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На основу члана 38., став 3, Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 

72/2009, 81/2009-исправка., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-

одлука УС и 98/2013-одлука УС, 132/14, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон, 

9/2020 и 52/2021) ПЛАН урбан д.о.о. Нишка Бања доноси: 
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у укупној дужини од 9544,00 метара и ширини појаса 20м, са изградњом 

црпних станица за сваки засеок, 
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бр.лиценце: 200 0115 03 

 

 

 

 
за „ПЛАН урбан“д.о.о. Нишка бања 

Директор, 
Слободан Гроздановић, дипл.инж.грађ. 

 

 
 

 







 

 

ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТЕ 

 

 
На основу члана 38., став 3, Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 

72/2009, 81/2009-исправка., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 

50/2013-одлука УС и 98/2013-одлука УС, 132/14, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 

37/2019-др.закон, 9/2020 и 52/2021) 
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елаборат за РАНИ ЈАВНИ УВИД за  
 

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

за изградњу мреже водоснабдевања треће висинске зоне насеља Радаљ 

у укупној дужини од 9544,00 метара и ширини појаса 20м, са изградњом црпних 

станица за сваки засеок, општина Мали Зворник 
 

 

урађен у складу са Закона о планирању и изградњи и прописима донетим на основу Закона. 
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ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
за изградњу мреже водоснабдевања треће висинске зоне насеља Радаљ 

у укупној дужини од 9544,00 метара и ширини појаса 20м,  

са изградњом црпних станица за сваки засеок, општина Мали Зворник 

 

 

 

 

- РАНИ ЈАВНИ УВИД - 

 

 

 

 

1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ 
 

На основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације за изградњу мреже 

водоснабдевања треће висинске зоне насеља Радаљ у укупној дужини од 9544,00 метара и 

ширини појаса 20м, са изградњом црпних станица за сваки засеок, општина Мали Зворник 
(у даљем тексту План) („Службени лист општине Мали Зворник“, број 18 од 21.12.2020.године), 

бр.06-2200, донете од стране Скупштине Општине Мали Зворник на седници одржаној дана 

18.12.2020.године, приступа се изради Плана детаљне регулације за изградњу мреже 

водоснабдевања треће висинске зоне насеља Радаљ у укупној дужини од 9544,00 метара и 

ширини појаса 20м, са изградњом црпних станица за сваки засеок, општина Мали Зворник 
(у даљем тексту План). 

 

Носилац израде Плана је Општина Мали Зворник. 

 

Израдом и доношењем Плана, ствара се плански основ за његово директно спровођење, 

издавањем локацијских услова, израду техничке документације, прибављање дозвола у складу са 

законом, односно стварање услова за изградњу линијско инфраструктурног објекта – мреже за 

водоснабдевање треће висинске зоне насеља Радаљ, са надземним објектима 

водоснабдевања. 

 

На основу Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 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, 9/20 и 52/21) и Правилника о садржини, начину и 

поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, 

број 32/19), ради упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде Плана, могућим 

решењима и ефектима планирања, приступило се изради материјала за рани јавни увид као прве 

фазе израде Плана. 

 

Према члану 10. Одлуке о изради Плана детаљне регулације за изградњу мреже 

водоснабдевања треће висинске зоне насеља Радаљ у укупној дужини од 9544,00 метара и ширини 

појаса 20м, са изградњом црпних станица за сваки засеок, општина Мали Зворник, не приступа се 

изради Стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације за изградњу мреже 

водоснабдевања треће висинске зоне насеља Радаљ у укупној дужини од 9544,00 метара и ширини 

појаса 20м, са изградњом црпних станица за сваки засеок, општина Мали Зворник на животну 

средину. 
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1.1. Правни и плански основ 

 

Правни основ за израду Плана чине: 

*Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009-исправка., 

64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС и 98/2013-одлука 

УС, 132/14, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон, 9/2020 и 52/21); 

*Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког 

планирања („Службени гласник РС“ бр. 32/2019); 

*Одлука о изради Плана детаљне регулације за изградњу мреже водоснабдевања треће 

висинске зоне насеља Радаљ у укупној дужини од 9544,00 метара и ширини појаса 20м, са 

изградњом црпних станица за сваки засеок, опшрина Мали Зворник, „Службени лист Општине 

Мали Зворник“, број 18/20 од 21.12.2020.године), број: 06-2200, донете од стране Скупштине 

Општине Мали Зворник на седници одржаној дана 18.12.2020. 

 

Плански основ: 

*Просторни план општине мали Зворник (,,Службени лист општине Мали Зворник“ број 

06/12); 

 

2. ОПИС ГРАНИЦЕ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА 
 

Материјалом за рани јавни увид утврђује се прелиминарна граница Плана, а коначна граница 

Плана биће дефинисана Нацртом плана. 

Прелиминарни обухват Плана обухвата локације: засеок Шевар са површином 06 14 32м
2
, 

засеок Зељићи са површином 03 54 36м
2
 и засеоке Мали Радаљ и Радаљска Бања са површином 10 

14 56м
2
. 

Прелиминарна укупна површина обухвата Плана је 19 83 24м
2
. 

 

Граница планског подручја припада подручју које је у обухвату Просторног плана општине 

мали Зворник (,,Службени лист општине Мали Зворник“ број 06/12). 

 

У обухват Плана улазе следеће катастарске парцеле КО Радаљ: 

- целе парцеле: 582, 593, 804/3, 2154, 2503/24, 2566/5, 3755. 

- делови к.п.бр.: 264, 267/1, 267/2, 267/4, 268/2, 273, 274, 275/1, 275/2, 275/3, 275/4, 276, 278/1, 

278/2, 279/5, 305/1, 306, 307/1, 307/2, 308, 309, 310/1, 310/2, 310/3, 310/4, 311/1, 311/2, 311/3, 311/4, 

312, 313/1, 410/2, 412/2, 412/5, 512/6, 412/7, 415/2, 415/3, 417, 420, 423/1, 423/2, 423/3, 427, 428, 429, 

430/1, 440/1, 440/2, 441/1, 441/2, 443, 444, 525, 526/2, 527/3, 544/3, 548, 549, 552, 553/1, 553/2, 553/3, 

554, 555, 556, 557, 599, 560, 561, 562, 565/1, 565/2, 568/1, 569/1, 569/2, 571/2, 574/1, 574/3, 575, 576, 

577/1, 577/3, 577/4, 583, 588/2, 589/1, 589/2, 590/1, 590/2, 591, 592/1, 594, 606, 706/1, 706/2, 706/3, 

713/2, 803, 804/2, 804/4, 805/1, 805/3, 806/1, 806/2, 806/3, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 816, 817, 853, 

859, 861, 862, 863, 864/1, 864/2, 864/4, 64/6, 864/7, 864/8, 864/9, 864/10, 867/3, 874/2, 876, 877/1, 

877/2, 877/3, 877/4, 881, 882, 884, 885/1, 885/2, 885/3, 885/4, 885/5, 885/6, 885/7, 894, 895, 901/2, 

901/6, 909, 947/3, 949, 953/1, 953/2, 953/3, 954, 955, 993/2, 995/1, 995/2, 995/3, 997/1, 997/2, 1006, 

1007, 2067/2, 2068/2, 2068/3, 2151/4, 2152, 2155, 2156/1, 2156/2, 2157/1, 2157/2, 2158/1, 2158/2, 

2158/3, 2161, 2164/1, 2164/2, 2165/1, 2171/2, 2171/3, 2172, 2173, 2175, 2176/2, 2176/3, 2177/1, 

