ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ИНЖЕЊЕРИНГ И КОНСАЛТИНГ „АУЛА“ Д.О.О.
11147 Београд, Ул. Краљевачких жртава бр.1а ; тел / факс +381 11 38 08 186

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
ЗА ИЗГРАДЊУ САОБРАЋАЈНИЦЕ - ДЕО УЛИЦЕ СТЕВАНА
ХРИСТИЋА ИЗМЕЂУ УЛИЦА ВИШЊИЧКЕ И УРАЛСКЕ

ИНВЕСТИТОР:

„Minel kotlogradnja real estate“ д.о.о. , Ул. Уралска бр.
3, Београд.
за потребе Дирекције за грађевинско земљиште и
изградњу ЈП, Београд, Његошева 84

ОБРАЂИВАЧ УП-а:

ПД „АУЛА“ Д.О.О , Београд

Одговорни урбаниста:

дипл. инж. арх. Милена Стeвановић Шаљић

Сарадници :
За ИДР саобраћајнице :

дипл.инж.грађ. Душко Гајевић

За ИДР хидротехничких инсталација:

дипл.инж.грађ. Јелица Мићић

За ИДР електроенергетских инсталација –
јавно осветљење
дипл.инж.ел. Владимир Кокиновић

Београд, октобар 2020 године

Урбанистички пројекат за изградњу саобраћајнице - део улице Стевана Христића између улица Вишњичке
и Уралске

САДРЖАЈ:
Насловна страна
Садржај
I

ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извод из АПР-а
Решење о одређивању Одговорног урбанисте
Лиценца Одговорног урбанисте
Изјава Одговорног урбанисте
II

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

A.
ОПШТИ ДЕО
1.
Правни и плански основ
2.
Повод и циљ израде УП-а
3.
Граница и обухват Урбанистичког пројекта
4.
Услови изградње
4.1.
Опис постојећег стања
4.2.
Подаци о локацији - извод из ПГР-а
Б.
5.
5.1.
5.2.
5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.
5.2.4.

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА
ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА
Инжењерско – геолошки услови
МЕРЕ ЗАШТИТЕ
Заштита културних добара
Заштита животне средине
Мере заштите од пожара
Мере за управљање отпадом

В.
7.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.
9.
10.
11.

УРБАНИСТИЧКО РЕШЕЊЕ
Технички опис
Правила за изградњу техничке инфраструктуре
Водоводна мрежа и објекти
Канализациона мрежа и објекти
Електроенергетска мрежа и објекти
Телекомуникациона мрежа и објекти
Топловодна мрежа и објекти
Гасоводна мрежа и објекти
Електроенергетске инсталације – Јавно осветљење
Зелене површине
Кретање лица са посебним потребама у простору
Смернице за спровођење

III
1.
2.
3.
4.

ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ
Шира ситуација на орто – фото снимку са границом урбанистичког пројекта
План парцелације са аналит. геодетским елементима за обележавање Р=1:500
Регулационо-нивелационо решење Р=1:500
Синхрон план инсталација Р=1:500

Урбанистички пројекат за изградњу саобраћајнице - део улице Стевана Христића између улица Вишњичке
и Уралске

IV

ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ

1.
2.
-

ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦЕ
Технички опис
Графички прилози
Ситуациони план
Подужни профил по осовини улице Стевана Христића
Нормални попречни профил и детаљ
Траг вожње меродавног возила – десна скретања
Траг вожње меродавног возила – десна скретања

1.
2.
-

ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА
Технички опис
Графички прилозог
Ситуациони план – водоводна и канализациона мрежа и објекти

1.
2.
-

ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА
Технички опис
Графички прилог
Ситуациони план – електроенергетске инсталације – јавно осветљење

V
-

ДОКУМЕНТАЦИЈА
Елаборат о заједничком припремању и опремању грађевинског земљишта
Копија плана парцела
Копија катастарског плана водова
Катастарско – топографски план
Услови комуналних предузећа, надлежних Секретаријата и јавних предузећа

I

ОПШТA ДOKУМЕНТАЦИЈА

Урбанистички пројекат за изградњу саобраћајнице - део улице Стевана Христића између улица Вишњичке
и Уралске

На основу члана 65. Закона о планирању и изградњи ( "Службени гласник РС", бр.
72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука
УС, 98/13-одлука УС,132/14,145/14, 83/18, 31/19, 37/19 др. закон и 9/2020) доносим
следеће:

РЕШЕЊЕ

За израду „УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ САОБРАЋАЈНИЦЕ - ДЕО
УЛИЦЕ СТЕВАНА ХРИСТИЋА ИЗМЕЂУ УЛИЦА ВИШЊИЧКЕ И УРАЛСКЕ“
“

Инвеститор: „Minel kotlogradnja real estate“ д.о.о. , Ул. Уралска бр. 3, Београд.
за потребе Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу ЈП, Београд,
Његошева 84
одређујем Одговорног урбанисту
Милену Стевановић Шаљић, дипл.инж.арх. , лиценца бр. 200 1272 11 ИКС
Чланом 62.став 2. Закона о планирању и изградњи ( "Службени гласник РС", бр. 72/09,
81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС,50/13-одлука УС,
98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/2019, 37/19 др.закон и 9/20) прописано је да
израдом Урбанистичког пројекта руководи одговорни урбаниста архитектонске струке
са одгобварајућом лиценцом.
Како Милена Стевановић Шаљић, дипл.инж.арх. испуњава Законом прописане услове
за одговорног урбанисту, донето је решење као у диспозитиву.
Ово решење је саставни део Урбанистичког пројекта.

У Београду 08.10.2020

За «АУЛА» д.о.о.

Директор: Станиша Гарчевић
_____________________

Урбанистички пројекат за изградњу саобраћајнице - део улице Стевана Христића између улица Вишњичке
и Уралске

На основу члана 65. Закона о планирању и изградњи ( "Службени гласник РС", бр.
72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука
УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 др. закон и 9/2020) :
Као Одговорни урбаниста на изради:
„УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ САОБРАЋАЈНИЦЕ - ДЕО УЛИЦЕ
СТЕВАНА ХРИСТИЋА ИЗМЕЂУ УЛИЦА ВИШЊИЧКЕ И УРАЛСКЕ“

Инвеститор : „Minel kotlogradnja real estate“ д.о.о. , Ул. Уралска бр. 3, Београд.
за потребе Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу ЈП, Београд,
Његошева 84
дајем следећу

ИЗЈАВУ
да је Урбанистички пројекат израђен у складу са Законом о планирању и изградњи,
прописима, стандардима и нормативима из области урбанистичког планирања и
Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и
урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“ број 32/19) и важеће планске
документације.

Одговорни урбаниста

Милена Стевановић Шаљић, дипл.инж.арх. ,
лиценца бр. 200 1272 11 ИКС

У Београду 08.10.2020

За «АУЛА» д.о.о.

Директор: Станиша Гарчевић
_____________________
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УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
ЗА ИЗГРАДЊУ САОБРАЋАЈНИЦЕ - ДЕО УЛИЦЕ СТЕВАНА ХРИСТИЋА ИЗМЕЂУ
УЛИЦА ВИШЊИЧКЕ И УРАЛСКЕ

A–

ОПШТИ ДЕО

1.

Правни и плански основ

Основ за израду Урбанистичког пројекта је :
 Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 24/11исправка, 64/10 - Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - Одлука УС, 50/13 - Одлука УС,
98/13 - Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/19, 37/19 и 9/2020)
 План Генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне
самоуправе –град Београд (целине I-XIX) („Сл.лист град Београда“ број 20/16,
97/16, 69/17, 96/17)
 Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и
урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“ број 32/19).
2.

Повод и циљ израде Урбанистичког пројекта

Адвокатска канцеларија „Цветковић, Скоко и Јовичић“ у име Инвеститора „Minel
kotlogradnja real estate“ д.о.о., Уралска бр. 3 из Београда обратила се „Дирекцији за
грађевинско земљиште и изградњу Београда“ ЈП, захтевом бр. 48618 од 10.09.2019
године за изградњу недостајуће инфраструктуре сагласно члану 92 Закона о
планирању и изградњи у функцији изградње и прикључења стамбено пословних
објеката у комплексу који се формира од катастарских парцела 236/1, 237, 239, 244/1,
247/1, 249/1, 252/1, 286/4 и 320/3 КО Палилула (у међувремену су наведене
катастарске парцеле спојене у једну катастарску парцелу бр. 6242 КО Палилула).
На основу издатих локацијских услова IX – 20 бр. 350 – 1867/2018 од 31.12. 2018
године и Измене локацијских услова ROP – BGDU – 31160-LOCA-13/2019; Инт.бр.
IX – 20 бр. 350 – 1636/2019 од 23.09.2019 године планирана је изградња стамбено –
пословних објеката у комплексу „BIG FASHION PARK“ укупне БРГП 146.109,68м2 са
припадајућим колским и пешачким интерним саобраћајницама, слободним зеленим и
отвореним паркинг површинама и неопходном инфраструктуром.
Прикључење планираних садржаја у оквиру комплекса на комуналну инфраструктуру,
остварује се преко инсталација у постојећим улицама у блоку и планиране
инфраструктуре у саобраћајници Стевана Христића.
Према издатим локацијским условима и условима водвода и канализације, ограничење
на локацији је прикључење планираних садржаја на јавну инфраструктуру – планирану
саобраћајницу Улицу Стевана Христића којом се остварује веза са постојећим
саобраћајницама – улицама Вишњичка и Уралска са пратећом хидротехничком
инфраструктуром и укидање постојећег колектора ОБ 70/160-120/180цм, који се налази
у оквиру осталог земљишта.
Неопходан услов за изградњу и прикључење планираних објеката је:


Израда и потврђивање урбанистичког пројекта за саобраћајницу
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и Уралске





3.

Израда пројекта препарцелације и формирање грађевинске парцеле
саобраћајнице
Изградња планиране саобраћајнице – Улица Стевана Христића, дужине око
156м са припадајућом хидротехничком мрежом
Укидање постојеће канализационе мреже у осталом земљишту и изградња
канализационог прикључка од Улице Стевана Христића до постојеће мреже.
Граница и обухват Урбанистичког пројекта

Границом Урбанистичког пројекта обухваћене су целе катастарске парцеле 159/14,
242/4, 242/5, 242/6, 244/3, 244/4, 247/4, 247/5, 247/7, 247/8, 247/9 KO Палилула које се
налазе у оквиру регулационих линија планиране саобраћајнице део Улице Стевана
Христића (ГП - С25), укупне површине око 1.573,00м2, делови катастарских парцела
159/1, 235, 169/3 и 169/2 КО Палилула (катастарске парцеле које су у регулацији
Вишњичке улице где је планирано повезивање новог и постојећег канализационог
колектора површине око 195м2) и делови катастарских парцела 247/3, 247/10 и 217/4
КО Палилула (катастарске парцеле које су у регулацији Уралске улице и где се планира
повезивање новог и постојећег канализационог колектора површине око 53м2).
Укупна површина у оквиру граница урбанистичког пројекта износи 1.821м2.
Граница Урбанистичког пројекта графички је приказана на свим графичким прилозима.
Слика бр. 1: Орто – фото шири приказ локације

Урбанистички пројекат за изградњу саобраћајнице - део улице Стевана Христића између улица Вишњичке
и Уралске

4.

Услови изградње

4.1.

Опис постојећег стања:

Постојећа саобраћајница Улица Стевана Христића делимично је изграђена и то у делу
ка улици Уралској. У делу ка Вишњичкој улици није изграђена већ се у простору где је
планирана саобраћајница налази ограда постојећих објеката, помоћни објекат и
неуређена површина.
Планирана је изградња саобраћајнице Улице Стевана Христића која повезује улице
Вишњичку и Уралску.
Улица Вишњичка је дефинисана ДУП-ом Вишњичке улице од улице Мије Ковачевића
до Сланачког пута („Сл. лист града Београда бр. 25/83) и ПДР-ом спољне магистралне
тангенте (СМТ) – 1. фаза, од Панчевачког пута (стационажа км 0+000) до приступног
пута за трафостаницу (средња стационажа км 6+650) са мостом преко Дунава и
локацијом трафостанице „Београд 20“ („Сл. лист града Београда бр. 24/13).
Улица Уралска дефинисана је ПДР-ом дела насеља Карабурма 2. зона, између улица
Уралске, патриса Лумумбе, Миријевског булевара, Маријане Грегоран, Триглавске,
Војводе Мицка и дела Вишњичке улице („Сл. Лист града Београда бр. 4/04).
4.2.

Подаци о локацији - извод из ПГР-а

На основу ПГР-а грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – град
Београд (целине I-XIX) („Сл.лист града Београда“ број 20/16, 97/16, 69/17, 97/17)
катастарске парцеле које су у обухвату овог Урбанистичког пројекта налазе се у оквиру
јавних саобраћајних површина у оквиру регулације планиране саобраћајнице Стевана
Христића (ГП С25) и у оквиру регулација саобраћајница Улица Вишњичке и Уралске
(продори за повезивање планираних инсталација канализације на постојећу мрежу у
поменутим улицама).
Улица Стевана Христића према постојећој категоризацији уличне мреже представља
улицу секундарне уличне мреже.
Према ПГР-у предметне парцеле налазе се у оквиру зоне за коју је предвиђено
директно спровођење правила грађења израдом урбанистичког пројекта.
Саобраћајне површине и примарна саобраћајна мрежа, спроводе се локацијским
условима за постојеће формиране саобраћајнице, а за планиране и аналитички
дефинисане саобраћајно-инфраструктурне коридоре, за које се на основу овог плана
формирају грађевинске парцеле, уз претходну израду урбанистичког пројекта.
На подручју за непосредну примену правила уређења и грађења овог плана,
задржавају се постојеће нивелационе коте раскрсница, а за планиране саобраћајне
површине, нивелационе коте раскрсница, дефинисаће се кроз израду урбанистичких
пројеката.
Постојеће и планиране регулационе линије, дефинисане на подручјима за непосредну
примену
правила
грађења,
обавезујуће
су
за
даље
спровођење.
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Правила грађења саобраћајне мреже
Саобраћајнице у граду сврставају се у примарну и секундарну уличну мрежу.
Примарну уличну мрежу града чине аутопут, градски аутопут, магистралне
саобраћајнице, улице I реда и улице II реда.
Секундарну уличну мрежу представљају приступне улице, интегрисане улице, колски
прилази, једносмерне колско-пешачке стазе, пешачке стазе и улице у неплански
насталим насељима.
Планом генералне регулације, у делу саобраћаја, обрађене су саобраћајнице које
припадају систему примарне уличне мреже града, поједини саобраћајни прикључци на
примарну мрежу и делови секундарне уличне мреже. Свака обрађена деоница
саобраћајнице има шифру и табеларно дат опис и начин даљег спровођења.
У случајевима када за предметни простор важи План детаљне регулације и
преиспитани планови детаљне разраде (РП или ДУП),
важе и правила за
саобраћајнице из важећег Плана.
У зонама где не важе планови детаљне регулације, односно преиспитани планови
детаљне разраде (РП или ДУП), важи регулација саобраћајница дефинисана овим
планом генералне регулације у зонама за непосредну примену правила овог плана.
Секундарна улична мрежа
Секундарна улична мрежа је најбројнија категорија градских улица и чини је сплет
интерних улица и коловоза, који служе за приступ до одређених циљева, односно
опслуге урбаних садржаја. Деле се на приступне и улице других функција у уличној
мрежи.
Приступне улице се ближе дефинишу према основној функцији коју обавља (стамбене,
пословне, трговачка и сл.), а намењене су индивидуалном и снабдевачком саобраћају,
као и паркирању. Могу бити са раздвојеним површинама по појединим видовима
саобраћаја (тротоари, коловоз и паркинзи) или интегрисаним, где се формира
јединствена површина и користи по критеријумима пешака. Могуће је да поједине
улице секундарне уличне мреже буду намењене кретању искључиво једног вида
саобраћаја, или да буду намењене за више видова собраћаја као јединствена улична
површина.
Приступне улице за двосмерни саобраћај планирати са минималном регулационом
ширином од 9.0 метара (коловоз 6 m +2x1,5m обострани тротоар).
Приступне улице за једносмерни саобраћај планирати са минималном регулационом
ширином од 6.5 метара (коловоз 3,5 + 2x1,5m обострани тротоар)
Уколико се овим саобраћајницама планира кретање аутобуског посистема ЈГПП,
ширина саобраћајне траке мора износити 3,5m, осим у случајевима просторних и
других ограничења, што ће бити прецизно дефинисано у сарадњи са Секретаријатом
за саобраћај – Дирекцијом за јавни превоз.
У осталим случајевима, што укључује и ширине приступних улица у неплански
насталим насељима,
ширину приступног пута дефинисати у сарадњи са
Секретаријатом за саобраћај. Ово правило важи само за подручја за која је обавезна
израда плана детаљне регулације, док је у зонама за непосредну примену правила
грађења овог плана рагулација дефинисана аналитичко-геодетским елементима или
границама формираних катастарских парцела саобраћајница.
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Кроз промену садржаја попречног профила доводи се до стварања утиска да је читав
улични простор намењен пешаку мада га фактички пешак и аутомобил деле. У том
смислу треба користити улични мобилијар за промене правца кретања возила, мењати
ширине улица, начин поплочавања, озелењавања...
Поред наведеног, саобраћајни систем интегрисаних улица у оквиру једног блока, у
функционалном и техничком смислу мора омогућити нормално кретање оне структуре
возила која ће га користити ( путничко возило, комунално возило, ватрогасно возило,
доставно...) сходно садржају зоне о којој се ради.
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ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА

5.1.

