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А. ОПШТИ ДЕО 

А1.1. Повод и циљ израде урбанистичког пројекта 
 
 
Повод за израду Урбанистичког пројекта је иницијатива Инвеститора, Општинске 
управе Прибоја,  за изградњу топлане  на катастарској парцели 1822/2 КО Прибој 
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Циљ израде овог пројекта је анализа локације на основу које би се јасно дефинисале 
површине намењене за изградњу објекта топлане и капацитети који се могу остварити 
анализом локације у складу са урбанистичким параметрима и нормативима за ову 
врсту објекта  и у складу са Изменом Плана генералне регулације градског подручја 
Општине Прибој ("Сл. лист Општине Прибој" бр. /18) 
 

А.1.2. Плански основ 
 

Плански основ за израду урбанистичког пројекта: 
 

 Измена Плана генералне регулације градског подручја Општине Прибој ("Сл. лист 
Општине Прибој" бр. /18) 
 

А.1.3. Правни основ 
 
Правни основ за израду урбанистичког пројекта: 
 

 Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр.72/09, 81/09, 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 и 31/19). 

 Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и 

урбанистичког планирања (”Сл.гласник РС” број 32/19). 

А.1.4. Положај и границе УП-а 
 
Предметни простор се налази на делу територије насеља Нови Прибој иза спорстске 
хале. Граница обухвата урбанистичког пројекта су целе катастарске парцеле  1822/1 
и 1822/2 Ко Прибој. Улица Ђуре Салаја (делимично на кп.бр 1822/1) представља 
приступну саобраћајницу, планираним објектима топлане, која је изграђена у складу да 
саобрађајним решењем у Изменама Плана генералне регулације градског подручја 
Општине Прибој али обухватајући више катастарских парцела те ће се овај део локације 
разрадити неким другим Пројектом препарцелације или УП. 
Граница разраде Урбанистичког пројекта представља простор Спортске хале, простор 
за изгрању објеката топлане, и део приступне саобраћајнице који се наставља на већ 
изграђени део улице Ђуре Салаја.  
Поменуте границе обухвата и  разраде Урбанистичког пројекта приказане су на свим 
графичким прилозима. 
 
А.1.5. Подаци о локацији 
 
 
Локација нове топлане  се 
налази у југозадном делу 
насеље Нови Прибој. До 
локације се долази 
саобраћајницом Ђуре Салаја 
односно Радмила Лавренчића 
из правца центра насеља. 
Планираном саобраћајницом 
Ђуре Салај се приступа преко 
саобраћајне површине на 
простор намењен топлани. У 
постојећем стању на 
предметној локацији налази 
се травнати спортски терен. 
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А.2. ОПИС РЕШЕЊА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 

 
А.2.1. Карактеристике, стандарди и параметри из Плана  
 
У складу са Пројектим задатком и Измена Плана генералне регулације градског 
подручја општине Прибој ("Сл. лист Општине Прибој" бр. /18) 
 
Термоенергетска инфраструктура  
 
Програм обнове централног топлотног извора насеља Прибој, садржи две фазе: У 
првој фази планира се постављање контејнерског топлотног извора инсталисане 
снаге 2x6,0 МW, са лож уљеом као погонским горивом. У другој фази планира се 
инсталирање котларнице са погонским горивом дрво-сечка (биомаса), инсталисане 
снаге 2x4,2 МW МW. Након друге фазе укупан топлотни капацитет топлотних извора 
биће 20,4МW. Контејнерска котланица - прве фазе користила би се до изградње друге 
фазе као самосталан топлотни извор, а након изградње котларнице на биомасу, као 
вршни топлотни извор у случајевима повећаног топлотног конзума топлификационог 
система насеља Прибој. Котлови на биомасу ће бити главни топлотни извор са радом 
са највише радних сати у грејној сезони. Локација контејнера планирана је у позадини 
спортске хале на катастарској парцели бр.1822/2 КО Прибој.  
Планирана локација је равна, апсолутна кота платоа планираног за постављање 
контејнерске енергетске централе је 392,80м. Приступна саобраћајница предметној 
локацији долази из правца североисток из улице Радмила Лавренчића и Ђуре Салаја, 
уједно је и прилаз ватрогасним возилима. Резервни прилаз се формира из супртног 
правца из правца улице Вука Караџића. 
Сви објетки и површине (котларнице, подземни резервоари за лож уље и надкривена 
складишта за дрвену сечку, као и паркирање и  манипулативне површине и комуникације 
за потребе погона будуће топлане), потребни за технолошки процес рада топлане 
морају бити пројектвани и изведени унутар предметне катастарске парцеле 1822/2.  
Диспозиција, пројектовање, извођење и функционисање свих објеката будуће топлане, 
морају бити такви да обезбеде технолошки несметано и са еколошког становишта 
безбедно функциониање како објеката топлане, тако и околних објеката спорта и 
рекреације, становања и др.., који ни на који начин не смеју бити угрожени 
функционисањем топлане. Стога се током израде техничке документације обавезно 
мора спровести процедура процене утицаја на животну средину предметног објекта и 
мере заштите које се у склопу ње пропишу, обавезно се имају уградити у техничку 
документацију и примењивати током изградње и функционисања објекта.  
Техничку инфраструктуру за повезивање на локалну електро, водоводну, 
канализациону и топловодну мрежу обезбеђује инвеститор топлане у сарадњи са 
надлежним комуналним предузећима.  
 
 
Задржати садашњи систем вреле воде са топлотним подстаницама са 
индиректном разменом.  
Изградња топловода (реконструкција и изградња нових огранака), прикључака за 
поједине објекте, као и топлотних подстаница у објектима, ће се градити на основу 
овог плана и посебних доказа. 
 
Посебни докази обухатају: 
- енергетску сагласност, техничке услове, услове грађења, и предлог трасе од 
надлежног комуналног предузећа за топлификацију, 
- сагласности осталих предузећа комуналне инфраструктуре на положај одређеног 
објекта, уз њихове евентуалне техничке и друге услове. 
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За производњу топлотне енергије користити и остала конвенционална горива: 
чврста и течна горива, течни нафтни гас, чак и електричну енергију, уколико је 
било шта друго немогуће користити. При грађењу објеката која ће имати 
изворишта на електричну енергију, потребно је радити анализу оправданости.  
Уколико се укаже потреба или могућност, градити постројења за коришћење 
обновљивих извора енергије.  
Уколико дође до могућности гасификације, овај инфраструктурни систем решавати 
планом нижег реда. 
 
Код индивидуалних објектата се мора тражити решење загревања кроз 
квалитетнију градњу (добра изолација објеката, ваздушно непропусна столарија и 
слично) и увођење модерних малих котлова за сагоревање дрвета, дрвеног отпада 
угља и слично, са минималним загађењем животне средине. 
 
Принципи енергетске ефикасности морају бити поштовани при планирању и 
пројектовању објеката, у складу са Правилником о условима, садржини и начину 
издавања сертификата о енергетским својствима зграда ("Сл. гласник РС" број 
61/11) и Правилнику о енергетској ефикасности зграда ("Сл. гласник РС" број 61/11). 
 

Нова котларница на биомасу и лако лож уље биће изграђена у Прибоју у непосредној 
близини спортске дворане, на катастарској парцели број 1822/2 КО Прибој. На 
локацији предвиђено је рушење два помоћна објекта – бараке. 

 
 
 
2.2. План препарцелације 
 
 
Предлогом препарцелације планирају се четири грађевинске парцеле, од чега је ГП1 
намењена објектима топлане док је на ГП2 планирана за постојећи објекат Хале 
спортова са уређеним зеленим површинама. ГП3 је парцела намењена за заштитно 
зеленило на коме се налази објекат – барака који се предвиђа за рушење. ГП4 је 
формирана као  део изграђеног објекта чији је већи део на другој катастарској 
парцели. 
 

 Састоји се од целих и делова 
катастарских парцела 

намена Површина 
м² 

ГП1 1822/2 Топлана  5203 

ГП2 1822/2 Хала 
спортова 

6089 

ГП3 1822/2 Заштитно 
зеленило 

131 

ГП4 1822/2 Изграђен обј 2,7 

С1 1822/2, 1822/1,1821 Саобраћајна 
површина 

387 
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2.3. Правила за постављање и изградњу објекта 
 
 
Локација и саобрађајни приступ 
 

Пројектом је обухваћена изградња нових саобраћајних површина, а са циљем 
да се омогући сигурно и безбедно маневрисање возила, уз саобраћајно повезивање 
предметног простора на постојећу саобраћајну мрежу. 

У складу са наведеним дефинисано је технички могуће, најрационалније 
решење за реализацију пројекта са изградњом саобраћајних површина, како би се 
формирао континуални саобраћајни потез неопходан ради функционисања целе 
саобраћајне мреже. 

Предметним пројектом дефинисана је:  

- ситуациона и нивелациона геометрија предметних саобраћајних површина 
(радијуси хоризонталних и вертикалних кривина, скретни углови, подужни и попречни 
нагиби и др.), 

-   коловозна конструкција предметних површина, 

- систем одводњавања предметних површина у складу са условима њиховог 
каналисања, 

У постојећем стању, простор где се планира изградња предметних објеката и 
саобраћајних површина, је слободна површина под травом.  

Приступ планираним објектима унутар предметне парцеле се омогућује кроз 
улазну капију са североисточне стране комплекса, и то асфалтираним интерним 
саобраћајницама одговарајуће ширине.  

Геометрија новопланираних саобраћајних површина је максимално прилагођена 
функционалности простора и локације. 

Габарити саобраћајних површина на самој локацији су димензионисани према важећим 
стандардима за проходност меродавних возила (теретна возила). 

Нивелационо решење саобраћајних површина је проистекло из синтезе свих 
ограничења која су условљена нивелационим положајем постојећих и планираних 
јавних саобраћајница и самим објектима који имају своје захтеве у погледу 
нивелационог решења. Из тог разлога су проистекли и сви подужни и попречни нагиби 
саобраћајних површина.  

Коловозна конструкција је димензионисана за тешко саобраћајно оптерећење и 
усвојена је флексибилна коловозна конструкција са завршним слојем од асфалта. 
Хоризонтални и вертикални саобраћајни елементи су  прилагођени постојећем терену, 
за чији је прорачун узета рачунска брзина од Вр=30км/х. 

Сви елементи саобраћајних површина, који се функционално разликују, раздвојени су 
нивелационо бетонским ивичњацима. 

Архитектонско решење 
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Архитектонско решењеобјекта заснива се, пре свега, на технолошком решењу процеса 
који се у њему одвија, као и на принципима  савремене, рационалне архитектуре. 

Објекат котларнице је габарита 42,6х32,6 м, висине цца 18,20 м. Служи за смештај 
котла на биомасу и два котла на лако лож уље са свим помоћним системима. У склопу  
котларнице налази се простор за дневно складиштење. Котларница је укопана 2,3 м од 
новоа терена. Предвиђена су и технолошко/противпожарна врата за сервис, као и брзу 
евакуацију људи у случају пожара. Објекaт је приземни. 

 Носећа конструкција котларнице је челична конструкција, а конструкција дневног 
складишта је армирано бетонска. Испуна између челичне конструкције су панели типа 
Кингспан и сл. 