2179/1, 2179/9, 2180/1, 2192/1, 2192/3, 2192/4, 2192/5, 2193, 2194, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 

2233/1, 2234, 2235/1, 2236/2, 2245/1, 2246, 2248, 2249/1, 2249/4, 2250, 2256, 2258, 2259/1, 2260, 

2262/1, 2262/2, 2262/3, 2274/1, 2274/2, 2275/1, 2275/2, 2387/1, 2387/2, 2388/1, 2388/2, 2388/3, 2388/4, 

2388/5, 2389, 2434/1, 2503/5, 2503/12, 2503/13, 2503/26, 2504, 2505/1, 2505/2, 2506, 2507/1, 2507/2, 

2508, 2509, 2510/1, 2510/2, 2511/1, 2511/2, 2511/3, 2511/4, 2512, 2524/1, 2525/2, 2531/6, 2531/7, 

2531/8, 2531/10, 2531/11, 2560/3, 2560/5, 2560/8, 2560/9, 2560/10, 2560/13, 2562/1, 2565, 2566/1, 

2566/2, 2566/3, 2566/4, 2576/6, 3734, 3737, 3740, 3746, 3753, 3754, 3756, 3759, 3776, 3781. 
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3. ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА ВИШЕГ РЕДА 
 

Просторни план општине мали Зворник (,,Службени лист општине Мали Зворник“ број 

06/12). 

Водоводна мрежа 

-*Примарна водоводна мрежа 

У даљем развоју општинског водоводног система, у циљу побољшања снабдевања водом насеља 

Mали Зворник као и других насеља општине и даљег развоја дистрибутивне водоводне мреже, 

неопходно је приступити изградњи цевовода и објеката (резервоара и прекидних комора), 

предвиђених Генералним пројектом водоснабдевања водом насеља општине Mали Зворник-

Рударско-геолошки факултет-Београд. 

У циљу несметаног снабдевања насеља Mали Зворник потребно је вршити сталну контролу и 

одржавање примарне водоводне мреже, као и замену постојећих и дотрајалих цеви. 

-*Секундарна водоводна мрежа замена постојећих дотрајалих инсталација минималног профила 

ø110mm. Паралелно са реконструкцијом, потребно је даље градити водоводну мрежу где није 

изграђена (у периферним деловима насеља Mали Зворник) и осталим насељима општинског 

водоводног система. 

-*Oстали објекти на мрежи - Резервоарски простор 

Према подацима ЈКП”Дрина” тренутно у функцији водоснабдевања користи се 11 резервоарских 

простора различите запремине. Укупна запремина резервоара у Општини Мали Зворник износи 

853m3 и у надлежности су ЈКП”Дрина”. 

Према Генералном пројекту водоснабдевања водом насеља општине Mали Зворник-¨Рударско-

геолошки факултет - Београд, предвиђено је 2485m3 резервоарског простора. Прелиминарни 

подаци о недостајућих 1650m3 простора биће предмет Главних грађевинских пројеката. Поред 

планираног проширења резервоарског простора неопходно је и вршити одржавање постојећих 

резервоара. 

 

Индивидуални и сеоски водоводни системи 

Становништво сеоских насеља општине Mали Зворник, које чини око 75% становништва општине, 

воду за пиће обезбедјује путем локалних и индивидуалних сеоских водовода, односно са 

капитираних извора. Локални сеоски водоводни системи (који су у функцији), не поседују уредну 

техничку документацију, водопривредне дозволе, нити постоји редован мониторинг физичко-

хемијског и бактериолошког квалитета воде којом се снабдева становништво из оваквих система. 

У циљу постизања циљева одрживог развоја и унапређења централног водоводног система Mалог 

Зворника и локалних система водоснабдевања општине Mали Зворник потребно је интервенисати 

на следећи начин : 

• На основу Генералног пројекта и Претходне студије оправданости водоснабдевања нопштине 

Mали Зворник приступити изради пројеката на вишем нивоу којим ће се омогућити извођење 

дистрибутивне мреже као и несметано снабдевање водом ових насеља 

• израдити Елаборат о процени стања дистрибутивне мреже постојећег водоводног система 

Mали Зворник са циљем идентификације главних места губитака воде из система и 

приступити изради пројектне документације интервентне санације дистрибутивне мреже на 

основу елабората и имплементацији санације; 

• спровести програме едукације становништва и школске деце о рационализацији потрошње воде 

• извршити тачан попис локалних сеоских и индивидуалних водоводних система, укључујући 

хидропотенцијал изворишта у функцији у циљу оптимизације коришћења и заштите; 

• израда програма јавне здравствене контроле водоснабдевања из локалних сеоских и 

индивидуалних водоводних система општине Mали Зворник; 

• покренути процес решавања титулара над објектима јавног водоснабдевања, локалних сеоских 

објекта, који не припадају општинском водоводном систему Mали Зворник, јер због недостатка 

финансијских средства и изостанка одговорних лица није могуће обезбедити јавно здравствену 

контролу водоснабдевања; 
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• покренути процес решавања статуса индивидуалних водоводих система у смислу обезбедивања 

јавно здравствене контроле водоснабдевања. 

 

3.7. Oбjeкти и мрeжe инфрaструктурe 

Приликoм изрaдe урбaнистичких планова/прojeкaтa зa изгрaдњу сaoбрaћajнe, oстaлe кoмунaлнe и 

другe инфрaструктурнe мрeжe која је дефинисана Планом, мoгућa су мaњa oдступaњa збoг 

усклaђивaњa eлeмeнaтa тeхничкoг рeшeњa пoстojeћих и плaнирaних oбjeкaтa и инфрaструктурe, 

кoнфигурaциje тeрeнa, нoсивoсти тлa тe имoвинскo прaвних oднoсa и др. 

Урбанистички планови/пројекти ће се радити и за сву недостајућу инфраструктуру и то: 

Урбанистички планови у случају потребе утврђивања јавног интереса, а у случају да нема 

утврђивања јавног интереса -Урбанистички пројекти. 

 

4.ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА, НАЧИНА КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА И 

ОСНОВНИХ ОГРАНИЧЕЊА 

 

Положај планског подручја и везе са окружењем 

Планско подручје налази се у простору Просторног плана општине Мали Зворник 

(,,Службени лист општине Мали Зворник“ број 06/12). 

Део трасе цевовода и резервоар у Радаљској Бањи улазе у обухват Плана детаљне регулације 

Радаљска бања у општини Мали Зворник („Сл. лист општине Мали Зворник“ бр. ). 

 

Плански простор се простире по планинским областима општине Мали Зворник. 

Становништво на овим просторима је сконцентрисано по засеоцима који су разбацани по 

планинском простору, али су сви повезани саобраћајницом која је Државни пут IIА реда бр.257. 

Нарочито је проблематично снабдевање насеља водом. Ови проблеми се решавају изградњом 

водоснабдевања по висинским зонама са изградњом пумпних станица и резервоара. 

Простор овог Плана обухвата локације засеока III висинске зоне водоснабдевања и то су: 

засеок Шевар, засеок Зељићи, засеок Мали Радаљ и Радаљска бања. У Радаљској бањи се 

водоводна траса наставља формирањем IV и V висинске зоне за планинарски дом, омладинско 

село, ауто камп, етно-село и рибарски дом. 

 

4.1. Постојећи начин коришћења простора 

Коридор цевовода претежно прати трасе постојећих саобраћајница кроз засеоке Шевар, 

Зељићи и Мали Радаљ. Део трасе цевовода према Радаљској Бањи прати трасу ДПIIA реда бр.257. 

Остали делови у обухвату Плана припадају пољопривредном, водном и шумском земљишту. 

