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III
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На основу члана 35. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр.
72/09, 81/09-исправка, 24/11, 121/12 и 43/13) и члана 37. Статута Града Ниша ("Службени лист
града Ниша", број 88/08),
Скупштина Града Ниша, на седници од ___.___.2014. године, донела је
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
КОМПЛЕКСА ТРАФОСТАНИЦЕ 110/10 kV "НИШ 6" СА ПРИКЉУЧНИМ
ДВОСТРУКИМ ДАЛЕКОВОДОМ 110 kV У НИШУ
I
ОПШТИ ДЕО
1. Повод за израду плана
Повод за израду Плана представљају захтеви: ПД за дистрибуцију електричне енергије
"ЈУГОИСТОК" д.о.о. Ниш и ЈП "Електромрежа Србије" Београд. Захтеви се заснивају на
потреби побољшања електроенергетских прилика у централном делу града Ниша кроз
проширење капацитета ТС "Ратко Павловић", преласком са трансформације 35/10 kV на
трансформацију 110/10 kV (нови назив је "Ниш 6") и повећањем снаге на 2×31,5 MVA којим се
обезбеђује повећање капацитета снабдевања. Ово проширење капацитета и промена
трансформације условило је и изградњу двоструког прикључног далековода 110 kV а којим се
обезбеђује повећање капацитета преноса.
2. Циљ израде и предмет плана
Циљ израде Плана је утврђивање начина коришћења земљишта, утврђивање услова за
изградњу трафостанице 110/10 kV, утврђивање трасе надземног далековода и подземног кабла,
правила изградње и уређења простора комплекса трафостанице, трасе надземног далековода и
трасе подземног кабла, стварање планског основа за издвајање јавног од осталог земљишта
(утврђивање јавног интереса и стварања услова за прибављање земљишта за потребну
електроенергетску инфраструктуру, објекте, стубове, као и утврђивање режима и услова
коришћења земљишта код изградње и одржавања далековода и подземног кабла) и стварање
планског основа за издавање информације о локацији и локацијске дозволе.
Предмет Плана представља комплекс трафостанице 110/10 kV "Ниш 6", траса
двоструког подземног кабла 110 kV у дужини од око 3,0 km од трафостанице 110/10 kV "Ниш
6" и његов наставак у виду двоструког далековода 110 kV који се у дужини од око 3,5 km
простире до трафостанице 440/220/110 kV "Ниш 2" на чијем улазу се формира расплет
планираних и постојећих далековода са њиховим измештањем.
3. Правни и плански основ
Правни основ за израду Плана садржан је у Закону о планирању и изградњи ("Службени
гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 24/11, 121/12 и 43/13), Правилнику о садржини, начину
и поступку израде планских докумената ("Службени гласник РС", бр. 31/10, 16/11 и 69/11),
Статута града Ниша ("Службени лист града Ниша", бр. 88/08) и Одлука о изради Плана
детаљне регулације комплекса трафостанице 110/10 kV "Ниш 6" са прикључним двоструким
далеководом 110 kV у Нишу, број: 06-247/2013-3-02, коју је донела Скупштина Града Ниша,
дана 16.04.2013. године ("Службени лист града Ниша", бр.29/13).
Плански основ за израду и доношење Плана садржан је у Генералном урбанистичком плану
Ниша 2010 - 2025 ("Службени лист града Ниша" бр.43/11) и Плану генералне регулације ГО
Медијана ("Службени лист града Ниша" бр.72/12 ).
4. Обухват плана
Обухват Плана се састоји из простора за изградњу трафостанице 110/10 kV "Ниш 6" са
приступном саобраћајницом, заштитним појасом далековода претежне ширине 30,0 метара (2 х
15,0 метара у односу на осу далековода) и заштитним појасом положених каблова ширине 8
метара (2 х 4,0 метара у односу на осу трасе положених каблова).
Простор у обухвату Плана за изградњу трафостанице 110/10 kV "Ниш 6" са приступном
саобраћајницом (Целина 1.) је површине око 0,62 ха.
Заштитни појас подземног кабла (Целина 2.) је површине око 3,0 ха.
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Заштитни појас далековода и расплета за увођење нових водова (Целина 3.) је
површине око 21,0 ха.
II ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ
1. ИЗВОД ИЗ КОНЦЕПТА ПЛАНА
1.1. Оцена постојећег стања
Тренутно стање је такво да величина конзума ТС 110/35 kV Ниш 1 и ТС 110/35 kV Ниш
3 превазилази ниво инсталисаних капацитетета у овим трафостаницама. У хаваријским
ситуацијама се, при испаду једног трансформатора 110/35 kV или при испаду једног напојног
110 kV вода из правца ТС 440/220/110 kV Ниш 2, мора ићи на редукције великог дела конзума.
У великом броју ТС 35/10 kV које напајају подручје ЕД Ниш нема довољно инсталисаних
капацитета који би обезбедили свим купцима поуздано и квалитетно напајање електричном
енергијом.
Закључак је да је стање у напојној 110 kV мрежи изузетно лоше а то се пројектује и на
ниже напонске нивое. У случају испада било ког елемента 110 kV мреже не може се обезбедити
резервно напајање угроженом конзуму. Још битнија чињеница је да већ постојећи капацитети
нису никако довољни за редовно напајање целе мреже ЕД Ниш.
1.2. Концепт планског решења
Концепција даљњег развоја мреже ЕД Ниш је у томе да се из правца нове ТС 110/10 kV
Ниш 8 и две постојеће ТС 110/10 kV Ниш 10 и ТС 110/35 kV Ниш 13 као и изградњом
предметне ТС 110/10 kV Ниш 6 направе нове 10 kV везе, уз уважавање постојећих, ка градском
подручју где је и центар потрошње. Овим решењем се најкритичнији и највећи конзум ЕД Ниш
обухвата са две ТС 110/10 kV при чему се једна налази у западном делу града (ТС 110/10 kV
Ниш 8) а друга у источном делу (предметна ТС 110/10 kV Ниш 6) на месту постојеће ТС 35/10
kV Ратко Павловић. На тај начин, оне ће растеретити постојеће ТС 35/10 kV, 35 kV водове и
изворне ТС 110/35 kV и елиминисати потребу за улагањем у овај напонски ниво, а мрежа ће
добити сигурно и квалитетно напајање електричном енергијом.
Повезивање трафостанице ТС 110/10 kV Ниш 6 у преносни систем "Електро мрежа
Србије" извршило би се двоструким водом 110 kV на ТС 400/220/110 kV "Ниш 2". Двоструки
вод би се у једном делу простирао ваздушно и то у делу од ТС 400/220/110 kV "Ниш 2" до
комплекса „Naissus“ а надаље би се са уласком у градско језгро вод положио у земљу и тако
довео до новопланиране ТС 110/10 kV Ниш 6.
1.3. Концепт правила уређења и основна намена површина
Концепт уређења простора дуж надземног далековода и подземног вода као и
комплекса трафостанице заснован је на техничким захтевима (изградње и експлоатације)
надземног далековода, подземног вода и трафостанице, локационим условима, заштити
непосредног окружења и, посебно, заштити животне средине.
Претходни захтеви су обезбеђени избором постојеће локације трафостанице а за
надземни далековод и подземни вод трасе по ободу насеља, без потребе за претходним
уклањањем или измештањем постојећих објеката инфра и супраструктуре, крчења
пољопривредних засада или значајнијег ометања активности локалног становништва. Са
гледишта животне средине, примарна заштита се обезбеђује успостављањем заштитног појаса,
a на појединим деоницама условљавањем појачане електричне и механичке сигурности и/или
минимално дозвољених сигурносних висина, удаљености и дубина укопавања предметног вода.
Планом је предвиђено успостављање коридора укупне ширине 30,0 m дуж трасе планираног
надземног далековода, коридора укупне ширине 110,0 m дуж трасе расплета за увођење нових
водова у ТС 400/220/110 kV "Ниш 2" и коридора ширине 8,0 m дуж трасе планираног
подземног вода. Коридор надземног далековода и подземног вода формирају два појаса, са
следећим правилима коришћења и уређења простора:
1) Простор у коме се утврђују посебна правила коришћења и уређења у циљу,
превентивног, техничког обезбеђења вода и заштите окружења од могућих утицаја вода
дефинисан је као ЗАШТИТНИ ПОЈАС.
Спољне границе заштитног појаса, укупне ширине 110,0 m и 30,0 m односно 8,0 m,
представљају уједно и границу Плана.
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2) У оквиру заштитног појаса, простор непосредно уз електроенергетски вод у коме се
утврђују посебна правила коришћења и уређења за потребе изградње, одржавања и надзора
надземног далековода и подземног вода дефинисан је као ИЗВОЂАЧКИ ПОЈАС.
Ширинa извођачког појаса је 10,0 m односно 8,0 m.
III