Инжењерско – геолошки услови

На бази инжењерскогеолошке реонизације, а за потребе планирања простора у оквиру
Плана генералне регулације извршена је категоризација терена. Тако су издвојене
четири категорије у оквиру којих су издвојени рејони. Предметни простор налази се у
оквиру Рејона IIА2.
Рејон IIА2- обухвата терене нагиба 5-10о, локално и вертикални,са нивоом подземне
воде мањим од 5m и који су у природним условима стабилни. Коришћење ових терена
за урбанизацију условљава нивелационо прилагођавање природним условима,
превентивне геотехничке мере заштите стабилности ископа и природних падина, као и
контролисано дренирање подземних вода.
Приликом коришћења овог рејона у циљу урбанизације треба да се испоштују следеће
препоруке:
-

неопходна су детаљна истраживањa микролокације како због осциловања
нивоа подземне воде и појава локалних подбаривања и замочваривања терена,
тако и због јаче стишљиве зоне муља;
- средине заступљене у површинској зони су неједнако погодне за плитко
фундирање због могућности појаве великих и неравномерних слегања. Ово се
може предупредити применом посебних геотехничких мера а у циљу постизања
захтевне носивости и спречавања штетних деформација;
- урбанизација приобаља Саве и потока изизскује спречавање речно-поточне
ерозије регулацијом обала.
У даљој фази пројектовања урадити истраживања у складу са Законом о рударству и
геолошким истраживањима („Службени гласник РС“ бр. 101/15 и 95/18) као и
Правилником о садржини Пројекта геолошких истраживања и елабората о резултатима
геолошких истраживања („Службени гласник РС“ бр. 51/96 и 45/19).
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5.2.

МЕРЕ ЗАШТИТЕ

5.2.1. Заштита културних добара
Планиране интервенције изградње саобраћајнице – улице Стевана Христића на
катастарским парцелама 159/14, 242/4, 242/5, 242/6, 244/3, 244/3, 247/4, 247/5, 247/7,
247/8, 247/9 КО Палилула између улица Вишњичка и Уралска, не смеју угрозити
културно наслеђе – археолошке слојеве локалитета „Праисторијска Карабурма“, који је
утврђен за културно добро.
Инвеститор је дужан да се благовремено, а најкасније 15 радних дана пре почетка
земљаних радова, обрати Заводу за заштиту споменика културе града Београда,
захтевом за организовање сталног археолошког надзора.
Уколико се приликом извођења земљаних радова наиђе на археолошке остатке,
извођач радова је, по чл. 109. Закона о културним добрима („Сл. гласник РС“ бр. 71/94,
52/11 – др. закон и 99/11 – др. закон) дужан да одмах, без одлагања прекине радове и
обавести Завод за заштиту споменика културе града Београда и да предузме мере да
се налаз не унушти, не оштети и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен.
Пројекат радити у складу са грађевинским стандардима, прописима и нормама везаних
за изградњу дате врсте објеката.
Услови „Завода за заштиту споменика културе града Београда“ број 0156/20 од 11.03.2020.године

5.2.2. Заштита животне средине
Извршити детаљна инжењерскогеолошко-геотехничка испитивања и хидрогеолошка
истраживања на предметном простору у складу са одредбама Закона о рударству и
геолошким истраживањима („Службени гласник РС“ бр. 101/15 и 95/18) у циљу
утврђивања адекватних услова изградње предметног саобраћајног потеза са
припадајућом инфраструктуром;
У циљу спречавања, односно смањења утицаја предметне саобраћајнице на чиниоце
животне средине, предвидети:
- изградњу ивичњака уз предметну саобраћајницу којима се спречава одливање
воде са исте на околно земљиште приликом њеног одржавања или за време
падавина,
- контролисано и максимално ефикасно прикупљање зауљених атмосферских
вода са наведене саобраћајне површине и њихово контролисано одвођење у
канализациони систем.
- Формирање дрвореда дуж предметне саобраћајнице, где год је то могуће, у
циљу снаења загађења пореклом од издувних гасова моторних возила и
заштите од буке,
За подизање дрвореда дефинисати одговарајући избор врста еколошки прилагођених
предметном простору, технологију садње, агротехничке мере и мере неге усклађене са
потребама одабраних врста (при избору садног материјала определити се за
неарелгене врсте, које су отпорне на негативне утицаје животне средине, прилагођене
локалним климатским факторима и које спадају у претежно аутохтоне); планирати
постављање дренажних цеви у зони кореновог системадрвећа и тиме обезбедити
вентилацију, прихрањивање и наводњавање стабала;
Обавезно је поштовање минималних удаљености дрвећа од одређених инсталација
(водоводне, канализационе, телекомуникационе мреже и електроенергетских водова);
размотрити могућност садње нових стабала унутар монтажних бетонских елемената са
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хоризонталноим и вертикалном заштитом, уколико није могуће испоштовати захтевана
међусобна растојања постојећих и планираних инсталација и дрвећа;
При пројектовању и изградњи водоводне мреже посебно испоштовати све опште и
посебне санитарне мере и услове прописане Законом о санитарном надзору („Сл.
Гласник РС“ бр. 125/04)
Избор материјала за изградњу канализационе мреже извршити у складу са обавезом
да се спречи свака могућност неконтролисаног изливања отпадних вода у околни
простор, што подразумева адекватну отпорност цевовода (и прикључака) на све
механичке и хемијске утицаје, укључујући и компоненту обезбеђења одговарајуће
дилатације (еластичности), због могуће геотехничке повредљивости геолошке средине
у подлози цевовода
У току извођења радова на изградњи планиране саобраћајнице са пратећом
инфраструктуром извођач радова је у обавези да:


Грађевински и остали отпадни материјал, који настане у току извођења радова
сакупи, разврста и привремено складишти на одговарајућим одвојеним местима
предвиђеним за ову наменну, искључиво у оквиру градилишта, до предаје лицу
које има дозволу за управљање овом врстом отпада (транспорт, складиштење,
поновно искоришћење, одлагање отпада); спроведе поступке за смањење
количине отпада за одлагање (посебни услови складиштења отпада и сл.),
односно одваја отпад чије се искоришћење може вршити у оквиру градилишта
или у постројењима за управљање отпадом; приликом складиштења насталог
отпада примени мере заштите од пожара и експлозија.



Обезбеди извештај о испитивању насталог неопасног и опасног отпада којим се
наградилишту управља, у складу са Законом о управљању отпадом („Сл.
Гласник РС“ бр. 36/09, 88/10 и 14/16) и Правилником о категоријама испитивању
и класификацији отпада („Сл. Гласник РС“ бр. 56/10)


-

Води евиденцију о:
Врсти, класификацији и количини грађевинског отпада који настаје на
градилишту,
Издвајању, поступању и предаји грађевинског отпада (неопасног, инертног,
опасног отпада, посебних токова отпада),

-



Попуњава Документ о кретању отпада за сваку предају отпада правном лицу, у
складу са Правилником о обрасцу Документа о кретању отпада и упутству за
његово попуњавање („СЛ. Гласник РС“ бр. 114/13) и Правилником о обрасцу
Документа о кретању опасног отпада, обрасцу претходног обавештења, начину
његовог достављања и упутству за њихово попуњавање („Сл.гласник РС“ бр.
17/17); комплетно попуњен документ о кретању неопасног отпада чува најмање
две године, а трајно чува Документ о кретању опасноготпада у складу са
законом;
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Снабдевање машина нафтом и нафтним дериватима обавља на посебно
опремљеним местима, а у случају да дође до изливања уља и горива у
земљиште одмах прекине радове и изврши санацију, односно ремедијацију
загађене површине



У случају удесних ситуација у току извођења радова, примени планиране мере
заштите за превенцију и отклањање последица (опрема за гашење пожара,
адсорбенти за сакупљање изливених и просутих натерија и др):
Услови „Секретаријата за заштиту животне средине“ V-04 број 501.2-30/2020 од 30.03.2020.године

5.2.3. Мере заштите од пожара
У складу са условима МУП – Сектор за ванредне ситуације неопходна је придржавати
се следећег:
-

-

Изворишта снабдевања водом и капацитет градске водоводне мреже који
обезбеђују довољно количине воде за гашење пожара;
Удаљеност између зона предвиђених за стамбене и објекте јавне намене и зона
предвиђених за индустријске објекте специјалне намене;
Приступне путеве и пролазе за ватрогасна возила до објеката;
Безбедносне појасеве између објеката којима се спречава ширење пожара и
експлозије, сигурносне удаљености између објеката или њихово пожарно
одвајање;
Могућност евакуације и спасавања људи.

За испуњење наведених захтева потребно је поштовати одредбе Закона о заштити од
пожара („Сл. гласник РС“ бр.111/09, 20/15 и 87/18 – др. закони), Закона о запаљивим и
горивим течностима и запаљивим гасовима („Сл. Гласник РС“, бр. 54/15) и правилника
и стандарда који ближе регулишу изградњу објеката.
Применити одредбе Правилника о техничким нормативима за приступне путеве,
окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика
од пожара („Сл. Лист СРЈ“ бр. 8/95).
Услови МУП-а – Сектор за ванредне ситуације 89/7 број 217-121/2020 од 19.02.2020.године

5.2.4. Мере за управљање отпадом
Саобраћајница намењена за пролаз комуналних возила за одвоз смећа габаритних
димензија: 8,60 х 2,50 х 3,50 м, са осовинским притиском од 10 тона и полупречником
окретања 10,00 м, ради пражњења судова за смећа, мора бити минималне ширине 3,5
м – за једносмерни и 6,0 м – за двосмерни саобраћај, са нагибом до 7%.
Потребно је обезбедити проходност и неометано кретање ком. возила у случају
непрописно паркираних возила дуж предметне саобраћајнице, јер није дозвољено
њихово кретање уназад.
За контејнере који, у складу са Одлуком о одржавању чистоће, треба да буде
набављени за одлагање комуналног отпада из планираних објеката у оквиру
комплекса „BIG FASHION PARKA”, потребно је обезбедити локацију у оквиру граница
парцела намењених њиховој појединачној изградњи, уз обезбеђени приступ за
комунална возила и раднике ЈКП „Градска чистоћа“ у складу са наведеним прописима.
Услови ЈКП „Градска чистоћа“ број 2981 од 18.02.2020.године
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В–

УРБАНИСТИЧКО РЕШЕЊЕ

На грађевинској парцели С25 планира се изградња саобраћајнице део Улице Стевана
Христића дужине око 156,0м између улица Вишњичке и Уралске са пратећом
инфраструктуром.
Планира се опремање саобраћајнице следећом инфраструктром: канализациони
колектор, водоводна мрежа, електроенергетске инсталације, инсталације јавног
осветљења, топловод, гасовод и тт инсталације.
Део постојећих водоводних, канализационих и тт инсталација се укидају и планирају се
нови коридори у регулацији саобраћајнице.
Постојећи кснaлизaциони колектор ОВ 70/160цм на узводном, односно ОБ 120/180цм
на низводном делу трасе који се налази у осталом грађевинском земљишту се укида и
његова траса се планира у регулацији улице Стевана Христића..
За спој планираног канализационог колектора на постојећи, планирана је изградња
грађевина у регулацији улица Вишњичка и Уралска које су дефинисане постојећом
важећем планском документацијом, те су Урбанистичким пројектом обухваћени и
делови у регулацији поменутих улица.
План нивелације и регулације урађен је у складу са стеченим урбанистичким
обавезама, као и у складу са ситуацијом на терену.
Хоризонтална регулација
Хоризонтална регулација дефинисана је регулационим линијама планиране
саобраћајнице које су дате условима из ПГР-а (аналитичким тачкама) и приказана је
на графичком прилогу, графичком прилогу бр.3– Регулационо нивелационо решење
Р=1 : 500.
Регулациона ширина саобраћајнице улице Стевана Христића је 10,0м (коловоз 6,0м и
обострани тротоари по 2,0м)
Нивелација
Нивелационо решење дефинисано је нивелетама постојећих саобраћајница ул.
Вишњичке и Уралске, односно котама терена. Ул. Стевана Христића је у нагибу од
Уралске ка Вишњичкој.
7.

Технички опис

Улица Стевана Христића пројектована је од Улице Уралске до Вишњичке. У постојећем
стању изведен је део Улице Стевана Христића у зони раскрснице са Улицом Уралском
док у делу ка Вишњичкој улици није изграђена већ се у простору где је планирана
саобраћајница налази се ограда постојећих објеката, помоћни објекат и неуређена
површина.
Улица Стевана Христића према постојећој категоризацији уличне мреже припада
секундарној уличној мрежи.
Новопројектована Улица Стевана Христића има коловоз ширине 6.00м и тротоаре са
обе стране ширине по 2.00м.
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Укупна дужина пројектоване осовине улице износи 189,34м, а површина коловоза и
тротоара укупно износи 1573м2. Улица има функцију да околне садржаје повеже на
градску уличну мрежу. Са леве стране улице гледано у правцу стационаже на км
0+060,00 и 0+113,52 предвиђен је улаз и излаз у гаражу.
У графичком делу Идејног решења на листовима 4 и 5 приказан је траг вожње
меродавног возила (ватрогасно возило). Приказана су само критична десна скретања.
Дужина меродавног ватрогасног возила износи 8.00м.
Подужни профил
Подужни профил урађен је по осовини улице Стевана Христића. Новопројектована
нивелета повезана је на постојеће Улице Уралску и Вишњичку. Максимални нагиб
нивелете износи 13.0%, а минимални 1.0%. Нагиби нивелете заобљени су
вертикалним кривинама радијуса 500, 1000, 150, 150 и 500м. Нормални попречни нагиб
коловоза износи 2.5%, а тротоара 2.0%.
Нормални попречни профил
Нормални попречни профил улице има две саобраћајне траке ширине по 3.00м и
тротоаре са обе стране по 2.00м.
Коловозна конструкција
Коловозну конструкција планирана је за лако саобраћајно оптерећење и има следеће
слојеве:
Асфалт бетон АБ11с
4цм
БНС 22сА
8цм
ДК 0-31.5мм
10цм
ДК 0-63мм
30цм
укупно
52цм
Одводњавање
Одводњавање коловоза и тротоара предвиђено је затвореним системом кишне
канализације.
Израдом идејног решења за саобраћајницу испоштовани су услови Секретаријата за
саобраћај, ЈП „Путеви Београда“, ЈКП „Београд-пут“.
Секретријат за саобраћај:
- При уклапању у околну уличну мрежу поштовани су стечени урбанистички
услови околног ткива.
- Обезбеђено је ситуационо и нивелационо уклапање новопројектоване улице са
постојећом уличном мрежом (улицама Вишњичком и Уралском), тако да су
обезбеђени сви услови протока и безбедности саобраћаја при уклапању у
постојеће стање.
- Регулациона ширина улице Стевана Христића преузета је из ПГР-а са
коловозом ширине 6,0м и обостраним тротоарима од 2,0м.
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-

Тротоари су пројектовани физички одвојени од коловоза.
Радијуси скретања, подужни нагиби, слободне висине и остали ситуациони –
нивелациони елементи улица пројектовани су у складу са меродавним возилом
и важећим прописима (мин за комунално/ватрогасно возило) Урађена је
провера проходности за раскрсница за меродавно возило.
- Троуглови прегледности дефинисани су у зависности од ранга саобраћајнице и
дозвољених брзина кретања возила
- Сви елементи попречног профила планиране саобраћајнице одвојени су
одговарајућим оивичењем
- Колски приступи околним парцелама пројектовани су у складу са важећим
Локацијским условима, односно грађевинским дозволама за изградњу објеката
на тим парцелама
- Коловозна конструкција димензионисана је према очекиваном саобраћајноим
оптерећењу, структури саобраћаја и геомеханичким карактеристикама тла, а у
складус са важећим правилницима, стандардима и законима.
- У складу са техничким условима на локацији уместо стандардних сливника на
коловозу, планирани су „сливници у ивичњацима“ Где нису постојали технички
услови сливници су пројектовани са решеткама које нису паралелне са смером
кретања возила.
- Трасе комуналних инсталација лоциране су тако да радови и интервенције на
њима што мање ометају функционисање саобраћаја. Ревизиона окна,
нивелационо су усклађена са саобраћајницом.
- На местима раскрсница и пешачких прелаза пројектовано је осветљење јачег
интезитета.
- Тротоари и пешачке прелазе пројектовани су у складу са Правилником о
техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима
се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и
старим особама („Сл. Гласник РС“ бр. 22/2015).
У даљој разради техничке документације израдом ПГД-а и ПЗИ-а саобраћајне
сигнализације и опреме у складу са Чланом 158 ЗОБС-а, потребно је прибавити
сагласност Секретаријата за саобраћај због уклапања у постојећи режим саобраћаја у
предметној зони. Саобраћајну сигнализацију пројектовати са најквалитетнијим
технологијама у односу на трајност и уочљивост.
Услови Секретаријата за саобраћај IV-05 број 344.5-128/2020 од 31.03.2020.године

ЈКП „Путеви Београда“
Новопланиране и постојеће инсталације које су лоциране подземно у односу на
планирану саобраћајницу, као и каналице, кабловска канализација, заштитне
колоне/цеви, касете, коморе, канали, галерије и др., не могу се уграђивати/постављати
у слојеве коловозне / тротоарске / конструкције. Минимална дубина горње ивице/коте
наведених елемената не сме бити мања од 80 цм у случају када се постављају испод
коловоза, односно 65цм у случају тротоара (наведено важи у случају да је дебљина
коловозне конструкције до 80 цм, односно дебљине тротоарске конструкције до 65 цм,
у супротном дубина горње ивице/коте наведених елемената мора бити већа од
дебљине коловозне / тротоарске / конструкције). Ради заштите напред наведених
елемената подземних инсталација приликом извођења радова на одржавању и
реконструкцији коловозних / тротоарских / конструкција са припадајућим путним
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елементима/објектима и сл. потребно је предвидети заштитни слој у складу са
конкретним условима уз придржавање свих важећих прописа, норматива и правила
струке (пожељно је да дебљина заштитног слоја не буде мања од 20 – 30 цм). Исто
важи и за остале јавне саобраћајне површине које су у функцији јавног пута.
Наведени услови односе се и на новопланиране инсталације (лоциране подземно) у
постојећим саобраћајницама / саобраћајним површинама које су урбанистичким
пројектом предвиђене да се задрже у постојећем стању. Исто важи и за случај
реконструкције / измештање инсталација (лоциране подземно) у постојећим
саобраћајницама / саобраћајним површинама које су урбанистичким пројектом
предвиђене да се задрже у постојећем стању. У том случају сугерише се да се дубина
полагања инсталација дефинише са посебном пажњом обзиром да је приликом
будућих реконструкција коловозних конструкција могуће да се уграде дебље коловозне
конструкције од постојећих (веће саобраћајно оптерећење квалитетније коловозне
конструкције, другачији типови конструкција, и сл.), као и да је могуће да је неопходно
извршити замену материјала у подтлу итд. Исто важи и за остале важне саобраћајне
површине које су у функцији јавног пута. Наведено из разлога да се превентивним
мерама избегну могућа измештања предметних инсталација приликом будућих
реконструкција саобраћајних површина.
Изузетно могуће је локално плиће полагање инсталација са потребним заштитама
уколико је то условљено просторним / техничким могућностима и ограничењима (нпр.
Зона укрштања два инсталациона вода, прикључење на постојеће инсталације /
објекта кој-е/и су постављен-е/и плиће, у случају ако је неприхватљиво измештање
постојећих инсталација у инвестиционо/техничком смислу, непосредна зона
конструктивних елемената инжењерских конструкција и сл.).
Такође, изузетно од наведеног, допушта се и постављање у површинске слојеве
коловозне конструкције елемената за систем адаптивног управљања или регулисања
саобраћаја чије је функционисање условљено плитким постављањем.
Услови ЈКП „Путеви Београда“ број III br. 350-80/20 од 27.02.2020.године

ЈКП „Београд Пут“
Предметни пројекат радити на ажурној геодетској подлози.
Предметни пројекат урадити у складу са Планским документом за предметно подручје.
Пројекат-планер мора примењивати важеће стандарде, техничке прписе и норме
везане за планирање и пројектовање саобраћајница.
Обавезно је коришћење катастра водова као и њихова претходна провера од стране
одговарајућих надлежних организација.
Осовине саобраћајница дефинисати координатама у државном координатном систему.
Елементе саобраћајница планирати у складу са оптерећењем и планираном врстом
саобраћаја.
У нивелационом смислу обавезно је поштовати нивелацију улица на које се наслања
простор у границама ових услова.
Приликом нивелационог решења нових саобраћајних површина избегавати велики број
ниских места, односно предвидети гравитационо отицање површинских водова на што
већим површинама.
Приликом пројектовања нових саобраћајница предвидети адекватану коловозну
конструкцију сходно саобраћајном оптерећењу које се очекује.