 

4.2. Мреже јавне комуналне инфраструктуре 

На подручју обухвата Плана инфраструктурна мрежа преносног и дистрибутивног система 

електричне енергије, телекомуникација и телефонска мрежа која постоји не мења се. 

Према Студији изводљивости водоснабдевања треће висинске зоне у насељу Радаљ са 

комплексом Радаљске Бање, коју је израдила „Есте“ градња доо Лозница у техничком опису стоји 

да је почетком 2019. године урађена Студија снабдевања водом друге висинске зоне Радаља. 

Анализом је утврђено шта у постојећем систему треба урадити да би се могла формирати друга 

висинска зона водоснабдевања, тј. хидрауличким прорачуном је утврђено да је потребно заменити 

постојећи цевовод НД90 цевоводом НД200 до већ раније урађеног цевовода НД110. Овом 

интервенцијом би се обезбедиле довољне количине воде за пиће целог подручја насеља Радаљ. 

Студија је конципирана тако да на целом простору обезбеди водоснабдевање до надморске видине 

235мнв са једном црпном станицом и једним резервоаром што је обезбеђивала локација резервоара 

на коти 270мнв. Након анализе више варијанти опредељено је да локација резервоара буде у 
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засеоку Жарковићи, а да црпна станица капацитета 6,60л/сек лоцирана је у засеоку Несторовићи у 

улици Николе Тесле. Резултате ове студије третирамо као постојеће стање и даља анализа 

треће висинске зоне наслања се на овако формирано постојеће стање. 

4.3. Евидентирани и заштићени објекти и амбијенталне целине 

На планском подручју нема утврђених непокретних културних добара. 

Актом о условима чувања, одржавања и коришћења и утврђеним мерама заштите културних 

добара, предвиђају се мере које се морају спроводити уколико се у току грађевинских и других 

радова наиђе на археолошка налазишта или археолошке предмете, а према условима надлежног 

Завода за заштиту споменика културе. 

 
4.4. Природна добра 

Израду Плана потребно је реализовати у складу са успостављеним режимима заштите и у 

складу са Решењем донетим од стране Завода за заштиту природе Србије, у циљу очувања и 

унапређења постојећих природних потенцијала. 

 

5. OПШТИ ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА 
 

Циљ израде Плана је стварање услова за изградњу цевовода са надземним објекатима III 

висинске зоне и утврђивање планског решења којим се резервише простор за планирани 

инфраструктурни коридор са заштитним појасевима. 

Циљ израде Плана је и обезбеђивање бољих услова у смислу изградње цевовода са 

надземним објектима за водоводну инфраструктуруо и коришћења простора, подизање опште 

развијености територије и повећање стандарда становништва и квалитета живота, затим развој 

туризма, спорта и рекреације, пољопривреде и шумарства. 

За изградњу система водоснабдевања III висинске зоне урађена је „Студија изводљивости 

водоснабдевања треће зоне у насељу Радаљ са комплексом Радаљске Бање“ („ЕСТЕ градња“ доо 

Лозница 2020. године). 

 

6. ПРЕДЛОГ ПЛАНСКОГ РЕШЕЊА 
 

Као циљ израде Плана истиче се неопходност решавања проблема водоснабдевања III 

висинске зоне. 

За водоснабдевање засеока Шевар лоцираће се бустер црпна станица на к.п.бр. 804/3, а за 

засеок Зељићи на к.п.бр. 2173. Бустер црпна станица за засеок Шевар се снабдева водом из 

школског резервоара, који се налази на коти 200мнв и повезан је другом зоном водоснабдевања 

насеља Радаљ, а бустер црпна станица за засеок Зељићи повезана је цевоводом за цевовод НД100 

друге висинске зоне. 

Снабдевање водом простора Радаљске Бање започиње црпном станицом на к.п.бр. 2512 КО 

Радаљ. Црпна станица по хидрауличком прорачуну капацитета qmax dn 3,69  l/sec везана је за 

цевовод НД100 друге висинске зоне снабдевања и напојно повратним водом водом снабдева 

предвиђени резервоар минималне запремине 72+85=157m
3
на предвиђеној коти 400мнв. Резервоар 

је предвиђен да обезбеђује воду за гашење пожара и резерву потребну за снабдевање водом бању, 

околно становништво и предвиђене туристичке садржаје. Резервоар је лоциран на к.п.бр. 2503/24 

КО Радаљ и са овог резервоара је предвиђено да се напаја планирани рехабилитациони центар, 

апартманско насеље и околно становништво. Од црпне станице одваја се цевовод за снабдевање 

засеока Мали Радаљ који се снабдева заједно са бањом уз евентуално редукцију притиска. 

За снабдевање осталих туристичких садржаја на ширем подручју Радаљске Бање потребно је 

изградити систем водоснабдевања за IV и V висинску зону, за које би требало изградити 

резервоар, црпну станицу капацитета qmax 2,5 l/s који би потисно-повратним водом снабдевао 
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резервоар на коти 570мнв. Запремина резервоара би требало да буде 72+58=130m
3
. Овај резервоар 

би требало да се снабдева водом омладинско село, аутокамп, планинарски и рибарски дом. 

 

6.1.Планирана претежнa наменa површина 

Оријентационо планирано грађевинско подручје 

Површине јавне намене се одређују само за надземне објекте водоснабдевања (црпне 

станице), док се за остале површине у обухвату Плана не врши промена намене земљишта. 

 

У обухвату Плана одређује се грађевинско подручје само за надземне објекте 

водоснабдевања (црпне станице, резервоари, ...).  

 

Површине јавне намене 

Површине јавне намене су подељене на: 

ЦЕЛИНА 1– црпна станица - Шевар 

ЦЕЛИНА 2– црпна станица - Зељићи 

ЦЕЛИНА 3– црпна станица, резервоар - Мали Радаљ, Радаљска бања 

 

6.2. Оријентационо планирани капацитети мрежа инфраструктуре 
 

Нацртом Плана биће дефинисанe трасе цевовода до сваке црпне станице. Плански обухват 

трасе цевовода је укупне ширине 20м са планским цевоводом по осовини. 

За сваку црпну станицу је одређена катастарска парцела или део катастарске парцеле, као и 

за потребне резервоаре пијаће воде. 

На планском подручју се планира изградња целокупне инфраструктуре према условима 

добијених од надлежних Јавних предузећа. 

 

6.3. Биланс површина 

 

Прелиминарна површина плана 19ха 83а 24м
2
 100% 

Црпна станица 1 - Шевар 06 14 32 30,97 

Црпна станица 2 - Зељићи 03 54 36 17,87 

Црпна станица, резервоар 3 - Мали Радаљ Радаљска бања 10 14 56 51,16 

 

6.4. Предлог основних урбанистичких параметара 

Потребно је формирати грађевинске парцеле за све надземне објекте водоводне 

инфраструктуре (црпне станице, резервоаре,...). 

 

Све црпне станице и резервоаре за воду радити према законским нормативима и 

прорачунским капацитетима. На простору ових објеката је забрањено градити објекте друге 

намене. Висина и капацитет објеката одредити кроз главни пројекат на основу прорачуна и 

техничке документације. 

 

- Зелене и слободне површине око изграђених постројења за водоснабдевање озеленити 

ниским растињем и травом  и редовно их одржавати. 

- Обавезно је оградити комплексе црпних станица оградом висина до 2,20м и поставити видео 

надзор. 