ПЛАНСКИ ДЕО

1.

ГРАНИЦА ПЛАНА И ОБУХВАТ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА, ПОДЕЛА
ПРОСТОРА НА ПОСЕБНЕ ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ

1.1. Граница плана и обухват грађевинског подручја
Обухват Плана креће од постојеће саобраћајнице Војводе Мишића, катастарских парцела бр.
121/1, 152/2 К.О.НИШ – ЋЕЛЕ КУЛА (за изградњу приступне саобраћајнице за комплекс
трафостанице) и катастарске парцеле бр. 151 К.О.НИШ – ЋЕЛЕ КУЛА (комплекс
трафостанице). Траса новопланираног вода креће се поред заштитног насипа уз реку Нишаву од
планираног комплекса трафостанице 110/10 kV "Ниш 6" и у обухвату Плана се налази
заштитни појас подземног вода ширине 8,0 метара којим су обухваћене следеће катастарске
парцеле бр: 390/17, 413/3,4, 122, 175/6,7,1,11,10, 11127/1, 300, 317/3, 319, 318, 314, 320, 321/2,1,
322, 323, 324/1,2, 350, 351, 352, 353, 354, 364, 366, 368, 369, 370, 371, 372/7,6,5,4,3,2,1, 373/1,
390/16,18, 392, 395, 396, 400, 5741/1, 413/2,1, 414/1, 416/1, 417/1, 418/1, 421/1,2, 11134/2, 11201,
11277, 11278, 11279, 11280 К.О. НИШ-ЋЕЛЕ КУЛА; 8486, 5736, 5732, 5733, 5735, 5734, 8474,
8475, 8476, 8477, 8478, 8479, 8480, 8481, 8483, 8484, 8485, 8487, 8488, 8489, 8491, 8492, 8493
К.О. НИШ-ПАНТЕЛЕЈ; 1991,1994, 1984, 1986, 1987, 1989, 1992, 1993, 1995, 1996, 1997, 1998,
2000, 2001 2002, 2003, 2004, 2005, 1983, 2006, 2007, 2008, 2036, 2033, 2032, 2031, 2030, 2029,
2028, 2027, 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2037,2039,
2040, 2042, 2043, 2044, 2045 К.О. ДОЊА ВРЕЖИНА. У наставку трасе се налази заштитни
појас надземног далековода ширине 30,0 метара као и расплет за увођење нових водова у ТС
400/220/110 kV "Ниш 2" ширине 110,0 m којим су обухваћене следеће катастарске парцеле бр:
11281, 11282, 11283, 11284, 11285, 11286, 11287, 11288, 11289, 11290, 11294, 11295, 11296 К.О.
НИШ-ЋЕЛЕ КУЛА; 43, 44, 2715, 174, 178/2, 182, 181, 180, 179, 2108, 2109, 2111, 2117, 2122/1,2,
2120/2, 2121/2, 2096/1,2,3, 2126/1, 2123/3,4,5, 1, 2 ,3, 4/1,2, 5/1, 17, 37, 34, 22, 39, 40, 29, 45, 47,
49, 50, 54, 55, 60, 160, 2129/1, 2721, 2719, 161, 162, 163/3, 2718, 165,166, 167, 2717, 2716, 2714,
2713, 2712, 2711, 2710 , 2709, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 178/1, 184, 183, 2130,
2107, 2110, 2112, 2115, 2116, 2118, 2119, 2120/1, 2121/1, 2099/1,2, 2095, 2096/4,8,5,11,12,13,
1906/85,86, 1875/9, 10, 8,7,6, 1887/1, 1888, 1884/3, 2135/2, 1889/1,2, К.О. БРЗИ БРОД; 2057, 2074,
2053, 2054, 2055, 2056 ,2066, 2067, 2072, 2073, 2075, 2076, 2077, 2078 К.О. ДОЊА ВРЕЖИНА;
235, 236, 237, 1783, 1785, 1787, 1798, 1799, 1800, 1802, 1803, 1, 2, 4, 5, 6, 9, 230, 240, 239, 238,
6097, 1778, 1780, 1781, 1782, 1788, 1794, 1797, 1804 К.О. НИШКА БАЊА; 101, 87, 86, 809/4,1,5,
810/1, 109/1, 32, 29, 26, 142, 143, 145, 154, 100, 102, 103/1,2, 107 К.О. СУВИ ДО, до прикључка
на постојеће портале 110 kV у трафостаници 400/220/110 kV "Ниш 2".
Укупна површина обухвата Плана износи око 25,0 ха.
У случају измена броја парцела или неслагања пописа парцела у текстуалном делу
Плана меродавани су "лист 1 - Катастарска подлога са границом плана и поделом на целине" и
"лист 3 Регулационо решење коридора далековода и подземног вода" из Графичког приказа
Плана.
Грађевинско подручје представља цело подручје обухваћено Планом, односно
граница заштитног појаса енергетског вода се поклапа са границом Плана.
1.2.

Подела простора на посебне целине и зоне

У Плану се сагласно и намени простора дефинишу три посебне целине и то:
-Целина 1.: Комплекс трафостанице 110/10 kV "Ниш 6" са приступном саобраћајницом,
-Целина 2.: Прикључни двоструки подземни вод 110 kV са заштитним појасом ширине
8,0 метара (2 х 4,0 метара у односу на осу вода)
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-Целина 3.: Прикључни двоструки далековод 110 kV са заштитним појасом ширине
30,0 метара (2 х 15,0 метара у односу на осу далековода) и заштитним појасом ширине 110
метара за расплет за увођење нових водова у ТС 400/220/110 kV "Ниш 2".
2.