 За темељну конструкцију објекта котларнице пројектоване су темељне траке. 

 Кровна конструкција објекта котларнице је формирана од челичних решеткастих 
носача. На тако формирану кровну конструкцију постављају се сендвич панели са 
термоизолацијом. Нагиб крова котларнице је двоводни, а дневног складишта је 
једноводни. 

Подна плоча објекта котларнице пројектована је као АБ плоча. Испод АБ плоче 
објекта котларнице је пројектован тампон слој од шљунка, преко кога се израђује слој 
мршавог бетона, хидроизолација и заштита хидроизолације од мршавог бетона. 

На локацији такође се налази сезонско складиште габарита 20,20х25,20 м, 
висине цца 9,9 м. Објекaт је приземни. 

Носећа конструкција складишта је челична конструкција која се поставља на 
бетонске зидове. Испуна између челичне конструкције су панели типа Кингспан и сл. 

За темељну конструкцију објекта котларнице пројектоване су темељне траке. 

Кровна конструкција објекта складишта је формирана од челичних решеткастих 
носача. На тако формирану кровну конструкцију постављају се сендвич панели са 
термоизолацијом. Нагиб складишта је двоводни. 

Подна плоча објекта складишта пројектована је као АБ плоча. Испод АБ плоче 
објекта складишта је пројектован тампон слој од шљунка, преко кога се израђује слој 
мршавог бетона, хидроизолација и заштита хидроизолације од мршавог бетона. 

 
Спољна обрада објекта - фасада 
 
 Панели типа Кингспан и сл. Панели су широко примењени на сличним објектима 
због лаке и суве монтаже, велике отпорности на спољне и унутрашње утицаје. На 
основу тога, завршна фасадна обрада котларнице су панели и бавалит који се наноси 
на бетонске зидове. 
 
Спољна обрада објекта – фасадна столарија 
 
 Предвиђена је PVC столарија са свим потребним везама и склоповима за 
уградњу и одговарајућим параметрима за овакав тип објекта. Стакло ће бити према 
климатским условима и прорачуну.  
 
Унутрашња столарија 
 
 Унутрашња столарија је PVC без термичког прекида. 
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Унутрашња обрада објекта – подови 
 

За под предвиђена је обрада феро-бетоном на носећој АБ плочи као 
најпогоднијим материјалом због велике отпорности како на механичке утицаје тако и на 
зауљене течности, воду, пару и сл. 

 
Заштита објекта 
 
 Одводњавање се врши системом хоризонталних и вертикалних олука. Олуци и 
све опшивке се изводе од равног челичног поцинкованог лима. 
 
Хидроизолација 
 
 Објекти се штите хидроизолацијом подне АБ плоче. 
 
Инсталације 
 

У објектима предвиђају се, поред инсталација неопходних за одвијање 
Технолошког процеса, и: 
 

- инсталације водовода и канализације,  

- електроенергетске инсталације. 

-  
 
2.4. Уређење слободних и зелених површина на јавном грађевинском земљишту 
 
 
Општи услови озелењавања подразумевају избор врста прилагођен микроклиматским 
каратеристикама локације. Приликом избора врста користити аутохтоне врсте, као и 
алохтоне врсте широке еколошке валенце. Такође, користити врсте адекватне намени 
објекта, као и оне необичних форми облика листова, плодова и/или цветова. 
 
Садни материјал мора бити изузетне декоративности. Садњу усагласити са подземним 
и надземним инсталацијама као и минимално растојање од ивице стабала до ивице 
инсталације. Уређење и озелењавање целине треба да унапреди и оплемени 
целокупни амбијент. То се постиже травнатим површинама и површинама засађеним 
дрвећем лишћара и четинара, украсним врстама шибља, цвећем и пузавицама. 
Приликом озелењавања простора унутар ограде топлане подржавати у што већој мери 
симетрију и садњу дрвећа у квадратном облику. 
 
 
 
2.5. Правила за ограђивање 
 
Ограду топлане поставити у оквиру комплекса топлане, а све према гр. прилогу бр. 2. 
Архитектонско-урбанистичко решење. Ограду треба радити као гвоздену са жичаним 
детаљима или као зидану нетранспарентну у зависности од технолошког процеса. 
Висина ограде може бити променљива од 2,0 до 2,5 метра зависно од терена и 
околних садржаја односну у ком делу ће бити.  
 

 
 
 



 10 

Б.3. ИНЖЕЊЕРСКО-ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ И ПРИРОДНА СВОЈСТВА ТЕРЕНА 
 
Основне карактеристике рељефа ширег подручја на коме се насеље просторно 
развијало су изразити нагиби у ерозивно-дендуационом проширењу овог дела долина 
река Лима. Долина реке Лим је веома уска, а долинске стране јако стрме. 
У морфолошком погледу земљиште је  неуједначено и хетероогено. Поред долинских 
делова терена у алувијону са нагибима до 5°, терен падина је са веома израженим 
рељефом веома стрм, нагиба око 15-45°, а локално и знатно стрмији.  
На подручју насеља Прибој, сложене геолошке грађе, веома честе су појаве 
нарушавања стабилности терена.  
 
У геолошком смислу подручје Прибоја припада златиборском серпентинском масиву и 
дијабаз-рожној формацији кроз кооје су реке Лим и Увац оформиле алувијалне долине 
са стрмим и врло стрмим долинским странама. Серпентински масив чине серпентинити 
и амфиболити а дијабаз-рожну формацију чине дијабаз и рожњаци ређе серпентинити 
пешчара. Најнижи делови терена су алувијалне долине Лима и Увца и изграђени су 
претежно од еродираног материјала (крупнозрни шљункови, пескови, глине и хумус 
квартарне старости). 
Инжењерскогеолошки процеси (спирање, клизање, одроњавање, јаружање) утицали 
су да се на овом простору издвајају рејони као подлога за даљи урбани развој: терени 
најповољнији за изградњу, терени нагиба 5-15%, терени великих нагиба, умирена 
клизишта и активна клизишта. 
Претежно учешће невезаних, а поготову полувезаних геолошких творевина (глина, 
глиновита дробина и др.), доприносе да се у њима формирају плитке  изданске зоне 
које се директно прихрањују из ободног залеђа, изграђене претежно од кречњачких и 
других крутих стенских маса. Алувијалне и пролувијане творевине и кречњаци су 
богате подземном водом која је у директној хидрауличкој вези са Лимом, али је њихово 
простирање мало, осетљивост на загађење велика, те се не могу користити за 
значајније снабдевање водом становништва.  
Ободне дијабаз рожне формације на падинама садрже локалне издани, мале по 
запремини које се празне преко локалних извора.  
 
Ова околност директно у датим морфолошким условима условљава неповољан развој 
инжењерско - геолошких процеса, пре свега стварања стабилних и условно стабилних 
зона, као и зона са плитком подземном водом, или пак делова терена забарених, с 
изразито слабим дренажним својствима. У таквим геолошким условима, грађење и 
развој Прибоја уопште, суочен је са следећим основним проблемима: проблем 
нестабилности терена у појединим деловима града, проблем оводњености средине у 
којој  се гради, проблем носивости, проблем санационих мера, проблем стишљивости, 
и низ других проблема који представљају комбинацију једног, више или свих 
набројаних фактора. У локалним условима микро услови се могу знатно погоршати, а 
нарочито приликом н еплан с ког  разв о ја  и  н еад еква тног  кор ишћења 
дел ов а   т ер ена  за  гр а ђ ење.   
 
При анализи геотехничких услова коришћена је постојећа документација из 
"Елабората о геотехничким истраживањима за ниво ГУП-а Прибој", који јеизрадио 
Саобраћајни институт ЦИП из Београда (1992.године) 
 
На бази инжењерско геолошке карте, нагиба, носивости и стабилности терена и 
сеизмичких одлика, извршено је инжењерско геолошко рејонирање терена на 5 
инжењерско геолошких рејона  
Рејон I којем припада и локација Топлане, се издваја као најповољнији рејон за 
урбанизам, и овај рејон је у принципу без ограничења за урбанизам. У овом рејону 
могућа је изградња објеката а пре израде грађевинских пројеката потребно је извести 
мањи обим истраживања и испитивања.  
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В.4. КОМУНАЛНА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 
 
В.4.1. Саобраћај - саобраћајне површине  и нивелационо решење 
 
 
Веза насеља  са топланам остварује се саобраћајницом Ђуре Салаја из правца и из 
Радмила Лавренчића односно Вука Караџића од центра насеља. Планирана 
саобраћајница за приступ парцели ће се наставити на улицу Ђуре Салаја према 
решењу приказаном на графичком прилогу 02.Архитеконско урбанистичко решење. 
 
Траса приступне саобраћајнице по постојећем путу, чија је ширина и подужни 

елементи осовине прилагођени потребама. Ширина коловоза је 5.50m са обостраним 

тротоаром ширине  мин 2,0m. 

 

Интерна  саобраћајница је  ширине коловоза од око 7.40 m, обострано оивиченог, и 

планиране су за мешовити саобраћај. 
 
Нивелациона решења су усклађена са конфигурацијом терена да би се избегли 
повећани земљани радови односно трошкови грађења. Нивелационо решење 
манипулативног платоа је усклађено је са постојаћом нивелацијом приступног пута.  
 
Коловозна конструкција  
За саобраћајнице коловозна конструкција има укупну дебљину 50 cm, а структура 
коловозне конструкције је следећа: 
 
Асвалт бетон  AB11s...................................4 cm 
BNS22sA.......................................................6 cm 
Туцаник 0-31.5 mm........................................15 cm 
Тампон од шљунка  0-63 mm......................20 cm 
Укупно:........................................................45 cm 
 
 
В.4.2. Водоводна мрежа 
 
Постојеће стање  водопривредне инфраструктуре за локацију топлане  у Прибоју 
достављено је од надлежног Јавног предузећа за комуналне делатности.  
Предметно подручје се снабдева преко цевовода Ø200 приказано на графичком 
прилогу. Прикључиће се на постојећу водоводну мрежу у новоизграђеном шахту у 
пешачкој зони на углу улице Радмила Ловренчића према Транспорту димензије 2џ2м 
на водоводну мрежу путем Т рачве уз обавезну уградњу затварача. У исти шахт 
сместити мерни инструмент са свим пратићим уградним арматурама. 
На графичком прилогу бр.4. "Синхрон план" Р=1:500 приказан је оријентациони 
прикључак водоводне мреже.   
Пројектну документацију за водоводну мрежу објекта радити према техничким 
прописима и условима надлежног ЈКП. 
 