Урбанистички пројекат за изградњу саобраћајнице - део улице Стевана Христића између улица Вишњичке
и Уралске

Регулациони простор свих саобраћајница мора служити искључиво основној намени –
неометано одвијање јавног, комуналног, снабдевачког, индивидуалног и пешачког
саобраћаја, као и смештај комуналних и саобраћајних инсталација и зеленила.
Ускладити постојеће и нове инсталације кроз синхрон план.
Услови ЈКП „Београд Пут“ број V 6106-1/2020 од 28.02.2020.године

Секретаријат за јавни превоз:
Секретаријат за јавни превоз планира да задржи трасе постојећих аутобуских линија
јавног превоза дуж Вишњичке улице.
Саобраћајну сигнализацију на раскрсници улице Вишњичка и Стевана Христића
пројектовати тако да се обезбеди право првенства возилима јавног превоза и безбедан
приступ путника превозном подсистему.
Стајалишта ЈГП-а:
Задржава се постојећа позиција аутобуског стајалишта „Пут за Ада Хују“ у улици
Вишњичка, у смеру ка Миријевском булевару (линије 32, 32Е, 35, 35Л, 74, 202, 202Н)
Стајалиште је интегрисано у тротоар и налази се испред раскрснице са улицом
Стевана Христића на 27м од почетка ближе кривине постојећег саобраћајног
прикључка на Вишњичку улицу
Услови Секретаријат за јавни превоз“ XXXIV – 03 бр. 346.8-17/2020 од 06.03.2020.године

8.

Правила за изградњу техничке инфраструктуре

8.1.

Водоводна мрежа и објекти

На предметној локацији постоји изграђена следећа водоводна мрежа:
Ø300мм од ливеногвозденог материјала у улици Вишњичкој.
Ø150мм од дуктилног лива у Диљској улици.
Ø500мм од ливеногвозденог материјала и Ø150мм од дуктилног лива улица Уралска
Ø100мм од ливеногвозденог материјала у делу улице Стевана Христића,
који припадају I висинској зони београдског водоводног система.
Коте терена на којима је планирана интервенција износе од 78,80 до 90,60мнм.
По подацима добијеним од Сектора за дистибуцију воде – Реон Палилула1, градска
водоводна мрежа у улици Стеана Христића није у функцији, већ постоји само
прикључна цев за постојеће објекте на разматраном комплексу. Постоји
неусаглашеност између положаја цевовода приказаних на подлогама РГЗ-а и ГИС-а
(позиција и пречник цевовода Ø100мм унутар комплекса “BIG FASHION PARK”-а, који
нису у надлежности одржавања ЈКП“БВК“).
За предметну локацију на снази је планска и пројектна документација:
-

-

Генерални урбанистички план Београда („Сл. лист града Београда“, бр.
11/16).
План генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице
локалне самоуправе – града Београда – целине I-XIX („Сл. лист града Београда“,
бр. 20/2016)
ПДР дела насељ Карабурма – II зона, између улице Уралске, Патриса Лумумбе,
Миријевског булевара, Маријана Грегоран, Триглавске, Војводе Мицка и дела

Урбанистички пројекат за изградњу саобраћајнице - део улице Стевана Христића између улица Вишњичке
и Уралске

Вишњичке улице („Сл. лист града Београда“, бр. 4/04), који обухвата подручје уз
предметну улицу ЈКП“БВК“ тренутно нема пројектну документацију за разматрано
подручје.
Урбанистичким пројектом предвиђа се изградња саобраћајнице – Улице Стевана
Христића са недостајућом инфраструктуром. Урбанистичким пројектом предвиђена је
изградња цевовода (минималног пречника Ø150мм) у ул. Стевана Христића у складу
са саобраћајним и хидротехничким решњем и противпожарним прописима,
Предвиђено је повезивање новог цевовод на постојећи цевовод Ø150 у Уралској улици
и Ø300 у Вишњичкој улици.
У даљим фазама пројектовања неопходно је ускладити нивелету постојеће и
планиране водоводне мреже и објеката на мрежи (водоводни шахтови, затварачи,
хидранти) са нивелетом планиране саобраћајнице.
Све постојеће инсталације водовода довести у технички исправно и функционално
стање.
Постојећи цевовод Ø500 у Уралској улици мора бити у функционалном стању. У колико
се због измештања колектора и изградње грађевина на канализацији у Уралској улици
укаже потреба, потребно је предвидети локално измештање цевовода Ø500.
У даљим фазама пројектовања, приликом израде пројектне документације обухватити
и прикључке, а ради међусобног усаглашавања постојећих и пројектованих
инсталација обезбедити минимално дозвољено растојање за паралено вођење од 1,0м
од спољне ивице дистрибутивних цевовода (водоводна мрежа пречника до Ø300мм), а
1,5м од спољне ивице магистралних цевовода (водоводна мрежа пречника преко
Ø300мм), а нарочито на местима шахтова. За укрштање инсталација са постојећим и
пројектованим водоводним инсталацијама (водоводна мрежа и прикључци) минимално
дозвољено растојање у вертикалном смислу је 0,5м. Није дозвољено мање укрштање
од угла мањег од 60⁰. минимално растојање омогућава формирање непосредног
заштитног коридора за водоводне инсталације за обезбеђивање њихове
функционалности, стабилности и несметаног приступа за одржавање.
Међусобно усаглашавање инсталација на нивоу планираних инсталација је у
надллежности органа који издаје грађевинску дозволу или решење о одобрењу
извођења радова.
На графичком прилогу бр.4 Синхрон план Р=1:500 приказана је оријентациона траса
постојеће и планиране водоводне мреже.
Услови ЈКП „Београдски водовод и канализација“ бр. А/125 од 02.03.2020.године

8.2.

Канализациона мрежа и објекти

Предметно подручје припада територији Централног градског канализационог система,
где је заустављен општи систем каналисања.
Конкретно, за подручје којем припадају наведене катастарске парцеле (обухваћене
предметним Урбанистичким пројектом) не постоји разрађена планска документација.
За територију у окружењу истих ( а са којом, са аспекта функционисања канализације,

Урбанистички пројекат за изградњу саобраћајнице - део улице Стевана Христића између улица Вишњичке
и Уралске

територија обухваћена предметним Урбанистичким пројектом је јединствена целина)
урађена је следећа планска документација:
ДУП ВИШЊИЧКЕ УЛИЦЕ ОД УЛИЦЕ МИЈЕ КОВАЧЕВИЋА ДО СЛАНАЧКОГ
ПУТА, („Сл. града Београда“ бр. 25/83)
ПДР ДЕЛА НАСЕЉА КАРАБУРМА – II ЗОНА, ИЗМЕЂУ УЛИЦА УРАЛСКЕ,
ПАТРИСА ЛУМУМБЕ, МИРИЈЕВСКОГ БУЛЕВАРА, МАРИЈАНЕ ГРЕГОРАН,
ТРИГЛАВСКЕ, ВОЈВОДЕ МИЦКА И ДЕЛА ВИШЊИЧКЕ УЛИЦЕ, („Службени лист града
Београда“ бр. 4/04 (допуњује се Планом парцелације Уралске улице, на делу између
улица Диљске и Војводе Мицка Крстића, у складу са графичким прилогом 5.Н, овог
плана).
ПДР СПОЉНЕ МАГИСТРАЛНЕ ТАНГЕНТЕ (СМТ) – I ФАЗА, ОД ПАНЧЕВАЧКОГ
ПУТА (СТАЦИОНАЖА КМ 0+000) ДО ПРИСТУПНОГ ПУТА ЗА ТРАФОСТАНИЦУ
(СРЕДЊА СТАЦИОНАЖА КМ 6+650), СА МОСТОМ ПРЕКО ДУНАВА И ЛОКАЦИЈОМ
ТРАФОСТАНИЦЕ „БЕОГРАД 20“ Службени лист града Београда бр. 24/13.
-За потребе израде Урбанистичког пројекта за изградњу стамбено-пословног и
једног пословног објекта у комплексу који се формира од катастарских парцела 236/1,
237, 239, 244/1, 247/1, 249, 252, 320/3 и 286/4 КО Палилула између улица Вишњичка,
Уралска, Диљска и Стевана Христића, издати су услови 12.03.2018. године под бројем
Љ/52.
Према наведеној планској документацији предметна територија припада Централном
канализационом систему, делу на коме се каналисање обавља општим системом
каналисања. Главни одводник за атмосферске и употребљене воде са подручја
предметног урбанистичког пројекта је колектор у Вишњичкој улици, ОБ 120/180, са
изливом Ø800 у рукавац Дунава. На предметном подручју делимично је изграђен и
Интерцептор канализационог система, према будућем постројењу за пречишћавање
„Велико село“.
На самој територији која је обухваћена наведеним плановима, канализациона мрежа је
изграђена, и то:
•
Примарна мрежа-колектори изведени су, ОБ 70/125 од улице Патриса Лумумбе
до Вишњичке, ОБ 60/110 у улици Триглавској, Стевана Христића, Уралској, делу
Маријане Грегоран, делу Пане Ђукића, делу Патриса Лумумбе и Мицка Крстића.
•
Секундарна мрежа иведена је, ОК 400 у улици Влашићкој, Диљској, Хусињских
рудара и деловима улица Стеван Христића, Патриса Лумумбе и Уралској, ОК350 у
делу улице Маријане Грегоран, ОК 300 у улици Дреновачкој и деловима улица Мицка
Крстића и Патриса Лумумбе. У свим осталим улицама пречници опште канализације су
ОК 250.
Урбанистичким пројектом предвиђена је изградња саобраћајнице са припадајућом
инфраструктуром-продужетак улице Стевана Христића у делу између Уралске и
Вишњичке (са формирањем грађевинске парцеле С25)

Урбанистички пројекат за изградњу саобраћајнице - део улице Стевана Христића између улица Вишњичке
и Уралске

Уз улицу Стевана Христића, између Уралске и Вишњичке улице, постоји колектор
општег система: ОВ 70/160цм на узводном, односно ОБ 120/180цм на низводном делу
трасе.
Обзиром да траса наведеног колектора није у јавној површини и налази се изван
планиране регулације саобраћајнице Стевана Христића, неопходно је извршити
измештање колектора , од Уралске улице до Вишњичке, у оквиру планиране регулације
будуће саобраћајнице.
Сливно подручје које гравитира ка овој деоници колектора износи око 60 ха. Према
оквирној анализи, протицај пуног профила, на узводном делу колектора који се
измешта, према Уралској улици (ОВ 70/160цм) износи око 7м3/с, док је протицај пуног
профила на низводном делу колектора који се измешта , према Вишњичкој улици (ОБ
120/180цм) око 9.7м3/с. Приликом израде виших фаза техничке документације
потребно је урадити детаљнију хидрауличку анализу целокупног сливног подручја које
гравитира према колектору у Стевана Христића и Вишњичкој при чему треба водити
рачуна да је дозвољени степен пуњења колектора општег система 80%.
Урбанистичким пројектом, у складу са новим саобраћајним решењем предвиђена је
нова канализациона мрежа према важећој планској документацији и важећим
нормативима и правилима пројектовања уличне канализације. Приликом дефинисања
нове трасе колектора посебно је вођено рачуна о усаглашавању трасе пројектованог
колектора (како нивелациона тако и у плану) са трасом постојећег колетора ОБ120/180
цм у Вишњичкој улици, а који остаје у функцији. Састави део будуће техничке
документације треба да буду грађевине на канализационим колекторима које ће
спајати постојеће колекторе који остају у функцији са новопројектованим/измештеним
колектором (постојећи колектори у Уралској улици и постојећи колектор у улици
Стевана Христића, из правца Патриса Лумумбе). При пројектовању и обликовању
канализационих грађевина, са аспектекта хидраулике, потребно је водити рачуна да
се низводно обезбеди мирно течење у каналу.
У новопројектованој саобраћајници у улици Стевана Христића Урбанистичким
пројектом предвиђен је нови колектор пречника мин Ø1600 у горњем делу улице,
односно Ø2000 у доњем делу улице као и на споју са постојећим колектором у
Вишњичкој улици. У вишим фазама пројектовања могуће је уместо колектора кружног
пресека предвидети колектор јајастог профила адекватне пропусне моћи.
Новопројектовани колектор се укључује у постојећи колектор 120/180 у Вишњичкој
улици.
Такође, треба водити рачуна да канализационе грађевине које спајају постојеће
колекторе са новопоројектованим, излазе изван планиране регулације саобраћајнице у
улици Стевана Христића.
На графичком прилогу бр.4 „Синхрон план“ Р=1:500 приказан је положај постојеће
канализационе мреже као и траса планиране канализационе мреже у улици Стевана
Христића са грађевинама на спојевима планиране и постојеће канализационе мреже у
улицама Уралској и Вишњичкој.
Услови ЈКП „Београдски водовод и канализација“ бр. Г/72 од 02.06.2020.године
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8.3.

Електроенергетска мрежа и објекти

На преметној локацији постоје електроенергетски објекти који могу бити угрожени
планираном градњом а власништву су „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак
Електродистрибуције Београд центар.
1.

Инвеститор је у обавези да поштује следеће:

1.1.
Заштитни појас за подземне електроенергетске водове (каблове) износи:
1.1.1. За напонски ниво 1 kV до 35kV, укључујући и 35kV, 1 метар.
1.1.2. За напонски ниво 110kV, 2 метра
1.1.3. За напонски ниво изнад 110kV, 3 метра
Заштитни појас за трансформаторске станице на отвореном износи:
1.1.4. за напонски ниво 1кВ до 35кВ, 10 метара
1.1.5. за напомски ниво 110кВ и изнад 110кВ, 30 метра
1.2.
Оставити коридоре за електроенергетске каблове дуж планиране
саобраћајнице.
1.3.
Хоризонтална удаљеност водоводних и канализационих цеви цеви од
енергетског кабла мора изности најмање 0.5м
1.4.
Укрштање енергетског кабла и водоводних и канализационих цеви. Врши се на
вертикалном растојању од најмање 0,5м. Водоводне и канализаионе цеви се на месту
укрштања постављају испод или изнад енергетског кабла.
1.5.
Уколико не могу да се постигну растојања према тачкама 1.2 и 1.3 на тим
местима енергетски кабал мора бити положен у заштитну цев али и тада растојања не
смеју да буду мања од 0.3м.
1.6.
Пројектном документацијом, у случају потребе, предвидети изградњу шахтова
тако да не угрожавају трасу постојећих електроенергетских објеката.
1.7.
Заштитне цеви, пластични штитници, сигналне траке и кабловске ознаке се не
смеју уништавати и морају се вратити у првобитни положај.
1.8.
Инвеститор је у обавези да заштити постојеће кабловске водове у складу са
одредбама Правилника о техничким нормативима за електроенергетска постројења
називног напона изнад 1000V („Сл. СФРЈ“, бр. 4/1974 и 13/1978, „Сл. СРЈ“, број
61/1995)
1.9.
Хоризонтална удаљеност енергетског кабла и водова електронских
комуникација мора износити најмање:
0,5м за каблове 1kV и 10kV
1м за каблове преко 10kV
1.10. Укрштање енергетског кабла и водова електронских комуникација врши се на
вертикалном размаку од најмање 0,5м. Водови електронске комуникације се на месту
укрштања постављају изнад енергетског кабла. Угао укрштања по правилу треба да је
што ближи углу од 90⁰.
1.11. Уколико не могу да се постигну размаци према тачкама 1.1 и 1.2 на тим местима
енергетски кабл мора бити положен у заштитну цев али и тада размак не сме да буде
мањи од 0,3м.
1.12. Заштитне цеви, пластични штитници, сигналне траке и кабловске ознаке не
смеју се уништавати и морају се вратити у првобитни положај.
1.13. Најмање растојање између кабловских водова и спољње ивице канала за
топловод мора износити 1м.
1.14. Полагање кабловских канала изнад топловода није дозвољено
1.15. При укрштању кабловских водова са каналима топловода минимално
вертикално растојање мора износити 0,6м. Кабловски вод треба да прелази изнад
канала топловода а само изузетно, ако нема других могућности, може проћи испод.
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1.16. На местима укрштања кабловских водова са каналима топловода мора се
између каблова и топловода обезбедити топлотна изолација од полиуретана,
пенушавог бетона или сличног изолационог материјала дебљине 0,2м.
1.17. На месту укрштања кабловски водови се полажу у бетонске цеви унутрашњег
пречника Ø100 мм, чија дужина мора са сваке стране да премешује ширину канала
топловода најмање за 1,5м.
1.18. Димензије слоја топлотне изолације треба да буде такаве да он покрива канал
топловода најмање 2м са сваке стране од спољних ивица бетонских цеви кроз које су
провучени кабловски водови, а да је шири од ширине канала бар за 0,2м са сваке
стране, ако кабловски вод пролази изнад топловода односно 1,2м са сваке стране ако
кабловски вод пролази испод топловода.
1.19. Уколико се прописана растојања дата у тачкама 1.1 и 1.3 не могу постићи,
примењују се додатне заштитне мере којима се обезбеђује да температурни утицај
топловода на кабл не буде већи од 20⁰C као:
Примена металних екрана кабла и топловод
Појачана изолација топловода
Примена посебне кабловске постељице за затварање топловода и кабла, на
пример: мешавина шљунка гранулације до 4мм 7%, 4-8мм 15% с тим да размак између
топловода и кабла не може бити мањи од 0,3м
1.20. Дубине полагања на месту укрштања кабла са топловодом морају бити
приказана на ситуацији.
1.21. Међусобни размак енергетских каблова не сме бити мањи од 0,7м а одређује се
на основу дозвољеног струјног оптерећења, примењене кабловске постељице, броја
каблова у рову.
1.22. Мора се обезбедити да се каблови не додирују дуж целе трасе.
1.23. Уколико се полажу каблови различитог напонског нивоа у исти ров, морају се
одвојити опеком или неким другим изолационим материјалом.
1.24. Дубина рова за полагање нисконапонског кабла је 0,8м.
1.25. При затрпавању, изнад кабла дуж целе трасе треба поставити пластичне
упозоравајуће траке.
1.26. Заштитне цеви, пластични штитници, сигналне траке и кабловске ознаке се не
смеју уништавати и морају се вратити у првобитни положај.
1.27. Није дозвољено паралелно вођење енергетских каблова испод и изнад
гасовода осим при укрштању (паралелно вођење у вертикалној равни).
1.28. Најмање растојање између каблова и гасовода при укрштању или паралелном
вођењу (у хоризонталној или косој равни) треба да буде 0,8м у насељеним местима
односно 1,2м изван насељених места. Ови размаци се могу смањити до 0,3м ако се
кабл заштити у цеви дужине најмање 2м са обе стране места укрштања, односно
целом дужином параленог вођења.
1.29. Пре испуњења захтева о најмањим разликама, код паралелног вођења у косој
равни најближа тачка енергетског кабла, пројектована на хоризонталну раван мора да
буде удаљена најмање 0,3м.
2.