ДЕТАЉНА НАМЕНА ПРОСТОРА

2.1.

Комплекс трафостанице 110/10 kV са приступном саобраћајницом

Комплекс трафостанице 110/10 kV "Ниш 6" према Плану генералне регулације ГО
Медијана налази у зони са наменом "Tрафо-станица" и Планом се предвиђа као земљиште јавне
намене.
Комплекс трафостанице 110/10 kV са приступном саобраћајницом се гради на
катастарским парцелама:
*К.О.НИШ –ЋЕЛЕ КУЛА
Целе катастарске парцеле: 151; Делови катастарских парцела: 121/1, 152/2.
Величина комплекса за смештај опреме трафостанице (у огради) је приближних
димензија 61 х 61 метара. У комплексу трафостанице изградиће се следећи објекти :
1. Командно-погонска зграда са разводним постројењем 110 kV
2. Трансформација 110/10 kV
3. Командно-погонска зграда са разводним постројењем 10 kV (постојећи објекат)
4. Приступна саобраћајницa и интерне саобраћајнице.
2.2.

Прикључни подземни двоструки вод 110 kV

Прикључни двоструки подземни вод 110 kV са заштитним појасом пролази кроз
простор чија је постојећа намена "Комуналне функције, Спорт и Парковско зеленило" и
Планом генералне регулације ГО Медијана и овим Планом се предвиђа претежно као
земљиште јавне намене.
Прикључак на новопланирану трафостаницу ће се извршити подземно кроз техничке
канале који се постављају у оквиру парцеле трафостанице и који ће довести кабл до команднопогонске зграде са разводним постројењем 110 kV у комплексу трафостанице.
Простор на коме се утврђују посебна правила коришћења и уређења у циљу
превентивног, техничког обезбеђења подземног вода и заштите окружења од могућих утицаја
подземног вода дефинисан је као ЗАШТИТНИ ПОЈАС. Ширина заштитног појаса износи 8,0
(2 х 4,0) метара јединствено за целу трасу подземног вода и граница заштитног појаса
представља и границу Плана.
Јавно грађевинско земљиште односно прибављање земљишта у јавно власништво
успоставља се у оквиру заштитног појаса претежно у ширини од 8,0 метара (по 4 метара од
осовине подземног вода) односно тачно је одређено на листу 3-Регулационо решење коридора
далековода и подземног вода у графичком делу Плана.
У оквиру заштитног појаса, простор непосредно уз подземни вод у коме се утврђују
посебна правила коришћења и уређења за потребе изградње подземног вода дефинисан је као
РАДНИ или ИЗВОЂАЧКИ ПОЈАС. Ширина радног појаса подземног вода износи 8,0 метара
(по 4 метара од осе трасе подземног вода). У извођачком појасу подземног вода обезбеђује се
простор за шахте, службености пролаза за потребе извођења радова, надзор и редовно
одржавање инсталација подземног вода.
Простор за шахтове формирају се у границама регулације извођачког појаса и по
правилу, има облик правоугаоника са максималним, плански могућим, димензијама
појединачне парцеле од 4,0 m х 8,0 m или 32 m² по једном шахту.
У оквиру заштитног појаса дозвољена је изградња сервисне саобраћајнице чија ће
примарна намена бити заштита, надзор и редовно одржавање инсталација подземног вода.
Секундарна намена је у функцији постојеће намене "Комуналне функције, Спорт и Парковско
зеленило". Простор за изградњу сервисне саобраћајнице успоставља се претежно у ширини од
4,0 метара (по 2 метара од осовине подземног вода).
Границе заштитног и извођачког појаса као и сервисна саобраћајница утврђује се према
подужној оси подземног вода и тачно су одређене на листу 3-Регулационо решење коридора
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далековода и подземног вода у графичком делу Плана али и следећим пописом обухваћених
парцела:
Заштитни појас као и извођачки појас обухватају следеће катастарске парцеле:
*К.О. НИШ-ЋЕЛЕ КУЛА
Целе катастарске парцеле: 390/17, 413/3,4.
Делови катастарских парцела: 122, 175/6,7,1,11,10, 11127/1, 300, 317/3, 319, 318, 314, 320,
321/2,1, 322, 323, 324/1,2, 350, 351, 352, 353, 354, 364, 366, 368, 369, 370, 371, 372/7,6,5,4,3,2,1,
373/1, 390/16,18, 392, 395, 396, 400, 5741/1, 413/2,1, 414/1, 416/1, 417/1, 418/1, 421/1,2, 11134/2,
11201, 11277, 11278, 11279, 11280.
*К.О. НИШ-ПАНТЕЛЕЈ
Целе катастарске парцеле: 8486.
Делови катастарских парцела: 5736, 5732, 5733, 5735, 5734, 8474, 8475, 8476, 8477, 8478, 8479,
8480, 8481, 8483, 8484, 8485, 8487, 8488, 8489, 8491, 8492, 8493.
*К.О. ДОЊА ВРЕЖИНА
Целе катастарске парцеле: 1991,1994,
Делови катастарских парцела: 1984, 1986, 1987, 1989, 1992, 1993, 1995, 1996, 1997, 1998, 2000,
2001 2002, 2003, 2004, 2005, 1983, 2006, 2007, 2008, 2036, 2033, 2032, 2031, 2030, 2029, 2028,
2027, 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2037,2039, 2040,
2042, 2043, 2044, 2045.
У случају измена броја парцела или неслагања пописа парцела у текстуалном делу
Плана меродавани су "лист 1 - Катастарска подлога са границом плана и поделом на целине" и
"лист 3 Регулационо решење коридора далековода и подземног вода" из Графичког приказа
Плана.
2.3.

