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               Број: 01-1149/2                                                                                                                     
           Датум: 20.07.2017.год. 
Општина Врњачка Бања 
Ул. Крушевачка број 17 
36.210  Врњачка Бања 
 
 
 Предмет: Израда   техничких услова за ИДР-Идејно решење реконструкција и спољно уређење 
, за  Рреконструкције и уређења стаза у делу црквеног брда са пратећим садржајем и изградњом 
дечјег игралишта на  к.п. бр. 831, 1049/2, 1053/1 и 1051 КО Врњачка Бања у Врњачкој Бањи, 
инвеститора Општина Врњачка Бања. 
 
 На основу захтева за издавање техничких услова, за ИДР-Идејно решење реконструкција и 
спољно уређење , за  Реконструкције и уређења стаза у делу црквеног брда са пратећим садржајем и 
изградњом дечјег игралишта на  к.п. бр. 831, 1049/2, 1053/1 и 1051 КО Врњачка Бања у Врњачкој 
Бањи, инвеститора Општина Врњачка Бања, заведеног  код ЈП „БЕЛИМАРКОВАЦ ” под бројем 01- 
1149 од  12.07.2017.године а на основу  увида у  постојећу документацију, издају Вам се следећи : 
                                                                                                                   
 

ТЕХНИЧКИ   УСЛОВИ 
 
                                                                 1. ВОДОВОД 
           Постојеће стање: 
 
            Постојеће стање водоводне мреже на  локацији,  где је  предметна  к.п. бр. 831, 1049/2, 1053/1 
и 1051 КО Врњачка Бања,   је следеће : 
- у улици  Омладинска стаза изведена је улична водоводна линија  од П.Е.цеви пречника  Ø100мм и   
прикључак – водоводна линија  од  Т.П.Е. цеви пречника  Ø3/4“, 
- у насутом-макадамском  путу и то од  улице  Омладинска стаза, поред Цркве Свете Богородице, до 
Летње позорнице, изведена је  водоводна линија  од П.Е.цеви пречника  Ø100мм.    
     

 Будуће - планирано стање  према идејном решењу одговорног пројектанта 
 

 Све радове у близини постојећих инсталација предвидети да се изводе уз обавезно присуство 
овлашћеног представника  Ј.П.“Белимарковац“ Врњачка Бања.                                                             
                         
                                            2. КАНАЛИЗАЦИЈА 

Постојеће стање : 
 

      У делу улице  Омладинска стаза, изведена је улична фекална канализациона  линија  од 
керамичких  цеви пречника  Ø100мм   и канализациони  прукључак за објекат Цркве Свете 
Богородице.           

 
Будуће - планирано стање  према идејном решењу одговорног пројектанта 
 

 Све радове у близини постојећих инсталација предвидети да се изводе  уз обавезно присуство 
овлашћеног представника  Ј.П.“Белимарковац“ Врњачка Бања. 
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3. АТМОСФЕРСКА  КАНАЛИЗАЦИЈА 
 

 Постојеће стање: 
 

 Не постоји урађена атмосферска канализација на предметној локацији.  
 Постоји у улици Врњачка, урађена атмосферска канализација од бетоских цеви Ø300,0мм, 
са сливницима (сливним решеткама), од фонтане на тргу испред градске библиотеке  „Душан 
Радовић“, па низводно низ исту улицу. 
 Постоји урађена атмосферска канализација од бетоских цеви Ø200,0мм, која полази из 
улице Саве Ковачевића и  пролази између објеката „Звезда 2.фаза“ и  Вила „Авала“ и управно 
преко Врњачке улице  одлази у реципијент – Врњачку реку. 

  
Будуће стање (планирано стање за израду прикључка атмосферске 
канализације) : 

 
 За будући (планирани) реконструисани објекат, тј. за  Реконструкције и уређења стаза у 
делу црквеног брда са пратећим садржајем и изградњом дечјег игралишта на  к.п.бр.  831, 
1049/2, 1053/1 и 1051 КО Врњачка Бања у Врњачкој Бањи, треба урадити пројекат изградње 
будуће атмосферске канализације са одвођењем атмосферске воде у реципијент – Врњачку реку,  
јер постојећа атмосферска канализациона  мрежа  не  може  да прихвати  потребе  будуће  
атмосферске канализације  са  предметне локације.     

 
НАПОМЕНА: Атмосферске (отпадне) воде не смеју се укључивати у фекалну канализацију. 

 
 

 
 

Напомена : 
   Саставни део ових техничких услова је Ситуација са изведеним водоводним и 

канализационим   линијама на локацији , на к.п. бр. 831, 1049/2, 1053/1 и 1051 КО Врњачка Бања. 
 

Технички услови се издају за израду пројектне документације водовода и канализације 
и у друге сврхе се не могу употребити.  

 Технички услови  важе  24 ( двадесетчетири)  месеца од дана издавања .  
 
 
 
Обрада:                                                                                  Извршни директор плана и развоја      
____________________________                                     ___________________________________                              
Драгослав Шекуларац, грађ. инж.                                             Маријана Станојчић, дипл.инж.тех. 

 
                          Директор ЈП  „БЕЛИМАРКОВАЦ“: 
                                                         _______________________________________ 

                                                                                                     Драгослав Благојевић, дипл.инж. грађ. 
 


		2017-07-27T13:37:22+0200
	Dragoslav Blagojević 100035124-2108956780627




