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На основу члана 38. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр.
72/09, 81/09 – испр., 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 –
одлука  УС,  98/13  – одлука  УС,  132/2014  и  145/14)  директор  предузећа
„ХИДРОМРЕЖА“ д.о.о. из Зајечара доноси

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТЕ

ТЕХНИЧКА 
ДОКУМЕНТАЦИЈА:

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА МИНИ ХИДРОЕЛЕКТРАНУ

„ВАЊИН ЈАЗ“ У ЗАЈЕЧАРУ

ИНВЕСТИТОР: „ХЕЗ“ Д.О.О. ЗАЈЕЧАР

МЕСТО: ЗАЈЕЧАР

ОДРЕЂУЈЕ СЕ ЗА ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТУ:

       Зоран Стојковић, дипл.инж.арх.
 број лиценце: 200 0998 07

САРАДНИЦИ:    

      Милош Величковић, дипл.инж.грађ.
 број лиценце: 314 Г941 08

 Весна Николић, м.арх.

Зајечар, април,  2015. год.       „Хидромрежа“ д.о.о. Зајечар

                                                                                    Директор

____________________________

Милош Величковић дипл.инж.грађ.



На основу члана  38.  Закона  о  планирању и  изградњи (Сл.  Гласник  РС,  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) и даје се

ИЗЈАВА

ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТЕ О КОРИШЋЕЊУ ПРОПИСА

Изјављујем да је

ТЕХНИЧКА 
ДОКУМЕНТАЦИЈА

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА МИНИ ХИДРОЕЛЕКТРАНУ

„ВАЊИН ЈАЗ“ У ЗАЈЕЧАРУ

НАРУЧИЛАЦ „ХЕЗ“ Д.О.О. ЗАЈЕЧАР

ЛОКАЦИЈА ЗАЈЕЧАР

Урађена према важећем Закону и прописима о планирању и изградњи објеката.

ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА:
________________________________
    Зоран Стојковић, дипл.инж.арх.

                                                                       број лиценце: 200 0998 07

Зајечар, април, 2015. год.              „ХИДРОМРЕЖА“ д.о.о. ЗАЈЕЧАР
     Директор

________________________________
   Милош Величковић, дипл.грађ.инж.
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2.1. Пројектни задатак

За  потребе  изградње  мини  хидроелектране  „Вањин  јаз“  на  катастарским
парцелама кп.бр.  кп.бр. 7622/2, 7623, 7622/1 КО  Звездан КО Зајечар, израђује се
Урбанистички пројекат на основу Информације о локацији Одељења за урбанизам и
грађевинске и комунално стамбене послове Градске управе града Зајечара, IV/4 број
353-16/2015 од 06.03.2015.године и Генералног урбанистичког плана града Зајечара
(„Службени  лист  града  Зајечара,  бр.  15/12).  Нема  важећег  урбанистичког  плана
нижег реда.

За  потребе  израде  Урбанистичког  пројекта  достављена  је  следећа
документација:

1. Информација о локацији издата од Одељења за урбанизам, грађевинске и
комунално  стамбене  послове  Градске  управе  града  Зајечара,  IV/04  број
353-16/2015 од 10.06.2015.године

2. Генерални пројекат са претходном студијом оправданости изградње мале
хидроелектране „Вањин јаз“ на реци Црни Тимок у Зајечару

3.  Уверење о подацима последњег стања у катастру непокретности, бр. 952-
160/2015 године издато од Службе за катастар непокретности Зајечар

4. Уверење о подацима последњег стања у катастру непокретности, бр. 592-
160/2015 издато од Републичког геодетског завода – Службе за катастар
непокретности Зајечар  01.06.2015. -1

5.  Оверен катастарско-топографски план израђен од стране геодетског бироа
„Дигитал Кукић’’ Бољевац, од 03.01.2015.год.;

6. Мишљење Републичког хидрометеоролошког завода  бр. 92-I-1-446/2013 од
06.11.2013.

7. Мишљење о условима за прикључење мале електране на дистрибутивни
електроенергетски систем „ДЕЕС“ издато до ПД „Југоисток“ д.о.о. Ниш бр.
399/4 од 14.07. 2014.

8.  Мишљење  у  поступку  издавања  водних  услова  за  израду  техничке
документације и изградњу мале хидроелектране ЈП „Србијаводе“ бр. 178/4-
414-14, од 11.09.2014.;

9.  Услови за прикључење МХЕ  „Вањин јаз“ на електродистрибутивну мрежу
ЕД „Југоисток“  бр. 16781/2 од 04.11.2014.

10. Решење Завода за заштиту природе Србије, радна јединица Ниш, бр. 020-
277/3 од 26.11.2014.

11.  Услови ЈКП “Водовод“ Зајечар бр. 277 од 29.01.2015. год.
12. Решење о сагласности  Министарства рударства и енергетике Републике

Србије бр. 312-01-01003/2014-06 од 06.03.2015
13. Решење о издавању водних услова издато од Министарства пољопровреде

и заштите животне средине Републике Србије од 01.04.2015.год.