В.4.3. Канализациона мрежа 
 
Предметна територија припада Централном канализационом систему, делу на коме се, 
у постојећем стању, каналисање обавља мешовито, општим и сепарационим начином, 
преко постојеће примарне и секундарне мреже канала и канализационе црпне станице  
 
 Постојећа канализациона је у добром стању. Приликом изградње планираних објеката 
неће се угрозити стабилност и функционалност постојећих објеката канализације. 
Планирани објекти ће се поставити на адекватном одстојању, како се не би оштетили 
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објекти канализације. На месту ревизионог силаза није дозвољено постављање 
паркинг места. 
Канализациона мрежа унутар комплекса планирана је сходно наменама, потребама 
корисника, позицији објеката и др. Димензије канализационе мреже одредити на 
основу важећих стандарда и техничких норматива. 
Предвиђено је да се изграде ободни канали за прихватање оцедних вода са 
манипулативног платоа, као и атмосферских вода са приступне саобраћајнице и 
оперативне површине, с тим да се исте евакуишу путем функционалног техничког 
решења до реципијента. 
Елиминисати могућност штетног утицаја  топлане на квалитет подземних вода плитке 
прве издани, у окружењу будућег топлане. 
Обезбедити редовно праћење нивоа подземних вода у зони локације топлане. 
Планирани објекат прикључити на постојећу канализациону мрежу општег система 
одводњавања у складу са условима надлежног ЈКП .  
На графичком прилогу бр.4. "Синхрон план" Р=1:500 приказан је оријентациони 
прикључак канализационе мреже. 
 
В.4.4. Електроенергетска мрежа 
 
Напонски нивои електричне дистриубутивне мреже која је изграђена на широј локацији 
предметног подручју су 1kV и 10kV. Мрежа електроенергетских водова за потребе 
постојећих корисника  је изграђена надземно и подземно, испод саобраћајних и 
слободних површина.  
 
За изградњу предметног објекта потребно је простор допунити недостајућом 
инфраструктуром и то: 
- Трансформатор 1000 кВА 
- VN блок 12 кV 1Т+3V корака 700 мм 
- Блок НН без јавне расвете са 12 извода за трафо 1000 кVА 
 
Услови које треба да задовољи објекат да би се могао изградити прикључак 
Напон на који се прикључује објекат: 0.4 кV 
Максимална снага:  500 кW 
Фактор снаге: изнад 0.95 
 
Опис простора који је странка обавезна да обезбеди за смештај прикључка објекта: 
Типски орман за полуиндиректно мерење поставити на бетонско постоље на спољни 
зид трафостанице 10/0,4 кV  „Спортска Дворана“. 
 
 
Услови постављања инсталације у објекту које је инвеститор обавезан да обезбеди иза 
прикључка:  
Изградити кабл вод типа ПП00-А 4x150 мм² оквирне дужине 190 м од МРО до КПК 400 
А на новом објекту (топлани). 
  
Уколико инвеститор жели непрекидно напајање својих уређаја неопходно је да 
обезбеди алтернативно агрегатско напајање истих, са обавезном уградњом 
одговарајуће блокаде од продора напона агрегата у ДСЕЕ. 
 
.Инсталације у објекту као и прикључни вод до објекта радити по ТП-3 ЕПС-а а за исте 
доставити потврду овлашћеног извођача радова и Атест о исправности ел.инсталација. 
 
Опис прикључка до мерног места: Прикључење мерног места извести каблом типа 
РР00-А 4x150 мм² ду`ине 15 м из НН блока ТС 10/0,4 к Спортска Дворана до МРО.  
 
Опис мерног места: Типски орман за полуиндиректно мереwе поставити на бетонско 
постоqе на споqни зид трафостанице 10/0,4 кV Спортска Дворана.У орман уградити 
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мерну групу за полуиндиректно мереwе,струјне мерне трансформаторе 0,4 кВ 1000/5 
А/А индуктивне, пролазне ,кл.0,5 , 15 ВА ,ФС=5 (3 ком.) 
 
Мерни уређај: За мерење утрошене електричне енергије уградити електронску 
мултифункционалну групу за ПОЛУИНДИРЕКТНО мерење са уграђеним ГПРС 
модемом за двосмерну комуникацију,која у свему мора да испуњава услове које је 
усвојио Стручни савет ЕПС-а а у материјалу ” Функционални захтеви и техничке 
спецификације АМИ/МДМ система” а као доказ о испуњењу захтева стандарда за овај 
тип мерне групе морају постајати одговарајући атести који потвр|ују испуњење 
тражених услова захтева стандарда.  
 
Преносни однос струјних трансформатора за мерење до оптерећења од 500 (кW) мора 
да буде 1000/5 А/А, при чему морају да задовоље прописану термичку и динамичку 
струју. Класа тачности мерних трансформатора за мерење количине енергије на једној 
мерној групи може да буде најмање класе 0,5. 
 
Унутрашње електроенергетске инсталације у предметном објекту пројектовати и 
изводити у складу са техничким нормативима и прописима за ове области и сарадњу 
са Електродистрибуцијом Прибој. 
На графичком прилогу бр.4. "Синхрон план" Р=1:500 приказан је оријентациони 
прикључак на електро мрежу. 
 
В 4.5. Телекомуникациона мрежа 
 
На појединим катастарским парцелама на којима је планирана наведена градња, 
налази се део ТК инфраструктуре коју чине ТК инфраструктура Приступне 
мреже PostMsan Park1 i PostMsan   Park2   у   Прибоју   (   на   парцелама   1822/1   и   
1822/2   нема   телекомуникационе инфраструктуре, док парцелу 1821 у једном делу 
пресеца телекомуникациона инфраструктура- подземно). 
Ово наведено треба имати у виду при пројектовању и изградњи наведеног   објекта.   
Ново   изграђени   објекат   могуће   је   прикључити   на   телекомуникациону 
инфраструктуру са више позиција у окружењу са максималне удаљености до 100м 
( постојећа спортска дворана, PostMsan Park1 и PostMsan Park2). При пројектовању и 
изградњи не сме доћи до угрожавања механичке стабилности и нарушавању 
техничких карактеристика постојећих ТК објеката и каблова, нити до угрожавања 
нормалног функционисања ТК саобраћаја. Потребно је кроз пројектну документацију, 
обезбедити адекватан приступ постојећим кабловима ради њиховог редовног 
одржавања и евентуалних интервенција: 
 

 При укрштању са саобраћајницом угао укрштања треба да буде 90˚, 
 
 Није дозвољено полагање енергетског кабла у исти ров са телекомуникационим  

каблом.  Дозвољено  је  приближавање  енергетског  и телекомуникационог  кабла  
на  међусобном  размаку  од  најмање:  0,5м  за каблове 1kV и 10kV; 1м за 
каблове 35 kV 

 
 Укрштање енергетског и телекомуникационог кабла врши се на размаку од 
најмање 0,5м. Угао укрштања треба да буде: 
-у насељеним местима: најмање 30˚, по могућности што ближе 90˚, -

ван насељених места: најмање 45˚ 

 Енергетски кабл, се по правилу, поставља испод телекомуникационог кабла. 
Уколико  не  могу  да  се  постигну  захтевани  размаци  на  тим  местима  се 

енергетски кабл провлачи кроз одговарајућу заштитну цев, али и тада 
размак не  сме  да  буде  мањи  од  0,3м,  размаци  и  укрштања  према  
наведеним тачкама се не односе на оптичке каблове, али и тада размак не 
сме да  буде мањи од 0,3м, 
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 Телекомуникациони  каблови  који  служе  искључиво  за  потребе  електро- 
дистрибуције могу да се полажу у исти ров са енергетским кабловима, на 

најмањем размаку који се прорачуном покаже задовољавајући, али не 
мање од 0.2м 

 Дубина полагања каблова не сме бити мања од 0,80м и 0,3м за мини ров, 
 Дозвољено је паралелно вођење телекомуникационог кабла и водоводних 
цеви на међусобном размаку од најмање 0,6 м, 
 Укрштање телекомуникационог кабла и водоводне цеви врши се на размаку 
од најмање 0,5м. Угао укрштања треба да буде што ближе 900 а најмање 300, 

 Дозвољено  је  паралелно  вођење  телекомуникационог  кабла  и  фекалне 
канализације на међусобном размаку од најмање 0,5 м, 
 Укрштање  телекомуникационог  кабла  и  цевовода  фекалне  канализације 
врши се на размаку од најмање 0,5м. Угао укрштања треба да буде што 

ближе 900 а најмање 300, 
 Од регулационе линије зграда  телекомуникациони кабл се води паралелно 
на растојању од најмање 0,5м. 

 
При даљој изради пројектне документације као и за прикључење предметног објекта на 
тк мрежу инвеститор је у обавези да оствари сарадњу са надлежним предузећем 
„Телеком Србија“ ради усаглашавања.  
 
Положај ТТ мреже и оријентациони прикључак приказани су на графичком прилогу бр.4 
"Синхрон план" Р=1:500. 

 
 
В 4.6. Топлификација 
 
Планирани објекат прикључиће се на постојећи топловод на начин приказан  на 
графичком прилогу бр.4 "Синхрон план" Р=1:500. 
  Топлана је предвиђена на биомасу Q=8 MW сечка и 2x7.5MW течно гориво. Пречник 
топловода на месту прикључења је  323,7 x 7,5 mm. Цевовод је предвиђен од 
предизолованих цеви . Минимална дубина рова за полагање цевовода је  1.2 m и 
ширина 1.2m . У случају изградње новог топловода доставиће се технички услови 
према техничкој документацији.  . 
 
 
Г.5. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 
У циљу заштите животне средине, утврђују се следеће мере и услови:  
- Извршити анализу геолошко-геотехничких и хидрогеолошких карактеристика терена 
на предметној локацији у складу са Законом о рударству и геолоошким истраживањима 
(„Сл.гласник РС“ бр.101/15), а у циљу утврђивања адекватних услова уређења 
простора и изградње хотелског комплекса. 
  
 У циљу заштите вода и земљишта планирати:  
Изградњу саобраћајних и манипулативних површина од водонепропусних материјала 
отпорних на нафту и нафтне деривате; контролисани прихват зауљене атмосферске 
воде и њихов предтретман у сепаратору масти и уља у складу са Правилником о 
техничким и санитарним условима за упуштање отпадних вода у градску канализацију 
(„Сл.лист насеља Прибоја“, бр.5/89“).  
 У циљу заштите ваздуха:  
Реализација објекта према одобреном пројектној документацији у складу са најновијим 
законским прописима у овој области; озелењавање слободних површина итд.  
 У циљу заштите од буке:  
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Применити одговарајуће грађевинске и техничке мере за заштиту од буке, којима се 
обезбеђује да бука не прекорачује прописане граничне вредности у складу са Законом 
о заштити од буке у животној средини („Сл.гласник РС“, бр.36/09 и 88/10) и важећим 
подзаконским актима.   
Део објекта који је намењен сахрањивању пројектовати и изградити у складу са 
нормама и стандардима Закона о санитарном надзору („Сл. гласник РС“, бр.125/04).    
У току извођења грађевинских радова предвидети следеће мере заштите:  
Дефинисати посебне просторе за сакупљање, разврставање и привремено одлагање 
грађевинског и осталог отпадног материјала и обезбедити његову рециклажу и 
одлагање преко правног лица које има дозволу за управљање овом врстом отпада. 
 
Г.5.1. Заштита непокретних културних добара 
 
У постуку израде Урбанистиког пројекта коришћени су  услови надлежног Завода за 
заштиту споменика културе добијени при изради Плана генералне  регулације градског 
подручја Општине Прибој и  закључено је да на предметном подручју нема посебних 
услова заштите. 
Према Закону о културним добрима уколико се у току извођења грађевинских и других 
радова наиђе на археолошка налазишта или археолошке предмете, извођач радова је 
дужан да одмах, без одлагања прекине радове и обавести надлежни завод и да 
преузме мере да се налаз не уништи и не оштети и да се сачува на месту и у положају 
у ком је откривен. 
 