- Паркирање у оквиру парцеле на улазу ограђеног дела искључиво за службена лица. 
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7. ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ ПЛАНИРАЊА У ПОГЛЕДУ УНАПРЕЂЕЊА 

НАЧИНА КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА 
 

 Планирањем и резервацијом земљишта за цевовод и надземне објекте водоводне 

инфраструктуре омогућава се решавање имовинско-правних односа, утврђивање јавног 

интереса и даља реализација; 

 С в е  о в о  ћ е  о м о г у ћ и т и  подизање квалитета живота становника овог планског 

простора у непосредној близини Малог Зворника и заштиту водотока у планском обухвату; 

 Планска решења утицаће на очување и побољшање квалитета животне средине. 
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Хидротехничка инфраструктура

Објекти хидротехничке инфраструктуре
(резервоар и црпне станице)

Планирана траса цевовода треће висинске зоне насеља Радаљ

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
за изградњу мреже водоснабдевања треће висинске зоне насеља Радаљ
у укупној дужини од 9544,00 метара и ширини појаса 20м, са изградњом

црпних станица за сваки засеок, општина Мали Зворник

ОПШТИНА МАЛИ ЗВОРНИК
- РАНИ ЈАВНИ УВИД -

Размерник 1:2500

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
за изградњу мреже водоснабдевања треће висинске зоне насеља Радаљ у укупној дужини од 9544,00
метара и ширини појаса 20м, са изградњом црпних станица за сваки засеок, општина Мали Радаљ

Назив листа:
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Назив плана:

Наручилац плана:

ОПШТИНСКА УПРАВА МАЛИ ЗВОРНИК

Носилац израде плана:

ОПШТИНА МАЛИ ЗВОРНИК

ПЛАН урбан д.о.о. Нишка Бања
привредно друштво за архитектонску
делатност и инжењеринг

ОБРАЂИВАЧ:

ТРАСА ПЛАНИРАНОГ ЦЕВОВОДА СА ДИСПОЗИЦИЈОМ
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Jугинус д.о.о. Београд
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ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
за изградњу мреже водоснабдевања треће висинске зоне насеља Радаљ
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IV  ДОКУМЕНТАЦИОНИ  ДЕО 
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НАСЕЉУ РАДАЉ СА КОМПЛЕКСОМ РАДАЉСКЕ БАЊЕ 

 

 

 
 

 

 НАРУЧИЛАЦ:  

Јединица локалне самоуправе Мали Зворник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Лозница,  Јун 2020.год. 

 

 

 

 

 



 

  

СТУДИЈА 
ИЗВОДЉИВОСТИ ВОДОСНАБДЕВАЊА ТРЕЋЕ ЗОНЕ У НАСЕЉУ 

РАДАЉ СА КОМПЛЕКСОМ РАДАЉСКЕ БАЊЕ 
 

 
Инвеститор:                                          Јединица локалне самоуправе Мали Зворник,  

Краља Петра I 38, Мали Зворник 
 
Објекат:                                                 Водоснабдевање треће зоне у насељу Радаљ 
 
Врста техничке документације:        Студија 

                                 
 
 
Пројектант:                                                                               ''EСТЕ градња'' д.о.о  Лозница 

                                                                                                       Ул.Војводе Путника Л4-1 
                                                                                                      15300 Лозница 
 
Одговорно лице пројектанта:  Милка Трипковић 
 
Печат: Потпис:  
 
 
 
 
 
 
 
Одговорни пројектант: Трипковић Зоран  д.и.г. 
Број лиценце:                                       314 4262 03 
 
Лични печат: Потпис: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Број техничке документације: С-2/20  
Место и датум: Лозница, Јун 2020.год. 
 
 
 

Zoran 
Tripkovi  
1632606539-
0103963773
653

Digitally signed 
by Zoran 
Tripkovi  
1632606539-0103
963773653 
Date: 2020.06.29 
11:54:15 +02'00'

Milka 
Tripkovi  
313283-
0403964
778628

Digitally 
signed by 
Milka Tripkovi  
313283-04039
64778628 
Date: 
2020.06.29 
11:55:53 
+02'00'



 

  

САДРЖАЈ 

 

 
- Увод 

- Постојеће стање 

- Становништво и потрошња воде  

- РЕШЕЊЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

1. 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 и 145/14) и  одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења 

контроле техничке документације према класи и намени објеката (“Службени гласник РС”, бр. 

XX/2015.) као: 

 

 

О Д Г О В О Р Н И   П Р О Ј Е К Т А Н Т 

 

 

за израду  СТУДИЈЕ 

ИЗВОДЉИВОСТИ ВОДОСНАБДЕВАЊА ТРЕЋЕ ЗОНЕ У НАСЕЉУ 

РАДАЉ СА КОМПЛЕКСОМ РАДАЉСКЕ БАЊЕ 

 

 

                                 
одређује се: 

 

 

 

Зоран Трипковић дипломирани грађевински инжењер 

..................број лиценце 314 4262 03 
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Лозница 

                                                                                                       Ул.Војводе Путника Л4-1 

                                                                                                      15300 Лозница 
  

 

Одговорно лице пројектанта:  Милка Трипковић 
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2. ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА  

 

Одговорни пројектант за израду  СТУДИЈЕ 

ИЗВОДЉИВОСТИ ВОДОСНАБДЕВАЊА ТРЕЋЕ ЗОНЕ У НАСЕЉУ 

РАДАЉ СА КОМПЛЕКСОМ РАДАЉСКЕ БАЊЕ 

 

 

 

Зоран Трипковић дипломирани грађевински инжењер 

 

И З Ј А В Љ У Ј Е М 

 

да су делови СТУДИЈЕ међусобно усаглашени 
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СТУДИЈА 

ИЗВОДЉИВОСТИ 

ВОДОСНАБДЕВАЊА ТРЕЋЕ ЗОНЕ У 

НАСЕЉУ РАДАЉ СА КОМПЛЕКСОМ 

РАДАЉСКЕ БАЊЕ 

 

бр. С-2/20 
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ТЕХНИЧКИ ОПИС 

 
 

- Увод 

Радаљ је највеће село у општини Мали Зворник, са 2211 становника у 758 домаћинстава по 

попису из 2011. године. Удаљен је од општинског центра 9 километара. Крај села протиче 

Радаљска река и већина кућа је лоцирана у близини ове реке. Састоји се из засеока: Шевар 

(Живановић, Станковић, Несторовић, Николићи, Ћирићи и Јокићи), Шаиновац, Жарковићи 

(Несторовићи и Јовановићи), Амбариште (Зељићи, Павловићи , Јовићи) 

 

Насеља и засеоци су углавном у долинама река и протежу се од реке Дрине на надморској 

висини од 140м па до насеља око Радаљске бање која се протежу до 470 м надморске 

висине. 

 

Студијом се  обезбеђују  довољне количине хигијенски исправне воде за пиће из јавног 

водовода за објекат мале школе у тзв. засеоку Мали Радаљ надморске висине 337 метара, 

засеока ( Крсмановићи, Цвијићи, Николићи и Јокићи) надморске висине 240-310 м , засеока 

Зељићи чија је надморска висина 288-354 м надморске висине    као и будућих 

угоститељских објеката предвиђених Програмом развоја туризма Радаљске бање који је 

израдило предузеће „C.T.D 3“ Београд. Објекти туристичког садржаја Радаљске бање 

протежу се од 354мнв па све до 695 мнв. 

- Постојеће стање 

Почетком 2019. године урађена је студија снабдевања водом друге висинске зоне Радаља. 