Одговорни урбаниста:

Зоран Стојковић, дипл. инг. арх.
број лиценце: 200 0998 07

__________________________
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У Р Б А Н И С Т И Ч К И  П Р О Ј Е К АТ
З А  М И Н И Х И Д Р О Е Л Е К Т Р А Н У  „ В А Њ И Н  Ј А З “

У  З А Ј Е Ч А Р У

3.1. Циљ израде урбанистичког пројекта

Урбанистички пројекат се израђује за потребе изградње мини хидроелектране (МХЕ) 
на Црном Тимоку на месту некадашње преграде „Вањин јаз“.

На предметном подручју не постоји план нижег реда. Инвеститор је иницирао израду
урбанистичког  пројекта  којим  се  разрађује  предметна  локација  и  обезбеђују  услови  за
издавање локацијских услова.

3.2. Правни и плански основ

Урбанистички пројекат се израђује у складу са члановима 60., 61. и 62. Закона о 
планирању и изградњи („Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 
42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14), а на основу Информације о локацији издате од стране 
Одељења за урбанизам и грађевинске и комунално стамбене послове Градске управе града 
Зајечара, IV/4 број 353-4/2015 од 16.01.2015. године.

Плански основ за израду Урбанистичког пројекта је усвојени Генерални урбанистички 
план (ГУП) града Зајечара (Службени лист града Зајечара бр. 15/12). Нема важећег 
урбанистичког плана нижег реда.

ГУПом су на Црном Тимоку у оквиру регулације предвиђене  мање акумулације. На 
овој локацији предвиђене следеће намене: 1) водно земљиште и 2) становање нижих 
густина од 120 ста/ха.  На месту „Вањин јаз“ предвиђена је нова преграда или реконструкција
постојеће као и уређење уливног дела ваде са прилазним путевима на левој обали рекe 
Црни Тимок.

3.3. Обухват  урбанистичког пројекта

Урбанистичким пројектом обухваћене су парцеле на којима се планира изградња, као 
и парцеле које ће бити у зони утицаја  акумулације већим или мањим делом површине. Кота 
акумулације је 132.50мнм, а кота утицаја акумулације је 10цм виша тј. 132.60 мнм. Кота 
утицаја акумулације меродавна је у одређивању зоне утицаја- тј. парцела које су ушле у 
обухват урбанистичког пројекта. 

Урбанистички пројекат обухвата следеће парцеле:

КО Зајечар: 6479, 6480, 6481 и 8478/1

КО Звездан: 1055, 10431,10437/8, 7621/1, 7623,7622/1, 7622/2, 7684/2, 7648, 7649/1,
7649/2,  7651, 7658, 7672/2,  7672/1 7671, 7670/1, 7706/2,  7707/1,  7707/2,  7710,  7709, 7708,
7480,  7479,  7478,7477,  7481,  7512,  7511,  7482,  7483,  7484,  7485,  7486,  7487,  7471,  7465,
7466, 7467, 7468, 7460, 7459, 7458, 7469, 7470, 7471, 7451, 7450, 7449, 7448, 7447, 7446,
7445, 7444, 7443, 7442, 7441, 7439, 7438.

Парцеле на којима се планира изградња су кп. бр. 7622/1, 7622/2, 7623 КО Звездан и
део парцеле кп. бр. 10555 КО Звездан  у којој је преграда.  Део парцеле кп.бр. 7621/1 КО
Звездан (некатегорисани пут) је ушао у обухват јер се преко ње планира прилаз објекту.

Обухват урбанистичког  плана приказан је  на графичком прилогу бр.  2:  „Ситуација
постојећег стања са границом обухвата урбанистичког пројекта“.
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3.5. Постојеће стање

Предметна  локација  налази  се  на  реци Црни  Тимок,  на  западном  ободу  градске
општине. На месту новопројектоване МХЕ постојала је стара прегарада израђена од камена
у цементном малтеру са уставом у средини,  која је  служила за скретање воде ка старој
воденици у центру града и која је делимично порушена за време бомбардовања 1999. год.
због опасности од наиласка поплавног таласа.  На овој деоници корито реке Црни Тимок је
нерегулисано.

За ово подручје нема важећег урбанистичког плана нижег реда. ГУП-ом се на Црном
Тимоку предвиђају мање акумулације са врећастим бранама, а на локацији Вањин Јаз нова
преграда - брана или реконструкција постојеће и уређење ваде са прилазним путевима на
десној обали.

Након рушења бране, водоток „Јаруга“ ради само у условима повишеног водостаја.

Река Црни Тимок је у претходном периоду изместила свој ток из водног земљишта и
тренутно делом тече преко приватних парцела. У ГУПу је документован нови ток реке и
опредељена  зона  водног  земљишта  (појас  ширине  50м)  у  плану  намене.  У  ГУПу  се
напомиње да постоји идејни пројекат уређења токова Црног, Белог и Великог Тимока урађен
у  Институту  за  водопривреду  „Јарослав  Черни“ у  којем  су  дефинисане  оријентационе
парцеле, тј.  делови тих парцела за које је неопходно утврдити јавни интерес и извршити
експропријацију земљишта.