Додатни услови за извођење радова на изградњи објекта

2.1.
Грађевински радови у непосредној близини електоенергетских објеката вршити
ручно, без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите.
2.2.
Најкасније 8 дана пре почетка било каквих радова у близини
електродистрибутивних објеката инвеститор је у обавези да се у писаној форми обрати
Служби за припрему и надзор одржавања „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак
Електродистрибуција Београд центар у Београду, у коме ће навести датум и време
почетка радова, одговорно лице за извођење радова и контакт телефон.
2.3.
Обавазује се инвеститор да уколико приликом извођења радова наиђе на
подземне електроенергетске објекте , одмах обавести службу за припрему и надзор
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одржавања „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Београд
центар у Београду.
2.4.
У случају потребе за измештањем електроенергетских објеката морају се
обезбедити алтернативне трасе и инфраструктурни коридори уз претходну сагласност
„ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Београд центар.
Трошкове постављања електроенергетског објекта на другој локацији, као и трошкове
градње у складу са чланом 217. Закона о енергетици („Сл. гласник РС“ бр. 145/14 и
95/2018), сноси инвеститор објекта због чије изградње се врши измештање. Обавезује
се инвеститор предметне градње да се у овом случају директно обрати ОДС ЕПС
Дистрибуција са захтевом за склапање уговора о припремању земљишта / уговор о
измештању ЕЕО.
2.5.
Пре почетка пројектовања поднослилац захтва је дужан да од Службе техничкe
документације ОДС „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. прибави сагласност на трасу водова
(три ситуације).
3.
Технички услови важе 12 месеци од дана издавања
4.
Уколико настане промена која се односи на ситуацију трасе-локације
предметног објекта, инвеститор је у обавези да промене пријави и затражи издавање
нових услова.
5.
Услови за укрштање и паралено вођење са овереним ситуацијама морају бити у
садржини пројектне докумнетације.
6.
За неуважавање било којег од наведених услова инвеститор сноси пуну
одговорност.
На графичком прилогу бр.4 „Синхрон план“ Р=1:500 приказан је положај постојеће
електроенергетске мреже и планирани коридори за електроенергетске каблове дуж
улице Стевана Христића.
Услови ОДС „ЕПС Дистрибуција“ бр. 80110, Е-639/20 од 27.02.2020.године

Кабловски водови 110кВ
У обухвату Урбанистичког пројекта налазе се подземни делови мешовитих водова:
 110кВ бр. 1250 ТС Београд 20- ТС Београд 14
 110кВ бр. 1251 ТС Београд 20 – ТС Београд 28
који су у власништву „Електромрежа Србије“ А.Д.
Према Плану развоја преносног система за период од 2020 до 2029 године и Плану
инвестиција, у обухвату предметног плана није планирана изградња електроенергетске
инфраструктуре која би била у власништву „Електромрежа Србије“ А.Д.
Заштитни појас за подземне електроенергетске водове (каблове) од ивице рова износи
2м за напонски ниво 110кВ. У заштитном појасу је дозвољена градња
инфраструктурних објеката од јавног интереса (уз претходну сагласност „ЕМС“ а.д.) и
забрањено је измештање постојећих кабловских водова.
Кабловски водови се обично постављају у троугластом снопу или у равни на просечној
дубини од 1,2м. Постоји могућност да су каблови на мањој или већој дубини од
наведене. На захтев се достављају подаци о дубини полагања кабла, дубини рова,
ширини рова, као и остали технички подаци од интереса.
Свака градња у близини кабловских водова је условљена:
„Законом о енергетици“ („Сл. гласник РС“ бр. 145/14 и 95/18 – др. закон);
„Законом о планирању и изградњи“ („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 24/11исправка, 64/10 - Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - Одлука УС, 50/13 - Одлука УС, 98/13
- Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/19, 37/19 и 9/2020);
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„Законом о заштити од нејонизујућих зрачења“ („Сл. гласник РС“ бр. 36/2009) са
припадајућим правилницима од којих се посебно издвајају: „Правилник о границама
нејонизујућим зрачењима“ („Сл. гласник РС“ бр. 104/2009 и „Правилник о изворима
нејонизујућих зрачења од посебног интереса, врстама извора, начину и периоду
њиховог испитивања“ („Сл. гласник РС“, бр. 104/2009);
„SRPS N.C0.105 Техничким условима заштите подземних металних цевовода од
утицаја електроенергетских постројења“ („Сл лист СФРЈ“ бр. 68/86);
„SRPS N.C0.101 – Заштитом телекомуникационих постројења од утицаја
електроенергетских постројења – Заштита од опасности“
„SRPS N.C0.102 – Заштитом телекомуникационих постројења од утицаја
електроенергетских постројења – Заштита од сметњи“ („Сл. лист СФРЈ“, бр. 68/86)
„SRPS N.C0.104 – Заштита телекомуникациониих постројења од утицаја
електроенергетских постројења – Увођење телекомуникационих водова у
електроенергетска постројења“ („Сл. лист СФРЈ“, бр. 49/83).
Интерним стандардом ИС-ЕМС 200:2019 – „Основни технички захтеви за избор и
монтажу енергетских каблова и кабловског прибора у преносној мрежи“.
У случају градње у заштитном појасу кабловског вода потребна је сагласност „ЕМС“
а.д. при чему важе следећи услови:
1)
сагласност би се дала на Елаборат који Инвеститор планираних објеката треба
да обезбеди, у коме је дат тачан однос постојећих и планираних кабловских водова и
објеката чија је изградња планирана, уз задовољење горе поменутих прописа и закона.
Трошкови изрдае Елабората падају у целости на терет Инвеститора планираних
објеката.
2)
За израду Елабората користити податке из пројектне документације кабловских
водова који ће се доставити на захтев, као и податке добијене на терену геодетским
снимањем који се обављају о трошку Инвеститора планираних објеката.
3)
Елаборат доставити минимално у три примерка (два примерка остају у трајном
власништву „ЕМС“ а.д.) као и у дигиталној форми.
4)
У Елаборату приказати евентуалне радове који су потребни да би се међусобни
однос ускладио са прописима
5)
Пре почетка радова на изградњи планираних објеката потребно је нјмање две
недеље раније обавестити представнике „ЕМС“ а.д. Београд.
У Елаборату о могућностима градње планираних инфраструктурних објеката у
заштитном појасу кабловског вода потребно је:
1)
Уцртати положаје планиране инфраструктуре у односу на каблове, описати
технологију извођења радова са динамиком, дати опис опреме која би се користила
при извођењу радова, предложити додатне мере уколико нису испоштовани начелни
технички услови за приближавање и укрштае енергетских каблова110кВ са
планираном инфраструктуром.
2)
Анализирати индуктивни утицај на потенцијалне планиране објекте од
електропроводног материјала.
3)
Анализирати индуктивни утицај на потенцијалне планиране телекомуникационе
водове (нема потребе да се раде уколико се користе оптички каблови).
У близини кабловског вода, ван заштитног појаса,потребно је размотрити могућности
градњепланираних објеката у зависности од индуктивног утицаја на потенцијалне
планиране објекте од електропроводног материјала и индуктивни утицај на
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потенцијалне планиране телекомуникационе водове (нема потребе да се ради у
случају коришћења оптичких каблова) и предводети мере попут сопствених и
колективних средстава заштите, галванских уметака чији је изолациони ниво виши од
граничних вредности утицаја, изоловање надземних делова пластичним омотачима и
сл.
За приближавање и укрштање планираних инфраструктурних објеката са енергетским
кабловима 110кВ потребно је придржавати се ИС-ЕМС 200:2019 – Основни технички
захтеви за избор и монтажу енергетских каблова и кабловског прибора у преносној
мрежи (у складу са врстом планираних инфраструктурних објеката применити начелне
техничке услове за приближавање и укрштање са енергетским кабловима 110кВ из
прилога ИС-ЕМС 200:2019).
Посебно се издвајају следећи услови:
1)
Опште технички услови:
Зидове и темеље објеката (попут сливника, стубова, контактне
мреже/осветљења, телефонских говорница, хидранта и сл.) извести на хоризонталном
растојању од најмање 1м од 110кВ кабловског вода.
Укршатање прикључака нисконапонске мреже, дистрибутивне гасне мреже,
водоводне и других комуналних мрежа, за стамбене, пословне објекте и друге објекте,
пројектовати тако да формирају прав угао. Уколико то није могуће имати у виду да није
дозвољено укрштање под углом мањим од 60°. Изузетак од овог правила су
телекомуникациони каблови.
Најмања хоризонталана удаљенот дрвореда од 110кВ кабловског вода износи
2м.
На местима укрштања планираних објеката са 110кВ кабловским водовима,
потребно је поставити трајне идентификационе ознаке на којима се налазе основни
подаци о укрштању (изглед ових ознака се достављају накнадно по захтеву за
конкретне случајеве укрштања).
Радови у заштитном појасу кабловских водова 110кВ морају се вршити ручно
или механизацијом која не изазива вибрације, оштећење изолације и плашта
кабловског вода. Слој земље изнад кабловског вода се може скидати до нивоа од 0,5м
изнад кабла. У случају оштећења електроенергетских водова приликом извођења
радова све трошкове санације сносиће Инвеститор планираних објеката.
2)
Начелни технички услови за приближавање и укрштање енергетских и
телекомуникационих каблова:
Заштита телекомуникационих постројења од утицаја електроенергетских
постројења је дефинисана одредбама стандарда SRPS N:C0.101.
Дозвољено је паралелно вођење телекомуникационог (ТК) и 110кВ кабла на
међусобном размаку од најмање 1м.
Приликом укрштања, ТК кабал се по правилу поставља изнад енергетског
кабла. Укрштање ТК кабла и 110 кВ кабла врши се на размаку од најмање 0,5м.
Угао укрштања треба да буде:
у насељеним местима: најмање 30° (по могућству што ближе 90°)
ван насељених места: најмање 45°
3)
Начелни технички услови за приближавање и укрштање цеви водовода и
канализације са енергетским каблом:
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Није дозвољено паралелно вођење водоводних и канализационих цеви испод
или изнад енергетских каблова (паралелно вођење у вертикалној равни).
Најмањи размак водоводне или канализационе цеви од кабла 110кВ при
паралелном вођењу у хоризонталној или косој равни треба да износи 2м за цев
пречника већег од 200мм и 1,5м за цев мањег пречника.
Поред испуњења захтева о најмањим размацима, код паралелног вођења у
косој равни најближа тачка енергетског кабла, пројектована на хоризонталну раван у
нивоу водоводне или канализационе цеви, мора да буде удаљена од овихинсталација
најмање 0,5м.
При укрштању водоводне или канализационе цеви са 110кВ каблом могу бити
положене испод или изнад кабла на растојању од најмање 0,5м.
4)
Начелни технички услови за приближавање и укрштање топловода са
енергетским каблом:
Није дозвољено паралелно вођење топловода испод или изнад енергетских
каблова (паралелно вођење у верткалној равни).
Ако се изоловане цеви топловода полажу у бетонски канал најмањи размак
спољне ивице бетонског канала за топловод од енергетског кабла треба да износи:
2,0м при паралелном вођењу, у хоризонталној или косој равни, односно,
1,0м при укрштању.
При укрштању, топловод се полаже испод кабла, а изузетно и изнад.
Између енергетског кабла и топловода поставља се поставља топлотна изолација од
полиуретана, пенушавог бетона.
Поред испуњења захтева о најмањим размацима, код паралелног вођења у
косој равни најближа тачка енергетског кабла, пројектована на хоризонталну раван у
нивоу топловода, мора да буде удаљена од спољне ивице канала за топловод
најмање 0,5м
Ако се изоловане цеви топловода полажу директно у земљу, вредност
дозвољеног размака између енергетског кабла и топловода код укрштања, односно
паралелног вођења, која је дата у претходном тексту, треба повећати за најмање 0,3м.
Уколико не могу да се постигну прописани размаци, укрштање или паралелно
вођење енергетског кабла и топловода третира се као случај тешких услова одвођења
топлоте, па је обавезна примена мера којима се обезбеђује да температурни утицај
топловода на кабал не прелази 10°С, као нпр.:
примена металних екрана између топловода и енергетског кабла;
примена појачане изолације топловода према енергетском каблу;
примена специјалних мешавина за затрпавање топловода.
Код укрштања, или паралелног вођења кабла 110кВ са магистралним
топловодом потребно је урадити топлотни прорачун и доказати да одржавањем
одређеног размака и/или применом неких од допунских заштитних мера, утицај
топловода неће изазвати пораст температуре на плашту кабла за више од 10°С.
5)
Начелни технички услови за приближавање и укрштање са другим енергетским
кабловима;
Није дозвољено паралелно вођење НН, СН или других 110кВ каблова испод или
изнад каблова 110кВ (паралелно вођење у верткалној равни).
Најмањи размак НН, СН или других 110кВ каблова од 110кВ каблова треба да
износи:
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1,5м при паралелном вођењу, у хоризонталној или косој равни, односно
1,0м при укрштању.
Поред тога код паралелног вођења у косој равни најближа тачка кабла 110кВ,
пројектована на хоризонталну раван у нивоу постојећег кабла нижег напона, мора да
буде удаљена од кабла нижег напона најмање 0,5м.
6)
Начелни технички услови за приближавање и укрштање пута са енергетским
каблом:
Укрштање пута са планираним кабловским водом када не сме да се омета
саобраћај, врши се тако што се кабл полаже у бетонски канал, односно у бетонску или
пластичну цев увучену у хоризонтално избушен отвор, тако да је могућа замена кабла
без раскопавања пута. Верткални размак између горње ивице кабловске канализације
и површине пута треба да износи најмање 0,8м.
Размак пута од кабловског вода изван насеља при паралелном вођењу,
односно приближавању, треба да износи:
за аутопут и пут првог реда – најмање 5м за паралелно вођење и
најмање 3м за приближавање
за путеве другог и вишег реда – најмање 3м за паралелно вођење и
најмање 1м за приближавање
Урбанистичким пројектом планирано је укрштање водова планиране трасе за топловод
и постојеће трасе 2 кабловска вода 110кВ у Вишњичкој улици.
Планирани канализациони колектор мин Ø2000 се такође укршта са постојећом трасом
2 кабловска вода 110кВ у Вишњичкој улици.
Део постојеће трасе колектора О 120/180 Б у Вишњичкој улици се укида у дужини од
око 50,0м. Планирани канализациони колектор се води дуж Вишњичке улице у дужини
од око 73,0м на приближном удаљењу од 1.80м – 2,0м од постојећег кабловског вода
110кВ.
На споју колектора који остаје у функцији са новопројектованим/измештеним
колектором у Вишњичкој улици планирана је изградња грађевине.
У даљој разради техничке документације придржавати се свих правила за паралелно
вођење и укрштање техничке инфраструктуре са кабловским водовима 110кВ уколико
је то могуће како би се избегла израда Елабората о могућностима градње планиране
изградње у заштитном појасу кабловског вода.
На графичком прилогу бр. 4 Синхрон план Р = 1:500 приказан је положај постојеће
трасе кабловских водова 110кВ.
Услови „ЕМС“ а.д. бр. 130-00-UTD-003-1025/2020-002 од 17.08.2020.године

8.4.

