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Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове Општинске
управе Општине  Владичин Хан, решавајући по захтеву Општине Владичин Хан, ул.
xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, који је поднео пуномоћник Марија Андрејевић из xxxxxxxxxxx,
Служба за инвестиције ОУ Владичин Хан, а на основу члана 53а. 54. 55. 56. и 57. Закона о
планирању и изградњи РС, („Сл. Гласник РС“, број 72/09, 81/09, 24/2011, 121/2012, 132/2014,
145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020 и 52/2021), Правилника о класификацији објеката
(„Сл. Гласник РС“, број 22/2015), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем („Сл. Гласник РС“, број 68/2019), Уредбе о локацијским условима („Сл.
Гласник РС“, број 115/2020), Плана генералне регулације насеља Владичин Хан („Сл. гласник
Града Врања број 11/2021) и Првих измена и допуна Плана генералне регулације насељa
Владичин Хан  (Сл. Гласник Града Врања, број 35/2021), издаје

ЛОКАЦИЈСКЕ  УСЛОВЕ

за изградњу примарног цевовода за водоснабдевање на делу улице Б.Станковића на
кп.бр. 1225/1 и 102/1 обе КО Владичин Хан, oбјекат категорије Г, класификациони број
222210 – локални водоводи за дистрибуцију воде, дужине 219м,. На парцели се задржавају
постојећи објекти.

Правила грађења се утврђују на основу Плана генералне регулације насеља Владичин Хан
(„Сл. гласник Града Врања број 11/2021) и Првим изменама и допунама Плана генералне
регулације насељa Владичин Хан  (Сл. Гласник Града Врања, број 35/2021),  по коме се
предметна локација налази малим делом у зони 1 - „Центар“, а претежним делом у зони 3 –
„Големи рид“.

Правила грађења која важе за кат. парцеле број 1225/1 и 102/1 обе КО Владичин Хан, а
везано за реализацију објеката и површина јавне намене - локални водоводи за дистрибуцију
воде:

Хидротехничка инфраструктура

Предходне констатације

Генерално, као опште констатације може се навести следеће:

Конфигурација терена и хидрографија морају имати утицаја на решење хидротехничке
инфраструктуре.Наиме, насеље Владичин Хан налази се, издужено, на левој и десној
обали Јужне Мораве.



Може се констатовати да водоводни и канализациони систем овог насеља нису решени
нити изграђени у обиму како је и колико је потребно односно, па их треба предвидети;
Водоводни систем поред насеља Владичин Хан, у границама Плана обухвата и
једанаест насеља која се налазе изван граница Плана. Канализациони систем односи се
само на насеље у границама Плана.
За техничко решење водовода и канализације постоје само решења стара преко 25
година, која се више не могу сматрати релевантним,
У оквиру Плана генералне регулације, код ове инфраструктуре предмет треба да буду
примарни објекти ових  система и системи као такви.

Изворишта

Водовод користи два изворишта и то:

Изворишта речне воде која се узима из система ХЕ “Власина“. Конкретније из система
ХЕ “Врла 4“.
Друго извориште: подземна вода из приобаља Јужне Мораве, на локалитету
„Лепеница“.
Инсталисани радни капацитет постројења за производњу воде за пиће „Полом“ износи
120 l/s.
Радни капацитет црпне станице „Сува Морава“ којом се у дистрибуциони систем
потискује вода из изворишта „Сува Морава“ је око 55 l/s.

Дистрибуциони систем

Према конфигурацији терена  и положају резервоара подручје је подељено у две висинске
зоне: ниска до коте терена 375mнм и висока зона. Ове зоне нису регуларно дефинисане у
функционалном смислу. Дужина водоводне мреже износи 92km. Према величини пречника,
структура водоводне мреже већих профила цевовода је следећа:

Æ500m .................... 2.243m
Æ400m ................... 1.076m
Æ300m ………....…11.500m
Æ150-250 …..….… 33.849m

У подацима који су добијени од надлежних институција наводи се да водоводна мрежа није
квалитетна и да постоје знатни губици воде у мрежи.Трасе постојећих водоводних
инсталација преузете су из катастра водова и приказане на графичком прилогу Студија
стања водоводне мреже општине Владичин Хан "Мреже и објекти инфраструктуре-
водоснабдевање и каналисање".