Актуелни ток реке, тренутно катастарско стање, ГУПом предвиђено водно земљиште
и линија заузећа која настаје успором од преграде приказани су скупа на графичком прилогу
бр. 3: „Ситуација планираног стања са границом обухвата урбанистичког пројекта“.

3.6. Образложење концепта урбанистичког пројекта

Урбанистичким пројектом дефинише се локација објекта МХЕ – преграде / бране са
прибранским објектима.  Намена  објекта  је  производња електричне  енергије  путем  снаге
воде. Ова локација је оријентационо дефинисана у ГУПу местом старе преграде. Услови
изградње  у  великој  мери  су  одређени  специфичном  наменом  објекта.  У  урбанистички
пројекат се интегрише решење из Генералног пројекта са претходном студијом оправданости
који  је  израђен  на  основу  издатих  Мишљења,  Услова  и  потврђен  Решењима  и
Сагласностима надлежних установа и институција која су дата у општем делу.

Решењем  објекта  из  Генералног  пројекта  са  претходном  студијом  опревданости
дефинисани су:

- Положај и димензија објеката,

- Техничко решење објекта,

- Нивелација објекта,

- Мере заштите животне средине.

Урбанистичким пројектом дефинишу се:

- Услови изградње објекта,

- Начин уређења слободних и зелених површина,

-  Прикључења на инфраструктурне мреже,

- Зона утицаја која настаје активирањем бране и формирањем акумулације.

Објекат се не налази у зони заштите непокретних културних добара. Пројектом није
предвиђена фазна изградња.

Мини хидроелектрана је конципирана као прибранско проточно постројење на левој
обали Црног Тимока.
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За преграђивање предвиђена је врећаста брана и једно преливно поље са уставом за
пропуштање наноса. Кота круне прелива је променљива, а њена максимална висина износи
132.50мнм. Кота круне се усалгашава са дотоком. Кота нормалног успора (КНУ) је 132.50мнм
што је уједно и кота максималног успора (КМУ). Кота утицаја акумулације је за 10 цм виша и
износи 132.60мнм. У десном боку бране налази се рибља стаза. Уз саму брану, низводно,
предвиђено је слапиште. Преграда највећим делом лежи у водопривредној парцели  кп.бр.
10555 КО Звездан, а делом у парцели кп.бр. 7622/1 КО Звездан.

Прибранско  постројење  чине  уливна  и  изливна  грађевина  и  машинска  зграда.
Постављено је на левој  обали одмах поред уставе.  Постројење са пратећим просторима
простире се кроз три постојеће парцеле кп.бр. 7623, кп.бр.7622/1 и кп.бр.7622/2 КО Звездан.

Терен на левој обали на месту где се планира прибранско постројење је у депресији у
односу на околину. Планира се насипање до коте 133.10мнм и стварање релативно равне
површине у радној зони постројења. Предвиђено је  формирање заштитног насипа на левој
обали узводно од бране у дужини од око 350м.

Турбине  и  генератори  су  смештени  у  подземном  нивоу  машинске  зграде  на  коти
128.35мнм. У надземном нивоу машинске зграде на коти 133.10 налазе се командни простор,
монтажни простор, просторије за електро опрему и мокри чвор. Габарит машинске зграде је
16.2х 12.2м, структуре По+П+0, висине 7.2м у вишем и 4.5м у нижем делу.

Приступ  МХЕ  планира  се  са  локалног  некатегорисаног  пута  (кп.  бр.  7621/1  КО
Звездан)  ширине око 3м.  За улазак  у  комплекс  предвиђа се колско -  пешачка капија  са
северне стране. МХЕ се ограђује транспарентном оградом без парапета.

МХЕ  је  предвиђена  као  аутоматизовано  постројење.  Очекује  се  повремени  и
привремени боравак једног до два запосленог лица осим у случају ремонта када их може
бити и више.

Уз прибранско постројење на левој обали гради се плитки бунар за регулацију бране.

Инвеститор  је  откупио  део  парцела  кп.бр.7622/1,  кп.бр.  7622/2  и  кп.бр.7623  од
приватног  лица  у  укупној  површини  од  21а  44m2 на  којем  се  планира  прибранско
простројење  са  пратећим  површинама  за  опслуживање  постројења.  Овај  откуп  је
документован Уговором овереним у  Основном суду у  Зајечару 14.11.2013.  под ОВ.  3  бр.
2097/2013. 

Уговором  је  дефинисано  да  међна  линија  између  купљених  делова  наведених
парцела и преосталог дела наведених парцела иде правом линијом на удаљености од 27м
од међне линије кп.бр. 7624 и кп.бр. 7622/2  КО Звездан. 

Земљиште на којем се планира прибранско постројење објединиће се у јединствену
катастарску парцелу у каснијим фазама изградње.

За зону утицаја потребно је израдити план парцелације и препарцелације са планом
геодетског обележавања у циљу решавања имовинско- правних односа у каснијим фазама
изградње а пре добијања  грађевинске дозволе.

Откупљена површина земљишта (21а 44m2) третирана је као површина грађевинске
парцеле  на  којој  се  планира  МХЕ  за  потребе  урбанистичког  пројекта,  тј.  одређивања
урбанистичких параметара. 