 
 
Г 5 2. Мере енергетске ефикасности изградње 
 
Под појмом унапређења енергетске ефикасности у насељарству подразумева се 
континуирани и широк опсег делатности којима је крајњи циљ смањење потрошње свих 
врста енергије. 
Закон о планирању и изградњи уважава значај енергетске ефикасности објеката. 
Обавеза унапређења енергетске ефикасности објеката дефинисана је у фази 
пројектовања, извођења, коришћења и одржавања.  
При пројектовању и изградњи планираних објеката применити следеће мере 
енергетске ефикасности: 
- Планира се изградња пасивних објеката и објеката код којих су примењени 
грађевински ЕЕ системи; 
- Планира се енергетски ефикасна инфраструктура и технологија – користити 
ефикасне системе грејања, вентилације, климатизације, припреме топле воде и 
расвете, укључујући и коришћење обновљивих извора енергије колико је то могуће; 
- Водити рачуна о избору адекватног облика, позиције и оријентације објекта како 
би се умањили негативни ефекти климатских утицаја (температура, ветар, влага, 
сунчево зрачење); 
- Обезбедити висок степен природне ветилације и остварити што бољи квалитет 
ваздуха и уједначеност унутрашње температуре на дневном и/или сезонском нивоу; 
- Планира се топлотна изолација објекта применом термоизолационих 
материјала, прозора и спољашњих врата, како би се избегли губици топлотне енергије; 
- Користити природне материјале и материјале нешкодљиве по здравље људи и 
околину, као и материјале добрих термичких и изолационих карактеристика; 
- Уградити штедљиве потрошаче енергије. 
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Г 5.3.  Мере заштите од  елементарних непогода и ратних разарања  
 

Услови за уређење простора ради заштите од ратних разарања 

Заштита повремених посетилаца и материјалних добара обезбеђује се планирањем и 

дефинисањем обавезе у складу са постојећом просторно - планском регулативом, 

важећим техничким прописима и нормативима за склоништа (Службени војни лист 

бр.13/98) и Одлуком општинског штаба цивилне заштите о утврђивању степена 

угрожености насељених места општине Топола са рејонском угрожености и одређеном 

врстом и обимом заштите у тим  рејонима. 

 

Услови за уређење простора ради заштите од елементарних непогода 

 

Заштита од земљотреса 

Подручје обухваћено планом припада сеизмичкој зони у којој су могући земљотреси 

јачине 8 степени МКС. У циљу заштите од земљотреса треба примењивати следеће 

смернице: 

 

- обавезна примена важећих сеизмичких прописа при  изградњи нових објеката; 

- поштовати планирану регулацију саобраћајница и међусобну удаљеност објеката; 

 

Заштита од поплава 

Не постоји опасност угрожавања од поплава јер се топлана не налази у близини ни 

сталних ни повремених водотокова а и нивелацијски је на вишим котама у односу на 

непосредно окружење. 

 

Заштита од пожара 

 
При изградњи објекта морају се поштовати сви услови предвиђени одредбама чл. 
6.Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима („Сл. 
гласник РС“, бр. 54/15), као и одредбама Правилника о смештају и држању 
уља за ложење („Сл. лист СФРЈ“, бр. 45/67), Правилника о техничким 
нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног 
напона 1 kV до 400 kV („Сл. лист СФРЈ“, бр. 65/88 и „Сл. лист СРЈ“, бр. 
18/92) и Правилника о техничким нормативима за изградњу нисконапонских 
надземних водова („Сл. лист СФРЈ“, бр. 6/92) и посебно наглашавамо: 
1. Објекти, опрема, уређаји и инсталације морају имати прописана удаљења између 
објеката. 
За заштиту од настанка и ширења пожара примењују се нормативи, критеријуми и 
стандарди у складу са Законом о заштити од пожара ( "Службени гласник РС", бр. 
37/88). 
 
У самом објекту се у односу на величину корисног простора предвиђа противпожарни 
хидрант са комплетном опремом. 
 
 

Д.7. Услови за несметано кретење деце, старих и хендикепираних инвалидних 
лица 

 
При пројектовању предметног објекта 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 објектима комплекса, а у складу 
са Правилником о условима за планирање и пројектовање објеката у вези са 
несметаним кретањем деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица ("Службени 
гласник РС", бр. 22/15). 
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Приступ парцели за особе са инвалидитетом омогућен је са свих јавних површина у 
непосредном контакту, а нарочито из правца главних улаза у комплекс.  
 
 
 
 
Д.8. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
 

Сходно одредбама Закона о планирању и изградњи («Сл. Гласник РС», бр. 72/2009, 
81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 
– одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/14, 83/18 и  31/19)), овај 
Урбанистички пројекат се израђује за потребе урбанистичко-архитектонске разраде 
комплекса односно планиране препарцелације за формирање грађевинске парцеле, и  
исти је основ за издавање локацијских услова. 
 
 
Београд, август 2019.године  

ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА: 
 

 
Валентина Јанковић, дипл.инж.арх.  

Лиценца 200 0667 04 
 
 
Саставни део су: 

ГРАФИЧКИ ДЕО 

1.      Извод и ПГР Прибоја 

2.      Регулационо нивелациони услови 

3.        План препарцелације 

4.       Синхрон план инсталација 

5.       Идејно решење објеката 

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 Услови ЈКП-а и осталих институција 
  Регистрација “АРХИ –ДОМ ПРОЈЕКТ“  ДОО и Лиценца одговорног 
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01 – PROJEKAT ARHITEKTURE 

Investitor: JP „Toplana-Priboj“, ul. 12. januara br. 5, Priboj 

Objekat: 
Kotlarnica na drvnu biomasu i lako lož ulje u Priboju, 
kat. par. 1822/2, KO Priboj 

Vrsta tehničke 
dokumentacije: 

IDR Idejno rešenje 

Naziv i oznaka dela 
projekta: 

01 Projekat arhitekture 

Za građenje / izvođenje 
radova: 

nova gradnja  

Projektant: 

 
ENSOL d.o.o 

 

Hadži Đerina br. 23, Beograd (SER) 
PIB 107225534 

Matični broj: 20758961     račun: 205-170495-84 

 

Odgovorno lice 
projektanta: 

Radoslav Galić 

Pečat:  Potpis: 

 

Odgovorni projektant: Ivan Savić, dia 
Broj licence: IKS: 300 R221 18 
Lični pečat: 
 
 
 
 
 
 
 

 Potpis: 
 

Broj dela projekta: 
 

ES 07-08/2019 Mesto i datum: 

Beograd, avgust 2019. 
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1.2. SADRŽAJ PROJEKTA  

1.1.  Naslovna strana  

1.2.  Sadržaj 
1.3.  Rešenje o određivanju odgovornog projektanta  
1.4.  Izjava odgovornog projektanta   

1.5.  Tekstualna dokumentacija  

 Tehnički opis 

1.6. Numerička dokumentacija 

 Tabelarni prikaz površina objekta 

1.7. Grafička dokumentacija 

 Situacija – postojeće stanje 1:500 

 Situacija 1:500 

 Situacija sa saobraćajnim rešenjem 1:500 

 KOTLARNICA SA DNEVNIM SKLADIŠTEM 1:200 

 Osnova prizemlja  1:200 

 Osnova krova 1:200 

 Preseci 1-1 i 2-2 1:200 

 Jugozapadni izgled 1:200 

 Severoistočni izgled 1:200 

 Severozapadni i jugoistočni izgled 1:200 

 SEZONSKO SKLADIŠTE  

 Osnova prizemlja  1:200 

 Osnova krova 1:200 

 Preseci 1-1 i 2-2 1:200 

 Jugozapadni i jugoistočni izgled 1:200 

 Severoistočni i severozapadni izgled 1:200 

 

 

 

   
   

 

   
  



 

 

 
 

Br.: 9-56/ 2019. 
Datum: 14.08.2019. 

 

6.3 REŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNIH PROJEKTANATA 

 

Na osnovu člana 128 Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", br. 72/09, 81/09 - 
ispravka, 64/10 odluka US, 24/11 i 121/12, 42/13 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - 
odluka US, 132/14, 145/14, 83/18 i 31/19) i odredbi Pravilnika o sadržini, načinu i postupku 
izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata 
("Službeni glasnik RS", br. 72/2018) kao: 

 

O D G O V O R N I  P R O J E K T A N T  

Odgovorni projektant IDR Idejno rešenja za Kotlarnicu na drvnu biomasu i lako lož ulje u 
Priboju, kat.par.1822/2, KO Priboj, određuje se:  
 
Za IDR arhitekture: 
Ivan Savić, dipl.inž.arh………………………………..………………….……IKS 300 R221 18 
 
Za IDR mašinskih instalacija: 
Đorđe Gazdić, dipl. maš. inž. …………….…….…………..………….……..IKS 330 L779 12 
 
Za Elaborat za bezbedno postavljanje ukopanog rezervoara lakog lož ulja: 
Dušan Velović, dipl. maš. inž……………….……..IKS 330 B229 05, MUP-a 07 152-323/13 

 
   
   
Projektant:  ENSOL d.o.o, Hadži Đerina br. 23, Beograd 

Odgovorno lice/zastupnik:  Radoslav Galić 

      

Pečat:  Potpis:  

 

   

Broj tehničke dokumentacije:  ES 07-08/2019 

Mesto i datum:  Beograd, avgust 2019. 

 

 

ENSOL DOO Beograd 
Hadži Đerina 23 

11000 Beograd, Srbija 

Tel. +381 11 24 30 850 Matični broj: 20758961 

Fax +381 11 24 30 850 PIB: 107225534 
Mob. +381 64 12 90 905 Šifra delatnosti: 7112 

Email: office@ensol.co.rs Dinarski račun: 205-170495-84 

Web: www.ensol.co.rs Devizni račun: 



 

 

 

1.4 IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA 
 

Odgovorni projektant projekta arhitekture, koji je deo (IDR) Idejnog rešenja za 
građenje Kotlarnice na drvnu biomasu i lako lož ulje u Priboju,kat. par. 1822/2, KO 
Priboj 

Ivan Savić, dipl.inž.arh  

I Z J A V LJ U J E M  

   
1.  da je projekat izrađen u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, propisima, 

standardima i normativima iz oblasti izgradnje objekata i pravilima struke;  

2.  da su pri izradi projekta poštovane sve propisane i utvrđene mere i preporuke za 
ispunjenje osnovnih zahteva za objekat i da je projekat izrađen u skladu sa merama i 
preporukama kojima se dokazuje ispunjenost osnovnih zahteva.  

   
   
Odgovorni projektant:  Ivan Savić, dipl.inž.arh 

    

Broj licence:  300 R221 18 

      

Pečat:  Potpis:  

 

  

Broj tehničke dokumentacije:    ES 07-08/2019 

Mesto i datum:  Beograd, avgust 2019. 

   
  



 

 

1.5. TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA 

  



 

 

TEHNIČKI OPIS OBJEKTA I LOKACIJE 

IDR- IDEJNO REŠENjE za građenje kotlarnice i skladišta – postrojenja za proizvodnju 
toplotne energije na drvnu biomasu i lako lož ulje JP „Toplana –Priboj“ 

Planirana je izgradnja Novog kotlovskog postrojenja na biomasu i lakog lož ulja koja 
će zajedno sa novim skladištem služiti da zadovolji planirane potrebe potrošača. 

