А26, 17500 Врање

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА

« A R H I P L A N » D.О.О.
Za planiranje, projektovanje i konsalting
ARANDJELOVAC
34 300 Arandjelovac, ul. Kneza Mihaila br. 66
PIB: 103421790; matični broj: 17576259; šifra delatnosti: 7111

Tel: 034/70-30-10, 70-30-11, 70-30-12
Tel/faks: 034/70-30-10 Е-mail: office@arhiplan.org
Žiro račun: 205 – 134175 – 16

Broj: 397/19-001
Datum: 30.09.2019.

Opštinska uprava opštine Preševo
Odeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne poslove
i zaštitu životne sredine
17 523 PREŠEVO
Maršala Tita br. 36

PREDMET:

MIŠLJENJE (u vezi zahteva za izgradnju toplane na kp.br. 1790 KO Preševo)

Kao obrađivači planskog dokumenta (Izmena i dopuna PGR Preševo, “Sl.glasnik opštine Bujanovac”, br.
26/15), povodom Vašeg zahteva, dostavljamo mišljenje u vezi zahteva za izgradnju toplane na kp.br.
1790 KO Preševo.
Predmetna parcela je državnoj svojini Republike Srbije, a držalac je Opšina Preševo.
Prema grafičkom prilogu broj 3. - “Planirana funkcionalna organizacija prostora sa pretežnom planiranom
namenom površina u građevinskom području”, veći deo predmetne parcele je namenjen za “Ostale javne
objekte” a manji deo predmetne parcele je namenjen za “javnu saobraćajnu površinu”.
U poglavlju 3.2. Opšta pravila gradjenja na gradjevinskom zemljištu, Vrsta i namena objekata koji se
mogu graditi, navedeno je, pod petom alinejom sledeće: “objekti javnih službi, objekti saobraćajne i
komunalne infrastrukture (vodoprivredne, energetske, telekomunikacione, gasovodi.....)”.
U poglavlju 3.3. Posebna pravila gradjenja na gradjevinskom zemljištu, 3.3.1. Objekti javnih namena, u
trećem stavu, navedeno je: “Za potrebe urbanističko-arhitektonskog oblikovanja objekata i površina javne
namene (osim za radove na rekonstrukciji, sanaciji, adaptaciji, tekućem i investicionom održavanju),
potrebna je izrada urbanističkog projekta”.
Članom 61. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji, predviđeno je: “Urbanističkim projektom za
urbanističko-arhitektonsku razradu lokacije može se utvrditi promena i precizno definisanje planiranih
namena u okviru planom definisanih kompatibilnosti, prema proceduri za potvrđivanje urbanističkog
projekta utvrđenoj ovim zakonom”.
Shodno navedenom, smatramo da je neophodno za predmetnu lokaciju izraditi Urbanistički projekat, uz
primenu čl. 61. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji i precizirati, na taj način, planiranu namenu.
U važećem planskom dokumentu, za predmetnu parcelu, osim građevinske linije koja je prikazana na
grafičkom prilogu broj 6, nisu određeni drugi urbanistički parametri, pa ih treba odrediti i precizirati u
Urbanističkom projektu, shodno opštim pravilima građenja. Neophodna je i izrada projekta parcelacije, u
cilju formiranja građevinske parcele.
S poštovanjem,
D i r e k t o r,
__________________
Dragana Biga, d.i.a.