Планирана  међна  линија  приказана  је  у  графичком  прилогу  бр.5  „Регулационо
решење са аналитичко- геодетским тачкама“.

            Предузеће за пројектовање и инжењеринг „Хидромрежа“ д.о.о. Зајечар           52



Урбанистички пројекат мини хидроелектране „Вањин јаз“ у Зајечару

3.7. Извод из Генералног урбанистичког плана града Зајечара 

3.6.2. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА

НОВОПЛАНИРАНО СТАЊЕ

На широј територији Зајечара постоји могућност за изградњу 7 нових 
М.Х.Е. уз 2
постојеће. Потенцијалне локације на расположивим водотоцима су утврђене Катастром 
М.Х.Е. из 1987.године, и оне су приказане кроз Просторни план града Зајечара. Такође у 
непосредној близини границе плана низводно уз Велики Тимок према индустријској зони 
која се налази у Просторном плану налази се и још једна планирана мини хидроелектрана 
која није предвиђена катастром мини хидроелектрана из 1987.год. то је локација „Раљев 
Кривуљ“. На територији Генералног урбанистичког плана, планирана је једна локације 
мини хидроелектреане која није предвиђене катастром из 1987.год. а то је :
1. локација Вањин јаз, на месту улива у реку Црни Тимок1 

2. на локацији Раљев криву, непосредно после ушћа Црног и Белог Тимока
За повезивање Т.С 10/0,4kv на Е.Д систем у зони обухвата плана треба користити

углавном кабловске 10kv водове, тако да се формирају „Петље“ са међуповезаним 
водовима попречних веза чеме ће се обезбедити двострано напајање Т.С. Нисконапонска 
дистрибутивна мрежа 0,4kv у најужем градском језгру и зонама вишеспратног становања
градиће се као кабловска. У широј градској зони и приградским насељима мрежа ће се 
углавном градити као надземна на бетонским стубовима са Alc водовима или са 
самоносећим кабловским снопом.

Графичким планом су утврђени генерални правци напајања и коридори за 
електроенергетску инфраструктуру са постојећим и планираним објектима2

3.8.3. ВОДОСНАБДЕВАЊЕ

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

Водно земљиште
Водотокови који су присутни на територији градске површине представљају 

значајне капацитете јер je град практично формиран на рекама. Водотокове чине речна 
корита Црног Тимока, Белог Тимока, Тимока са својим мањим притокама, такође треба 
споменути и Лубничку реку која се простире кроз приградско насеље Грљан у јужном 
појасу градске територије.

Треба напоменути и Вањин јаз који се налази на Црном Тимоку , као и јаругу 
која својим током се пружа кроз градско језгро и потребно је урадити регулацију. 
Општа карактеристика постојећих водотокова јесте њихов бујични карактер, 
што значи да у време јаких киша могу бити разорни по околни терен и насеља.

Регулација речних токова
Зајечарска котлина је од давнина била изложена плављењу од вода Тимока, Црног и

Белог Тимока. Узроци ових плављења су доста ниске обале, издизање корита услед 
прекомерног доношења наноса, нерегулисана и неуређена корита водотока, неизграђени 
одбрамбени систем и недовољни профили корита за протицање великих вода, рушење 
већ изграђених бедема за заштиту итд. Сви наведени узроци условљавају периодична 
изливања и плављења приобалних насеља, пољопривредног земљишта и индустријских 
зона. Поплаве су углавном краткотрајне. Генералним планом се предвиђа уређење речних 

1 У ГУП-у постоји непрецизна интерпретација. Локација Вањин јаз налази се на реци Црни Тимок 
непосредно уз захват Јаруге.

2 ГУП 2012; стр. 110
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токова, првенствено Тимока, Белог и Црног Тимока на начин како су из претходног 
периода зацртале ресорне водопривредне институције. Предстојеће интервенције на 
регулацији најинтзивније ће бити на Белом Тимоку, док се на Црном Тимоку и Тимоку 
већим делом задржава nocтojeће решење регулације, а предвиђа наставак регулацоје у
узводној зони.

Генерални план задржава постојеће јаруге уз одговарајућу регулацију и садњу 
обале у тврде и чврсте материјала, како би се функционалност јаруга остварила у свим 
условима и у сваком моменту. Регулисањем и уређењем корита водотока и изградњом 
кишне канализације би се постигла трајна заштита од поплава града Зајечара са 
околином.3

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

Уређење водних режима
Регулација река и заштита од поплава
Решења уређења река и водних режима треба да задовољи следеће 

захтеве:
(а) У зони града Зајечара: повећање степена заштите од поводњавања (тзв. 

стогодишња велике воде), што треба обезбедити одговарајућом одбрамбеном касетом
са тим степеном заштите, како вода не би дошла у град са друге стране након пробоја 
насипа узводно или низводно. Висинска резерва до круне насипа или обалоутврде не мања 
од 1 m. На градским кејовима сигурност се може повећати валобранима висине 0,6-0,75 m,
како би се град безбедно штитио и у условима таласа од ветра. Дуж ивице обалоутврде 
или кеја слободна површина не ужа од 5 m, као урбани појас опште намене и простор 
неопходан за периоде одбране од поплава. Према условима ЈВП „Србијаводе“ грађевинске 
линије треба дефинисати на мин. 5м од ножице насипа обалоутврда.