Дуж свих саобраћајница планирана је изградња водоводне мреже. Положај мреже је у
коловозу, на хоризонталном одстојању од 0,5-1,0m у односу на ивицу коловоза.

Резервоари

Постоје два резервоара који се налазе на локацији Калиманце. Један резервоар је на коти
400mнв и има запремину 1.000m³. Други резервоар је на коти 405mнв и његова запремина је
360,0m³.

Правила за хидротехничку инфраструктуру  

Код постављања траса хидрротехничке инфраструктуре треба водити рачуна о следећем:



да будући водовод и канализација не угрожавају објекте (и приликом изградње и када
буду у погону),
да други објекти са њиховим пратећим дешавањем не угрожавају водовод и
канализацију у погону као и да омогуће њихово редовно одржавање,
да трасе водовода и канализације буду постављене тако да се под повољним условима
на њих могу прикључити објекти које треба да опслужују,
да се траса водовода и канализације усагласи са осталим наменама терена,
да се води рачуна о геотехничким и хидрогеолошким карактеристикама терена,
имајући у виду и грађење и погон са одржавањем.

Положај у односу на друге инсталације и објекте

Код одређивања траса водовода и канализације треба испунити захтеве у односу на друге
инсталације и објекте. Ови услови произилазе из карактеристика појединих инсталација
имајући у виду и изградњу и погон. Ови услови су базирани на прописима који важе у овој
области и дати су у наредној табели.

Табела 10: Положај у односу на друге инсталације и објекте:

Врста комуналне инсталације (објекта) потребно минимално одстојање [m]

водовод канализација

до грађевинске линије(до темеља објекта) 5 5

енергетски каблови 1,0 1,0

телекомуникациони, сигнални каблови 1,0 1,0

гасовод ниског и средњег притиска 1,5 1,5

гасовод високог притиска 3,5 3,5

стуб уличног осветљења 1,5 1,5

ивичњак саобраћајнице 1,5 1,5

стабло дрвета(значајнијег) 2,0 2,0

водовод - 1,5-2,0

канализација 1,5-2,0 -



 

По правилу, полазећи од објекта, ближа грађевинској линији постављају се плиће
инсталације, а даље оне које се постављају на већим дубинама.

У улицама са великим попречним нагибом терена у којима се куће са ниже стране улице
прикључују на канализацију у тој улици, трасу канализације је потребно водити у тротоару
са ниже стране улице, а у улицама са малим попречним нагибом терена трасу канализације
водити средином улице.

Код државних путева, минимална удаљеност инсталација 3,0m од крајње тачке попречног
профила - ножице усека или насипа, или спољње ивице путног канала за одводњавање
(изузетно другачије уз обавезну Управљача државног пута).

Уколико није могуће задовољити услове полагања и вођења инсталација у појасу државног
пута прописане у овом поглаљу, неопхпдно је извршити адекватну заштиту трупа
предметног пута.

 

Код укрштања инсталација водити рачуна о следећем:

да  водоводне цеви  буду  постављене изнад канализација, с тим што по потреби може
бити предвиђена заштита водовода (цев у цев)
Код укрштања са електро-кабловима треба водити рачуна о свим аспектима
безбедности како код изградње, тако и у фазама које се појављују у погону.

 

Код пролаза водовода, односно канализације испод водотока (површинских или уцевљених)
у првом плану се мора водити рачуна о следећем :

условима код изградње,
стабилности у погону
условима за одржавање
погонској сигурноости( дупли цевоводи, дупли канал, ако треба)
ако је примењено решење са сифоном, о условима одржавања, о евакуацији ваздуха,
односно о функционалности.