Анализом је утврђено шта у постојећем систему треба урадити да би се могла формирати 

друга висинска зона водоснабдевања , тј хидрауличким прорачуном је утврђено даје 

потребно заменити постојећи цевовод  НД90 цевоводом НД 200 до већ раније урађеног 

цевовода НД 110. Овом интервенцијом би се обезбедиле довољне количине воде за пиће 

целог подручја насеља Радаљ. Судијом је конципирана је тако да на целом простору 

обезбеди водоснабдевање до надморске висине 235 мнв са једном црпном станицом и 

једним резервоаром што је обезбеђивала локација резервоара на коти 270мнв. Након 

анализе више варијанти опредељено је да локација резервоара буде у засеоку Жарковићи , а 

да црпна станица капацитета 6,60 л/сек лоцирана је у засеоку Несторовићи у улици Николе 

Тесле. Резултате ове студије третирамо као постојеће стање и даља анализа треће висинске 

зоне  насланја се на овако формирано постојеће стање.   

- Становништво и потрошња воде  

На основу ортофото снимка из 2010 године као и података Геосрбије тј поставке 

републичког геодетског завода и обиласка терена утврђен је број становника по појединим 

засеоцима . 

Засеок Шевар ( Крсмановићи , Цвијићи , Николићи и Јокићи) налазе се на надмопској 

висини од 240 до 310 метара и поветује их заједничка саобраћајница и простор нама 

великих одступања у висини терена . Због ових карактеристика одређено да овај простор 

третирамо као једну целину. 



 

  

 
 

На овом простору се налази око 30 домаћинстава са укопно  30*3,3 = 99 становника. 

Хидрауличком анализом утврђене су потребе за водом: qsr 0,28 l/sec ; qmax dn 0,43 l/sec; qmax čas 

0,73 l/sec. 

 

Засеок Зељићи се налази на надморској висини 288-354 м са око 20 домаћинстава и сви су 

лоцирани уз једну саобраћајницу. Хидрауличком анализом утврђене су потребе за водом: 

qsr 0,19 l/sec ; qmax dn 0,27 l/sec; qmax čas 0,48 l/sec. 



 

  

 
 

Засеок Мали Радаљ са својих око 15 кућа и око 50 становника  простире се од 297 метара 

надморске висине  па до 337м. Хидрауличком анализом утврђене су потребе за водом: qsr 

0,14 l/sec ; qmax dn 0,22 l/sec; qmax čas 0,37 l/sec. 



 

  

 
 

Простор око Радаљске бање  уз смештајне капацитете од 80 гостију лоцирано је још око 20 

кућа локалног срановноштва. За ово подручје као и за околину  2018 године урађена је 

Програм  развоја туризма који је уз постојеће капацитете предвиђа и друге садржаје на 

различитим локацијама  који би употпунили туристичку понуду.  Пројектним задатком је 

захтевано да се за новопредложене локације и садржаје вода за пиће обезбеђује из јавног 

водовода којим управља ЈКП „Дрина“ из Малог Зворника.  Локације обеката туристичког 

садржаја може се рећи налазе се  на три издвојена дела. Око постјећих бањских објеката  

предвиђен је рехабилитациони црнтар, бањски парк и апартманско насеље. Уз посројеће 

вештачко језеро мини електране предвиђени су  ауто камп, омладинско село, планинарски 

дом и рибарско село. Предвиђено је да се ови објекти лоцирају  на надморској висини од 

500 метара па до 530 метара надморске висине . Објекти етно села и хотела издвојени су од 

осталих садржаја . Етно село се налази на коти 586 метара надморске висине и удаљени су 

од осталих садржаја око 1500м ваздушне линије. Хотел је превбиђен да буде на 695 метара 

надморске висине и удањен је од етно села 1100м ваздушне линије . 

  



 

  

 
 

 

- РЕШЕЊЕ 

Овако разуђени садржаји по висини и простору захтевају озбиљан приступ решавању овог 

проблема . Разматрајући овај проблем изнедриле су се две варијанте решавања снабдевања 

водом простора Радаљске бање и туристичког садржаја на ширем простору Радаљске бање. 

За засеок Шевар (Крсмановићи , Николићи) и Зељићи постоји само једна могућност 

водоснабдевања и то лоцирањем бустер црпних станица  за локацију Шевар на КП 804/3 а 

за засеок Зељићи на КП 2177/3 . Бустер црпна станица за засеок Шевар се снабдева водом 

из школског резервара који се налази на коти 200мнв и  повезан је са другом зоном 

водоснабдевања насеља Радаљ, а бустер црпна станица за засеок Зељићи повзана је 

цевоводом за цевовод НД 100 друге висинске зона . 

ВАРИЈАНТА 1  

Снабдевање водом простора Радаљске бање по овој варијанти започиње црпном станицом 

на КП 2512 КО Радаљ. Црпна станица по хидрауличком прорачуну капацитета  qmax dn 3,69 

l/sec везана је за цевовод НД100 друге висинске зоне снабдевања и напојно повратним 

водом водом снабдева предвиђени резервоар минималне запремине 72+85 = 157м
3
 на 

предвиђеној коти 400мнв. Резервоар је предвиђен да обезбеђује воду за гашење пожара и 

резерву потребну за снабдевање водом бању околно становништво и предвиђене 

туристичке садржаје. Резервоар је лоциран на КП 2503/24 КО Радаљ и са овог резервора је 

предвиђено да се напаја планирани рехабилитациони центар, апартманско насеље и околно 

становништво. Од црпне станице одваја се цевовод за снабдевање засеока Мали Радаљ који 

се по овој варијанти снабдева заједно са бањом уз евентуално редукцију притиска. 

За снабдевање осталих туристичких садржаја потребно је уз резервар урадити црпну 

станицу капацитета  qmax dn 2,5 l/sec који потисно-повратним водом снабдева резервоар на 

коти 570мнв. Запремина резервоара би требала да буде 72 + 58= 130 м
3
 . Са овог резервоара 

треба да се снабдева водом Омладинско село , аутокамп, планинарски и рибарски дом. Како 

су локације етно села и предвиђеног хотела на вишем терену потребо је формирати још 

једну тј пету висинску зону снабдевања. 

За снабдевање пете висинске зоне предвиђена је црпна станица капацитета qmax dn 1,03 l/sec 

лоцирана уз резервар четврте висинске зоне и снабдева потисно повратним водом 



 

  

резервоар минималне запремине 72+24=96 м
3
. Резервоар сеналази на КП 341/1 на 

надморској висини 710м. Овај резервоар снабдева објекат етно села и хотела. 

Коришћени цевни материјали су у оквиру стандардне производње за водоводне системе. 

 

ВАРИЈАНТА 2 

Концепција ове варијанте да се са једног места вода препумпава до највишег резервоара па 

се онда системом прекидних комора снабдевају водом одговарајућег притиска потрошачи 

на различитим надморским висинама. 

Црпна станица је предвиђена на истој локацији као и црпна станица у варијанти 1 на КП 

2512 сти што ће у оквиру једног објекта биће две црпне станице .У објекту црпне станице 

предвиђене су два црпна постројења. Већа црпна станица капацитета  qmax dn 3,69 l/sec и 

напора око 500метара снабдеваће резервоар на КП 341/1 на коти 710 метара надморске 

висине.  Резервоар  је минималне запремине 72+85 = 157м
3
 . Пумпа  и највећи део цевовода 

су специјалне израде због високих притисака , највећи су око 50бара . Из резервоара 

стандардним цевоодима вода води до потрошача уз систем прекидних комора који ће се 

одретити тек након детаљних геодетских снимака усвојене трасе.На основу сгледанања за 

овакав обим разраде документације објеката  прекидних комора би било најмање пет. 