Прикључни двоструки далековод 110 kV

Прикључни двоструки далековод 110 kV са заштитним појасом пролази кроз простор
чија је постојећа намена "Заштитно зеленило, Становање умерених густина, Цркве, Комуналне,
Спорт и Парковско зеленило" и Планом генералне регулације ГО Медијана и овим Планом
задржава исту намену.
Прикључни далековод ће се радити као двоструки далековод 110 kV. Прикључак ће се
извршити са портала 110 kV у трафостаници 400/220/110 kV "Ниш 2" и довести до комплекса
постројења где се врши прелазак из ваздушног у подземни вод.
Прикључак ће се извршити формирањем расплета за увођење нових водова у ТС
400/220/110 kV "Ниш 2" и прецизно ће се одредити израдом пројектно-техничке документације.
У оквиру расплета је могућа изградња планираних далековода по трасама постојећих као и
измештање постојећих далековода (далеководи бр. 1187АБ и бр. 226) на нове трасе.
Простор на коме се утврђују посебна правила коришћења и уређења у циљу
превентивног, техничког обезбеђења далековода и заштите окружења од могућих утицаја
далековода дефинисан је као ЗАШТИТНИ ПОЈАС. Ширина заштитног појаса износи 30,0 (2
х 15) метара за целу трасу далековода односно 110 m за расплет за увођење нових водова у ТС
400/220/110 kV "Ниш 2" и граница заштитног појаса представља и границу Плана. Земљиште у
оквиру заштитног појаса далековода задржава свој статус.
У оквиру заштитног појаса, простор непосредно уз далековод у коме се утврђују
посебна правила коришћења и уређења за потребе изградње далековода дефинисан је као
РАДНИ или ИЗВОЂАЧКИ ПОЈАС. Ширина радног појаса далековода износи 10,0 (2 х 5)
метара. У извођачком појасу далековода обезбеђује се простор за постављање стубова,
простор за комплекс постројења где се врши прелазак из ваздушног у подземни вод,
службености пролаза за потребе извођења радова, надзор и редовно одржавање инсталација
далековода. У случају комплекса постројења где се врши прелазак из ваздушног у подземни
вод потребан простор је шири и износи 20 (2 x 10) метара и он треба да буде обухваћен
регулацијом новопланиране саобраћајнице северно од захвата Плана.
У случају да се имовинско правни односи не могу споразумно решити са
власницима/корисницима непокретности, планским решењем је предвиђена могућност
утврђивања јавног интереса за спровођење експропријације, односно издвајања површина јавне
намене и установљавања права службености.

9

Прибављање земљишта у јавно власништво (експропријација односно право трајног
заузећа) спроводи се у делу извођачког појаса искључиво за стубна места односно за комплекс
постројења где се врши прелазак из ваздушног у подземни вод до плански дозвољеног
максимума.
Парцеле стубних места формирају се у границама регулације извођачког појаса.
Парцеле, по правилу, имају облик квадрата са максималним, плански могућим, димензијама
појединачне парцеле од 10,0 m х 10,0 m или 100 m² по стубном месту.
Парцела комплекса постројења где се врши прелазак из ваздушног у подземни вод
формира се у границама регулације заштитног појаса. Парцела, по правилу, има облик
правоугаоника са максималним, плански могућим, димензијама парцеле од 20,0 m х 30,0 m
или 600 m².
Границе заштитног и извођачког појаса утврђује се према подужној оси далековода и
тачно су одређене на листу 3 Регулационо решење коридора далековода и подземног вода у
графичком делу Плана али и следећим пописом обухваћених парцела:
Заштитни појас обухвата следеће катастарске парцеле:
*К.О. НИШ-ЋЕЛЕ КУЛА
Делови катастарских парцела: 11280, 11281, 11282, 11283, 11284, 11285, 11286, 11287, 11288,
11289, 11290, 11294, 11295, 11296.
*К.О. БРЗИ БРОД
Целе катастарске парцеле: 43, 44, 2715, 174, 178/2, 182, 181, 180, 179, 2108, 2109, 2111, 2117,
2122/1,2, 2120/2, 2121/2, 2096/1,2,3 .
Делови катастарских парцела: 2126/1, 2123/3,4,5, 1, 2 ,3, 4/1,2, 5/1, 17, 37, 34, 22, 39, 40, 29,
45, 47, 49, 50, 54, 55, 60, 160, 2129/1, 2721, 2719, 161, 162, 163/3, 2718, 165,166, 167, 2717, 2716,
2714, 2713, 2712, 2711, 2710 , 2709, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 178/1, 184, 183,
2130, 2107, 2110, 2112, 2115, 2116, 2118, 2119, 2120/1, 2121/1, 2099/1,2, 2095,
2096/4,8,5,11,12,13, 1906/85,86, 1875/9, 10, 8,7,6, 1887/1, 1888, 1884/3, 2135/2, 1889/1,2.
*К.О. ДОЊА ВРЕЖИНА
Целе катастарске парцеле: 2057, 2074.
Делови катастарских парцела: 2053, 2054, 2055, 2056 ,2066, 2067, 2072, 2073, 2075, 2076, 2077,
2078.
*К.О. НИШКА БАЊА
Целе катастарске парцеле: 235, 236, 237, 1783, 1785, 1787, 1798, 1799, 1800, 1802, 1803.
Делови катастарских парцела: 1, 2, 4, 5, 6, 9, 230, 240, 239, 238, 6097, 1778, 1780, 1781, 1782,
1788, 1794, 1797, 1804.
*К.О. СУВИ ДО
Целе катастарске парцеле:101.
Делови катастарских парцела: 87, 86, 809/4,1,5, 810/1, 109/1, 32, 29, 26, 142, 143, 145, 154, 100,
102, 103/1,2, 107.
У извођачком појасу се налазе следеће катастарске парцеле односно њихови делови:
*К.О. НИШ-ЋЕЛЕ КУЛА
11280, 11281, 11283, 11284, 11286, 11287, 11289, 1129411295, 11296.
*К.О. БРЗИ БРОД
2126/1, 2123/3,4,5, 1, 2, 3, 4/1,2, 5/1, 17, 37, 34, 22, 39, 40, 29, 43, 44, 49, 54, 55 60, 160, 2721, 161,
162, 163/3, 165, 2719, 2718, 2717, 2716, 166, 167, 168, 169, 171, 173, 174, 175, 176, 177, 178,2,1,
179, 180,181, 182, 183, 2130, 2108, 2109, 2111, 2112, 2115, 2116, 2117, 2118, 2120/1.2, 2121/1,2,
2122/2,1, 2119, 2096/2,3,4,11,12, 2099/1,2, 1906/86, 1875/9.10,8,7,6, 1888, 1884/3, 2135/2, 1889/1,2
*К.О. ДОЊА ВРЕЖИНА
2067, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077.
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*К.О. НИШКА БАЊА
1, 2, 4, 5, 6,230, 235, 236, 237, 6097,1787, 1785, 1783, 1782, 1788, 1794, 1798, 1799, 1800, 1802,
1803.
*К.О. СУВИ ДО
87, 86, 809/4,1,5, 810/1, 109/1, 32, 29, 26, 142, 143, 145, 154, 100, 101, 103/1,2, 107.
У случају измена броја парцела или неслагања пописа парцела у текстуалном делу
Плана меродавани су "лист 1 - Катастарска подлога са границом плана и поделом на целине" и
"лист 3 Регулационо решење коридора далековода и подземног вода" из Графичког приказа
Плана.
3.

РЕГУЛАЦИОНЕ ЛИНИЈЕ УЛИЦА И ЈАВНИХ ПОВРШИНА И
ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ СА ЕЛЕМЕНТИМА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ
НА ГЕОДЕТСКОЈ ПОДЛОЗИ
Регулационе линије приступне саобраћајнице и јавних површина и грађевинске линије
са елементима за обележавање на геодетској подлози дефинисане су графички и аналитички у
оквиру графичких прилога: лист 2 Приступна саобраћајница са регулацијом, нивелацијом и
аналитичко-геодетским елементима, лист 3 Регулационо решење коридора далековода и
подземног вода и лист 4 Регулационо решење комплекса трафостанице.
4. НИВЕЛАЦИОНЕ КОТЕ УЛИЦА И ЈАВНИХ ПОВРШИНА
Релативне нивелационе коте приступне саобраћајнице, јавних површина (нивелациони
план) и сервисне саобраћајнице дефинисане су у оквиру графичких прилога лист 2 Приступна
саобраћајница са регулацијом, нивелацијом и аналитичко-геодетским елементима и лист 3
Регулационо решење коридора далековода и подземног вода а према подацима из Плана
генералне регулације ГО Медијана. У случају сервисне саобраћајнице према ситуацији на
терену.
5.