URBANISTIČKA POSTAVA 

Nova kotlarnica na biomasu i lako lož ulje biće izgrađena u Priboju u neposrednoj 
blizini sportske dvorane, na katastarskoj parceli broj 1822/2 KO Priboj, kao što je prikazano na 
situacionom planu i katastarskoj podlozi.  

Na lokaciji predviđeno je rušenje dva pomoćna objekta – barake. 
Teren je ravan, što je dovelo do rešenja postavke skladišta i objekta kotlarnice. 

Projektom je planirana interna saobraćajnica koja će povezati objekat kotlarnice i skaldišta sa 
glavnom saobraćajnicom. 

ARHITEKTONSKA POSTAVA 

Arhitektonsko rešenje objekta zasniva se, pre svega, na tehnološkom rešenju procesa 
koji se u njemu odvija, kao i na principima  savremene, racionalne arhitekture. 

Objekat kotlarnice je gabarita 42,6h32,6 m, visine cca 18,20 m. Služi za smeštaj kotla 
na biomasu i dva kotla na lako lož ulje sa svim pomoćnim sistemima. U sklopu  kotlarnice 
nalazi se prostor za dnevno skladištenje. Kotlarnica je ukopana 2,3 m od novoa terena. 
Predviđena su i tehnološko/protivpožarna vrata za servis, kao i brzu evakuaciju ljudi u slučaju 
požara. Objekat je prizemni. 

 Noseća konstrukcija kotlarnice je čelična konstrukcija, a konstrukcija dnevnog 
skladišta je armirano betonska. Ispuna između čelične konstrukcije su paneli tipa Kingspan i 
sl. 

 Za temeljnu konstrukciju objekta kotlarnice projektovane su temeljne trake. 

 Krovna konstrukcija objekta kotlarnice je formirana od čeličnih rešetkastih nosača. Na 
tako formiranu krovnu konstrukciju postavljaju se sendvič paneli sa termoizolacijom. Nagib 
krova kotlarnice je dvovodni, a dnevnog skladišta je jednovodni. 

Podna ploča objekta kotlarnice projektovana je kao AB ploča. Ispod AB ploče objekta 
kotlarnice je projektovan tampon sloj od šljunka, preko koga se izrađuje sloj mršavog betona, 
hidroizolacija i zaštita hidroizolacije od mršavog betona. 

Na lokaciji takođe se nalazi sezonsko skladište gabarita 20,20h25,20 m, visine cca 9,9 
m. Objekat je prizemni. 

Noseća konstrukcija skladišta je čelična konstrukcija koja se postavlja na betonske 
zidove. Ispuna između čelične konstrukcije su paneli tipa Kingspan i sl. 

Za temeljnu konstrukciju objekta kotlarnice projektovane su temeljne trake. 

Krovna konstrukcija objekta skladišta je formirana od čeličnih rešetkastih nosača. Na 
tako formiranu krovnu konstrukciju postavljaju se sendvič paneli sa termoizolacijom. Nagib 
skladišta je dvovodni. 

Podna ploča objekta skladišta projektovana je kao AB ploča. Ispod AB ploče objekta 
skladišta je projektovan tampon sloj od šljunka, preko koga se izrađuje sloj mršavog betona, 
hidroizolacija i zaštita hidroizolacije od mršavog betona. 

SPOLjNA OBRADA OBJEKTA – FASADA 

Paneli tipa Kingspan i sl. Paneli su široko primenjeni na sličnim objektima zbog lake i suve 
montaže, velike otpornosti na spoljne i unutrašnje uticaje. Na osnovu toga, završna fasadna 
obrada kotlarnice su paneli i bavalit koji se nanosi na betonske zidove. 



 

 

SPOLjNA OBRADA OBJEKTA – FASADNA STOLARIJA 

Predviđena je PVC stolarija sa svim potrebnim vezama i sklopovima za ugradnju i 
odgovarajućim parametrima za ovakav tip objekta. Staklo će biti prema klimatskim uslovima i 
proračunu. 

UNUTRAŠNjA STOLARIJA 

Unutrašnja stolarija je PVC bez termičkog prekida. 

UNUTRAŠNjA OBRADA OBJEKTA – PODOVI 

Za pod predviđena je obrada fero-betonom na nosećoj AB ploči kao najpogodnijim 
materijalom zbog velike otpornosti kako na mehaničke uticaje tako i na zauljene tečnosti, 
vodu, paru i sl. 

ZAŠTITA OBJEKTA 

Odvodnjavanje se vrši sistemom horizontalnih i vertikalnih oluka. Oluci i sve opšivke se izvode 
od ravnog čeličnog pocinkovanog lima. 

HIDROIZOLACIJA 

Objekti se štite hidroizolacijom podne AB ploče. 

INSTALACIJE 

U objektima predviđaju se, pored instalacija neophodnih za odvijanje Tehnološkog procesa, i: 

- instalacije vodovoda i kanalizacije,  
- elektroenergetske instalacije. 
SAOBRAĆAJ 
Projektom je obuhvaćena izgradnja novih saobraćajnih površina, a sa ciljem da se 
omogući sigurno i bezbedno manevrisanje vozila, uz saobraćajno povezivanje 
predmetnog prostora na postojeću saobraćajnu mrežu. 
U skladu sa navedenim definisano je tehnički moguće, najracionalnije rešenje za 
realizaciju projekta sa izgradnjom saobraćajnih površina, kako bi se formirao 
kontinualni saobraćajni potez neophodan radi funkcionisanja cele saobraćajne mreže. 
Predmetnim projektom definisana je:  
- situaciona i nivelaciona geometrija predmetnih saobraćajnih površina (radijusi 
horizontalnih i vertikalnih krivina, skretni uglovi, podužni i poprečni nagibi i dr.), 
-   kolovozna konstrukcija predmetnih površina, 
- sistem odvodnjavanja predmetnih površina u skladu sa uslovima njihovog 
kanalisanja, 
U postojećem stanju, prostor gde se planira izgradnja predmetnih objekata i 
saobraćajnih površina, je slobodna površina pod travom.  
Pristup planiranim objektima unutar predmetne parcele se omogućuje kroz ulaznu 
kapiju sa severoistočne strane kompleksa, i to asfaltiranim internim saobraćajnicama 
odgovarajuće širine.  
Geometrija novoplaniranih saobraćajnih površina je maksimalno prilagođena 
funkcionalnosti prostora i lokacije. 
Gabariti saobraćajnih površina na samoj lokaciji su dimenzionisani prema važećim 
standardima za prohodnost merodavnih vozila (teretna vozila). 
Nivelaciono rešenje saobraćajnih površina je proisteklo iz sinteze svih ograničenja 
koja su uslovljena nivelacionim položajem postojećih i planiranih javnih saobraćajnica 
i samim objektima koji imaju svoje zahteve u pogledu nivelacionog rešenja. Iz tog 
razloga su proistekli i svi podužni i poprečni nagibi saobraćajnih površina.  
Kolovozna konstrukcija je dimenzionisana za teško saobraćajno opterećenje i 
usvojena je fleksibilna kolovozna konstrukcija sa završnim slojem od asfalta. 



 

 

Horizontalni i vertikalni saobraćajni elementi su  prilagođeni postojećem terenu, za čiji 
je proračun uzeta računska brzina od Vr=30km/h. 
Svi elementi saobraćajnih površina, koji se funkcionalno razlikuju, razdvojeni su 
nivelaciono betonskim ivičnjacima. 

 
 
 
 
 

Odgovorni projektant: 
Ivan Savić, dipl. inž. arh. br. lic. 300 R221 18   

  



 

 

1.6. NUMERIČKA DOKUMENTACIJA 

 

 

 

 

 

  Kotlarnica sa 

dnevnim skladištem 

(м²) 

Sezonsko skladište 

(м²) 
Ukupno 

(м²) 

NETO 

POVRŠINA  
1.031,24 481,02 1.512,26 

BRUTO 

POVRŠINA  
1.073,35 509,04 1.582,39 

 

 

 

 

 

Odgovorni projektant 

 

 

 

________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7. GRAFIČKA DOKUMENTACIJA 
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kat.par. 1822, KO Priboj

12 januar br. 5

koristiti drvnu biomasu i lako lož ulje
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1:500

SITUACIJA SA SAOBRAĆAJNIM REŠENJEM

1   - SPORTSKA HALA / SPORTS HALL

2 - BARAKA (OSTAVA) SPORTSKE SALE /
BARRACK (STORAGE) OF SPORTS HALL

3 - BARAKA (OSTAVA) SPORTSKE SALE /
BARRACK (STORAGE) OF SPORTS HALL

4 - BARAKA "FAP TRANSPORT" /
BARRACK OF "FAP TRANSPORT" COMPANY

1 - UKOPANI REZERVOAR LOŽ ULJA 80 m3 /
BURRIED FUEL STORAGE LIGHT FUEL OIL 80 m3  

1a - PROSTORIJA ZA PUMPU LAKOG LOŽ ULJA /
LIGHT FUEL OIL PUMP ROOM

2 - KOTLARNICA / BOILER ROOM

3 - DNEVNO SKLADIŠTE KOTLARNICE /
DAILY FUEL STORAGE OF BOILER ROOM 

5 - SEZONSKO SKLADIŠTE /
SEASONAL FUEL STORAGE 

4 - MERNA VAGA / MEASURING SCALE
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KOTLARNICA SA DNEVNIM SKLADIŠTEM 
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DATUMRAZMERA

SARADNICI:

ODGOVORNI PROJEKTANT:

INVESTITOR:
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Tel. 011 2430 850; Fax. 011 2430 850

01 - ARHITEKTURA
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OBJEKAT:
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OSNOVA PRIZEMLJA



A

1

B C D E

F

2

3

4

5

6

1

2'

3'

2

3

11

2
2

DATUMRAZMERA

SARADNICI:

ODGOVORNI PROJEKTANT:

INVESTITOR:

avgust 2019

ENSOL  D.O.O.

Tel. 011 2430 850; Fax. 011 2430 850

01 - ARHITEKTURA

DEO PROJEKTA: 

PROJEKAT:

OBJEKAT:

kat.par. 1822/2, KO Priboj

JP Toplana Priboj

12 januar br. 5

03

1:200

OSNOVA KROVA
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SEZONSKO SKLADIŠTE 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Одељење за катастар водова Ужице

РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД

КОПИЈА KATAСТАРСКОГ ПЛАНА ВОДОВА

   за к.п. 1822/2             К.о. Прибој

Начелник

Копија плана водова је верна оригиналу.

Напомена:Катастарска подлога се не мора слагати са стањем парцела у катастру непокретности.

Град / Општина Размера 1:

Број:

Прибој

Горан Максимовић, дипл. геод. инж.