За снабдевање засеока Мали Радаљ би била потребна посебна црпна станица смештена у 

исти објекат капацитета qmax čas 0,37 l/sec и напора 110 метара. Црпна станица је типа бустер 

тј ради по притиску у мрежи. 

ЗАКЉУЧАК 

Важна напомена обе варијанте захтевају  да се у оквиру друге висинске зоне повећа 

запрамина предвиђеног резервоара за 85 м
3
 и капацитет црпне станице друге висинске зоне 

за 3,69 l/sec.Ово повећање капацитета црпне станице и резервоара условљено је 

капацитетима туристичког садржаја у оквиру виших зона снабдевања. 

Рзматрајући обадве варијанте пројектант предлаже да инвеститор усвоји варијанту 1 из 

следећих разлога. 

Предности варијанте 1: 

1. Коришћење стандардних материјала за цевоводе и црпне станице  

2. Омогућава фазно пројектовање и извођење део по део у складу са приоритетима и 

опремања бањског садржаја. 

Варијанта 2 захтева издрадњу водоводног система за крајњу фазу у старту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                       Hidraulički proračun

vreme ha
koeficijent časovne 

neravnomernosti

1 0,5

2 0,3

3 0,3

4 0,4

5 0,7

6 1,4

7 1,8

8 1,7

9 1,5

10 1,4

11 1

12 1

13 1,2

14 1,2

15 1

16 1

17 1,1

18 1,4

19 1,9

20 2

21 1,4

22 1,1

23 0,6

24 0,3

0

0,5

1

1,5

2

2,5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

koeficijent časovne neravnomernosti

koeficijent časovne neravnomernosti



 za duge cevne vodove, kod kojih lokalni gubitci iznose 10% gubitaka, iznosi: za duge cevne vodove, kod kojih lokalni gubitci iznose 10% gubitaka, iznosi:

                                                                                                                          

gde je: D h - pad pritiska (m v.s.), L - duzina cevi (m), l - koef. trenja, d - unutrasnji precnik cevi (m),gde je: D h - pad pritiska (m v.s.), L - duzina cevi (m), l - koef. trenja, d - unutrasnji precnik cevi (m),

            V = brzina strujanja (m/s) i g - ubrzanje zemljine teze (m/s)            V = brzina strujanja (m/s) i g - ubrzanje zemljine teze (m/s)

Prosecna visina neravnina unutrasnje povrsine cevi - k (mm) data je u sledecoj tabeli.Prosecna visina neravnina unutrasnje povrsine cevi - k (mm) data je u sledecoj tabeli.

k(mm)

0- 0.0015

0.002-0.004

0.006-0.012

0.01- 0.05

0.05- 0.10

0.15- 0.2

do 3.0

0.05

0- 0.12

0.15

do 1.5

do 3

0- 0.3

0- 0.15

0- 0.8

0.2- 0.3

Rejnoldsov broj - Re (1) se izracunava po formuli:Rejnoldsov broj - Re (1) se izracunava po formuli:

                                                    

gde je: n - kinematski viskozitet fluida, koji za temperaturu od 10 ° C iznosi n =1.31× 10
-6

 m
2
/sgde je: n - kinematski viskozitet fluida, koji za temperaturu od 10 ° C iznosi n =1.31× 10

-6
 m

2
/s

U nasoj inzinjerskoj praksi koristi se izraz koji je afirmisao Prof. Georgije Hajdin, a koji predstavljaU nasoj inzinjerskoj praksi koristi se izraz koji je afirmisao Prof. Georgije Hajdin, a koji predstavlja

prosirenje Blazijusovog izraza za glatku cev i glasi:prosirenje Blazijusovog izraza za glatku cev i glasi:

                                                  

Određivanje gubitaka duž cevovoda dato je tabelarno.Određivanje gubitaka duž cevovoda dato je tabelarno.

k= k= 0,004 mm

Azbest- cement Nove

Beton Nove armirane, glatke

Nove, hrapave

Stare, dobro obra|ene

Sivi liv Nove, presvucene

Nove, nepresvucene

Stare, pocet. inkrustacija

Razvijena inkrustacija

Stare - pocet. inkrustacija

Razvijena inkrustacija

Kov Nove

PVC Nove cevi - tare cevi

Valjani celik Nove, tehnicki glatke

Zavarene i od celicnog lima Nove

PE Nove cevi - stare cevi

Hidraulicki gubici u cevima pod pritiskom nastaju usled hidraulickih otpora, a javljaju se na citavoj duzini cevnog voda. Kod 

Materijal cevi Stanje cevi

Staklo, bakar, bronza, aluminijum, plastika Nove cevi



broj deoniceuzvodni čvor nizvodni čvor
L                 

(m)

Dusv        

(mm)

protok  

nizvod

ni        ( 

l/s )

protok         

( l/s )

brzina         

( m/s )

l             

(m/m
,
)

DH i             

( m )

Пuzv       

(mnm) 

Пniz       

(mnm) 

kota 

terena uzv       

(mnm) 

kota 

terena niz       

(mnm) )

Puzv   

(mnm) 

Pniz   

(mnm) 

k

o

m

e

n

t

a

r

од до

број кућа број становника (N)q(lit/dan) V sr(м3/dn)q sr(lit/sec)Kdn Vdn q dn Kčas q čas(lit/sec)

1 2 1 530,0 50 2 0,76 0,387 0,02917 2,59967 268,25 265,65 234,00 200,00 34,25 65,65 2 1 31 103 250,00 25,75 0,30 1,5 38,63 0,45 1,7 0,76

2 2 3 360,0 50 4 0,17 0,086 0,042273 0,12760 268,25 268,12 234,00 210,00 34,25 58,12 2 3 7 23 250,00 5,75 0,07 1,5 8,63 0,10 1,7 0,17

3 4 2 990,0 100 4 1,45 0,184 0,02946 0,55496 268,80 268,25 221,00 234,00 47,80 34,25 4 2 21 70 250,00 17,50 0,20 1,5 26,25 0,30 1,7 1,45

4 4 5 760,0 50 4 0,44 0,222 0,03346 1,40308 268,80 267,40 221,00 185,00 47,80 82,40 4 5 18 59 250,00 14,75 0,17 1,5 22,13 0,26 1,7 0,44

5 6 4 270,0 100 5 1,88 0,240 0,027603 0,24004 268,56 268,80 207,00 221,00 61,56 47,80 6 4 0 0 250,00 0,00 0,00 1,5 0,00 0,00 1,7 1,88

6 6a 6 70,0 150 5 2,86 0,162 0,027496 0,01880 268,58 268,56 207,00 216,00 61,58 52,56 6a 6 4 13 250,00 3,25 0,04 1,5 4,88 0,06 1,7 2,86

7 6a 7 370,0 150 6 10,54 0,597 0,019945 0,98236 268,58 267,60 217,00 216,00 51,58 51,60 6a 7 9 30 250,00 7,50 0,09 1,5 11,25 0,13 1,7 10,54

8 19 17 460,0 150 4 10,25 0,580 0,020082 1,16186 264,56 263,40 228,00 238,00 36,56 25,40 17 19 9 30 250,00 7,50 0,09 1,5 11,25 0,13 1,7 10,25

9 6 9 370,0 100 4 0,88 0,112 0,033343 0,08653 268,56 268,48 207,00 165,00 61,56 103,48 6 9 8 26 250,00 6,50 0,08 1,5 9,75 0,11 1,7 0,88

10 9 10 360,0 100 4 0,69 0,087 0,035452 0,05468 268,48 268,42 165,00 153,00 103,48 115,42 9 10 0 0 250,00 0,00 0,00 1,5 0,00 0,00 1,7 0,69