(б) На осталим деоницама Црног и Белог Тимока заштита насипима и 
регулацијама на воду не мању од педесетогодишње велике воде (Qvv2%). Стриктно 
поштовање водног земљишта у појасу од 50 m од линије нивоа при води Qvv1%, у складу 
са ППРС и Законом о водама. На тим површинаме није дозвољена градња сталних 
објеката, али се могу пољопривредно користити без ограничења. Граница 100 год. вода 
на Црном Тимоку је ван граница ГУП-а (према Звездану (в) У свим насељима на рекама 
уређење корита и обала спроводити регулацијама "урбаног типа", са кејовима и урбано 
уређеним обалама, којима се насеља урбанистички складно повезују са речним 
акваторијама. Граница 100 год. вода на Великом Тимоку је Великоизворски поток. У фази 
израде Нацрта Плана дате су смернице за израду регулације речних корита, према 
постојећем водном земљишту резервисати појас од 35 метара са обе стране река.

Детаљнија регулациона линија речних корита се очекује по изради техничке 
документације пројекта Института за водопривреду „Јарослав Черни“. На основу идејног 
решења пројекта регулације Црног, Белог и Великог Тимока дефинисане су 
оријентационе парцеле тј. делови тих парцела за које је неопходно утврдити јавни 
интерес и извршити експропријацију земљишта. На територији ГУП-а списак парцела је 
наведен по катастарским општинама и предметне реке за обраду :

Црни Тимок - К.о. Звездан : 7684/2, 7684/7, 7684/1, 7684/3, 7684/4, 7684/5, 7684/6, 
7682/3, 7682/4, 7682/5, 7682/2, 7682/6, 7682/7, 7681, 7680, 7679, 7706/2, 7706/1, 
7707/2, 7707/1, 10431, 7710, 7708, 7483, 7470, 7147/4, 7145/2, 7145/1, 7144/2, 7149/1, 
7149/2, 7150, 7151/3, 7151/2, 7151/1, 7152/14, 7152/1, 7166/3, 7618, 7620, 7623, 
7622/1, 7622/2, 7648, 7649/2, 7649/1, 7650, 7651, 7658, 7672/2, 7672/1, 7653, 7652, 
7671, 7670, 7513, 7511, 7512, 7468, 7460, 7469, 7471, 10437/8, 7372, 7565, 10555 и 
10505.

3 ГУП, 2012 стр. 112
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Црни Тимок - К.о. Зајечар : 7724, 7725, 7728, 7731/6, 7731/5, 7731/4, 7731/2, 8519, 
6223, 6220, 6210, 6221, 6197/2, 8477/22, 61997/1, 6197/3, 6187/7, 6186/1, 6185, 6184/3,
6184/4, 6183/1, 6183/2, 6184/2, 6183/4, 6183/3, 6182/4, 6173/3, 6171/2, 6171/1, 6172, 
6164/2, 6163/2, 6163/1, 6160/4, 6075/4, 6070, 6064/2, 6064/1, 6063/2, 6063/3, 6063/4, 
6027, 6026, 6025, 6024, 6023, 5973/3, 5941, 5944, 5946, 5947, 5939, 5933, 5935, 5936, 
3965, 3964, 3963, 3961, 3960, 3959, 3958, 3957/2, 3957/1, 3956, 3953, 3952, 3951, 
3950, 3949, 3948, 6441, 6462, 6463, 6465, 6467/1, 6477/1, 6477/2, 6479, 8518, 6468/1, 
5491, 5492, 5493, 6459/1, 5482/2, 8479/2, 6461, 5494/3, 8479/3, 5494/1, 5494/2, 5494/6, 
8476, 5511/3, 5511/2, 5513/3, 5512/3, 5512/4, 5512/1, 5512/2, 9087/3, 9087/2, 9087/1, 
11125/1, 9085, 9084, 9083/6, 9082, 9080/18, 9080/10, 9080/3, 9080/4, 9080/1, 9079/2, 
9078/, 9077/, 8532/1, 8532/2, 8529, 8544/1, 8528, 8527/1, 8526/3, 8520/3, 8520/2, 
8520/1, 8521/1, 8522, 8523, 8524/1, 8568, 8575/13, 8575/12, 8575/1, 8575/5, 8859/1, 
8853/1, 8853/8, 8851/2, 8834, 8832, 8831/4, 8831/2, 8830, 8829, 8827, 8826, 8825,
8823/1, 8822, 8820, 8633, 5862/2, 5862/1, 5862/4, 5865, 8470/3, 5865, 5866/5, 5866/4, 
5879/1, 5916/1, 5917/1, 5916/2, 3988/2,3987/1, 3986, 3984/2, 3984/1, 3982/1, 3978/2, 
3967, 3990, 3991, 3992, 3946, 3940, 8479/1, 3942/1, 3942/2, 3942/3, 3942/4, 3944/1, 
3993/7, 3993/4, 3993/10, 3993/12, 3993/1, 3993/15, 3993/2, 3997/2, 3997/1, 3998, 
3999/1, 5846/8, 5846/3, 5846/2, 5849/2, 5842/11, 5842/12, 8474/7, 5840/1, 5873/1, 
5840/2, 5837/3, 5839, 5837/9, 5836, 5834/31, 8474/2, 5725/1, 5725/51, 5724/44, 5723/6, 
5723/7, 5722/2, 5718/2, 5716/6, 5716/7, 5716/5, 5716/8, 5715/1, 5714/3, 5712/2, 5712/1 и
8475.4