956-01-307-7347/2019

1000

(С

У Прибоју, 19.08.2019. године

Легенда:

ПТТ

Електро

Водовод

Канализација

Гасовод

Топловод



 

 

 

 

OPŠTINSKA UPRAVA PRIBOJ  

Odelenje za Komunalno –stanbene i imovinsko- pravne  poslove  

TEHNIČKI USLOVI ZA PRIKLJUČAK TOPLANE 8.2 MW sečka i 1x7.5 MW tečno gorivo  

 

Nova gradska toplana čija izgradnja je predviđena na kat.parc.br.1822/2 KO Priboj  priključiće se na 
postojeći toplovod prema dostavljenoj skici.Toplana je predviđena na biomasu Q=8 MW sečka i 2x7.5 
MW tečno gorivo. Prečnik toplovoda na mestu priključenja je 323,7 x 7,5 mm.Cevovod je predviđen od 
predizolovanih cevi .Minimalna dubina rova za polaganje cevovoda je 1.2 m i širina 1.2m .U slučaju 
izgradnje novog toplovoda dostaviće se tehnički uslovi  prema tehničkoj dokumentaciji . 

 

 

 

 

JP“Toplana Priboj „ 

Ul.Limska br.29   

31330 Priboj           Direktor  

                                                                                                    Zoran Ratković dipl.maš.ing.                                   
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Београд, Таковска 2                                                                   

1 
Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д, 11000 Београд, Таковска 2 
Матични број: 17162543; ПИБ 100002887 
 

ДЕЛОВОДНИ БРОЈ: 379551/3-2019  ЕХ                                                                                                    
ДАТУМ:   .08.2019 
ИНТЕРНИ БРОЈ:  
БРОЈ ИЗ ЛКРМ: 31 
ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНИКУ 
Сектор за фиксну приступну мрежу 
Служба за планирање и изградњу мреже Крагујевац 
Одељење за планирање и изградњу мреже Ужице, Пријепоље 
Ужице, Југ Богданова бр.1 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ПРИБОЈ 
Општинска управа  

Ул 12. Јануара бр 108 
Прибој 

ПРЕДМЕТ: Издавање техничких услова  
ВЕЗА:         Ваш захтев ROP-PRI-24128-LOC-1/2019 од 21.08.2019 

 
На основу вашег захтева ROP-PRI-24128-LOC-1/2019 од 21.08.2019 у коме сте се обратили за    
издавање  локацијских услова за изградњу објекта котларнице на дрвену биомасу и лако лож 
уље, на КП 1822/2 КО Прибој и прилазне саобраћајнице 1821 и 1822/2 КО Прибој, и увидом у 
техничку документацију и изласком на терен, доставља вам следеће услове: 

На појединим катастарским парцелама на којима је планирана наведена градња, налази 
се део ТК инфраструктуре коју чине ТК инфраструктура Приступне мреже PostMsan Park1 i 
PostMsan Park2 у Прибоју ( на парцелама 1822/1 и 1822/2 нема телекомуникационе 
инфраструктуре, док парцелу 1821 у једном делу пресеца телекомуникациона инфраструктура-
подземно). Снимак и скица катастра водова одговара стварном стању на терену, где се 
јасно види позиција преласка телекомуникационе инфраструктуре преко кат. парц. 1821. Сви 
каблови су геодетски снимљени. Ово наведено треба имати у виду при пројектовању и изградњи 
наведеног објекта. Ново изграђени објекат могуће је прикључити на телекомуникациону 
инфраструктуру са више позиција у окружењу са максималне удаљености до 100м ( постојећа 
спортска дворана, PostMsan Park1 и PostMsan Park2). При пројектовању и изградњи не сме доћи 
до угрожавања механичке стабилности и нарушавању техничких карактеристика постојећих ТК 
објеката и каблова, нити до угрожавања нормалног функционисања ТК саобраћаја. Потребно је  
кроз пројектну документацију, обезбедити адекватан приступ постојећим кабловима ради њиховог 
редовног одржавања и евентуалних интервенција.  

 
Сходно томе издајемо локацијске услове за пројектовање и изградњу;  
 

1. Пројектант, је у обавези да поштује важеће техничке прописе за пројектовање а у вези 
са дозвољеним растојањима планираног објекта од постојећих објеката електронских 
комуникација  (ЕК) и важеће прописе за пројектовање а у вези постављања, укрштања 
и везивања ЕК инсталација са инсталацијама друге намене (енергетских, водоводних, 
гасних и сл.). Унутар заштитног појаса није дозвољена изградња и постављање 
објеката (инфраструктурних инсталација) других комуналних предузећа изнад и испод 
постојећих подземних каблова или кабловске канализације ЕК мреже, осим на местима 
укрштања, као ни извођење радова који могу да угрозе функционисање електронских 
комуникација. У оквиру важећих техничких прописа за ЕК инсталације посебно се треба 
придржавати следећих правила; 
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 При укрштању са саобраћајницом угао укрштања треба да буде 900, 

 Није дозвољено полагање енергетског кабла у исти ров са 
телекомуникационим каблом. Дозвољено је приближавање енергетског и 
телекомуникационог кабла на међусобном размаку од најмање: 0,5м за 
каблове 1kV и 10kV; 1м за каблове 35 kV 

 Укрштање енергетског и телекомуникационог кабла врши се на размаку од 
најмање 0,5м. Угао укрштања треба да буде: 

  -у насељеним местима: најмање 300, по могућности што ближе 900, 
  -ван насељених места: најмање 450 

 Енергетски кабл, се по правилу, поставља испод телекомуникационог кабла. 
Уколико не могу да се постигну захтевани размаци на тим местима се 
енергетски кабл провлачи кроз одговарајућу заштитну цев, али и тада размак 
не сме да буде мањи од 0,3м, размаци и укрштања према наведеним 
тачкама се не односе на оптичке каблове, али и тада размак не сме да  буде 
мањи од 0,3м, 

 Телекомуникациони каблови који служе искључиво за потребе електро-
дистрибуције могу да се полажу у исти ров са енергетским кабловима, на 
најмањем размаку који се прорачуном покаже задовољавајући, али не мање 
од 0.2м 

 Дубина полагања каблова не сме бити мања од 0,80м и 0,3м за мини ров,  
 Дозвољено је паралелно вођење телекомуникационог кабла и водоводних 

цеви на међусобном размаку од најмање 0,6 м,  
 Укрштање телекомуникационог кабла и водоводне цеви врши се на размаку 

од најмање 0,5м. Угао укрштања треба да буде што ближе 900 а најмање 300, 
 Дозвољено је паралелно вођење телекомуникационог кабла и фекалне 

канализације на међусобном размаку од најмање 0,5 м, 
 Укрштање телекомуникационог кабла и цевовода фекалне канализације 

врши се на размаку од најмање 0,5м. Угао укрштања треба да буде што 
ближе 900 а најмање 300, 

 Од регулационе линије зграда  телекомуникациони кабл се води паралелно 
на растојању од најмање 0,5м. 

 
 

Пре почетка извођења радова потребно је, у сарадњи са надлежном службом „Телекома Србија” 
(Предраг Гудурић, бр.тел. 033445676 или 0646531646, задужен за приступну мрежу у Прибој), 
извршити идентификацију и обележавање трасе постојећих подземних каблова Телеком-а у зони 
планираних радова (помоћу инструмента трагача каблова и по потреби пробним ископима на 
траси), како би се утврдио њихов тачан положај, дубина и дефинисaли коначни услови заштите, 
услови и начин измештања, уколико буду угрожени изградњом. 

 
2. Планираним радовима не сме доћи до угрожавања механичке стабилности и техничких 

карактеристика постојећих објеката мреже електронских комуникација, ни до 
угрожавања нормалног функционисања телекомуникационог саобраћаја, и мора увек 
бити обезбеђен адекватан приступ постојећим објектима и кабловима „Телекома 
Србије“ ради њиховог редовног одржавања и евентуалних интервенција. 
 

3. Заштиту и обезбеђење постојећих објеката „Телекома Србије“ треба извршити пре 
почетка било каквих грађевинских радова и предузети све потребне и одговарајуће 
мере предострожности како не би, на било који начин, дошло до угрожавања механичке 
стабилности, техничке исправности постојећих предметних објеката. 
 

 



 

 
 
 

4. Грађевинске радове у непосредној близини постојећих објеката „Телекома Србије“ 
вршити искључиво ручним путем без употребе механизације и уз предузимање свих 
потребних мера заштите (обезбеђење од слегања, потребни ископи и сл). 

 
5. У случају евентуалног оштећења постојећих објеката или прекида телекомуникационог 

саобраћаја услед извођења  радова извођач радова је дужан да предузећу „Телеком 
Србија” а. д. надокнади целокупну штету по свим основама (трошкове санације и 
накнаде губитка услед прекида телекомуникационог саобраћаја). 

 
6. Уколико у току важења ових услова настану промене које се односе на ситуацију трасе-

локације предметног објекта, инвеститор/извиђач радова је у обавези да промени, 
пријави и затражи измену услова. 

 
7. Ови технички услови важе годину дана од дана издавања. По истеку рока 

важности обавезно је подношење захтева за обнову услова. 

 
8. Уколико предметна изградња буде условљавала измештање постојећих објеката 

„Телекома Србије“, неопходно је да инвеститор у име Телекома Србије покрене 
све активности предвиђене Законом о планирању и изградњи. Телеком Србија ће 
у својству инвеститора измештање/изградње инфраструктуре електронских 
комуникација овластити инвеститора објекта за чију се изградњу издају услови, 
да у име и за рачун Телеком Србија, о свом трошку, изради сву потребну законски 
прописану техничку документацију и изведе радове на измештању постојећих 
објеката електронских комуникација, што ће се регулисати уговором. 

 
9. Извод из Пројекта који садржи свеску са решењем измештања, заштите и обезбеђења 

постојећих објеката „Телеком Србије“, предмер материјала и радова и графичку 
документацију за предметне радове измештања, заштите и обезбеђења постојећих 
објеката „Телекома Србије“, треба доставити обрађивачу услова ради верификације. 

 
10. Радови на заштити и обезбеђењу, односно радови на измештању постојећих објеката 

„Телекома Србије“, изводе се о трошку инвеститора, осим у случајевима када је ова 
област другачије дефинисана постојећим споразумима и предходно издатим условима. 
Обавеза инвеститора је и да, уколико је за предметну врсту радова прописана обавеза 
регулисања имовинско-правних односа, исте и регулише за будуће трасе линијских 
инфраструктурних објеката електронских комуникација „Телекома Србије“ пре почетка 
изградње. 

 
11. Измештање треба извршити на безбедну трасу, пре почетка радова на изградњи за коју 

се траже услови. 

 
12. Приликом избора извођача радова на измештању постојећих каблова,  водити рачуна 

да је извођач регистрован и лиценциран за ту врсту делатности и да буде са листе 
квалификованих извођача радова „Телеком Србија” а.д. 

 
13. Обавеза инвеститора је да извођачу радова, поред остале техничке документације, 

достави и копију издатих услова (текст и ситуације) и Техничко решење измештања, 
заштите и обезбеђења постојећих каблова угрожених изградњом, које је „Телеком 
Србија“ а.д. верификовао. За не поступање по наведеним условима инвеститор радова 
сноси пуну одговорност. 