ПОПИС ПАРЦЕЛА И ОПИС ЛОКАЦИЈА ЗА ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ,
САДРЖАЈЕ И ОБЈЕКТЕ
Комплекс трафостанице 110/10 kV са приступном саобраћајницом је земљиште јавне
намене и обухвата следеће катастарске парцеле:
- приступна саобраћајница на катастарским парцелама бр. 121/1, 152/2 К.О.НИШ –
ЋЕЛЕ КУЛА,
- комплекс трафостанице на катастарским парцелама бр. 151 К.О.НИШ –ЋЕЛЕ КУЛА,
Прикључни двоструки подземни вод 110 kV је земљиште јавне намене и обухвата
следеће катастарске парцеле:
*К.О. НИШ-ЋЕЛЕ КУЛА
Целе катастарске парцеле: 390/17, 413/3,4.
Делови катастарских парцела: 122, 175/6,7,1,11,10, 11127/1, 300, 317/3, 319, 318, 314, 320,
321/2,1, 322, 323, 324/1,2, 350, 351, 352, 353, 354, 364, 366, 368, 369, 370, 371, 372/7,6,5,4,3,2,1,
373/1, 390/16,18, 392, 395, 396, 5741/1, 413/2,1, 414/1, 416/1, 417/1, 418/1, 421/1,2, 11134/2,
11201, 11277, 11278, 11279, 11280.
*К.О. НИШ-ПАНТЕЛЕЈ
Целе катастарске парцеле: 8486.
Делови катастарских парцела: 5736, 5732, 5733, 5735, 5734, 8474, 8475, 8476, 8477, 8478, 8479,
8480, 8481, 8483, 8484, 8485, 8487, 8488, 8489, 8491, 8492, 8493.
*К.О. ДОЊА ВРЕЖИНА
Целе катастарске парцеле: 1991,1994,
Делови катастарских парцела: 1984, 1986, 1987, 1989, 1992, 1993, 1995, 1996, 1997, 1998, 2000,
2001 2002, 2003, 2004, 2005, 1983, 2006, 2007, 2008, 2036, 2033, 2032, 2031, 2030, 2029, 2028,
2027, 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2037,2039, 2040,
2042, 2043, 2044, 2045.
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У случају измена броја парцела или неслагања пописа парцела у текстуалном делу
Плана меродавани су "лист 1 - Катастарска подлога са границом плана и поделом на целине" и
"лист 3 Регулационо решење коридора далековода и подземног вода" из Графичког приказа
Плана.
6.

КОРИДОРИ И КАПАЦИТЕТИ ЗА САОБРАЋАЈНУ, ЕНЕРГЕТСКУ,
КОМУНАЛНУ И ДРУГУ ИНФРАСТРУКТУРУ
Комплекс планиране трафостанице 110/10 kV "Ниш 6" належе на саобраћајницу (улица
Војводе Мишића) са које ће се обезбедити приступ у комплекс изградњом одговарајуће
приступне саобраћајнице.
У делу трасе надземног далековода код насеља Брзи Брод, на Булевару Светог Цара
Константина долази до укрштања са примарном градском гасоводном мрежом средњег
притиска који се налази у северном тротоару Булевара. Укрштај са гасоводом средњег притиска
извешће се под углом од приближно 90о .
Северно од овог укрштаја, у делу код насеља Брзи Брод долази до укрштања са
дистрибутивним гасоводом ниског притиска који је изведен за потребе снабдевања корисника у
том насељу. Укрштај са дистрибутивним гасоводом извешће се под углом од приближно 80о . У
овом делу далековод се води надземно.
Део примарне градске гасоводне мреже изграђен је у делу слободне зелене површине,
од Булевара Медијана до ножице насипа реке Нишаве и налази се у захвату Плана. Деоница
гасовода је веза између гасовода на Булевару Медијана и дела гасовода који иде паралелно са
бедемом у дужини од око 80m и скреће ка североистоку-прелази реку Нишаву до школе
Мирослав Антић. У том делу долази до укрштања са подземним далеководом, под углом од око
60о, како постојећег, тако и планираног гасовода. У том делу долази и до паралелног вођења
гасовода средњег притиска и далековода, у дужини од око 135 метара.
У делу трасе далековода код пешачког моста непосредно поред комплекса ЈКП Градске
топлане, долази до укрштања са примарном градском гасоводном мрежом средњег притиска
којом се гас доводи до котларнице Топлане. Укрштај са гасоводом средњег притиска извешће
се под углом од приближно 70о .
На подручју Плана, са северне стране, постоји изведена водоводна мрежа која се
протеже Нишавским кејом различитог пречника: АЦ Ø500mm, АЦ Ø400mm и АЦ Ø300mm. На
више места на подручју Плана водоводна мрежа положена је попречно у односу на осу
далековода и то на Булевару Немањића АЦ Ø600mm, из ул. Париске комуне АЦ Ø200mm и на
јужном делу Плана цевоводом АЦ Ø500mm.
Водоводне цеви од азбест-цемента потребно је реконструисати према условима ЈКП
"Наиссус" Ниш и ускладити са реконструкцијом, односно изградњом саобраћајница.
Целокупни водоводни систем на овом подручју функционише у оквиру једне висинске
зоне водоснабдевања. Планирана мрежа за воду на предметном подручју, прикључиће се на за
то предвиђене постојеће цевоводе, а све као на графичком прилогу ''Синхрон план
инфраструктурних мрежа''. Такође су и шахте предвиђене да буду на јавној површини,
доступне за несметан приступ ЈКП ''Наиссус'' Ниш које је задужено за водовод и канализацију
због одржавања. Планиране водоводне цеви ускладити са изградњом саобраћајница, а
прикључивање објеката на водоводну мрежу вршиће ЈКП за водовод и канализацију ''Наиссус''
Ниш.
Постојећа канализациона мрежа на подручју Плана је сепаратног типа: за употребљене
и за атмосферске воде. На више места на подручју Плана канализациона мрежа положена је
попречно у односу на осу далековода јер се на 9. места налазе изливи у реку Нишаву
непосредно уз границу Плана. За атмосферске воде имамо канализацију из: ул. Париске комуне
ПЕХД Ø1200mm, ул. Сретена Младеновића – Мике ПЕХД Ø800mm, ул. Бранка Миљковића
Ø1200mm и Ø600mm, мост на Булевару Медијана ПЕХД Ø1200mm, правца Булевара Медијана
имамо 2. излива АЦ Ø600mm и ул. Врањанске Ø1000mm. За употребљене воде имамо
канализацију из: Булевара Немањића Ø600mm, Булевара Медијана АЦ Ø500mm и АЦ Ø200mm,
ул. Стојана Костића КЦ-Т Ø700mm и јужније колектор Ø300mm.
Канализационе цеви је потребно испитати и оне које су старе и неадекватног капацитета
потребно је реконструисати, а према условима ЈКП "Наиссус" Ниш и ускладити са
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реконструкцијом, односно изградњом саобраћајница. Планирана канализациона мрежа на
предметном подручју прикључиће се на за то предвиђене постојеће колекторе, а све као на
графичком прилогу ''Синхрон план инфраструктурних мрежа''. Пре израде пројектне
документације за појединачне објекте неопходно је прибавити услове ЈКП "Наиссус" Ниш
којима ће се дефинисати тачно место прикључка на јавну мрежу. Такође су и шахте предвиђене
да буду на јавној површини, доступне за несметан приступ ЈКП ''Наиссус'' Ниш које је
задужено за водовод и канализацију због одржавања. Сви прикључци на јавну канализациону
мрежу извешће се према условима ЈКП за водовод и канализацију ''Наиссус'' Ниш.
За потребе екстерног комуницирања и даљинског управљања и контроле рада уређаја
трафостанице комплекс ће се прикључити на телефонску мрежу.
7.