Телекомуникациона мрежа и објекти

 Постојеће стање тк објекта
Приступна тк мрежа изведена је кабловима у тк канализацију и слободно у земљани
ров у складу са ситуацијом која је достављена у прилогу услова.
Служба за мрежна операције Београд – југ
- Постојећи бакарни тк каблови у тк канализацији
- Постојећи подземни бакарни тк каблови
o Служба за мрежне операције Београда – север

o
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- Кабловска тк канализација
- Постојећи оптички тк каблови у тк канализацији
 Технички услови
Сагледавањем достављене ситуације и увидом у техничку документацију изведеног
стања постојећих тк објеката, утврђено је да ће постојећи тк објекти бити угрожени
планираном изградњом саобраћајнице – улице Стевана Христића између улице
Вишњичка и Уралска.
Постејећа тк окна су углавном зидана од опеке дебљине 12,5 цм. Напомињемо да се
висина грла постојећих окана разликује од окна до окна. Висина грла окна је податак
који обухвата грло окна са горњом плочом окна. Узимајући наведено у обзир потребно
је обратиту посебну пажњу приликом извођења радова на скидању постојећег
површинског слоја како поклопци, грла и горње плоче окана, као и зидови, не би били
оштећени. Висина грла окана која могу бити угрожена планираним радовима је:
- Окно 71, висина грла је око 33 цм
- Окно 69, висина грла окна око 50 цм
Напомињемо да су распони (цеви) постојеће тк канализације већим делом изграђени
од бетонских блоковица круте грађевинске конструкције, због чега је потребно
предузети мере заштите тк канализације од прекида или нагњечења у времену
извођења радова на изградњи саобраћајнице – улице Стевана Христића између улица
Вишњичка и Уралска. Распони тк канализације (тк цеви) између окана су на различитој
дубини:

-

Између окана 303-70, тк канализације капацитета 6 цеви Ø110 мм, цеви су окна
303 на дубини од око 105 цм, а код окна 70 цеви су на дубини од око 97 цм.
Између окана 71-70, тк канализације капацитета 6 цеви Ø110 мм, цеви су окна
71 на дубини од око 63 цм, а код окна 70 цеви су на дубини од око 97 цм.
Постојећи подземни тк кабл између окана 71-68, положени слободно у земљани
ров, кабл капацитета ТК10 100х4х0,4 код окна 71 кабл је на дубини око 75 цм, а код
окна 68 цеви су на дубини од око 73 цм. Дуж предметне улице Стевана Христића, као и
на делу трасе где је кабл положен испо коловоза (тзв. прелаз) кабл је на дубини од око
75цм
Између окана 68 – 69, тк канализација капацитета 2 цеви Ø110 мм, цеви су код
окна 68 на дубини од око 73 цм, а код окна 69 цевци су на дубини од око 80 цм.
Део тк канализације која је изграђена од окна 69, дуж предметне улице Стевана
Христића (ка Вишњичкој улици) у дужини од око 10м, тк канализација капацитета 2
цеви Ø110 мм, цеви су код окна 69 на дубини од око 80цм.
Због тога је потребно да се сви ровови у близини тк канализације разупиру и обезбеде
тако да се не поремети позиција постојећих цеви (нивелација да остане иста), односно
да не дође до промене попречних профила.
Приликом извођења радова на изградњи саобраћајница – улице Стевана Христића
између улица Вишњичка и Уралска узети у обзир наведене дужине тк цеви како не би
дошло до оштећења тк објекта (тк цеви и тк каблова)
Наведени тк објекти (тк канализација и тк каблови) су од изузетног значаја, обезбеђује
и носе тк саобраћај великог обима, и никаквим грађевинским радовима не сме се
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угрозити непрекидност тк саобраћаја. Узимајући горе наведено потребно је предвидети
адекватну заштиту угрожених тк објекта (тк канализација и тк каблови) за време
извођење радова не изградњи предметне улице.
Угрожен је постојећи подземни тк кабл капацитета ТК 10 100х4х40,4 положен слободно
у земљани ров између окана 71 и 68. кабл се измешта на следећи начин:
Изградити тк окно Х преко пута постјећег окна 69, у тротоару предметне улице
Димензија тк окна Х треба да износи 160х60х100 цм (дужина х ширина х
дубина).
Изградити тк канализацију капацитета 2 цеви Ø110 мм од окна 69 до окна Х иод
окна Х до окна 71
Уместо постојећег тк кабла капацитета ТК 10 100х4х0,4 положити нови тк кабл
капацитета ТК DSL (30) 59 200х2х0,4 GM
Оставити резерву на крајевима кабла ТК DSL (30) 59 200х2х0,4 GM у окнима 69
и 71, у дужини од 3 – 5 м ради формирања тк кабла у окну и израде одговарајућих
рачвастих наставака у окнима 68 и 71.
Уколико изградња саобраћајнице у улици Стевана Христића између улица Вишњичка и
Уралска предвиђа промену нивелације постојећег терена (издизање- насипање или
спуштање-скидање нивоа тла) потребно је извршити нивелацију грла тк оана (или
целох окна) тако да поклопци буду у равни са будућим котом терена. Нивелација целог
окна подразмева изградњу целог окна и изградњу тк канализације која повезује
наведена тк окна са суседним тк окнима.
Делове тк канализације, тк окна и тк цеви каје их међусобно повезују, који не могу да
задрже постојећу трасу потребно је изместити на безбедну трасу. Планирати исте
капацитете тк канализације као што је постојећа, по броју цеви, а димензија окна
одредити према броју цеви. У том случају потребно је изместити и тк каблове који су у
полажени у цеви тк канализације.
Водити рачуна да минимална удаљеност између сопљнег зида горњег зида горњег
дела цеви и нивелете саобраћајнице буде 1,2м а између спољњег зида горњег реда
цеви и нивелета саобраћајнице буде 1,2м а између спољњег зида горњег реда цеви и
нивелете тротоара 0,8м.
Трошкове заштите, реконструкције тк објекта и измештање тк објекта (тк окана, цеви
кабловске тк канализације и тк каблова) сноси инвеститор који гради предметну
саобраћајницу.
На споју канализационог колектора О 60/110 Б и О 70/120Б који остају у функцији у
Уралској улици и планираног колектора Ø1600мм у ул. Стевана Христића, у делу
Уралске улице планирана је изградња грађевине.
Изградњом предметне грађевине за спајање постојећих и планираног канализационог
колектора биће угрожена тк канализација у Уралској улици између окна бр.68 и бр.300,
па се планира измештање трасе. Планирано измештање трасе радити у складу са
упутствима надлежне организције ЈП „Телеком Србија“ која ће дати ближе услове кроз
даљу разраду пројектне документације.
На графичком прилогу бр.4 „Синхрон план“ Р=1:500 приказан је положај постојећих ТТ
инсталација и оријентациони положај планираних коридора за ТТ инсталације у ул.
Стевана Христића.
Услови ЈП „Телеком Србија“ бр. 61219/2 -20 од 26.02.2020.године
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8.5.

Топловодна мрежа и објекти

1.
ГРЕЈНО ПОДРУЧЈЕ:
Предметна локација припада дистрибутивном систему:
Грејно подручје: ТО „Дунав“
Магистрала:
М1
2.
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ:
На предметној локацији на снази је следећи плански документ:
•
План генералне регулације са елементима детаљне регулације дела насеља
Карабурма: I зона између улица: Вишњичка, Патриса Лумумбе, Уралске и Војводе
Мићка Крстића и III зона између улица: Марјана Грегора, Хусинских рудара, Лазе
Стефановића, Драгослава Срејовића (Партизанског пута) и Триглавске, (Сл. Града
Београда бр. 20/07); и
•
Плана генералне регулације грађевинског подручја седиста локалне
самоуправе – града Београда, целине I – XIX, (Сл. града Београда бр. 20/16, 69/17 и
97/17)
3.
ТОПЛОВОДНА ИНФРАСТРУКТУРА
Унутар граница катастарских парцела 159/14, 242/4, 242/5, 242/6, 244/3, 244/4, 247/4,
247/5, 247/7, 247/8 и 247/9, КО Палилула које су у обухвату Урбанистичког пројекта, не
налази се изграђена топловодна инфраструктура ЈКП „Београдске електране“.
Планирани топловод (у границама парцеле):
У складу са планом генералне регулације са елементима детаљне регулације дела
насеља Карабурма: I зона између улица: Вишњичка, Патриса Лумумбе, Уралске и
Војводе Мићка Крстића и III зона између улица: Маријане Грегоран, Хусинских рудара,
Лазе Стефановића, Драгослава Срејовића (Партизанског пута) и Триглавске, дуж
предметне саобраћајнице – Улице Стевана Хрисића, предвиђена је изградња
дистрибутивног топловода пречника Ø168.3/250 између улица Вишњичке и Уралске.
Неопходно је да се предметним Урбанистичким пројектом испоштује стечена обавеза
везано за планирану топловодну инфраструктуру у складу са важећим планским
документом.
У ЈКП „Београдске електране“ у току је израда пројектне документације за израду
дистрибутивног и прикључних топловода за прикључење објекта у оквиру комплекса
BIG FASHION PARK (Фаза XII – Q=956kW; Фаза XIII и XIV – Q=562kW; и Фаза XV –
Q=1.188kW).
Пре изградње планиране саобраћајнице потребно је извести радове на изградњи
планираних топловода.
4.
СМЕРНИЦЕ ЗА РАД:
После потврде урбанистичког пројекта доставити ЈКП „Београдске електране“ потписан
– оверен синхрон план инсталација у границама израде пројекта.
У накнадном поступку прибављања локацијских услова ЈКП „Београдске електране“
издаће инвеститору „техничке услове за пројектовање“.
5.
ОСТАЛО
Ифраструктуру ЈКП „Београдске електране“ у свему предвидети у складу са са
„Правилима о раду дистрибутивних система (Сл. града Београда бр. 54/14), Поглавље
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8: Прилози и упутства – Технички услови за машинско и грађевинско пројектовање
топловодних мрежа.
Коридоре за планирани топловод ускладити са осталом комуналном инфраструктуром,
тако да се испоштује минимално дозвољено растојање.
Приликом израде Синхрон плана инсталација, неопходно је да топловоди у попречним
пресецима буду представљени са две цеви, сазмерно реалном спољашњем пречнику
цеви и њиховом осном растојању.
Траса топловодне мреже се поставља у регулационом појасу саобраћајнице и то у
зеленом (ивичном или средњем) појасу или у тротоару исте.
С обзиром да су ови простори физички попуњени другим инфраструктурним водовима
и њиховим заштитним зонама топловодна мрежа је планирана испод коловоза у улици
Стевана Христића, а у Вишњичкој улици траса топловодне мреже је планирана у
регулационом појасу саобраћајнице и то у зеленом (средњем) појасу.
На графичком прилогу бр.4 „Синхрон план“ Р=1:500 приказан је положај постојеће
топловодне мреже и планирани коридор за топловод у улици Стевана Христића.
Услови ЈКП „Београдске електране“ бр. IV - 266/2 од 02.03.2020.године

8.6.

Гасоводна мрежа и објекти

У обухвату предментног урбанистичког пројекта у делу Вишњичке улице изграђен је:
Дистибутивни гасовод од челичних цеви максималног радног притиска (MOP)
16bar, пречника Ø400 мм, ГМ 05-04.
Траса гасовода и положај објекта дате у прилогу су информативног карактера и
за израду урбанистичког пројекта користити званичне и ажурне податке о висинском и
ситуационом положају изведених инсталација ЈП „Србијагас“ из надлежног катастра и
катастра подземних водова. Због могућег одступања података из катастра подземних
водова од стања на терену, при извођењу радова неопходно је извршити пробне
ископе (шлицовања) ради утврђивања тачног положаја гасовода (при извођењу обејкта
за које су издати локацијски услови и грађевинска дозвола на основу Урбанистичког
пројекта).
Потребно је при изради Урбанистичког пројекта поштовати сва растојања од
изграђених гасних инсталација, а у складу са:
Правилником за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима
притиска до 16 bar (Сл. гласник РС“, бр. 086/2015),
И Техничким условима за изградњу у заштитном појацу гасоводаних објеката
(датим у наставку текста).
Технички услови за изградњу у заштитном појасу гасоводних објеката:
1. Дистрибутивни гасовод од челичних цеви MOP 16 bar
Израда нових објеката не сме угрозити стабилност, безбедност и поуздан рад
гасовода.
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Минимално растојање темеља од објекта гасовода је 3м.
При планирању саобраћајница и уређења терена потребно је поштовати прописане
висине надслоја у односу на укопан гасовод у зависности од услова вођења (у зеленој
површини, испод коловоза и сл.).
Минимална висинина надслоја у односу на укопан гасовод у зеленој површини је 0,8м.
Минимална висина надслоја у односу на укопан гасовод у тротоару (рачунајући од
горње ивице цеви до горње коте тротоара) је 1м.
Приликом укрштање гасовода са саобраћајницама, оса гасовода је по правилу под
правим углом у односу на осу саобраћајнице. Уколико то није могуће извести
дозвољена су одтупања до угла од 60⁰.
Приликом укрштања гасовода са саобраћајницама минимална висина надслоја од
горње ивице гасовода до горње коте коловозне конструкције када се гасовод
механички штити полагањем у заштитну цев, изноци 1м, ако се статичким прорачуном
цевовода на саобраћајно оптерећење утврди да је то могуће.
Полагање гасовода дуж саобраћајница се врши без примене посебне механичке
заштите ако се статичким прорачуном цевовода на саобраћајно оптерећење утврдити
да је то могуће, стим да минимална дубина укопавања од горње ивице гасовода до
горње коте коловозне конструкције пута у том случају износи 1,35м, а све у складу са
условима управљача пута.
При параленом вођењу гасовода са другим инсталацијама, потребно је поштовати
Правилник о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса
гасоводима притиска до 16bar:
Минимална дозвољена растојања спољне ивице подземних челичних гасовода 10bar
<MOP≤16 bar са другим гасоводима, инграструктурним и другим објектима су:
Минимално дозвољено растојање
(м)
Укрштање

Паралелно вођење

Гасовод међусобно

0,20

0,60

Од гасовода до водовода и канализације

0,20

0,40

Од гасовода до вреловода и топловода

0,30

0,50

Од гасовода до претходних канала вреловода и
топловода

0,50

1,00

Од гасовода до нисконапонских и
високонапонских ел. каблова

0,30

0,60

Од гасовода до телекомуникационих и оптичких
каблова

0,30

0,50

Од гасовода до водова хемијске индустрије и
технолошких флуида

0,20

0,60

Од гасовода до резервоара* и других извора
опасности станице за снабдевање горивом

-

5,00
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превозних средстава у друмском саобраћају,
мањих пловила, мањих привредних и спортских
ваздухоплова
Од гасовода до извора опасности постројења и
објекта за складиштења запаљивих и горивих
течности укупног капацитета највише 3м3

-

3,00

Од гасовода за извора опасности постројења и
објекта са складиштење запаљивих и горивих
течности укупног капацитета више од 3м3 а
највише 100м3

-

6,00

Од гасовода до извора опасности постројења и
објекта за складиштење запаљивих и горивих
течности укупног капацитета преко 100м3

-

15,00

Од гасовода до извора опасности постројења и
објекта за складиштење запаљивих гасова
укупног капацитета навише 10м3

-

5,00

Од гасовода до извора опасности постројења и
објекта за складиштење запаљивих гасова
укупног капацитета више од 10м3 а највише 60м3.

-

10,00

Од гасовада до извора опасности постројења и
објекта за складиштење запаљивих гасовода
укупног капацитета преко 60м3

-

15,00

Од гасовода до шахтова и канала.

0,20

0,30

Од гасовода до високог зеленила

-

1,50

*Растојање се мери до габарита резервоара

Није дозвољено паралено вођење подземних водова изнад и испод гасовода.
Није дозвољено постављање шахта изнад гасовода.
Приликом укрштања гасовода се по правилу поставља изнад канализације. Уколико се
мора поставити испод, неопходно је применити додатне мере ради спречавања
евентуалног природног гаса у канализацију.
2.

Минимална хоризонтална растојања подземних челичних гасовода MOP 16
bar од надземне електро мреже и стубова далековода су:
Минимално растојање

Називни напон

При укрштању (м)

При паралелном вођењу (м)
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1 kV≥U

1

1

1 kV<U≤20kV

2

2

20 kV<U≤35kV

5

10

35kV<U

10

15

Минимално хоризонтално растојање са рачуна од темља стуба далековода.
3. Посебне мере заштите изграђених гасовода при извођењу радова:
У случајевима кад се локацијски услови издају само на основу планског документа (без
прибављања услова) потребно је предвидети посебне мере заштите изграђених
гасовода.
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

У појасу ширине по 3м са сваке стране, рачунајући од осе дистрибутивнног
гасовода MOP 16 bar, на местима укрштања и паралелног вођења, предвидети
извођење свих земљаних радова рачунати ископом. А растојању 1м до 3м ближе
ивице рова од спољане ивице гасовода, могуће је предвидети машински ископ у
случају када се пробним ископима („шлицовање“) недвосмислемо утврдити тачан
положај гасовода и кад машински ископ одобрио представник ЈП „Србијагас“ на
терену.
Уколико на местима укрштања и/или паралелног вођења дође до откопавања
гасоводне цеви, оштећена изолациона трака се мора заменити новом. Замену
обавезно изводе радници ЈП „Србијагас“ о трошковима инвеститора , а по
достављању благовременог обавештења
Уколико на местима укрштања и/или паралелног вођења дође до откопавања
гасоводне цеви и оштећења гасовода о овоме се хитно мора обавестити ЈП
„Србијагас“ ради предузимања потребних мера које ће се одредити након увида у
стање на терену.
У случају оштећења гасовода, које настане у случају извођења радова у зони
гасовода, услед непридржавња утврђених услова, као и услед непредвиђених
радова који се могу јавити приликом извођења објекта, инвеститор је обавезан да
сносиу све трошкове санације на гасоводним инсталацијама и надокнади штету
насталу услед евентуалног прекида дистрибуције гаса.
Приликом извођења радова грађевинска механизација мора прелазиту трасу
гасовода на обезбеђеним прелазима урађеним тако да се не изазива појачано
механичко напрезање гласовода.
Употреба вибрационих алата у близини гасовода је дозвољена уколико не утиче на
механичка својства и стабилност гасова.
У зони5м лево и десно од осе гасовода не дозвољава се надвишење (насипање
постојећег терена), скидање хумуса, односно промена апсолутне коте терена која је
постојала пре озвођења радова.
Приликом извођења радова у зонама опасности и код ослобођене гасоводне цеви
потребно је приметити све мере за спречавање изазивање експлозије или пожара:
забрањено је радитиса отвореним пламеном, радити са алатом или уређајима који
могу при употреби изазвати варницу, коришћење возила који при раду могу
изазвати варнице, коришћење електичних уређаја који нису у складу са
нормативима прописаним у одговарајућим стандардима SRPS за противексплозину
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заштиту, одлагање запаљивих материја и држање материја које су подложне
самозапаљењу.
9. Инвеститор је обавезан, у складу са Законом о цевоводном транспотру гасовитих и
течних угљоводоника и дистрибуција гасовитих угљоводоника (Сл. гласник РС, бр.
4/2009), да 10 дана пре почетка радова у заштитном појасу гасовода, обавестити ЈП
„Србијагас“ у писаној форми, како би се обезбедило присуство нашег представника
за време трајања радова у близини гасовода.
Контрола спровођења мере из ових услова врши се о трошку инвеститора.
4. Заштита гасовода – при изради пројектно – техничке документације
Уколико постоји потреба за изградњом објекта у оквиру Урбанистичког пројекта за које
се не може обезбедити поштовање услова о потребним удаљењима и нивелационим
растојањима од гасних инсталација, потребно је предвидети заштиту гасовода –
постављање гасовода у заштитну цев, механичку заштиту гасоводаи/или измештање
гасовода. Измештање дистрибутивних гасовода се може извести само у јавну
површину. За измештени гасовод је потребно обезбедити плански основ са
елементима за детаљно спровођење за нову трасу гасовода.
За заштиту гасовода за коју је неопходна интервенција на гасоводу потребно је пре
усвајања Урбанистичког пројекта прибавити начелну сагласност ЈП „Србијагас“.
Прибављена начелна сагласност је привремена до склапања Уговора о измештању са
ЈП „Србијагас“ којим се дефинишу све међусобне обавезе Инвеститора објекта у
оквиру плана и ЈП „Србијагаса“.
Склапање уговора се покреће на основу обраћања инвеститора објекта у склопу плана
тзв. Писмо о намерама за склапање Уговора о измештању, а све у складу са чланом
322 Закона о енергетици.
Измештање гасовода и/или изградња дела гасовода се ради у посебном поступку (по
посебној грађевинској дозволи).
Сви трошкови приликом извођења радова на заштити гасовода и измештању гасовода
и/или изградња дела гасовода (као последица измештања гасовода) падају на терет
Инвеститора новопројектованог објекта у оквиру Урбанистичког пројекта.
На графичком прилогу бр.4 „Синхрон план“ Р=1:500 приказан је положај постојећег
дистрибутивног гасовода у улици Вишњичка ГМ 05-04 Ø406мм и планирани коридор за
гасовод у улици Стевана Христића.
Услови ЈП „Србија гас“ бр. 06-07/5143 од 28.02.2020.године

8.7.