 
14. Инвеститор, односно извођач радова је у обавези да се најмање 15 дана пре почетка 

извођења радова на измештању, заштити и обезбеђењу постојећих објеката  „Телекома 



 

 
 
 

Србије“,  у писаној форми обратити „Телекому Србија” а.д, надлежној Извршној 
јединици Ужице у чијој надлежности је одржавање објеката у зони планиране изградње, 
са обавештењем о датуму почетка радова и именима надзорног органа (контакт 
телефон) и руководиоца градилишта (контакт телефон). 

 
15. „Телеком Србија“ ће са своје стране одредити стручно лице ради вршења надзора над 

радовима на измештању, као и на заштити и обезбеђењу својих објеката. Приликом 
извођења радова обавезно је присуство стручног надзора од стране Предузећа за 
телекомуникације “Телеком Србија” а.д. 

 
16. По завршетку радова инвеститор/извођач радова је у обавези да у писаној форми 

обавестити надлежну Службу за планирање и изградњу мреже, да су радови за које су 
услови тражени, завршени. 

 
17. По завршетку радова на измештању објеката потребно је извршити контролу квалитета 

извршених радова. Инвеститор је дужан да уз захтев за формирање комисије за 
контролу квалитета, достави Пројекат изведеног објекта, геодетски снимак, податке о 
представнику инвеститора и извођача радова који ће присуствовати раду комисије. 

 
18. Након завршетка свих активности дефинисаних Уговором, потребно је да одговорна 

лица за праћење реализације Уговора доставе надлежној Служби за планирање и 
изградњу мреже потписан Записник. 

 
 

Трошкове издавања техничких услова сносиће инвеститор, према приложеном рачуну. 
 
 
 
 

С поштовањем, 

                                                                                  
 ШЕФ СЛУЖБЕ  
  

  
  

   Александар Сенић, дипл. инж. 
 

Прилог:-рачун 
 -скица Vladimir Ljubičić 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
Сектор за ванредне ситуације
Одељење за ванредне ситуације у Пријепољу
09.25 број 217-3-23/638-2019
Дана 29.08.2019. године
ROP-PRI-24128-LOC-1-HPAP-7/2019
Ул. Душана Дучића бр. 1
Пријепоље

)

Министарство унутрашњих послова Републике Србије, Сектор за 
ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Пријепољу, на 
основу чл. 54 Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 
72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14 и 83/2018), 
чл. 6 Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима 
(„Сл. гласник РС“, бр. 54/15), чл. 16 став 1 Уредбе о локацијским 
условима („Сл. гласник РС“, бр. 35/15, 114/15 и 117/2017) и Правилника о 
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. 
гласник РС“, бр. 113/15, 96/16 и 120/2017), решавајући по захтеву 
Општинске управе Прибој од 26.08.2019. године, достављеном у име ЈП 
„Топлана1 11 из Прибоја, ул. 12. Јануара бр. 5, у поступку издавања 
локацијских услова на основу захтева у оквиру обједињене процедуре 
електронским путем ROP-PRI-24128-LOC-1-HPAP-7/2019 издаје:

УСЛОВЕ ЗА БЕЗБЕДНО ПОСТАВЉАЊЕ У ПОГЛЕДУ МЕРА ЗАШТИТЕ 
ОД ПОЖАРА И ЕКСПЛОЗИЈА СА ОВЕРЕНИМ СИТУАЦИОНИМ

ПЛАНОМ

којима ОДОБРАВА безбедно постављање подземног резервоара 
запремине 80m3, намењеног за складиштење лаког лож уља, на к.п. бр. 
1822/2 КО Прибој, према достављеном идејном решењу и ситуационом 
плану Р= 1:100, јер СУ ИСПУЊЕНИ услови предвиђени одредбама чл. 6. 
Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима („Сл. 
гласник РС“, бр. 54/15), као и одредбама Правилника о смештају и држању 
уља за ложење („Сл. лист СФРЈ“, бр. 45/67), Правилника о техничким 
нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног 
напона 1 kV до 400 kV („Сл. лист СФРЈ“, бр. 65/88 и „Сл. лист СРЈ“, бр. 
18/92) и Правилника о техничким нормативима за изградњу нисконапонских 
надземних водова („Сл. лист СФРЈ“, бр. 6/92) и посебно наглашавамо:

1. Објекти, опрема, уређаји и инсталације који су предмет ових услова,
морају испуњавати безбедносна растојања у односу на постојеће и 
планиране објекте приказане на овереном ситуационом плану 
Р=1:100 из идејног решења, који је саставни део ових услова.

Страна 1 од 2



2. Оверени ситуациони план из ових услова мора бити саставни део 
локацијских услова.

Министарство унутрашњих послова Републике Србије је, преко 
овлашћених радника Сектора за ванредне ситуације, Одељења за 
ванредне ситуације у Пријепољу, извршило преглед достављеног идејног 
решења број ES 07-08/2019 од 14.08.2019. године, израђеног од стране 
„ЕНСОЈТ Д.О.О. Београд, и предложеног места за постављање објеката.

Издати услови за безбедно постављање са овереним ситуационим планом 
су саставни део локацијских услова, на основу којих се издаје решење о 
грађевинској дозволи, које је потребно доставити овом Одељењу у складу 
са чл. 138. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 
81/09, 24/11, 121/12,42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14 и 83/2018).

Сходно чл. 123. Закона о планирању и изградњи, а у скпаду са одредбама 
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским 
путем („Сл. гласник РС“, бр. 113/15, 96/16 и 120/2017) и чл. 33. Закона о 
заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/09, 20/15 и 87/18) потребноје, 
пре отпочињања поступка за утврђивање подобности објеката за употребу, 
органу надлежном за послове заштите од пожара доставити на сагласност 
пројекте за извођење објеката, чији је саставни део и Главни пројекат 
заштите од пожара.

Такса у износу 33.330,00 динара утврђена је сходно тарифном бр. 46a 
Закона о републичким административним таксама („Сл. гласник РС“, бр. 
43/03, ... и 38/19).

ШЕФ ОДСЕКА ЗА ПРЕВЕНТИВНУ
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IDEJNO REŠENjE ZA BEZBEDNO POSTAVLjANjE 
Investitor: JP „Toplana-Priboj“, ul. 12. januara br. 5, Priboj 
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D Tehnički opis terena prikazanog na situacionom planu 

E Tehnički opis planiranih i postojećih objekata i opis tehnološkog procesa 

F Vrste i količine uskladištenih materija 

G Udaljenja od drugih objekata 

 Grafička dokumentacija 

 

 
 
Grafička dokumentacija 

 
Situacija postojeće stanje      1:250 

 
Situacija novoprojektovano stanje - makrolokacija   1:250 
 
Situacija novoprojektovano stanje - mikrolokacija   1:100 
 
Rezrevoar za lož ulje – osnova i preseci     1:100 

  



B) PROJEKTNI ZADATAK 
 

 
 
Potrebno je uraditi idejno rešenje za bezbedno postavljanje ukopanog podzemnog rezervoara za lož 
ulje zapremine 80m3 uz objekat kotlarnice na bio masu na k.p. br. 1822/2 KO Priboj, Priboj na Limu. 
 
Idejno rešenje za bezbednosna rastojanja uraditi u skladu sa važećim Zakonima, tehničkim propisima, 
standardima i pozitivnom tehničkom praksom. 
 
 
      
       Investitor 
 

        ______________________  



C) PREGLED PRIMENJENIH PROPISA, STANDARDA I NORMATIVA 
 
U skladu sa projektnim zadatkom i važećom tehničkom regulativom, prilikom realizacije ovog projekta 
poštovane su odredbe sledećih tehničkih normi, standarda i pravilnika: 
 

 Zakon o planiranju izgradnji ''Službeni glasnik RS'', br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10 odluka 
US, 24/11 i 121/12, 42/13–odluka US, 50/2013–odluka US,  98/2013–odluka US, 132/14, 
145/14 i 83/18)  

 Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu (“Sl. glasnik srbije” br. 101/05).  
 Zakon о zapaljivim i gorivim tečnostima i zapaljivim gasovima (Sl. glasnik Republike Srbije br.  

54/2015) 
  Zakon o zaštiti od požara (Sl. glasnik Republike Srbije br.  111/2009 i 20/2015) 

 
 
TEHNIČKI PROPISI 
 

 Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i načina vršenja kontrole tehničke 
dokumentacije prema klasi i nameni objekta (“Službeni glasnik RS”, бр. 78/2019) 

 Pravilnik o klasifikaciji objekata („Sl. glasnik RS“ br. 22/2015) 

 Uredba o lokacijskim uslovima („Sl. glasnik RS“ br. 35/2015 i 114/2015) 

 Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu industrijskih objekata od požara („Sl. 
glasnik RS“ br. 01/2018) 

 Pravilnik o smeštaju i držanju ulja za loženje ("Sl. list SFRJ", br. 45/67) 

 Pravilnik o izgradnji postrojenja za zapaljive tečnosti i o uskladištavanju i pretakanju 
zapaljivih tečnosti ("Sl.list SFRJ" br.20/71 i 23/71) 

 Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih 
vodova nazivnog napona od 1 KV do 400 KV („Službeni list SFRJ" br. 65/88 i SRJ 18/92) 

 Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju niskonaponskih nadzemnih vodova 
(„Službeni list SFRJ" br. 6/92) 

 Pravilnik o izgradnji postrojenja za tečni naftni gas i o uskladištavanju i pretakanju 
tečnog naftnog gasa ("Službeni list SFRJ", br. 24/71, 26/71) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEHNIČKA DOKUMENTACIJA 



D) TEHNIČKI OPIS TERENA PRIKAZANOG NA SITUACIONOM PLANU 
 

U okviru parcele predviđena je izgradnja objekta kotlarnice koja će za pogonske potrebe 
koristit bio masu. Kao alternativno I rezervno gorivo je predviđeno lož ulje. 
 
Teren na mestu gde se predviđa postavljanje rezervoara je ravan. Obzirom da je predviđena 
izgradnja kotlarnice teren će biti uređen I obezbeđen. 
 
SAOBRAĆAJNO REŠENJE 
U okviru parcele predviđeno je da se obezbediti prilaz za vozila koja će da vrše pretakanje lož 
ulja u pogonski podzemni (ukopani) rezervoar koji je predmet projekta. Takođe je predviđeno 
da se obezbedi i saobraćajnicu za pristup vatrogasnim vozilima kao I teretnim vozilima koja će 
da vrše dovoz bio mase za potrebe kotlarnice. 
 
U skladu sa tim formirane su dve glavne kapije sa dezobarijerama, od kojih je jedna ulazno-
izlazna, a druga samo izlazna.  
 
Glavni pristupi parceli su omogućeni sa javne saobraćajnice puta na severno istočnoj granici 
parcele. Pešački pristup je omogućen preko glavnog ulaza na severno istočnoj strani parcele.   
 
Protivpožarni put omogućen je predviđen pored objekta u skladu sa tehničkim propisima. 
 
 
 
 
 
 



E) TEHNIČKI OPIS PLANIRANIH I POSTOJEĆIH OBJEKATA I  
OPIS TEHNOLOŠKOG PROCESA 

 
Osnovni energent novoprojektovane kotlarncie je bio masa. Kao alternativno gorivo je predviđeno lož 
ulje. 
 