МЕРЕ ЗАШТИТЕ КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКИХ СПОМЕНИКА
И ЗАШТИЋЕНИХ ПРИРОДНИХ ЦЕЛИНА
У захвату Плана не постоје евидентирани и заштићени споменици културе и природе и
амбијенталних целина.
8.

ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ СЕ ОБАВЕЗНО ИЗРАЂУЈЕ УРБАНИСТИЧКИ
ПРОЈЕКАТ ИЛИ РАСПИСУЈЕ КОНКУРС
Планом се не предвиђа израда Урбанистичког пројекта или расписивање јавног
архитектонског пројекта, већ ће се исти директно спроводити.
9. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПО ЦЕЛИНАМА И ЗОНАМА
9.1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
9.1.1. Концепција уређења карактеристичних грађевинских зона или
карактеристичних целина одређених планом према морфолошким, планским,
историјско-амбијенталним, обликовним и другим карактеристикама
9.1.1.1. Комплекс трафостанице 110/10 kV
Комплекс трафостанице 110/10 kV сe лоцира на катастарској парцели: 151 К.О.НИШ –
ЋЕЛЕ КУЛА. Величина комплекса за смештај опреме трафостанице (у огради) је приближних
димензија 61 х 61 метара. У комплексу трафостанице изградити следеће објекте:
1. Командно-погонска зграда са разводним постројењем 110 kV
2. Трансформација 110/10 kV
3. Командно-погонска зграда са разводним постројењем 10 kV (постојећи објекат)
4. Приступна саобраћајницa и интерне саобраћајнице.
Трансформација 110/10 kV обухвата два енергетска трансформатора снаге
31,5/31,5/10,5 MVA.
Командно - погонска зграда (и за разводно постројење 110 kV и за 10 kV) треба да
садржи део за смештај опреме и радника који прати рад опреме и део за смештај разводних
постројења 110 kV и 10 kV. Спратност оба објекта је П (приземље), а висина ће се одредити
пројектом у зависности од функције и технолошких потреба.
Приступна саобраћајница је ширине 6,00 метара, а интерне саобраћајнице у
комплексу су променљивих димензија и прилагођене размештају опреме трафостанице. Све
саобраћајне површине градити за тежак моторни саобраћај.
Прикључак на вод 110 kV ће бити подземно кроз техничке канале који се постављају у
оквиру парцеле трафостанице и који ће довести кабл до командно-погонске зграде са
разводним постројењем 110 kV у комплексу трафостанице.
9.1.1.2. Подземни вод 110 kV
Прикључни вод ће се радити као двоструки подземни вод 110 kV. Прикључак ће се
извршити подземно кроз техничке канале који се постављају у оквиру парцеле новопланиране
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трафостанице и који ће довести кабл до командно-погонске зграде са разводним постројењем
110 kV у комплексу трафостанице.
На основу експлоатационих захтева и локационих услова предвиђени су следећи
основни елементи инсталације подземног вода:
1. енергетски кабл,
2. оптички кабл,
3. шахте
Енергетски кабл сличан типу XHE 49-A (Al) пресека према пројектној документацији
и ТП-3 (Новембар 2012 - ЈП ЕПС Дирекција за дистрибуцију електричне енергије).
Оптички кабл је положен дуж целе трасе као пилот кабл за комуникацију и пренос
других информација.
Шахте служе за смештај стандардних спојница и спојница са додатним кутијама за
преплитање електричних заштита. Шахте имају облик правоугаоника димензија према
пројектној документацији али не већих од максимално плански дозвољених димензија.
Поред ових основних елемената предвиђена је и сервисна саобраћајница претежно у
ширини од 4,0 метара (по 2 метара од осовине подземног вода).
Простор на коме се утврђују посебна правила коришћења и уређења у циљу
превентивног, техничког обезбеђења подземног вода и заштите окружења од могућих утицаја
подземног вода дефинисан је као ЗАШТИТНИ ПОЈАС. Ширина заштитног појаса износи 8,0
(2 х 4) метара јединствено за целу трасу подземног вода и граница заштитног појаса представља
и границу Плана. Земљиште у оквиру заштитног појаса подземног вода успоставља се као јавно
грађевинско земљиште и тачно је одређено графички и аналитички (Прилог 3) на листу 3Регулационо решење коридора далековода и подземног вода у графичком делу Плана..
У оквиру заштитног појаса, простор непосредно уз подземни вод у коме се утврђују
посебна правила коришћења и уређења за потребе изградње подземног вода дефинисан је као
РАДНИ или ИЗВОЂАЧКИ ПОЈАС. Ширина радног појаса подземног вода износи 8,0 метара
(по 4 метара од осе трасе подземног вода). У извођачком појасу подземног вода обезбеђује се
простор за шахте, службености пролаза за потребе извођења радова, надзор и редовно
одржавање инсталација подземног вода.
Границе заштитног и извођачког појаса утврђује се према подужној оси подземног