Електроенергетске инсталације - Јавно осветљење

Израда техничке документације инсталације јавног осветљења на предметној локацији,
могућа је након остваривања следећих услова:
Технички услови су саставни део пројекта и као такви обавезујући су за извођача.
Радове извести у свему према текстуалном и графичком делу пројекта и на основу
техничких прописа и норматива за ову врсту електроенергетских инсталација.
Пре почетка радова, извођач је обавезан да се детаљно упозна са пројектом и да све
своје примедбе и запажања, уколико их има, благовремено достави надзорном органу,
путем грађевинског дневника.
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Измене и одступања, која битно утичу на дато техничко решење су дозвољена само уз
писмену сагласност пројектанта.
За време извођења радова, извођач је дужан да води дневник радова, са свим
подацима које овај дневник предвиђа ( грађевински дневник ).
Код извођења радова, водити рачуна да се не оштете већ изведени радови, односно
постојеће инсталације.
Рушење или штемовање армирано-бетонских конструкција при извођењу
електромонтажних радова, сме се вршити искључиво уз писмену сагласност надзорног
органа грађевинских радова.
Материјал или опрема, која ће се употребити, мора одговарати карактеристикама
датим у пројекту и важећим нормативима и стандардима.
За уграђену опрему и материјал неопходно је обезбедити декларацију произвођача о
квалитету производа и одговарајуће атесте о извршеним испитивањима.
Приликом извођења радова извођач је дужан да спроводи мере заштите на раду, а
према важећим прописима и нормативима.
1. Избор и траса каблова :
Предвидети кабл типа PPOO-A 4 x 25 mm 2, у рову, од стуба до стуба. На свим
местима где долази до пресецања или укрштања трасе кабла са саобраћајницом или
пешачком стазом, урадити кабловску канализацију PVC цевима Ф100 mm и кроз њих
положити кабл јавног осветљења. Уколико буде потребе, на појединим местима
користити одговарајућа гибљива црева.
За извођење надземне мреже јавног осветљења препоручљиво је користити кабл
XOOA 2x 16 mm2, односно XOO-A 4x 16 mm 2.
У стубу , од разводне плочице до светиљке поставити кабл минималног пресека
PP-Y 3x1,5 mm 2.
Електроенергетске каблове треба полагати слободно у земљу. На прелазима преко
улица, путева и стаза , као и на свим местима где треба кабл заштитити од механичких
оштећења, каблови се полажу у заштитним цевима, односно кабловској канализацији.
Каблови се полажу ручно или применом механизације. При томе се морају узети у
обзир дозвољени полупречници савијања и дозвољене вучне силе.
Дозвољени полупречници савијања за каблове типа PP00,PP41XHE-49,NPO-13 je
15D(mm), односно 15 D1, а за HP00 12 D.
Дозвољене вучне силе преко затезне чарапице су за тип PP00 ASJ,PP 41 ASJXHE-49A,
XP00-AS, 5D2 ( N),а за NPO-13A и NPZO-13 A је 3 D2( N).
Не препоручује се полагање каблова ако је спољна температура нижа од +5 С. У
супротном треба претходно загрејати кабл и што је могуће брже га положити.
Загревање се врши тако што се кабл на бубњу држи 36 до 48 часова у просторији у
којој је температура 10 С до 20 С.
Брзо загревање кабла могуће је постићи пропуштањем електричне струје густине 5А
/mm2 у трајању око 1 сат, при чему се мора водити рачуна да се не прекорачи
температура од 25 С на површини кабла.
На прелазима испод коловоза улица и путева, трамвајских колосека, железничких
пруга, колских прелаза кроз дворишта, при прекорачењу дозвољених одстојања кабла
у односу на друге подземне инсталације користи се кабловска инталација.
После полагања кабла,а пре затрпавања треба извршити снимање тачне трасе кабла.
На плану полагања треба извршити означавање укрштања са другим и инсталацијама,
спојна места, тачну дужину кабла, трасе и сл.
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Унутар зоне планираних радова као и у њеној непосредној близини предвидети
заштиту или измештање свих стубова јавног осветљења са пратећом инсталацијом
који ће бити директно угрожени планираном изградњом, уз задржавање свих
постојећих електричних веза.
Новопројектовану инсталацију јавног осветљења напојити преко новопостављеног
ормана јавног осветљења.
Прикључење разводних ормана јавног осветљења на електродистрибутивну мрежу
извршити према важећим условима Електродистрибуције Београд.
За све време извођења радова, као и након завршетка радова, мора се водити рачуна
да сваки део постојећих саобраћајница ( које се налазе унутар зоне планираних
радова, као и у њеној непосредној близини), у сваком тренутку (за време рада система
јавног осветљења на територији града Београд) мора бити адекватно осветљен.
Постојећу инсталацију јавног осветљења која ће бити угрожена планираним радовима
изместити, а потом израдити нову инсталацију јавног осветљења, која ће бити
одговарајуће алтернативно решење.
Такође на предметној локацији могуће је извршити доградњу постојеће инсталације
јавног осветљења новим елементима.
У случају да се новопројектована инсталација јавног осветљења или један њен део,
прикључује на мрежу јавног осветљења, поступити по следећем :
2. Место и начин прикључења:
Извршити прикључење новопројектоване инсталације јавног осветљења преко
постојеће инсталације јавног осветљења. Новопројектовану инсталацију јавног
осветљења извести према важећим СРПС стандардима, прописима и правилницима
за дату врсту инсталације.
Такође уколико се са техничког или аспекта фазног извођења радова испостави да је
то неопходно, поставити потребан број додатних разводних ормана јавног осветљења
који ће напајати новопројектовану инсталацију јавног осветљења на предметној
локацији или један њен део.
Новопостављени разводни ормани морају бити ROR -6р са МТК уређајем и мерном
групом.
Ормани морају бити постављени на приступачном месту према важећим прописима и
правилницима.
Прикључење на инфраструктурну мрежу јавног осветљења могуће је уз сагласност
Градске управе Града Београда- Секретаријата за енергетику.
3. Избор опреме :
Изабране светиљке морају бити производ за који мора бити достављен извод из
каталога са подацима о IP и IK заштити ( IP > 65, IK> 0,8 ), сагласно стандардима
SRPS/IEC/EN 60598,62262,62471.
Напомена :
Обавезан део техничке документације је фотометријски прорачун, на основу кога ће се
вршити избор светиљки и стубова, као и њихова диспозиција.
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4. Избор и траса каблова :
Предвидети кабл типа PPOO-A 4 x 25 mm 2, у рову, од стуба до стуба.На свим местима
где долази до пресецања или укрштања трасе кабла са саобраћајницом или пешачком
стазом, урадити кабловску канализацију PVC цевима Ф100 mm и кроз њих положити
кабл јавног осветљења.
Уколико буде потребе, на појединим местима користити одговарајућа гибљива црева.
За извођење надземне мреже јавног осветљења препоручљиво је користити кабл
XOOA 2x 16 mm2, односно XOO-A 4x 16 mm 2.
У стубу , од разводне плочице до светиљке поставити кабл минималног пресека
PP-Y 3x1,5 mm 2.
5. Начин заштите од кратког споја и преоптерећења :
Предвидети осигураче
правилницима.

у

стубу

према

важећим

препорукама,

прописима

и

6. Начин заштите од превисоког напона додира
Урадити према важећим стандардима, прописима и правилницима за дату врсту
инсталације.
7. Предмером и прорачуном пројекта предвидети позиције достављања Секретаријату
за енергетику и ЈКП –у „Јавно осветљење“ Београд: геодетске документације
снимљене електроинсталације у електронском облику, извештаја о испитивању и
мерењу импедансе петље квара, провери изједначења потенцијала стуба јавног
осветљења и измереном оптерећењу на изводима предметне инсталације.
Напомена :
Напајање новопројектоване инсталације јавног осветљења извести према важећим
СРПС стандардима, прописима и правилницима за дату врсту инсталације.
8. Избор опреме :
Изабране светиљке морају бити производ за који мора бити достављен извод из
каталога са подацима о IP и IK заштити (IP≥65, IK≥08), сагласно стандардима SRPS /
IEC / EN 60598, 62262, 62471.
Изабрани стубови уколико су метални, морају бити опремљени ревизионим отворима,
стандардним прикључним плочицама, сагласно стандардима EN 40 . Прикључна
плочица у стубу мора да буде тако уграђена како би се на исту могло прикључити
највише три кабла типа PP00-A 4x25 mm2 . Уз графичку документацију приложити из
каталога стуба детаљ темеља. Стуб мора бити постављен тако да му отвор са
поклопцем у доњем сегменту стуба ( ревизиони отвор), буде увек на
супротној страни од смера вожње. Пре постављања стубова, извођач и надзорни орган
морају извршити тачно обележавање стубних места (колчење). Растојања између
стубова морају одговарати размацима са ситуационог плана, уколико не постоје
оправдани разлози за одступање.
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Прелиминарни прорачун броја светиљки и њихов распоред је урађен у складу са СРПС
ЦЕН/ТР 13201-1, 2015 (Избор класа осветљења) и СРПС ЦЕН/ТР 13201-2, 2016
(Захтеване карактеристике светиљки).
Усвојена светлотехничка класа за осветљење саобраћајнице је М5, а ризичности
подручја Ц5. Према овим усвојеним класама потребна минималнa средња
осветљеност на укупној површини саобраћајнице је Esr = 7,5 lx, a равномерност U0(E) =
0,4. Ниво сјајности је минимално Lsr = 0,5 cd/m2, а равномерност сјајности 0,4.
Прелиминарни број светиљки у новоформираној улици Стевана Христића је шест (6).
Светиљке коришћене у прорачуну су типа уличне са извором светла 80W LED или
150W NaVt постављене директно на стубовима висине 8м на тротоару, са једне стране
коловоза. Међусобно растојање стубова је 30м.
Потребно минимално просечно осветљење на пешачким прелазима код Вишњичке и
Уралске улице је 20 lx, а одређује се према СРПС ЕН 13201-2 Анекс Б.
Прикључење новопројектоване инсталације јавног осветљења је на постојећу
инсталацију јавног осветљења у Вишњичкој улици.
Техничка документација инсталације јавног осветљења на предметној локацији, биће
урађена од стране Техничке службе ЈП Јавно осветљење Београд, а по захтеву
инвеститора.
На графичком прилогу бр.4 „Синхрон план“ Р=1:500 приказан је оријентациони положај
планираног коридора за јавно осветљење са светиљкама у улици Стевана Христића.
Услови ЈКП „Јавно осветљење“

9.

Зелене површине

Постојеће стање:
На предметном простору нису забележене јавне зелене површине које би биле
угрожене наведеним радовима.
У контактној зони у Вишњичкој улици забележено је зеленило у регулацији
саобраћајнице (IV категорија одржавања) у склопу којег је констатовано линијско
зеленило – дрворед у травним баштицама. Врсте у дрвореду су платан и брест.
Стабла су вишедеценијске старости доброг здравственог стања, виталности и
декоративности. Забележена вегетација је у Програму редовног одржавања ЈКП
„Зеленило Београд“ и у потпуности се штити.
Услови:
Сву вегетацију у контактној зони, заштитити пре почетка извођења радова, како не би
дошло до оштећења исте.
Уклоњеним материјалом приликом извођења радова не затрпавати постојећа стабла и
не одлагати га на зелене површине.
На простору планираном за изградњу наведене саобраћајнице колико год то техничке
могућности дозвољавају, формирати линијско зеленило – дрворед у циљу повезивања
у континуиран систем зеленила са околним простором, што је веома битно за

Урбанистички пројекат за изградњу саобраћајнице - део улице Стевана Христића између улица Вишњичке
и Уралске

остваривање умреженог система зелених површина, између постојећег и планираног
зеленила на предметном подручју. Једна од могућности заснивања дрвореда је у
жардињерама због ограничених просторних могућности.
Нивелацијом терена, омогућити несметано отицање површинских вода у кишну
канализацију и ефикасно одржавање хигијене застора.
Решење пешачких комуникација радити у складу са нивелацијом терена и постојећим
комуникацијама. На њима планирати квалитетне засторе лаке за одржавање, безбедне
за коришћење у свим временским условима.
Због ограничених просторних могућности и коридора за техничку инфраструктуру која
је планирана у ул. Стевана Христића, заснивање дрвореда могуће је једино у
жардињерама.
Планира се постављање жардињера дуж тротоара и то према Каталогу урбане опреме
А.3.3.3.б „ Жардинијера – Стандард“ 85/45.
Жардињере постављати на тротоарима тако да се омогући несметан колско - пешачки
приступ комплексу „BIG FASHION PARK“, као и постојећим колским улазима у делу
улице Стевана Христића који су евидентирани на катастарско-топографском плану, а
који је саставни део овог урбанистичког пројекта.
10.

Кретање лица са посебним потребама у простору

При пројектовању предметне саобраћајнице примењене су Законом предвиђене мере
и решења које омогућавају лицима са посебним потребама у простору неометано и
континуално кретање како у комплексу тако и приступ објекту, а у складу са
Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката,
којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и
старим особама („Службени гласник РС“, бр. 22/15).
11.

Смернице за спровођење

Урбанистичи пројекат је урађен у складу са чл.60. Закона о планирању и изградњи („Сл.
лист града Београда“ број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/2012, 42/2013 – одлука УС,
50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/19, 37/19 и
9/2020) и основ је за издавање локацијских услова.
У току даље разраде техничке документације саобраћајнице са припадајућом
инфраструктуром, уколико постоји прихватљивије решење у инвестиционо-техничком
смислу, у оквиру планом дефинисане регулације саобраћајнице, могућа су нивелациона
одступања од дефинисаних кота Урбанистичким пројектом ради усаглашавања са
постојећим стањем као и прерасподела планираних водова, капацитета и садржаја
планиране инфраструктурне мреже, у складу са условима надлежних институција.

Београд, октобар, 2020 године

Одговорни урбаниста:
Милена Стевановић Шаљић,диа
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ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ,
ИНЖЕЊЕРИНГ И КОНСАЛТИНГ "АУЛА" Д.О.О

PKO 300 (1982)

1L 100 I 150 DL

11 000 Београд, ул. Станислава Сремчевића 8, тел/факс +381113808186

ИНВЕСТИТОР:
ФИНАНСИЈЕР:
Назив листа:
Синхрон план

"ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И
ИЗГРАДЊУ БЕОГРАДА" ЈП, ЊЕГОШЕВА 84, БЕОГРАД
"MINEL KOTLOGRADNJA REAL ESTATE" Д.О.О.,
БЕОГРАД
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ САОБРАЋАЈНИЦЕ ДЕО УЛИЦЕ СТЕВАНА ХРИСТИЋА ИЗМЕЂУ УЛИЦА
ВИШЊИЧКЕ И УРАЛСКЕ

Одговорни урбаниста:

диа, МИЛЕНА СТЕВАНОВИЋ ШАЉИЋ

Одговорни пројектант ВиК

диг. ЈЕЛИЦА МИЋИЋ

Одговорни пројектант Ј.О.

дие. ВЛАДИМИР КОКИНОВИЋ

Директор:

СТАНИША ГАРЧЕВИЋ

Датум: октобар 2020 год.