Na predmetnoj lokaciji se nalaze sledeći postojeći objekti (na situaciji pozicije tih objekata su označene 
brojevima u krugovima) : 
• objekat sportske dvorane (na situaciji označena kao POS 1). 
• Objekat 1 – montažna baraka sportskog centra (na situaciji označena kao POS 2) 
• Objekat 2 – montažna baraka sportskog centra (na situaciji označena kao POS 3) 
• Objekat 3 – Baraka „FAP Transporta” (na situaciji označena kao POS 4) 
 Rezervoari za TNG zapremine do 10m3 (na situaciji označena kao POS 5) 
 
Na predmetnoj lokaciji novoprojektovani objekti (na situaciji pozicije tih objekata su označene 
brojevima u kvadratima) su: 
• Podzemni (ukopan) rezervoar za lož ulje zapremine 80 m3 za potrebe kotlarnice (na situaciji 
označena kao POS 1 u kvadratu). Lož ulje će se koristiti kao rezervni energent za potrebe kotlarnice. 
• Šaht za smeštaj pumpe lakog lož ulja (na situaciji označena kao POS 1a u kvadratu) 
• Objekat sečke (na situaciji označena kao POS 3 u kvadratu) 
• Merna vaga (na situaciji označena kao POS 4 u kvadratu) 
• Objekat skladišta sečke (na situaciji označena kao POS 5 u kvadratu). 
 
Novoprojektovani objekti: 
Podzemni rezervoar za lož ulje, su zapremine 80 m3. Predviđen je rezervoari sa duplim plaštom za 
potrebe skladištenja lož ulja. Oslanjanje rezervoara će se obezbediti preko armirano betonskih sedala 
preko kojih će se preneti opterećenje na armiranobetonske temelje i dalje na tlo. Rezervoar je 
potpuno ukopani min. 1m od gornje ivice rezervoara do nivoa tla. Udaljenost od najbližeg susednog 
objekata je 2,5m. Udaljenost od granice parcele je 5,0m. Sva udaljenja su prikazana u grafičkoj 
dokumentaciji na crtežu Situacija. 
 
Šaht za smeštaj pumpe lakog lož ulja je armirano betonski ukopani šaht do nivoa cca 3,5m. U šaht se 
ulazi preko merdevina. 
 
OPIS TEHNOLOŠKOG PROCESA 
 
Transport ulja za loženje do instalacije će se vršiti cisternama koje su odobrene za prevoz lož ulja do 
predmetne lokacije. Po prispeću se vrši pretakanje u podzemni rezervoar zapremine 80m3 preko 
fleksibilnih creva. Iz podzemnog rezervaora se lož ulje instalacijama cevovoda dalje transportuje do 
kotla koji se nalazi u kotlarnici i koji koristi lož ulje kao energent. 
 
 
 
  



F) VRSTE I KOLIČINE USKLADIŠTENIH MATERIJA 
Ovim idejnim rešenjem za bezbednosna rastojanja predviđeno je da se kao alternativni energent koristi 
lož ulje zapremine 80 m3. 

Karakteristike 

Lož ulja su goriva dobivena frakcijskom destilacijom nafte, kao destilatna i/ili ostatna goriva. Govoreći 
generalno, loživa ulja su svi tečni naftni proizvodi koji se koriste u pećima i kotlovima za proizvodnju 
toplote ili se koriste u motorima za dobijanje snage, kao pogonsko gorivo u industriji, termoelektranama, 
brodski pogon i dr. 

To je skup tečnih naftnih proizvoda, smesa ugljovodonika koja najviše služe kao visokokalorično gorivo za 
loženje. 

Osobine i podela 

Lož ulja se sastoje od dugačkih lanaca ugljovodonika, a posebno od alkana, cikloalkana i aromatskih 
ugljovodonika. Termin lož ulje u užem smislu se odnosi na najteže komercijalno gorivo koje se može dobiti 
od sirove nafte. 

Lož ulje sadrži više frakcija destilacije nafte koje zaostaju nakon odvajanja benzina i drugih lakih sastojaka, 
ili je ostatak pri atmosferskoj ili vakuumskoj frakcijskoj destilaciji i drugim postupcima rafinerijske prerade 
nafte. 

Svojstva lož ulja određena su normama i propisima, a najznačajnija su gustoća, viskoznost (lagana, srednja 
i vrlo teška), temperatura stišnjavanja i temperatura paljenja, sadržaj sumpornih delova (mazut s manje i 
mazut s više sumpora, granica je 1%), koksa i pepela. Razlikuju se destilacijska ili gasna (specijalno lako i 
lako) i ostatna loživa ulja. 

Destilacijska ulja manje su gustoće i viskoznosti i malog udela sumpornih spojeva. Glavna namena je kao 
gorivo za grejanje u domaćinstvima, školama, sportskim dvoranama i drugim javnim ustanovama, malim 
industrijskim pećima i sušarama, plastenicima, staklenicima, ITD. 

Ostatna ulja mogu biti laka, srednja ili teška. Nastaju frakcijom naftnih destilatnih ostataka. 

Lož ulja se obzirom na fizičko-hemijska svojstva dele i primenjuju se kao: 

Ekstra lako lož ulje (loža, lož ulje, LU EL): destilatno gorivo s primenom u domaćinstvu i industriji, za 
uređaje s isparivačkim plamenicima i plamenicima na rasprskavanje bez mogućnosti predgrejavanja 
goriva. Dodaje mu se crvena boja kako bi se mogla onemogućiti zloupotreba. Skladišti se u podzemnim 
rezervoarima ili u rezervoarima koji nisu izloženi temperaturama nižim od točke tečenja goriva. 

 

Karakteristike Jedinica  Ekstra lako lož ulje 

gustina na 15 °C kg/m³ najviše 860 

destilacija do 370 °C  % v/v najmanje 95,0 

tačka paljenja °C više od 55,0 

kinematička viskoznost kod 20 °C mm²/s  2,5 - 6,0 

količina ukupnog sumpora  % m/m najviše 0,5 

količina vode mg/kg najviše 350 



količina sedimenta mg/kg najviše 100 

količina koksnog ostatka (od 10%-tnog destilata)  % m/m najviše 0,30 

donja toplotna vrednost MJ/kg najniže 42 

količina pepela  % m/m najviše 0,02 

točka tečenja 16.4. - 30.9. °C najviše 0 

točka tečenja 1.10. - 31.10. i 1.3. - 15.4. °C najviše -6 

točka tečenja 1.11. - 29.2. °C najviše -12 

boja   crvena 

količina indikatora mg/L  6,0 - 9,0 

 

Ekstra lako lož ulje (LU L-I, LU L-II): kombinacija destilatnog i ostatnog goriva koje se primjenjuje za izvore 
topline u sastavima grejanja i industriji opremljenih s instalacijama za predgrejavanje goriva pri 
skladištenju i upotrebi. 

G) UDALJENJA OD DRUGIH OBJEKATA 
Na predmetnoj lokaciji nema nadzemnih elektrovodova. Shodno tački 3.21 navedenog Pravilnika o 
smeštaju i držanju ulja za loženje ("Sl. list SFRJ", br. 45/67) horizontalna udaljenost ukopanog 
skladišnog rezervoara od spoljneg zida zgrade u kojoj se gorivo troši (kotlarnica) je potrebno 
da bude min. 2m za ulje za loženje.  

Zahtev iz pravilnik o izgradnji postrojenja za tečni naftni gas i o uskladištavanju i pretakanju 
tečnog naftnog gasa ("Službeni list SFRJ", br. 24/71, 26/71) u vezi udaljenosti rezervoara za TNG od 
ostalih objekata je zadovoljen (tabela 1 pravilnika). 

Udaljenost rezervoara je predviđena da bude: 
 

 2,5 m od objekta kotlarnice 
 5,0 m od granice parcele 
 21,39m od objekta sportske dvorane 
 7,23m od postojećeg objekta – montažna baraka sportskog centra POS 2 
 6,84m od postojećeg objekta – montažna baraka sportskog centra POS 3 
 11,06m od postojećeg objekta – baraka „FAP Transport“ POS 4  
 17.33m od postojećeg objekta - rezervoari za TNG zapremine do 10m3 POS 5 

 
Ostali objekti su na većim udaljenostima pa nema potrebe prikazivati ih. 
 
     
        Dušan Velović, dipl.inž.maš. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
Сектор за ванредне ситуације
Одељење за ванредне ситуације у Пријепољу
09.25 број 217-3-22/628-2019
Дана 29.08.2019. године
ROP-PRI-24128-LOC-1 -НРАР-8/2019
Ул. Душана Дучића бр. 1
Пријепоље

Министарство унутрашњих послова Републике Србије, Сектор за ванредне 
ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Пријепољу, на основу чл. 54 
Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 24/11, 
121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14 и 83/2018), чл. 16 став 2 Уредбе 
о локацијским условима („Сл. гласник РС“, бр. 35/15, 114/15 и 117/2017) и 
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским 
путем („Сл. гласник РС“, бр. 113/15, 96/16 и 120/2017), решавајући по 
захтеву Општинске управе Прибој од 28.08.2019. године, достављеног у 
име ЈП „Топлана“ из Прибоја, ул. 12. Јануара бр. 5, у поступку издавања 
локацијских услова на основу захтева у оквиру обједињене процедуре 
електронским путем ROP-PRI-24128-LOC-1-HPAP-8/2019, издаје:

УСЛОВЕ У ПОГЛЕДУ МЕРА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА И ЕКСПЛОЗИЈА

за изградњу котларнице на дрвну биомасу и лако ложуље, на к.п. бр. 1821 
и 1822/1 и 1822/2, све КО Прибој, према достављеном Идејном решењу ES 
07-08/2019 из августа 2019. године израђеног од стране „ЕНСОЛ“ Д.О.О. 
Београд.

У вези издавања ових услова, обавештавамо вас да је у погледу мера 
заштите од пожара, у фази пројектовања и изградње предметних објеката 
са свим припадајућим инсталацијама, опремом и уређајима потребно 
применити мере заштите од пожара и експлозија утврђене законима, 
техничким прописима, стандардима и другим актима којима је уређена 
област заштите од пожара, а посебно наглашавамо следеће услове:

1. Објекти, опрема, уређаји и инсталације морају испуњавати сигурне 
удаљености у односу на постојеће и планиране објекте приказане на 
овереном ситуационом плану Р=1:100 из идејног решења, који је 
саставни део услова за безбедно постављање под 09.25 Број 217-3- 
23/638-2019 од 29.08.2019. године;

Издати услови у погледу мера заштите од пожара су саставни део 
локацијских услова, на основу којих се издаје решење о грађевинској 
дозволи, које је потребно доставити овом органу у складу са чл. 138.
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Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 24/11, 
121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14 и 83/2018).

Сходно чл. 123. Закона о планирању и изградњи, а у складу са одредбама 
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским 
путем („Сл. гласник РС“, бр. 113/15, 96/16 и 120/2017) и чл. 33. Закона о 
заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/09, 20/15 и 87/18) потребно 
је, пре отпочињања поступка за утврђивање подобности објеката за 
употребу, доставити на сагласност пројекте за извођење објеката, чији је 
саставни део и Главни пројекат заштите од пожара.

Такса у износу од 17.270,00 динара утврђена је сходно тарифном бр. 46a 
Закона о републичким административним таксама („Сл. гласник PC”, бр. 
43/03, ... и 38/19).
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