вода.
Траса планираног подземног вода 110 kV одређена је координатама преломних тачака
као темених тачака хоризонталног прелома подужне осе двоструког вода и дате су у табели
која је Прилог 1 графичког прилога лист 3 Регулационо решење коридора далековода и
подземног вода.
9.1.1.3. Далековод 110 kV
Прикључни далековод ће се радити као двоструки далековод 110 kV. Прикључак ће се
извршити са портала 110 kV у трафостаници 400/220/110 kV "Ниш 2" и довести до комплекса
постројења где се врши прелазак из ваздушног у подземни вод.
На основу експлоатационих захтева и локационих услова предвиђени су следећи
основни елементи инсталације далековода:
- проводници типа Al/Č пресека према пројектној документацији,
- једно заштитно уже, дуж целе трасе, са оптичким каблом,
- стубови типа "буре" са директним уземљењем.
Стубови далековода су челично решеткасте конструкције, са типским (конструктивним)
модификацијама затезних, угаоних и носећих стубова. Висина сваког стуба се одређује
Главним пројектом далековода, према локационим условима и техничким захтевима у погледу
обезбеђења сигурносне висине и удаљености проводника. Темељи стубова су армиранобетонски.
Простор на коме се утврђују посебна правила коришћења и уређења у циљу
превентивног, техничког обезбеђења далековода и заштите окружења од могућих утицаја
далековода дефинисан је као ЗАШТИТНИ ПОЈАС. Ширина заштитног појаса износи 30,0 (2
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х 15) метара за трасу далековода односно 110 m за расплет за увођење нових водова у ТС
400/220/110 kV "Ниш 2" и граница заштитног појаса представља и границу Плана.
У оквиру заштитног појаса, простор непосредно уз далековод у коме се утврђују
посебна правила коришћења и уређења за потребе изградње далековода дефинисан је као
РАДНИ или ИЗВОЂАЧКИ ПОЈАС. Ширина радног појаса далековода износи 10,00 метара
осим у комплексу постројења где се врши прелазак из ваздушног у подземни вод и потребан
простор је шири и износи 20 (2 x 10) метара.
Границе заштитног и извођачког појаса утврђује се према подужној оси далековода с
тим да ће се расплет за увођење нових водова у ТС 400/220/110 kV "Ниш 2" прецизно одредити
израдом пројектно-техничке документације. У оквиру расплета је могућа изградња планираних
далековода по трасама постојећих као и измештање постојећих далековода (далеководи бр.
1187АБ и бр. 226) на нове трасе.
Трасе планираних и измештених далековода 110 kV одређене су координатама угаоних
стубова (УС) као темених тачака хоризонталног прелома подужне осе далековода и дате су у
табели која је Прилог 2 графичког прилога лист 3 Регулационо решење коридора далековода и
подземног вода.
У извођачком појасу се обезбеђује службеност пролаза за потребе извођења радова,
надзор и редовно одржавање далековода.
Земљиште у оквиру заштитног појаса далековода задржава свој статус.
У заштитном појасу далековода спроводе се искључиво ограничења права својине
(без промене власништва). Ограничење права својине се односи на обавезу прибављања
претходних услова и сагласности од стране предузећа надлежног за газдовање предметним
далеководом код планирања, пројектовања и извођења свих врсти грађевинских радова и
пренамене површина.
У складу са Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних
електроенергетски водова називног напона од 1 kV до 400 kV ("Сл. Лист СФРЈ", бр. 65/88
и "Сл. Лист СРЈ", бр. 18/92) , изградња објеката (који нису намењени за трајни боравак
људи) и друге инфраструктуре у коридору заштитног и извођачког појаса далековода је
по правилу могућа. Обавеза инвеститора је да у фази планирања, пројектовања и
изградње објекта или инфраструктуре прибави услове, сагласност и по потреби обезбеди
надзор од стране електропривредног предузећа надлежног за изградњу/газдовање
далеководом.
У извођачком појасу далековода обезбеђује се простор за постављање стубова,
простор за комплекс постројења где се врши прелазак из ваздушног у подземни вод,
службености пролаза за потребе извођења радова, надзор и редовно одржавање инсталација
далековода. У случају комплекса постројења где се врши прелазак из ваздушног у подземни
вод потребан простор је шири и он треба да буде обухваћен регулацијом новопланиране
саобраћајнице северно од захвата Плана.
У случају да се имовинско правни односи не могу споразумно решити са
власницима/корисницима непокретности, планским решењем је предвиђена могућност
утврђивања јавног интереса за спровођење експропријације, односно издвајања површина јавне
намене и установљавања права службености.
Прибављање земљишта у јавно власништво (експропријација односно право трајног
заузећа) спроводи се у делу извођачког појаса искључиво за стубна места односно за комплекс
постројења где се врши прелазак из ваздушног у подземни вод до плански дозвољеног
максимума.
9.1.2. Општи и посебни услови и мере заштите природног и културног наслеђа,
животне средине и живота и здравља људи
9.1.2.1 Заштита од пожара
Ради заштите од пожара објекти морају бити реализовани према одговарајућим
техничким противпожарним прописима, стандардима и нормативима:
- објекти морају бити реализовани у складу са Законом о заштити од пожара ("Сл.
гласник СРС", бр. 111/09);
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- објектима мора бити обезбеђен приступ за ватрогасна возила у складу са
Правилником о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређење
платоа за ватрогасна возила у близини објекта повећаног ризика од пожара ("Сл. лист
СРЈ", бр. 8/95);
- објекти морају бити реализовани у складу са Правилником о техничким нормативима
за електричне инсталације ниског напона ("Службени лист СФРЈ", бр. 53 и 54/88 и
28/95) и Правилником о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског
пражњења ("Службени лист СРЈ", 11/96);
- изградња електроенергетских објеката и постројења, мора бити реализована у складу
са Правилником о техничким нормативима за заштиту електроенергетских
постројења и уређаја од пожара ("Службени лист СФРЈ", бр. 87/93), Правилником о
техничким нормативима за заштиту нисконапонских мрежа и припадајућих
трафостаница ("Службени лист СФРЈ", бр. 13/78) и Правилником о изменама и
допунама техничких норматива за заштиту нисконапонских мрежа и припадајућих
трафостаница ("Службени лист СФРЈ", бр. број 37/95);
- обезбедити потребну отпорност на пожар конструкције објекта (зидова, међуспратне
таванице, челичних елемената...), сходно СРПС У.Ј1 240,
- предвидети употребу материјала и опреме за коју се могу обезбедити извештаји и
атестна документација домаћих акредитованих лабораторија и овлашћених
институција за издавање атеста,
- применити одредбе Правилника о техничким нормативима за пројектовање и
извођење завршних радова у грађевинарству ("Сл. лист СФРЈ", број 21/90),
- обезбедити сигурну евакуацију употребом негоривих материјала (СРПС У.Ј1.050) у
обради ентеријера и конструкцијом одговарајуће отпорности на пожар, постављањем
врата са одговарајућим смером и начином отварања.
9.1.2.2. Утицај планског документа на животну средину
Према Закону о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Службени гласник
РС", бр.135/04, 88/10) и Извештајa о стратешкој процени утицаја на животну средину
Генералног урбанистичког плана Ниша 201 0–2025, Смерницама за израду процена
утицаја на нижим хијерархијским нивоима у коме је наведено (цитат):
"2. Планови детаљне регулације - не приступа се изради стратешке процене, имајући
у виду околност да се ови планови раде за објекте за које је прописана израда процене утицаја
на животну средину (Закон о процени утицаја на животну средину,"Службени гласник
РС",бр.135/04,.88/10; Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја
и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину, "Службени
гласник РС", бр. 114/2008), а за поједине врсте објеката и постројења и издавање интегрисане
еколошке дозволе ("Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине,
"Службени гласник РС", број 135/04), Уредба о врстама активности и постројења за које се
издаје интегрисана дозвола, "Службени гласник РС",број 84/05). Приступање израде
стратешке процене за ове урбанистичке планове била би сувишна и представљала би
дуплирање документације, јер се за објекте који су овим плановима обухваћени ради
процена утицаја на животну средину односно прибавља интегрисана еколошка дозвола."
Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе
пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ("Службени гласник
РС", бр.114/08), надземни далеководи напонског нивоа 110 kV спадају у пројекте за које се
може захтевати процена утицаја на животну средину.
Сходно овом наводу из Извештајa о стратешкој процени утицаја на животну средину
Генералног урбанистичког плана Ниша 2010–2025 као и с обзиром да се подручје захваћено
Планом наслања на подручја стамбених зона, игралишта итд., заштитне зоне далековода се
сматрају зонама повећане осетљивости те се морају примењивати правила према Закону о
заштити од нејонизујућих зрачења („Службени гласник РС”, бр. 36/09).
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9.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
9.2.1. Комплекс трафостанице 110/10 kV
9.2.1.1. Намена и начин коришћења парцеле
У зони комплекса трафостанице дозвољена је изградња објеката
функционалну целину трафостанице 110/10 kV и одговарајући пратећи објекти.