Дубина укопавања код водовода произилази из захтева стабилности, т.ј. да цевовод не буде
повређен, од саобраћаја. Оквирно, надслој изнад темена цеви треба да буде 1,5 m.

Дубина укопавања канализације мора бити таква да се на исправан начин може извршити
прикључење објекта и подови морају бити такви да се обезбеде повољни хидраулични
услови течења у каналима.

Избор материјала за водовод и канализацију врши се у пројекту. По правилу треба
употребљавати материјал реномираних произвођача, где постоје дужи искуствени подаци да
се ради  о квалитетним материјалима. Погрешан је  став ако се води рачуна само о ниској
набавној цени. Важно је да се у оквиру једног система не уппотребљавају више врста
материјала, јер то отежава одржавање.

Остала правила за пројектовање и извођење



Водоводну мрежу пројектовати и градити тако да се реализује циркуларни систем
(прстенасти), да буду задовољени захтеви из противпожарне заштите (минимални пречник
100,0mm) и потребан минимални притисак.

За прикључке на водовод већих потрошача, где је пречник прикључка 50,0mm и већи треба
решити са регуларним одвојцима са затварачем.

Прикључење појединих потрошача извршити преко прикључних шахтова.

Водомер може бити смештен у подруму зграде или у посебном склоништу одговарајућих
димензија, односно прикључном шахту из којег се разводе прикључци за више потрошача,
према прописима општине. Потребно је следеће:

да водомер буде приступачан радницима комуналног предузећа ради очитавања,
да водомер буде заштићен од било каквих повреда,
да буде заштићен од замрзавања код ниских температура.

За противпожарну заштиту, када је  у питању водовод, одлуке о томе како ће се гасити пожар
у одређеном месту, доноси се  у сагласности са надлежном ватрогасном организацијом. На
водоводној мрежи се поставаљају хидранти који могу служити за гашење пожара и прање
улица. Хидранти могу бити подземни или надземни и постављају се на растојању до 80,0m.
Минималан притисак у водоводној мрежи не може бити мањи од 250kpa.

Ако се гашење пожара врши ватрогасним возилима мора бити омогућен приступ возилима
око објеката који се штите. Потребно је одредитити хидранте где се ватрогасно возило пуни
водом. Забрањено је извођење физичке везе градске водоводне мреже са мрежама другог
изворишта: хидрофори, бунари и пумпе.

Канализацију треба решавати по сепарационом систему. У канализацију за отпадне воде, не
дозвољава  се увођење атмосферске воде. Минимални пречник канала за отпадне воде мора
бити 200mm, под условом да има потребан капацитет. 

Рачунско пуњење канала треба узети 0,6 D, где је D унутрашњи пречник канала.

Канале пројектовати тако да минималне брзине буду веће од 7,0m/s. Тиме се спречава
таложење у каналу.

Не дозвољава се диспонирање отпадних вода преко септичких јама, т.ј. обавезно у густо
насељеним местима треба изградити канализације. Само код усамљених  објеката могу се
урадити решења са септичким јамама. Септичке јаме треба да буду грађене према
санитарним прописима, што важи и за њихово одржавање.

У условима где постоји изграђена канализација за отпадне воде, власници објеката дужни су
да објекте прикључе на канализацију. Канализациона мрежа треба да буде опремљена
објектима према прописима. Шахтови се морају обавезно предвидети на сваком споју
канала, на местима промене правца трасе и на местима промене нагиба нивелете. У
правцима, шахтове не треба постављати на већем растојању  од 50,0m. Ревизиони силази
треба да буду покривени округлим поклопцима. Код канала за отпадне воде на поклопцу
треба да буде минимум отвора ради вентилације, како би се спречило уливање веће количине
атмосферске воде које би оптерећивале канале и постројења за пречишћавање отпадних
вода. 

Прикључење потрошача извршити преко шахтова и у колико је то неопходно, због
удаљености прикључног шахта, изградити секундарни вод канализације за више потрошача.