4 ГУП Града  Зајечара ,  стр 119-120
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3.8. Правила урбанистичке регулације, уређења и грађења

Предмет  урбанистичке  разраде  је  локација  за  изградњу  мини  хидроелектране.
Специфична природа овог типа објекта огледа се у томе да делом лежи у водопривредној
парцели  а  делом  у  приватној  парцели.  Услови  грађења  у  овом  случају  одређени  су
техничким захтевима и  одобрењима и  условима надлежних служби који  су приложени у
пројекту.  Урбанистички праметри су дати у односу на земљиште планирано за изгдању у
власништву инвеститора и површине уливне, изливне грађевине и машинске зграде. Притом
је одбијен део површине (5а 20м2) који је (и остаје) фактички део корита реке.  Преграда и
рибља стаза,  с  обзиром да се налазе у водопривредној  парцели нису узете у обзир при
прорачуну параметара.

Параметри изградње објеката комплекса:

- Површина парцеле кп. бр. 7622/1 К.О. Звездан  25a 35m2

- Површина парцеле кп. бр. 7622/2 К.О. Звездан 13a 34m2

- Површина парцеле кп. бр. 7623 К.О. Звездан 9a 37m2

                                                                          Укупно: 48а 06m2

            Откупљено земљиште (планирана грађевинска парцела) :      21а 44m2

            - Површина под објектима

 (машинска зграда и уливна/ изливна грађевина) 762.20m2

- Спратност објеката По+П+0

- Укупна површина објекта 812.20m2

- Индекс искоришћености добијен на основу идејног решења је  37,90% 

                      као максимални индекс искоришћености усваја се 50%

- Индекс изграђености добијен на основу идејног решења је 0.36

                      као максимални  индекс изграђености  усваја се 0.50

Положај  објекта  преузима  се  из  Генералног  пројекта  постројења,  у  складу  са
техничким и технолошким захтевима. Положај објекта је дефинисан аналитичко- геодетским
тачкама: тачке 1.1 и 1.2 одређују машинску зграду, 2.1. и 2.2. уливно-изливну грађевина  и
3.1. и 3.2 преграду).  Зона дозвољене изградње дефинисана је у ширем појасу, као ивична
градња са три стране. Грађевинска линија се поклапа са регулационом линијом на северу
(међа са кп.бр.7621/1 КО Звездан)  и  међом на истоку са кп.бр.  10555 КО Звездан,  а  са
западне стране постављена је на 3м од уговорене међне линије.

За паркирање возила за потребе запослених и посетилаца обезбеђују се два паркинг
места.

Комунални отпад се не извози са локације. Извожење смећа са локације обавеза је
корисника.

Приступна површина се облаже чврстим материјалом – бетоном,  асфалтбетоном и
сл. Преостале површине се адекватно озелењавају.

Око  комплекса  се  предвиђа  ограђивање  транспарентном  оградом  без  парапета
висине 1,2м.

Елементи  регулације  су  дати  у  графичком  прилогу  бр.  5:  ''Регулациони  план  са
аналитичко- геодетским тачкама''.
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3.9. Уређење партерних површина

3.9.1 Саобраћајно решење

Приступ  МХЕ  је  преко  локалног  некатегорисаног  земљаног  пута  који  тангира
предметну локацију, ширине око 3м.

Приступна површина пружа се дуж постројења,  ширине је  9м,  сужава се на делу
зграде на 3м и иза ње опет на 8м. Са ове површине предвиђа се приступ машинској згради,
просторијама  за  електроопрему,  те  уставама  и  другим  деловима постројења  за  потребе
одржавања и ремонтовања. Приступна површина формира се са благим падом (око 1,5%) ка
уливној- изливној грађевини.

За потребе паркирања оформљена су два паркинг места чији простор може да се
користи и као маневарски за  приступ већим возилом  у случају ремонта.

Одводњавање партерних површина је решено слободним падом и упијањем у тло.
Одводњавање кровних површина врши се преко олука.

3.9.2 Уређење слободних и зелених површина

Слободне површине око објекта се облажу чврстим материјалом – бетоном, асфалт-
бетоном  или  растер  плочама и  намењене  су  кретању  и  одржавању  објекта.  Остале
површине се озелењавају. Не планира се високо растиње ради заштите објекта од утицаја
кореновог система.

Узводно од бране на левој обали у дужини од око 350м формира се заштитни бедем.
Бедем се затравњује. 

Елементи композиционо - нивелационог решења су дати у графичком прилогу бр. 6:
''Композиционо нивелациони план'.