Размера: 1:500

Лист број:
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ЛЕГЕНДА :
Kатастарско стање
Фактичко стање
граница урбанистичког пројекта
граница грађевинске парцеле С25
део улице Стевана Христића
регулациона линија

С25

ознака грађевинска парцела саобраћајнице
граница ПДР-а (СМТ) I фаза
("Сл.лист града Београда" бр. 24/13)
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граница ДУП-а Вишњичке улице од Ул. Мије Ковачевића до Сланачког пута
("Сл.лист града Београда" бр. 25/83)
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ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ,
ИНЖЕЊЕРИНГ И КОНСАЛТИНГ "АУЛА" Д.О.О
11 000 Београд, ул. Станислава Сремчевића 8, тел/факс +381113808186

ИНВЕСТИТОР:
ФИНАНСИЈЕР:
Назив листа:
Уређење терена- линијско
зеленило у жардињерама

"ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И
ИЗГРАДЊУ БЕОГРАДА" ЈП, ЊЕГОШЕВА 84, БЕОГРАД
"MINEL KOTLOGRADNJA REAL ESTATE" Д.О.О.,
БЕОГРАД
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ САОБРАЋАЈНИЦЕ ДЕО УЛИЦЕ СТЕВАНА ХРИСТИЋА ИЗМЕЂУ УЛИЦА
ВИШЊИЧКЕ И УРАЛСКЕ

Одговорни урбаниста:

диа, МИЛЕНА СТЕВАНОВИЋ ШАЉИЋ

Директор:

СТАНИША ГАРЧЕВИЋ

Датум: октобар 2020 год.

Размера: 1:500

Лист број:

5.

IV

ИДЕЈНО АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ

1.1. НАСЛОВНА СТРАНА
1 – ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦЕ
Инвеститор: „Minel kotlogradnja real estate“ д.о.о. , Ул. Уралска бр. 3, Београд.
за потребе Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу ЈП, Београд,
Његошева 84

Објекат:
Христића)

Саобраћајница - грађевинска парцела С25 (Део улице Стевана

Врста техничке документације: ИДР - Идејно решење
Назив и ознака дела пројекта: 1 – ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦЕ
За грађење/извођење радова: нова градња

Печат и потпис:

Пројектант:
АУЛА д.о.о. Београд, Краљевачких жртава 1/а
Станиша Гарчевић, директор

Печат и потпис:

Одговорни пројектант:
Душко Гајевић, д.и.г;
бр. лиц. 315 1423 03

Број дела пројекта:

Место и датум:

ИДР 15/20

Београд, октобар 2020.
1

1.2. САДРЖАЈ ПРОЈЕКТА САОБРАЋАЈНИЦЕ

1.1.

Насловна страна

1.2.

Садржај пројекта саобраћајнице

1.3.

Решење о одређивању одговорног пројектанта пројекта
саобраћајнице

1.4.

Изјава одговорног пројектанта пројекта саобраћајнице

1.5.

Текстуална документација
Графичка документација

1.6.

-

Ситуациони план
Подужни профил по осовини улице Стевана Христића
Нормални попречни профил и детаљ
Траг вожње меродавног возила – десна скретања
Траг вожње меродавног возила – десна скретања

2

1.3. РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА
На основу члана 128. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'',
бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 одлука УС, 24/11 i 121/12, 42/13–одлука УС,
50/2013–одлука УС, 98/2013–одлука УС, 132/14 , 145/14, 83/2018, 31/19, 32/19,
37/19 др. закон и 9/2020 ) као:
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ
за израду Идејног решења саобраћајнице - грађевинска парцела С25 (Део
улице Стевана Христића)
одређује се:
Душко Гајевић, д.и.г

................................................................. 315 1423 03

Пројектант:

АУЛА д.о.о. Београд, Краљевачких жртава 1/а
Одговорно лице/заступник: Станиша Гарчевић,
директор

Печат:

Потпис:

Број техничке документације:

ИДР 15/20

Место и датум:

Београд, 08.10.2020.
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1.4. ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА ПРОЈЕКТА САОБРАЋАЈНИЦЕ
Одговорни пројектант Идејног решења саобраћајнице - грађевинска парцела
С25 (Део улице Стевана Христића)

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

Одговорни пројектант :

Душко Гајевић, д.и.г.

Број лиценце:

300 1423 03

Печат:

Потпис:

Број техничке документације:

Место и датум:

ИДР 15/20

Београд, 08.10. 2020.
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1.5. ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

5

ТЕХНИЧКИ ОПИС
Овим пројектом обрађено је ИДР – идејно решење саобраћајнице Стевана Христића
од Уралске до Вишњичке улице. Пројекат је урађен на основу:
• План Генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне
самоуправе –град Београд (целине I-XIX) („Сл.лист град Београда“ број 20/16, 97/16,
69/17, 96/17)
• Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 24/11исправка, 64/10 - Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - Одлука УС, 50/13 - Одлука УС,
98/13 - Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/19, 37/19 и 9/2020)
• Услова ЈП „Путеви Београда“, Секретаријата за саобраћај, ЈКП „Београд пут“,
Дирекције за јавни превоз и
• Катастарско топографског плана
Ситуациони план
Улица Стевана Христића пројектована је од Улице Уралске до Вишњичке. У постојећем
стању изведен је део Улице Стевана Христића у зони раскрснице са Улицом Уралском
док у делу ка Вишњичкој улици није изграђена већ се у простору где је планирана
саобраћајница налази ограда постојећих објеката, помоћни објекат и неуређена
површина.
Улица Стевана Христића према постојећој категоризацији уличне мреже рангирана је
као секундарнa улица. Новопројектована Улица Стевана Христића има коловоз ширине
6.00м и тротоаре са обе стране ширине по 2.00м. Укупна дужина пројектоване осовине
улице износи 189,34м, а површина коловоза и тротоара укупно износи 1573м2. Улица
има функцију да околне садржаје повеже на градску уличну мрежу. Са леве стране
улице гледано у правцу стационаже на км 0+060,00 и 0+113,52 предвиђен је улаз и излаз
у гаражу.
У графичком делу пројекта на листовима 4 и 5 приказан је траг вожње меродавног
возила (ватрогасно возило). Приказана су само критична десна скретања. Дужина
меродавног ватрогасног возила износи 8.00м.
Подужни профил
Подужни профил урађен је по осовини улице Стевана Христића. Ново пројектована
нивелета повезана је на постојеће Улице Уралску и Вишњичку. Максимални нагиб
нивелете износи 13.0%, а минимални 1.0%. Нагиби нивелете заобљени су вертикалним
кривинама радијуса 500, 1000, 150, 150 и 500м. Нормални попречни нагиб коловоза
износи 2.5%, а тротоара 2.0%.
Нормални попречни профил
Нормални попречни профил улице има две саобраћајне траке ширине по 3.00м и
тротоаре са обе стране по 2.00м.

6

Коловозна конструкција
Коловозну конструкција планирана је за лако саобраћајно оптерећење и има следеће
слојеве:
Асфалт бетон АБ11с
БНС 22сА
ДК 0-31.5мм
ДК 0-63мм
укупно

4цм
8цм
10цм
30цм
52цм

Одводњавање
Одводњавање коловоза и тротоара предвиђено је затвореним системом кишне
канализације.
Инвестициона вредност
Процењена инвестициона вредност радова на изградњи саобраћајнице износи
9.250.000,00дин.

Београд, октобар, 2020 године

Одговорни пројектант:
Душко Гајевић, дипл. грађ. инж.
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1.6. ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

8

НОРМАЛНИ ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛ Р 1:50

0.085

2.00%

0.045

-0.075

0.00

2.50%

асфалт бетон AB11s,d=4cm
BNS22sA, d=8cm
дробљени камен 0-31.5mm, d=10cm
дробљени камен 0-63mm, d=30cm

0.075

2.50%

0.235

0.195

2.00%

асфалт бетон AB4, d=3cm
цемент бетон MB15, d=10cm
дробљени камен 0-31.5mm, d=15cm

детаљ 01
beli betonski ivičnjak 18/24

асфалт бетон AB4
цемент бетон MB15
дробљени камен
0-31.5mm
MB15

асфалт бетон AB11s
BNS 22sA
дробљени камен
0-31.5mm

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ,
ИНЖЕЊЕРИНГ И КОНСАЛТИНГ "АУЛА" Д.О.О
11 000 Београд, ул. Станислава Сремчевића 8, тел/факс +381113808186

дробљени камен
agregat 0-63mm

ИНВЕСТИТОР:
ФИНАНСИЈЕР:
Назив листа:
НОРМАЛНИ ПОПРЕЧНИ
ПРОФИЛ И ДЕТАЉ

"ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И
ИЗГРАДЊУ БЕОГРАДА" ЈП, ЊЕГОШЕВА 84, БЕОГРАД
"MINEL KOTLOGRADNJA REAL ESTATE" Д.О.О.,
БЕОГРАД
ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ УЛИЦЕ СТЕВАНА ХРИСТИЋА
ОД УРАЛСКЕ ДО ВИШЊИЧКЕ УЛИЦЕ

Одговорни пројектант:

Душко Гајевић, дипл. грђ. инж.

Директор:

СТАНИША ГАРЧЕВИЋ

Датум: јули 2020 год.

Размера: 1:500

Лист број:

1.

PODUŽNI PROFIL PO OSOVINI UL. STEVANA HRISTIĆA R 1:50/500

89,07

87,00

83,00
83,00

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ,
ИНЖЕЊЕРИНГ И КОНСАЛТИНГ "АУЛА" Д.О.О
11 000 Београд, ул. Станислава Сремчевића 8, тел/факс +381113808186

ИНВЕСТИТОР:
ФИНАНСИЈЕР:

"ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И
ИЗГРАДЊУ БЕОГРАДА" ЈП, ЊЕГОШЕВА 84, БЕОГРАД
"MINEL KOTLOGRADNJA REAL ESTATE" Д.О.О.,
БЕОГРАД

Назив листа:
ПОДУЖНИ ПРОФИЛ ПО ОСОВИНИ
УЛИЦЕ СТЕВАНА ХРИСТИЋА

ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ УЛИЦЕ СТЕВАНА ХРИСТИЋА
ОД УРАЛСКЕ ДО ВИШЊИЧКЕ УЛИЦЕ

Одговорни пројектант:

Душко Гајевић, дипл. грђ. инж.

Директор:

СТАНИША ГАРЧЕВИЋ

Датум: јули 2020 год.

Размера: 1:50/500

Лист број:

2.
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граница урбанистичког пројекта
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С25

ознака грађевинске парцеле саобраћајнице
граница ПДР-а (СМТ) I фаза
("Сл.лист града Београда" бр. 24/13)
граница ДУП-а Вишњичке улице од Ул. Мије Ковачевића до Сланачког пута
("Сл.лист града Београда" бр. 25/83)
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ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ,
ИНЖЕЊЕРИНГ И КОНСАЛТИНГ "АУЛА" Д.О.О
11 000 Београд, ул. Станислава Сремчевића 8, тел/факс +381113808186

ИНВЕСТИТОР:
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ФИНАНСИЈЕР:

"ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И
ИЗГРАДЊУ БЕОГРАДА" ЈП, ЊЕГОШЕВА 84, БЕОГРАД
"MINEL KOTLOGRADNJA REAL ESTATE" Д.О.О.,
БЕОГРАД

Назив листа:
СИТУАЦИОНИ ПЛАН

ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ УЛИЦЕ СТЕВАНА ХРИСТИЋА
ОД УРАЛСКЕ ДО ВИШЊИЧКЕ УЛИЦЕ

Одговорни пројектант:

Душко Гајевић, дипл. грђ. инж.

Директор:

СТАНИША ГАРЧЕВИЋ

Датум: јули 2020 год.

Размера: 1:500

Лист број:

1.

T399
82.55

82.29

2.9

82.34

3m

82.29

T399
82.34

82.70

82.54
82.33
82.61
82.410

T400
82.65

82.54

159/14

T401

242/2

T398

T397

82.476

159/14

82.41
82.78

T401

242/2

T398

242/3

T397

242/6

8.00

82.476

82.54

82.46

3.81

82.461

BRANDWEERAUTO
meters
2.18
2.18
6.00
33.1

82.54

82.46

82.36

82.75
82.54

:
:
:
:

82.65

82.86

242/3

242/6

82.410

242/4

82.75

Width
Track
Lock to Lock Time
Steering Angle

82.53

T400

82.46

82.41
82.78

82.86

1.40

82.33

82.54

82.62

82.36

242/4

8.00

82.62

82.61
82.54

82.62

18
m

82.52

82.53

82.70

3.

82.54

82.62

82.52

82.55

82.46
82.461

82.629

1.40

BRANDWEERAUTO
meters

82.629

Width
Track
Lock to Lock Time
Steering Angle

242/5

242/5

242/1

242/1
83.793
82.539
82.569

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ,
ИНЖЕЊЕРИНГ И КОНСАЛТИНГ "АУЛА" Д.О.О
ИНВЕСТИТОР:

83.793

ФИНАНСИЈЕР:

82.620

82.569

82.558

244/2

244/4

2.18
2.18
6.00
33.1

11 000 Београд, ул. Станислава Сремчевића 8, тел/факс +381113808186

излаз

244/1

:
:
:
:

82.539

излаз
82.620

3.81

82.558

244/1

244/2
244/4

Назив листа:
ТРАГ ВОЖЊЕ МЕРОДАВНОГ
ВОЗИЛА - десна скретања

"ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И
ИЗГРАДЊУ БЕОГРАДА" ЈП, ЊЕГОШЕВА 84, БЕОГРАД
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БЕОГРАД
ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ УЛИЦЕ СТЕВАНА ХРИСТИЋА
ОД УРАЛСКЕ ДО ВИШЊИЧКЕ УЛИЦЕ

Одговорни пројектант:

Душко Гајевић, дипл. грђ. инж.

Директор:

СТАНИША ГАРЧЕВИЋ

Датум: јули 2020 год.

Размера: 1:500

Лист број:
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ИНВЕСТИТОР:
ФИНАНСИЈЕР:
Назив листа:
ТРАГ ВОЖЊЕ МЕРОДАВНОГ
ВОЗИЛА - десна скретања
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Одговорни пројектант:

Душко Гајевић, дипл. грђ. инж.

Директор:

СТАНИША ГАРЧЕВИЋ

Датум: јули 2020 год.

Размера: 1:500

Лист број:
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2.1. НАСЛОВНА СТРАНА
2 – ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА
Инвеститор: „Minel kotlogradnja real estate“ д.о.о. , Ул. Уралска бр. 3, Београд.
за потребе Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу ЈП, Београд,
Његошева 84

Објекат:

Хидротехничке инсталације – водоводна и канализациона мрежа и
објекти у делу улица Стевана Христића, Вишњичке и Уралске.

Врста техничке документације: ИДР - Идејно решење
Назив и ознака дела пројекта: 2 –

ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ
ИНАСТАЛАЦИЈА

За грађење/извођење радова: нова градња

Печат и потпис:

Пројектант:
АУЛА д.о.о. Београд, Краљевачких жртава 1/а
Станиша Гарчевић, директор

Печат и потпис:

Одговорни пројектант:
Јелица Мићић, д.и.г;
бр. лиц. 314 В 361 05

Број дела пројекта:

Место и датум:

ИДР 15/20

Београд, октобар 2020.
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2.2. САДРЖАЈ ПРОЈЕКТА ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА

2.1.

Насловна страна

2.2.

Садржај пројекта хидротехничких инсталација

2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

Решење о одређивању одговорног пројектанта пројекта
хидротехничких инсталација
Изјава одговорног пројектанта пројекта хидротехничких
инсталација
Текстуална документација
Графичка документација
-

Ситуациони план – водоводна и канализациона мрежа и објекти

2

2.3. РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА
На основу члана 128. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'',
бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 одлука УС, 24/11 i 121/12, 42/13–одлука УС,
50/2013–одлука УС, 98/2013–одлука УС, 132/14 , 145/14, 83/2018, 31/19, 32/19,
37/19 др. закон и 9/2020 ) као:
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ
за израду

Идејног решења хидротехничких инсталација– водоводна и
канализациона мрежа и објекти у делу улица Стевана Христића,
Вишњичке и Уралске.

одређује се:
Јелица Мићић, д.и.г

................................................................. 314 В 361 05

Пројектант:

АУЛА д.о.о. Београд, Краљевачких жртава 1/а
Одговорно лице/заступник: Станиша Гарчевић,
директор

Печат:

Потпис:

Број техничке документације:

ИДР 15/20

Место и датум:

Београд, 08.10.2020.
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2.4. ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА ПРОЈЕКТА ХИДРОТЕХНИЧКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА
Одговорни пројектант Идејног решења хидротехничких инсталација–
водоводна и канализациона мрежа и објекти у делу улица Стевана Христића,
Вишњичке и Уралске.
Јелица Мићић, д.и.г.
ИЗЈАВЉУЈЕМ
1.
да је пројекат израђен у складу са Законом о планирању и изградњи,
прописима, стандардима и нормативима из области изградње објеката и
правилима струке;
2.
да су при изради пројекта поштоване све прописане и утврђене мере и
препоруке за испуњење основних захтева за објекат и да је пројекат израђен у
складу са мерама и препорукама којима се доказује испуњеност основних
захтева.

Одговорни пројектант :

Јелица Мићић, д.и.г.