11 10 10a 110,0 100 5 0,69 0,087 0,035452 0,01671 268,42 268,41 153,00 153,00 115,42 115,41 10 10a 0 251,00 0,00 0,00 1,5 0,00 0,00 1,7 0,69

7 19 1190,0 150 10,32 0,584 0,020048 3,04382 267,60 264,56 216,00 238,00 51,60 26,56 7 19 10 40 250,00 10,00 0,12 1,5 15,00 0,17 1,7 10,32

10a 11a 280,0 100 7 0,69 0,087 0,035452 0,04253 268,41 268,36 153,00 165,00 115,41 103,36 10a 11a 0 251,00 0,00 0,00 1,5 0,00 0,00 1,7 0,69

12 11a 11 330,0 100 5 0,69 0,087 0,035452 0,05012 268,36 268,31 165,00 219,00 103,36 49,31 11а 11 12 40 250,00 10,00 0,12 1,5 15,00 0,17 1,7 0,69

13 11 12a 790,0 50 2 0,39 0,199 0,03436 1,20855 268,31 267,11 219,00 200,00 49,31 67,11 11 12а 0 0 250,00 0,00 0,00 1,5 0,00 0,00 1,7 0,39

14 12a 12 340,0 50 4 0,39 0,199 0,03436 0,52014 267,11 266,59 200,00 231,00 67,11 35,59 12а 12 16 53 250,00 13,25 0,15 1,5 19,88 0,23 1,7 0,39

15 17 18 80,0 100 4 0,07 0,009 0,061849 0,00025 263,40 263,40 238,00 238,00 25,40 25,40 17 18 3 10 250,00 2,50 0,03 1,5 3,75 0,04 1,7 0,07

16 rezerv 18 4 0,00 0,00 18 резерв 0 0 250,00 0,00 0,00 1,5 0,00 0,00 1,7 0,00

17 17 16 230,0 150 5 9,95 0,563 0,020226 0,55185 263,40 262,84 238,00 181,00 25,40 81,84 16 17 5 17 250,00 4,25 0,05 1,5 6,38 0,07 1,7 9,95

18 16 20 1470,0 100 5 0,88 0,112 0,033343 0,34380 262,84 262,50 181,00 235,00 81,84 27,50 16 20 36 119 250,00 29,75 0,34 1,5 44,63 0,52 1,7 0,88

19 16 14 30,0 150 2 8,95 0,507 0,020756 0,05972 262,84 262,78 181,00 181,00 81,84 81,78 14 16 0 0 250,00 0,00 0,00 1,5 0,00 0,00 1,7 8,95

20 14 15 530,0 50 4 0,27 0,135 0,037817 0,41173 262,78 262,37 181,00 225,00 81,78 37,37 14 15 11 36 250,00 9,00 0,10 1,5 13,50 0,16 1,7 0,27

21 14 13 400,0 150 4 8,68 0,492 0,020909 0,75521 262,78 262,03 181,00 173,00 81,78 89,03 13 14 0 0 250,00 0,00 0,00 1,5 0,00 0,00 1,7 8,68

22 13 21 180,0 150 4 8,68 0,492 0,020909 0,33984 262,03 261,69 173,00 173,00 89,03 88,69 13 21 18 59 250,00 14,75 0,17 1,5 22,13 0,26 1,7 8,68

23 21 22 310,0 150 5 8,25 0,467 0,021173 0,53473 261,69 261,15 173,00 186,00 88,69 75,15 21 22 18 60 250,00 15,00 0,17 1,5 22,50 0,26 1,7 8,25

24 22 23 498,0 100 5 0,44 0,055 0,039707 0,03410 261,15 261,12 186,00 232,00 75,15 29,12 22 23 18 59 250,00 14,75 0,17 1,5 22,13 0,26 1,7 0,44

25 22 25 637,0 100 5 7,37 0,939 0,019792 6,22728 261,15 254,93 186,00 185,00 75,15 69,93 22. 25 16 53 250,00 13,25 0,15 1,5 19,88 0,23 1,7 7,37

26 25 26 1503,0 100 5 6,98 0,889 0,020052 13,34772 254,93 241,58 185,00 218,00 69,93 23,58 Δh= 25 26 44 145 250,00 36,25 0,42 1,5 54,38 0,63 1,7 6,98

27 26 27 838,0 100 5 5,91 0,752 0,020869 5,55209 241,58 236,03 218,00 236,00 23,58 0,03 26 27 8 26 250,00 6,50 0,08 1,5 9,75 0,11 1,7 5,91

резерв 6a 350,0 150 5 13,40 0,758 0,018822 1,41642 270,00 268,58 270,00 217,00 0,00 51,58 rezerv 6a 0 0 250,00 0,00 0,00 1,5 0,00 0,00 1,7 13,40

трећа 

зона 83 274 250,00 68,50 0,79 1,5 102,75 1,19 1,7 2,02

nd150 3590,0

хотел 

Рада

љ 851 250,00 212,75 2,46 1,5 3,69 0 0,00

nd100 6266,0

nd50 2950,0



 

  

              ОРЈЕНТАЦИОНИ ПРЕДРАЧУН РАДОВА  

 

 
ЗАСЕОК ШЕВАР (КРСМАНОВИЋИ , ЦВИЈИЋИ, НИКОЛИЋИ И ЈОКИЋИ) 

 

1. Изградња црпне станице  која се састоји од приземног грађевинског објекта 

приближних димензија 3,5*3.5 метара за смештај пумпних аграгата капацитета qmax 

čas 0,73 l/sec са радном и резервном пумпом комплетно опремљен спојним, запорним 

и фазонским елементима за спој са усисним и потисним цевоводима.Објекат 

прикључен на електродистрибутивну мрежу и опремљен електро опремом за 

моторни погон и управљање радом пумпи по притиску на усису и потису . 

Процењена вредност  објекта са свом набројаном опремом 4.250.000 динара 

2. Изградња дистрибутивног цевовода притиска 10 и 16 бара . Проценом обухваћени 

сви потребни земљани , монтрески радови са довођенјем у предхдно стање терена 

након монтаже цевовод .Цевовод испитан и дезинфикован и спреман за коришћење. 

Процењена вредност  3050м* 3500= 10675000 динара 

УКУПНО ЗАСЕОК ШЕВАР     14.925.000 ДИНАРА 

 

ЗАСЕОК ЗЕЉИЋИ 

 

3. Изградња црпне станице  која се састоји од приземног грађевинског објекта 

приближних димензија 3,5*3.5 метара за смештај пумпних аграгата капацитета qmax 

čas 0,48 l/sec са радном и резервном пумпом комплетно опремљен спојним, запорним 

и фазонским елементима за спој са усисним и потисним цевоводима.Објекат 

прикључен на електродистрибутивну мрежу и опремљен електро опремом за 

моторни погон и управљање радом пумпи по притиску на усису и потису . 

Процењена вредност  објекта са свом набројаном опремом 4.250.000 динара 

4. Изградња дистрибутивног цевовода притиска 10 и 16 бара . Проценом обухваћени 

сви потребни земљани , монтрески радови са довођенјем у предхдно стање терена 

након монтаже цевовод .Цевовод испитан и дезинфикован и спреман за коришћење. 

Процењена вредност  1630м* 3500= 5705000 динара 

5. УКУПНО ЗАСЕОК ЗЕЉИЋИ 9.955.000 ДИНАРА 

 

ЗАСЕОК МАЛИ РАДАЉ 

 

6. Изградња дистрибутивног цевовода притиска 10 и 16 бара . Проценом обухваћени 

сви потребни земљани , монтрески радови са довођенјем у предхдно стање терена 

након монтаже цевовод .Цевовод испитан и дезинфикован и спреман за коришћење. 