3.10 Прикључење на инфрастуктурне мреже

3.10.1 Електроенергетска мрежа:

Према условима за прикључење издатим од ПД Југоисток д.о.о. Ниш „ЕД Зајечар“, да
би се извело приључење МХЕ  „Вањин јаз“ на електродистрибутивни систем потребно је
изградити разводно постројење 10kV и прикључни вод 10kV.

Разводно  постројење  планира  се  на  десној  обали  Црног  Тимока  поред  стуба
далековода у продужетку Аргентинске улице као зидани или полумонтажни објекат.

Од МХЕ „Вањин јаз“ до изводно мерне ћелије у разводном постројењу 10kV израђује
се  кабловски  надземни вод  дужине око  480м.  Вод иде  левом обалом  Црног  Тимока,  и
прелази реку управно ка разводном постројењу у продужетку Аргентинске улице.

Изградња свих електроенергетских објеката и монтажа електроенергетске опреме ће
бити у складу са важећим прописима и правилима струке. Примениће се све мере заштите
према  важећим  прописима  и  законима,  како  електроенергетски  објекти  не  би,  у  току
изградње и експлоатације, угрозили безбедност људи, објеката, опреме и околине.

3.10.2  Водоводна мрежа

Надлежно предузеће својим условима дозволило је повезивање на градску водоводну
мрежу са десне обале Црног Тимока, тј. у Сутјеској улици где је тип и профил цеви, ПЕ Ø6/4.

Прикључни  вод  се  планира  уз  Јаругу  дуж  парцеле  кп.бр.  6479  КО  Зајечар,  уз
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прибављену  сагласност  власника  парцеле,  те  испод  дна  Црног  Тимока  до  парцеле
кп.бр.7622/1. Планира се ревизиони шахт на прикључку, контролни шахт пре силаска у реку,
оба на кп.бр. 6479 КО Зајечар и водомерни у парцели кп.бр. 7622/1. 

На  локацији  се  за  потребе  пуњења  бране  планира  плитки  бунар  за  снабдевање
водом.  Из  овог  бунара  се  преко  регулационог  шахта  управља висином бране.  Резервно
напајање  вреће  водом  се  предвиђа  директно  из  реке.  Бунар  се  може  користити  и  као
резервни извор техничке воде у самом објекту.

3.10.3 Канализациона мрежа

Према  условима  Јавног  предузећа  за  комуналне  делатности  „Водовод“ Зајечар,
локација није у зони санитарне заштите. На локацији не постоји изграђена канализациона
мрежа. Урбанистичким пројектом предвиђа се изградња водонепропусне септичке јаме.

Није предвиђена изградња кишне канализације.  Оборинске воде се прикупљају са
крова олуцима и изливају спободним падом у реку преко изливне / уливне грађевине.

3.10.4. Мрежа телекомуникација:

Објекат се не прикључује на телекомуникациону мрежу.

Елементи  комуналне  инфраструктуре  дати  су  у  графичком  прилогу  бр.7:  ''План
прикључења на инфраструктурну мрежу”.

3.11. Мере заштите

3.11.1  Мере заштите животне средине

Мере заштите животне средине предвиђене су решењем Завода за заштиту природе
(ЗЗЗП) и то за све фазе пројектовања и извођена радова на МХЕ. Следи преглед мера које
су предузете, по редоследу и нумерацији из решењу ЗЗЗП:

1) Техничком документацијом предвиђено је да се током коришћења МХЕ не
прекида поптуно речни ток.

2) Низводоно од водозахвата предвиђен је минимални протицај

3) Предвиђена је изградња рибље стазе

4)  Предвиђено  је  постављање  грубих  и  финих  решeтки  којима  се  спречава
улазак риба у водозахват и цевовод.

12) Пројектом није предвиђена значајнија промена морфологије терена, осим у
оном обиму у коме се омогућава функционисање објекта.

16) Узводно од бране предвиђен је заштитни бедем у дужини од 350м

20) Машинска зграда има само електроенергетску функцију

Мере  из услова надлежног органа под бројем 5) -11), 13) -15); 17) - 19), 21) односе се
на касније фазе пројектовања и изградње објекта и нису предмет урбанистичког пројекта.

3.11.2 Мере заштите непокретних културних добара

Локација се не налази у зони заштите непокретних културних добара.
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3.11.3 Мере заштите од пожара

Мере  заштите  од  пожара  на  урбанистичком  нивоу  односе  се  на  приступ  објекту,
дефинисање односа са суседним објектима и спољашње хидрантске мреже.

За приступ и интервенције ваторгасног возила користиће се приступна површина, која
задовољава услове прописане Правилником за приступне путеве (веће је ширине од 3,5м,
нагиба мањег од 3%).

У близини нема других објеката.

Објекат се не опрема хидрантском мрежом. Кроз елаборат противпожарне заштите у
фази пројектовања дефинисаће се уређаји или системи којима је потребно опремити објекат
у циљу одбране од пожара.
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3.12. Технички опис пројекта

3.12.1. Административни и хидрографски подаци о положају МХЕ

Мини хидроелекрана „Вањин јаз“ налази се у рејону града Зајечара, на водотоку
Црног Тимока. Припада дунавском сливу. МХЕ је прибранско постројење, а режим рада је
проточни са акумулацијом.  