Број лиценце:

314 В 361 05

Печат:

Потпис:

Број техничке документације:

ИДР 15/20

Место и датум:

Београд, 08.10. 2020.
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2.5. ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

5

ТЕХНИЧКИ ОПИС
Водоводна мрежа и објекти:
На предметној локацији постоји изграђена следећа водоводна мрежа:
Ø300мм од ливеногвозденог материјала у улици Вишњичкој.
Ø150мм од дуктилног лива у Диљској улици.
Ø500мм од ливеногвозденог материјала и Ø150мм од дуктилног лива улица Уралска
Ø100мм од ливеногвозденог материјала у делу улице Стевана Христића,
који припадају I висинској зони београдског водоводног система.
Коте терена на којима је планирана интервенција износе од 78,80 до 90,60мнм.
По подацима добијеним од Сектора за дистибуцију воде – Реон Палилула1, градска
водоводна мрежа у улици Стеана Христића није у функцији, већ постоји само прикључна
цев за постојеће објекте на разматраном комплексу. Постоји неусаглашеност између
положаја цевовода приказаних на подлогама РГЗ-а и ГИС-а (позиција и пречник
цевовода Ø100мм унутар комплекса “BIG FASHION PARK”-а, који нису у надлежности
одржавања ЈКП“БВК“).
За предметну локацију на снази је планска и пројектна документација:
- Генерални урбанистички план Београда („Сл. лист града Београда“, бр.
11/16).
- План генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице
локалне самоуправе – града Београда – целине I-XIX („Сл. лист града Београда“,
бр. 20/2016)
ПДР дела насељ Карабурма – II зона, између улице Уралске, Патриса Лумумбе,
Миријевског булевара, Маријана Грегоран, Триглавске, Војводе Мицка и дела
Вишњичке улице („Сл. лист града Београда“, бр. 4/04), који обухвата подручје уз
предметну улицу ЈКП“БВК“ тренутно нема пројектну документацију за разматрано
подручје.
Урбанистичким пројектом предвиђа се изградња саобраћајнице – Улице Стевана
Христића са недостајућом инфраструктуром. Урбанистичким пројектом предвиђена је
изградњу цевовода (минималног пречника Ø150мм) у ул. Стевана Христића у складу са
саобраћајним и хидротехничким решњем и противпожарним прописима,
Предвиђено је повезивање новог цевовод на постојећи цевовод Ø150 у Уралској улици
и Ø300 у Вишњичкој улици.
У даљим фазама пројектовања неопходно је ускладити нивелету постојеће и планиране
водоводне мреже и објеката на мрежи (водоводни шахтови, затварачи, хидранти) са
нивелетом планиране саобраћајнице.
Све постојеће инсталације водовода довести у технички исправно и функционално
стање.
Постојећи цевовод Ø500 у Уралској улици мора бити у функционалном стању. У колико
се због измештања колектора и изградње грађевина на канализацији у Уралској улици
укаже потреба, потребно је предвидети локално измештање цевовода Ø500.
У даљим фазама пројектовања, приликом израде пројектне документације обухватити
и прикључке, а ради међусобног усаглашавања постојећих и пројектованих инсталација
обезбедити минимално дозвољено растојање за паралено вођење од 1,0м од спољне
ивице дистрибутивних цевовода (водоводна мрежа пречника до Ø300мм), а 1,5м од
спољне ивице магистралних цевовода (водоводна мрежа пречника преко Ø300мм), а
нарочито на местима шахтова. За укрштање инсталација са постојећим и пројектованим
водоводним инсталацијама (водоводна мрежа и прикључци) минимално дозвољено
6

растојање у вертикалном смислу је 0,5м. Није дозвољено мање укрштање од угла мањег
од 60⁰. минимално растојање омогућава формирање непосредног заштитног коридора
за водоводне инсталације за обезбеђивање њихове функционалности, стабилности и
несметаног приступа за одржавање.
Међусобно усаглашавање инсталација на нивоу планираних инсталација је у
надллежности органа који издаје грађевинску дозволу или решење о одобрењу
извођења радова.
На графичком прилогу бр.4 Синхрон план Р=1:500 приказана је оријентациона траса
водоводне мреже.
Канализациона мрежа и објекти
Предметно подручје припада територији Централног градског канализационог система,
где је заустављен општи систем каналисања.
Конкретно, за подручје којем припадају наведене катастарске парцеле (обухваћене
предметним Урбанистичким пројектом) не постоји разрађена планска документација. За
територију у окружењу истих ( а са којом, са аспекта функционисања канализације,
територија обухваћена предметним Урбанистичким пројектом је јединствена целина)
урађена је следећа планска документација:
ДУП ВИШЊИЧКЕ УЛИЦЕ ОД УЛИЦЕ МИЈЕ КОВАЧЕВИЋА ДО СЛАНАЧКОГ
ПУТА, („Сл. града Београда“ бр. 25/83)
ПДР ДЕЛА НАСЕЉА КАРАБУРМА – II ЗОНА, ИЗМЕЂУ УЛИЦА УРАЛСКЕ,
ПАТРИСА ЛУМУМБЕ, МИРИЈЕВСКОГ БУЛЕВАРА, МАРИЈАНЕ ГРЕГОРАН,
ТРИГЛАВСКЕ, ВОЈВОДЕ МИЦКА И ДЕЛА ВИШЊИЧКЕ УЛИЦЕ, („Службени лист града
Београда“ бр. 4/04 (допуњује се Планом парцелације Уралске улице, на делу између
улица Диљске и Војводе Мицка Крстића, у складу са графичким прилогом 5.Н, овог
плана).
ПДР СПОЉНЕ МАГИСТРАЛНЕ ТАНГЕНТЕ (СМТ) – I ФАЗА, ОД ПАНЧЕВАЧКОГ
ПУТА (СТАЦИОНАЖА КМ 0+000) ДО ПРИСТУПНОГ ПУТА ЗА ТРАФОСТАНИЦУ
(СРЕДЊА СТАЦИОНАЖА КМ 6+650), СА МОСТОМ ПРЕКО ДУНАВА И ЛОКАЦИЈОМ
ТРАФОСТАНИЦЕ „БЕОГРАД 20“ Службени лист града Београда бр. 24/13.
-За потребе израде Урбанистичког пројекта за изградњу стамбено-пословног и
једног пословног објекта у комплексу који се формира од катастарских парцела 236/1,
237, 239, 244/1, 247/1, 249, 252, 320/3 и 286/4 КО Палилула између улица Вишњичка,
Уралска, Диљска и Стевана Христића, издати су услови 12.03.2018. године под бројем
Љ/52.
Према наведеној планској документацији предметна територија припада Централном
канализационом систему, делу на коме се каналисање обавља општим системом
каналисања.. Главни одводник за атмосферске и употребљене воде са подручја
предметног урбанистичког пројекта је колектор у Вишњичкој улици, ОБ 120/180, са
изливом Ø800 у рукавац Дунава. На предметном подручју делимично је изграђен и
Интерцептор канализационог система, према будућем постројењу за пречишћавање
„Велико село“.
На самој територији која је обухваћена наведеним плановима, канализациона мрежа је
изграђена, и то:
•
Примарна мрежа-колектори изведени су, ОБ 70/125 од улице Патриса Лумумбе
до Вишњичке, ОБ 60/110 у улици Триглавској, Стевана Христића, Уралској, делу
Маријане Грегоран, делу Пане Ђукића, делу Патриса Лумумбе и Мицка Крстића.
•
Секундарна мрежа иведена је, ОК 400 у улици Влашићкој, Диљској, Хусињских
рудара и деловима улица Стеван Христића, Патриса Лумумбе и Уралској, ОК350 у делу
улице Маријане Грегоран, ОК 300 у улици Дреновачкој и деловима улица Мицка Крстића
и Патриса Лумумбе. У свим осталим улицама пречници опште канализације су ОК 250.
Урбанистичким пројектом предвиђена је изградња саобраћајнице са припадајућом
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инфраструктуром-продужетак улице Стевана Христића у делу између Уралске и
Вишњичке (са формирањем грађевинске парцеле С25)
Уз улицу Стевана Христића, између Уралске и Вишњичке улице, постоји колектор
општег система: ОВ 70/160цм на узводном, односно ОБ 120/180цм на низводном делу
трасе.
Обзиром да траса наведеног колектора није у јавној површини и налази се изван
планиране регулације саобраћајнице Стевана Христића, неопходно је извршити
измештање колектора , од Уралске улице до Вишњичке, у оквиру планиране регулације
будуће саобраћајнице.
Сливно подручје које гравитира ка овој деоници колектора износи око 60 ха. Према
оквирној анализи, протицај пуног профила, на узводном делу колектора који се
измешта, према Уралској улици (ОВ 70/160цм) износи око 7м3/с, док је протицај пуног
профила на низводном делу колектора који се измешта , према Вишњичкој улици (ОБ
120/180цм) око 9.7м3/с. Приликом израде виших фаза техничке документације потребно
је урадити детаљнију хидрауличку анализу целокупног сливног подручја које гравитира
према колектору у Стевана Христића и Вишњичкој при чему треба водити рачуна да је
дозвољени степен пуњења колектора општег система 80%.
Урбанистичким пројектом, у складу са новим саобраћајним решењем предвиђена је
нова канализациона мрежа према важећој планској документацији и важећим
нормативима и правилима пројектовања уличне канализације. Приликом дефинисања
нове трасе колектора посебно је вођено рачуна о усаглашавању трасе пројектованог
колектора (како нивелациона тако и у плану) са трасом постојећег колетора ОБ120/180
цм у Вишњичкој улици, а који остаје у функцији. Састави део будуће техничке
документације треба да буду грађевине на канализационим колекторима које ће спајати
постојеће колекторе који остају у функцији са новопројектованим/измештеним
колектором (постојећи колектори у Уралској улици и постојећи колектор у улици Стевана
Христића, из правца Патриса Лумумбе). При пројектовању и обликовању
канализационих грађевина, са аспектекта хидраулике, потребно је водити рачуна да се
низводно обезбеди мирно течење у каналу.
У новопројектованој саобраћајници у улици Стевана Христића Урбанистичким пројектом
предвиђен је нови колектор пречника мин Ø1500 у горњем делу улице, односно Ø2000 у
доњем делу улице као и на споју са постојећим колектором у Вишњичкој улици. У вишим
фазама пројектовања могуће је уместо колектора кружног пресека предвидети колектор
јајастог профила адекватне пропусне моћи.
Новопројектовани колектор се укључује у постојећи колектор 120/180 у Вишњичкој
улици.
Такође, треба водити рачуна да канализационе грађевине које спајају постојеће
колекторе са новопоројектованим, излазе изван планиране регулације саобраћајнице у
улици Стевана Христића.

Одговорни пројектант:
Јелица Мићић, дипл.грађ.инж.
број лиценце 314 В 361 05

8

2.6. ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
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ИНВЕСТИТОР:
ФИНАНСИЈЕР:
Назив листа:
Ситуациони план

Одговорни урбаниста:

"ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И
ИЗГРАДЊУ БЕОГРАДА" ЈП, ЊЕГОШЕВА 84, БЕОГРАД
"MINEL KOTLOGRADNJA REAL ESTATE" Д.О.О.,
БЕОГРАД
Пројекат:
ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА ВОДОВОДНА И КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖЕ И ОБЈЕКТИ
У ДЕЛУ УЛИЦА СТЕВАНА ХРИСТИЋА, УРАЛСКЕ И ВИШЊИЧКЕ

диа, МИЛЕНА СТЕВАНОВИЋ ШАЉИЋ

Одговорни пројектант:

диг, ЈЕЛИЦА МИЋИЋ

Директор:

СТАНИША ГАРЧЕВИЋ

Датум: октобар 2020 год.

Размера: 1:500

Лист број:

1.

3.1. НАСЛОВНА СТРАНА
3–

ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА –
ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ

Инвеститор: „Minel kotlogradnja real estate“ д.о.о. , Ул. Уралска бр. 3, Београд.
за потребе Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу ЈП, Београд,
Његошева 84

Објекат:

Саобраћајница - грађевинска парцела С25 (Део улице Стевана
Христића) – електроенергетске инсталације – јавно осветљење

Врста техничке документације: ИДР - Идејно решење
Назив и ознака дела пројекта: 3 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНАСТАЛАЦИЈА – ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ
За грађење/извођење радова: нова градња

Печат и потпис:

Пројектант:
АУЛА д.о.о. Београд, Краљевачких жртава 1/а
Станиша Гарчевић, директор

Печат и потпис:

Одговорни пројектант:
Владимир Кокиновић, д.и.е;
бр. лиц. 350 0721 03

Број дела пројекта:

Место и датум:

ИДР 15/20

Београд, октобар 2020.
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3.2. САДРЖАЈ ПРОЈЕКТА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА
ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ

3.1.

Насловна страна

3.2.

Садржај пројекта еленергетских инсталација – јавно осветљење

3.3.
3.4.
3.5.

Решење о одређивању одговорног пројектанта пројекта
електроенергетских инсталација – јавно осветљење
Изјава одговорног пројектанта пројекта електроенергетских
инсталација – јавно осветљење
Текстуална документација
Графичка документација

3.6.

-

Ситуациони план – електроенергетске инсталације – јавно
осветљење

2

3.3. РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА
На основу члана 128. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'',
бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 одлука УС, 24/11 i 121/12, 42/13–одлука УС,
50/2013–одлука УС, 98/2013–одлука УС, 132/14 , 145/14, 83/2018, 31/19, 32/19,
37/19 др. закон и 9/2020 ) као:
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ
за израду Идејног решења електроенергетских инсталација – јавно осветљење
у делу улице Стевана Христића
одређује се:
Владимир Кокиновић, д.и.е

........................................................ 350 0721 03

Пројектант:

АУЛА д.о.о. Београд, Краљевачких жртава 1/а
Одговорно лице/заступник: Станиша Гарчевић,
директор

Печат:

Потпис:

Број техничке документације:

ИДР 15/20

Место и датум:

Београд, 08.10.2020.
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3.4. ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА ПРОЈЕКТА
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА – ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ
Одговорни пројектант Идејног решења електроенергетских инсталација – јавно
осветљење у делу улице Стевана Христића
Владимир Кокиновић, д.и.е.
ИЗЈАВЉУЈЕМ
1.
да је пројекат израђен у складу са Законом о планирању и изградњи,
прописима, стандардима и нормативима из области изградње објеката и
правилима струке;
2.
да су при изради пројекта поштоване све прописане и утврђене мере и
препоруке за испуњење основних захтева за објекат и да је пројекат израђен у
складу са мерама и препорукама којима се доказује испуњеност основних
захтева.

Одговорни пројектант :

Владимир Кокиновић, д.и.е.

Број лиценце:

350 0721 03

Печат:

Потпис:

Број техничке документације:

Место и датум:

ИДР 15/20

Београд, 08.10. 2020.

4

3.5. ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

5

ТЕХНИЧКИ ОПИС
Прелиминарни прорачун броја светиљки и њихов распоред је урађен у складу са СРПС
ЦЕН/ТР 13201-1, 2015 (Избор класа осветљења) и СРПС ЦЕН/ТР 13201-2, 2016
(Захтеване карактеристике светиљки).
Усвојена светлотехничка класа за осветљење саобраћајнице је М5, а ризичности
подручја Ц5. Према овим усвојеним класама потребна минималнa средња осветљеност
на укупној површини саобраћајнице је Esr = 7,5 lx, a равномерност U0(E) = 0,4. Ниво
сјајности је минимално Lsr = 0,5 cd/m2, а равномерност сјајности 0,4.
Прелиминарни број светиљки у новоформираној улици Стевана Христића је шест (6).
Светиљке коришћене у прорачуну су типа уличне са извором светла 80W LED или 150W
NaVt постављене директно на стубовима висине 8м на тротоару, са једне стране
коловоза. Међусобно растојање стубова је 30м.
Потребно минимално просечно осветљење на пешачким прелазима код Вишњичке и
Уралске улице је 20 lx, а одређује се према СРПС ЕН 13201-2 Анекс Б.
Прикључење новопројектоване инсталације јавног осветљења је на постојећу
инсталацију јавног осветљења у Вишњичкој улици.
Техничка документација инсталације јавног осветљења на предметној локацији, биће
урађена од стране Техничке службе ЈП Јавно осветљење Београд, а по захтеву
инвеститора.

Одговорни пројектант:
Владимир Кокиновић, дипл.инж. ел.
број лиценце 350 0721 03

6

3.6. ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

7

6E10

T45

T161
9

T44

7

3

1E10

T394

T399

ка Т383

7

ка Т415

1E10
2E10

5

1E110
PKO 303

1E110

1E110

PKO 70 (1989)

1E10

ел. вод осветљења повезан
на постојећи у Вишњичкој ул.

1E110

PKO 71 (1962)

1E10

3 4

1E110
1E1
1E10

7

4E10

1E10

3E10
3E10

14

PI 18-10

30

Власеничка

B-1404

р=250

2E10

излаз

улаз/излаз

T396

1E1

83.00
ЛЕГЕНДА :

С25
10
2 6 2

Kатастарско стање
Фактичко стање
граница урбанистичког пројекта

Стевана Христића

B-565

14 КОНТЕЈНЕРА

граница грађевинске парцеле С25
део улице Стевана Христића
регулациона линија

С25

граница ПДР-а (СМТ) I фаза
("Сл.лист града Београда" бр. 24/13)
граница ДУП-а Вишњичке улице од Ул. Мије Ковачевића до Сланачког пута
("Сл.лист града Београда" бр. 25/83)

2E10

осовине саобраћајница

87.00
PKO 69 (1962)

ознака грађевинска парцеле саобраћајнице

ел. вод 1кВ постојеће
PKO X

ел. вод 10 кВ постојеће

B-919

ел. вод 110 кВ постојеће

30 КОНТЕЈНЕРА

постојеће ТС 10/0,4кВ

коридор за електроенерг. каблове планирано
јавно осветљење - планирано
тцг кабал - укида се
тт канализација планирано

5 2

1E1

PKO 68

89.00
Уралска

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ,
ИНЖЕЊЕРИНГ И КОНСАЛТИНГ "АУЛА" Д.О.О

15

ка Т407

2 6

10
5

15

светиљка јавног осветљења на стубу H=8м

11 000 Београд, ул. Станислава Сремчевића 8, тел/факс +381113808186

PKO 300 (1982)

ИНВЕСТИТОР:
ФИНАНСИЈЕР:
Назив листа:
Ситуациони план са приказом
планираних инсталација јавног
осветљења и постојећим и
планираним коридорима за тт и
електроенергетске инсталације

"ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И
ИЗГРАДЊУ БЕОГРАДА" ЈП, ЊЕГОШЕВА 84, БЕОГРАД
"MINEL KOTLOGRADNJA REAL ESTATE" Д.О.О.,
БЕОГРАД

ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ИНСТАЛАЦИЈА ЈАВНОГ
ОСВЕТЉЕЊА У ДЕЛУ УЛИЦЕ СТЕВАНА ХРИСТИЋА

Одговорни урбаниста:

диа, МИЛЕНА СТЕВАНОВИЋ ШАЉИЋ

Одговорни пројектант:

дие, ВЛАДИМИР КОКИНОВИЋ

Директор:

СТАНИША ГАРЧЕВИЋ

Датум: октобар 2020 год.

Размера: 1:500

Лист број:

1.

V

ДОКУМЕНТАЦИЈА ПРОЈЕКТА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД
Служба за катастар непокретности Палилула
27. Марта 43-45
Број: 953-015-6723/2021
КО: Палилула

КОПИЈА КАТАСТАРСКОГ ПЛАНА

Катастарска парцела број: 242/6, 247/4, 247/8, 247/5, 242/4,
242/3, 159/9, 247/12, 247/11, 244/4
и друге.

Размера штампе: 1:1000

НАПОМЕНА: Постоје нерешени захтеви

Датум и време издавања:

07.05.2021 године у 10:12

Овлашћено лице:

Одштампани примерак оригиналног електронског документа

М.П. _______________ _______________
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Стевана Христића

R= 1:500
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