Вода из дренажа, сме се уводити у канализацију за отпадне воде само ако је максималан
доток воде из дренаже веома мали и ако не постоји други начин где би се воде из дренаже
испуштале (случајеви када не постоји канализација за атмосферске воде или какав поток).

За одвођење атмосферских вода користи се канализација за те воде. У мањим насељима,
посебно када су нагиби терена значајни и када је отицање воде ефикасно може се
предвидети решење канализације по непотпуном сепарационом систему, т.ј. без
канализације за атмосферске воде које се тако евакуишу риголама најкраћим путем.

Минимални пречник канала за атмосферске воде не треба да буде испод 300mm. Рачунско
пуњење узети 100%. Не треба дозволити веће брзине од 5,0m/s. За уобичајне насељске 
услове канализацију за атмосферске воде треба рачунати за кише 50% вероватноће јављања,
а димензионирање извршити према рационалној методи.

Сливници за увођење воде у канализацију постављају се на растојању до 50,0m и на
раскрсницама. У зависности од количине воде треба изабрати тип сливничке решетке.
Сливник може бити прикључен на канализацију било преко рачве или на ревизиони силаз.

Ако у води која се уводи у канализацију за атмосферске воде (паркинзи, фабрички круг и
слично) има уља, нафте, бензина и слично, треба предвидети сепараторе да се они издвоје и
посебно уклоне.

Да би се избегло уношење ризле и ситног камена у канализацију потребно је на свим
канализационим поклопцима уградити сито (ЈУС МЈ6.226).

Индустријске отпадне воде разних врста  могу бити уведене само у канализацију за отпадне
воде. Ако је у питању нека већа индустрија може постојати и посебна канализација. У
зависности од квалитета отпадне индустриске воде доноси се одлука да ли мора постојати 
предтетмен пре увођења у канализацију. Само оне воде које нису загађене, као воде од
хлађења, могу бити уведене у канализацију за атмосферске воде.

Забрањено је грађење сталних или постављање привремених објеката по траси (објектима)
водовода и канализације који би сметали функционисању и одржавању објеката водовода и
канализације.

Црпне станице на водоводу или канализацији треба да су лоциране тако да се могу оградити
са минималном зоном санитарне заштите, како се предвиђа санитарним прописима. Ако се
мора поступити другачије, онда то треба урадити у сагласности са надлежним санитарним
органом.

Зоне санитарне заштите на извориштима, око каптажних  објеката, око резервоара, црпних
станица, постројења за производњу пијаће воде и постројења за третман отпадних вода
предвиђају се према одговарајућим санитарним прописима. Постројења за третман
отпадних вода морају бити изван насељених места на удаљености од најмање  1.000,0m.

Појас заштите око магистралних цевовода мора бити најмање 3,0m у слободном простору
где није дозвољено сађење дрвеће. Забрањена је изградња објеката и сађење засада над
разводном мрежом водовода и канализације. Власник непокретности које се налази испод,
изнад или поред комуналних објеката (водовод и канализација) не може обављљати радове
који би ометали примање комуналних услуга.

Приликом трасирања нове водоводне и канализационе мреже инсталације постављати у
границама постојеће или планиране уличне регулације.



За постављање водовода и канализације на терену изван граница урбаног подручја треба
настојати да се траса постави поред путева ради боље приступачности  код одржавања.
Положај трасе поред путева утврђује се у сагласности са предузећем које је надлежно за
одржавање путева и у зависности од конкретне ситуације. Пројектовање и  изградња
објеката водовода и канализације, као грађевинских објеката, регулисано је са више
техничких прописа које треба поштовати и код пројектовања и код изградње.