Процењена вредност  2214м* 3500= 7749000 динара 

УКУПНО ЗАСЕОК МАЛИ РАДАЉ 7.749.000 динара 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

РАДАЉСКА БАЊА ВАРИЈАНТА 1. 

 

 

ТРЕЋА ВИСИНСКА ЗОНА 

 

7. Изградња црпне станице  која се састоји од приземног грађевинског објекта 

приближних димензија 3,5*3.5 метара за смештај пумпних аграгата капацитета qmax 

čas 3,69 l/sec са радном и резервном пумпом комплетно опремљен спојним, запорним 

и фазонским елементима за спој са усисним и потисним цевоводима.Објекат 

прикључен на електродистрибутивну мрежу и опремљен електро опремом за 

моторни погон и управљање радом пумпи по притиску на усису и нивоа воде у 

резервоару . Процењена вредност  објекта са свом набројаном опремом 4.850.000 

динара. 

8. Изградња дистрибутивног цевовода притиска 10 и 16 бара . Проценом обухваћени 

сви потребни земљани , монтрески радови са довођенјем у предхдно стање терена 

након монтаже цевовод .Цевовод испитан и дезинфикован и спреман за коришћење. 

Процењена вредност  2650м* 3500= 9275000 динара 

9. Изградња армиранобетонског резервоара корисне запремине мин 157 м
3
.Проценом 

вредности обухваћени сви припремни , земљани , армиранобетонски, монтажни и 

електрорадови потребни за функционисање радом објекта. Процењена вредност  

објекта са свом набројаном опремом 5.950.000 динара. 

УКУПНО ТРЕЋА ВИСИНСКА ЗОНА РАДАЉСКА БАЊА 20.075.000 ДИНАРА 

 

 ЧЕТВРТА ВИСИНСКА ЗОНА 

 

10. Изградња црпне станице  која се састоји од приземног грађевинског објекта 

приближних димензија 3,5*3.5 метара за смештај пумпних аграгата капацитета qmax 

čas 2,50 l/sec са радном и резервном пумпом комплетно опремљен спојним, запорним 

и фазонским елементима за спој са усисним и потисним цевоводима.Објекат 

прикључен на електродистрибутивну мрежу и опремљен електро опремом за 

моторни погон и управљање радом пумпи по притиску на усису и нивоа воде у 

резервоару . Објекат  је лоциран уз резервоар треће висинске зоне. Процењена 

вредност  објекта са свом набројаном опремом 4.850.000 динара. 

11. Изградња дистрибутивног цевовода притиска 10 и 16 бара . Проценом обухваћени 

сви потребни земљани , монтрески радови са довођенјем у предхдно стање терена 

након монтаже цевовод .Цевовод испитан и дезинфикован и спреман за коришћење. 

Процењена вредност  3630м* 3500= 12705000 динара 

12. Изградња армиранобетонског резервоара корисне запремине мин 130 м
3
.Проценом 

вредности обухваћени сви припремни , земљани , армиранобетонски, монтажни и 

електрорадови потребни за функционисање радом објекта. Процењена вредност  

објекта са свом набројаном опремом 5.500.000 динара. 

УКУПНО ЧЕТВРТА ВИСИНСКА ЗОНА РАДАЉСКА БАЊА 23.055.000 ДИНАРА 

 

 

 

 

 

 



 

  

ПЕТА ВИСИНСКА ЗОНА 

 

13. Изградња црпне станице  која се састоји од приземног грађевинског објекта 

приближних димензија 3,5*3.5 метара за смештај пумпних аграгата капацитета qmax 

čas 1,03 l/sec са радном и резервном пумпом комплетно опремљен спојним, запорним 

и фазонским елементима за спој са усисним и потисним цевоводима.Објекат 

прикључен на електродистрибутивну мрежу и опремљен електро опремом за 

моторни погон и управљање радом пумпи по притиску на усису и нивоа воде у 

резервоару . Објекат  је лоциран уз резервоар четврте висинске зоне. Процењена 

вредност  објекта са свом набројаном опремом 4.850.000 динара. 

14. Изградња дистрибутивног цевовода притиска 10 и 16 бара . Проценом обухваћени 

сви потребни земљани , монтрески радови са довођенјем у предхдно стање терена 

након монтаже цевовод .Цевовод испитан и дезинфикован и спреман за коришћење. 

Процењена вредност  2230м* 3500= 7805000 динара 

15. Изградња армиранобетонског резервоара корисне запремине мин 100 м
3
.Проценом 

вредности обухваћени сви припремни , земљани , армиранобетонски, монтажни и 

електрорадови потребни за функционисање радом објекта. Процењена вредност  

објекта са свом набројаном опремом 5.100.000 динара. 

УКУПНО ПЕТА ВИСИНСКА ЗОНА 17.755.000 динара 

 

 

ВАРИЈАНТА 1 УКУПНО  : 60.885.000 ДИНАРА 

ЗАСЕОЦИ:                              32.629.000 ДИНАРА 

                                                    93.514.000 ДИНАРА                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

РАДАЉСКА БАЊА ВАРИЈАНТА 2 

 

16. Изградња црпне станице  која се састоји од приземног грађевинског објекта 

приближних димензија 3,5*3.5 метара за смештај пумпних аграгата капацитета qmax 

čas 3,69 l/sec напора 500метара са радном и резервном пумпом комплетно опремљен 

спојним, запорним и фазонским елементима за спој са усисним и потисним 

цевоводима.Објекат прикључен на електродистрибутивну мрежу и опремљен 

електро опремом за моторни погон и управљање радом пумпи по притиску на усису 

и нивоа воде у резервоару . Пумпе су специјалне израде због великог притиска.  

Процењена вредност  објекта са свом набројаном опремом 5.500.000 динара. 

17. Изградња дистрибутивногнапојног цевовода притиска од 50 до 20  бара .Цевни 

материјал за велике притиске челилни са заштитним премазима споља и изнутра 

специјални за питку воду.  Проценом обухваћени сви потребни земљани ,монтрески 

радови са довођенјем у предхдно стање терена након монтаже цевовод .Цевовод 

испитан и дезинфикован и спреман за коришћење. Процењена вредност  3510м* 

7000= 24570000 динара 

18. Изградња дистрибутивног цевовода притиска 10 и 16 бара . Проценом обухваћени 

сви потребни земљани , монтрески радови са довођенјем у предхдно стање терена 

након монтаже цевовод .Цевовод испитан и дезинфикован и спреман за коришћење. 

Процењена вредност  6230м* 3500=21805000 динара 

19. Изградња армиранобетонског резервоара корисне запремине мин 157 м
3
.Проценом 

вредности обухваћени сви припремни , земљани , армиранобетонски, монтажни и 

електрорадови потребни за функционисање радом објекта. Процењена вредност  

објекта са свом набројаном опремом 5.9500.000 динара. 

20. Изградња армиранобетонских прекидних комора за смањење притиска у 

дистрибутивној мрежи. Проценом вредности обухваћени сви припремни , земљани , 

армиранобетонски, монтажни и електрорадови потребни за функционисање радом 

објекта.Сагледавањем терена процењује се да ће у систему бити најмање пет 

објеката на различитим локацијама.  Процењена вредност  објекта са свом 

набројаном опремом 850.000* 5=4250000 динара. 

ВАРИЈАНТА 2 УКУПНО: 55.945.000 ДИНАРА 

ЗАСЕОЦИ:                            32.629.000 ДИНАРА 

                                                 88.574.000 ДИНАРА 
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