3.12.2. Енергетске карактеристике МХЕ

Кота круне прелива 132.5 мнм

Максимални бруто пад (Hbr) 5,60 м

Нето пад (Qinst) 4.95 m

Нето пад (Qsr) 5,22 m

Инсталисани проток (Qinst) 19,00m3/s

Инсталисанa снага (Pinst) 761 kW

Просечна годишња производња ~2,50 GWh

3.12.3 Преграда – водозахват

Тип водозахвата: Бочни

Водоток: Црни Тимок

Положај водозахвата:     3.1 X = 7,600,343.207   Y = 4,862,441.345
 3.2 X = 7,600,393.687   Y = 4,862,410.415

Кота круне прелива: 132,50mnm

Катастарски подаци: KO Зајечар кп.бр. 10555

Конструктивна висина преграде: 7,20 m

Средњи протицај: 10,75 m3/s

Меродавна велика вода – Q1%: 402,0 m3/s

Mинимални средњи месечни проток 95%: 0,561 m3/s

Минимални одрживи протицај:   1,61 m3/s

3.12.4 Машинска зграда

Тип турбине: 2 хоризнталне Каплан турбине са двоструком регулацијом

Водоток: Црни Тимок

Положај машинске зграде:     1.1.  X = 7,600,352.577   Y = 4,862,456.626
         1.2.  X = 7,600,370.369   Y = 4,862,485.615 

Катастарски подаци: KO Звездан, кп. бр. 7622/1; 7622/2 и 7623

Кота доњег нивоа воде (мнм): 127,25мнм

Мала хидроелектрана „Вањин јаз“ се планира као прибранско проточно постројење
на локацији „Вањин јаз“ , на реци Црни Тимок, између стационажа км. 6+368 и км 6+350км.
На  овој  деоници  корито  реке  Црни  Тимок  је  нерегулисано.  На  месту  новопројектоване
постојала  је  стара  преграда,  изграђена  од  камена  у  цементном  малтеру  са  уставом  у
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средини,  која  је  служила за  скретање воде  ка  старој  воденици у  центру града  и  која  је
делимично порушена 1999. год. Овај потез се налази западно на ободу града Зајечара и
некадашње  је  излетиште.  Локација  је  уврштена  у  Генерални  урбанистички  план  града
Зајечара и предвиђена је за изградњу мале хидроелектране.  

За преграђивање реке предвиђена је врећаста брана, дужине средње линије 44,10м,
на  бетонском  прагу  коте  круне  129,60мнм,  висине  вреће  2,9м  и  једно  преливно  поље
опремљено дводелном табластом уставом, димензија 6,0 х 5,60м, које служи за пропуштање
наноса и налази се уз машинску зграду.  Преграда се израђује од материјала  „Неопрен“,
потребне дебљине и физичко- хемијских карактеристика, која је двоструко анкерована за
бетонски праг. Брана се регулише помоћу бунара и регулационог шахта који су смештени
поред уливне грађевине. Рибља стаза је предвиђена од армираног бетона и налази се у
десном боку бране. Кота дна слапишта је на 126,60мнм укупне дужине 18,0м и то 5,0м од
армираног бетона,  а остатак слапишта се облаже каменим громадама у дужини од 13м.
Низводно од слапишта се предвиђа уградња габионских мадраца, ради заштите корита и
спречавања деформације у дужини од око 10м.

Машинска зграда са пратећим објектима лоцирана је у парцелама инвеститора на левој
обали реке. Зграда има подземни и надземни ниво. У подземном нивоу се налазе турбине, а
изнад њих на коти 128.35мнм формиран је под и постављени су генератори. Подземни ниво
је у изради од армираног бетона. Надземни ниво налази се на коти 133.10мнм. У надземном
делу  машинске  зграде  налазе  се  командни  и  монтажни  простор,  просторије  за  трафо,
разводни орман и мокри чвор за раднике. У машинску зграду ступа се са северне стране,
право на монтажни простор одакле се опрема може преузети краном. У трафо станицу ступа
се са спољашње стране. У просторију са разводним орманима ступа се са спољашње стране
и унутрашње стране. Надземни део објекта конципиран је као рамовски систем са испунама
од опекарских блокова и великим застакљеним површинама на фасадама које гледају ка
брани и уливној грађевини.

Дуж  леве  обале,  непосредно  узводно  од  преградног  места  предвиђена  је  изградња
заштитног насипа у дужини око 350м, са котом круне на 132,90мнм. Пропусна способност
целог пројектованог профила је већа од Q0,1%.

Дужина успора предметне локације која се ствара изградњом преграде МХЕ „Вањин јаз“
је око 1600 метара од преградног моста, односно до стационаже км 7+950.

3.13. Фазност  изградње

Пројектом није предвиђена фазна изградња.

                                                                       

                                                                                      Одговорни урбаниста,
                                                      Зоран Стојковић, дипл.инж.арх.

                                                         ______________________________
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ГРАФИЧКИ ДЕО
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