 

Услови за пројектовање и прикључење од имаоца јавних овлашћења:

ЈП за водоснабдевање и канализацију „Водовод“ Владичин Хан, Услови за
пројектовање и прикључење бр. 737 од 28.03.2022.год. са Обавештењем бр. 2190/22 од
21.07.2022.године,
ЈП за комунално уређење Владичин Хан, Услови за пројектовање бр. 1072 од
02.08.2022.године,
Телеком Србија – Дирекција за технику Ниш, Технички услови за пројектовање и
извођење радова,  број Д211-295525/3-2022 од 25.07.2022.године,
Електродистрибуција Србије - Огранак Врање, Услови за укрштање и паралелно
вођење бр. 8Т.1.1.0-Д-07.06-323227-22 од  29.07.2022. године,
Заштита животне средине РС – Ова врста објекта се не налази на Листи 1 -  пројекти
за које се обавезно израђује процена утицаја и на Листи 2 – пројекти за које се
процењује значајан или могућ утицај на животну средину, те не подлеже процедури
процене утицаја,

Сви напред побројани услови саставни су део локацијских услова и морају бити
испоштовани по сваком наводу приликом пројектовања  и извођења радова. За све
настале штете због непоштовања неког од издатих услова од стране јавних предузећа,
трошкове сноси инвеститор.

 

ПОСЕБНИ УСЛОВИ:

Инвеститор је дужан да приликом извођења радова не оштети суседне објекте, а ако дође до
оштећења  да евентуалну штету надокнади.

Инвеститор је у обавези да изради пројектно-техничку документацију у складу са Законом о
планирању и изградњи РС („Сл. Гласник РС“, број 72/09, 81/09, 24/2011, 121/2012, 132/2014,
145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020 и 52/2021) и Правилником којим се уређује
садржина техничке документације.

Инвеститор је у обавези да прибави техничку документацију и да се посебним
електронским захтевом обрати овом одељењу преко Система електронске обједињене
процедуре за добијање грађевинске дозволе, а у складу са чл. 135. Закона о планирању и
изградњи РС („Сл. Гласник РС“, број 72/09, 81/09, 24/2011, 121/2012, 132/2014, 145/2014,
83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020 и 52/2021).

 

Локацијски услови важе две године од дана издавања или до истека важења грађевинске
дозволе издате у складу са тим условима, за катастарску парцелу за коју је поднет захтев.



Подносилац захтева може поднети захтев за измену једног или више услова за пројектовање,
односно прикључење објекта на инфраструктурну мрежу у ком случају се врши измена
локацијских услова.

 

Уз захтев за издавање локацијских услова је приложено идејно решење дела примарног
цевовода за водоснабдевање од постојеће шахте у ул. Б. Станковића израђено од стране ПР
„VIK INŽENjERING“, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, под бр. 23/2022 од 09.06.2022.године
(главна свеска и пројекат водоводне мреже).

 

У оквиру обједињене процедуре надлежни орган је по службеној дужности прибавио горе
наведене услове за пројектовање од стране имаоца јавних овлашћења,  Уверење за водове
Службе за катастар водова Врање под бр. 952-04-308-356/2022 од 13.07.2022.године и копију
плана издату од Службе за катастар непокретности Владичин Хан бр. 952-04-074-14765/2022
од 19.07.2022.године.

 

Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове Општинске
управе Општине Владичин Хан је ценило приложене доказе, па је на основу члана 53а. 54.
55. 56. и 57. Закона о планирању и изградњи РС („Сл. Гласник РС“, број 72/09, 81/09,
24/2011, 121/2012, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020 и 52/2021),
Правилника о класификацији објеката („Сл. Гласник РС“, број 22/2015), Правилника о
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. Гласник РС“, број
68/2019), Плана генералне регулације насеља Владичин Хан („Сл. гласник Града Врања број
11/2021) и Првих измена и допуна Плана генералне регулације насељa Владичин Хан  (Сл.
Гласник Града Врања, број 35/2021), одлучено као у диспозитиву локацијских услова.

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: На издате локацијске услове се може поднети
приговор надлежном општинском већу у року од три дана од дана достављања локацијских
услова.

                                                                       

САМОСТАЛНИ САВЕТНИК                                           РУКОВОДИЛАЦ  ОДЕЉЕЊА

    Милош Јовановић, д.и.а.                                           Љиљана Мујагић, дипл. пр. планер