који чине

9.2.1.2. Услови за формирање грађевинске парцеле
Грађевинска парцела за изградњу објекта трафостанице 110/10 kV обухвата парцелу бр.
151 К.О.НИШ –ЋЕЛЕ КУЛА те је дефинисана спољним границама ове парцеле.
9.2.1.3. Положај објеката у односу на регулацију и у односу на границе грађевинске
парцеле
Положај планираних објеката трафостанице је условљен технолошким и техничким
решењем. У начелу од јужне границе комплекса ка северној граници парцеле распоред објеката
је следећи:
- најужније је командно-погонска зграда са разводним постројењем 10 kV (постојећа
главна зграда трафостанице 35/10 kV "Ратко Павловић" која се реконструише),
- непосредно уз командно-погонску зграду ка северу је трансформација 110/10 kV, тј
простор за смештај два трансформатора 110/10 kV снаге 31,5 MVA,
- од трансформатора ка северу се лоцира командно-погонска зграда са разводним
постројењем 110 kV коју је могуће поставити и на локацији постојећег објекта западно од
постојеће главне зграде кроз њену реконструкцију и
- најсеверније два техничка канала за увод подземног енергетског вода до постројења.
Поред ових објеката дозвољена је и изградња цистерне за одвод уља из трансформатора
као пратећег објекта чија локација на парцели зависи од технолошког и техничког решења
Главног пројекта.
За опслуживање свих наведених постројења изградиће се интерне саобраћајнице, које
треба да буду прорачунате за тежак моторни саобраћај и то: транспортне стазе ширине 3 m са
минималним полупречником кривине 8 m за превоз мањом дизалицом носивости до 5 тона и
главна транспортна стаза за превоз трансформатора тешким возилима од улазне капије ширине
6 m са минималним полупречником кривине 25 m, водећи рачуна о оптерећењу вучног воза са
трансформатором снаге 31,5 MVA.
9.2.1.4. Највећи дозвољени индекс заузетости или индекс
изграђености грађевинске парцеле
- Индекс заузетости парцеле не може бити већи од 60%;
9.2.1.5. Највећа дозвољена висина или спратност објеката
Спратност објекта је Р (приземље), а висина ће се одредити пројектом у зависности од
функције и технолошких потреба.
Висина других објеката дефинисаће се пројектом, а условљена је типом уређаја.
9.2.1.6. Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели
Поред наведених објеката на истој грађевинској парцели могућа је изградња објеката у
функцији главног објекта (мреже инфраструктуре)- пратећи објекти.
9.2.1.7. Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простора
за паркирање возила
Приступ парцели обезбеђује се преко приступне саобраћајнице која је дефинисана
регулационим и нивелационим подацима.
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9.2.1.8. Ограђивање парцеле
Постављање ограде није обавезно по граници парцеле, већ њену диспозицију
усагласити са пројектом електромонтажног дела.

9.2.2. Далековод 110 kV и подземни вод 110 kV
9.2.2.1. Правила за техничко решење
9.2.2.1.1. Правила за техничко решење инсталације далековода
Пројектовање, изградња и техничко обезбеђење далековода спроводе се према
Правилнику о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова
називног напона од 1 kV до 400 kV, у даљем тексту: Правилник ("Службени лист СФРЈ", број
65/88 и "Службени лист СРЈ", бр. 18/92), пратећим техничким прописима, нормативима и
препорукама ЕПС-а и ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ.
На основу експлоатационих захтева и локационих услова предвиђени су следећи
основни елементи инсталације далековода :
- проводници типа Al/Č пресека према пројектној документацији,
- једно заштитно уже, дуж целе трасе, са оптичким каблом,
- стубови типа "буре" са директним уземљењем.
Стубови далековода су челично решеткасте конструкције, са типским (конструктивним)
модификацијама затезних, угаоних и носећих стубова. Висина сваког стуба се одређује
Главним пројектом далековода, према локационим условима и техничким захтевима у вези
обезбеђења сигурносних висина и сигурносних удаљености инсталације далековода. Код
укрштања са важнијим објектима (стамбени и економски објекти, јавни пут, водоток и сл.)
сигурносни захтеви се, по правилу, додатно обезбеђују за услове појачног оптерећења
далековода, према техничким прописима, нормативима и препорукама ЕПС-а и ЕМС-а.
Темељи стубова су, по правилу, армирано бетонски, рашчлањени или блок темељи.
Уземљење се изводи на сваком стубу са два прстена, око сваког темеља и једним
заједничким. Уземљење обезбеђује поуздану заштиту од удара грома и повратног прескока на
проводнике или заштитно уже. Димензионисање уземљивача се решава према Правилнику о
техничким нормативима за уземљење електроенергетских постројења називног напона изнад
1000 V ("Службени лист СФРЈ", број 61/96).
Мере заштите од земног споја и индуктивног утицаја на друге објекте одређују се,
посебним пројектом, према Правилнику о техничким нормативима за заштиту
електроенергетских постројења од преднапона ("Службени лист СФРЈ", број 7/71 и 44/76), и
другим техничким прописима, нормативима и препорукама ЕПС-а и ЕМС-а.
Код дела постојећих челично решеткастих стубова постојећег далековода као и код
далековода који се измештају који би, након контроле, могли да прихвате нове проводнике
предвиђена је замена оштећених и дотрајалих делова, као и заштита конструкције фарбањем. За
армирано бетонске темеље предвиђено је чишћење и заштита водоотпорним материјалима.
Провера уземљења стубова, обухвата контролу стања инсталације и максималне вредности
отпорности уземљења. У случају потребе, предвиђена је санација/појачање постојећег
уземљивача.
9.2.2.1.2. Правила за техничко решење инсталације подземног вода
Пројектовање, изградња и техничко обезбеђење подземног вода спроводе се према
Техничкој препоруци бр.3 - Основни технички захтеви за избор и монтажу енергетских каблова
и кабловског прибора у електродистрибутивним мрежама 1 kV, 10 kV, 20 kV, 35 kV и 110 kV у
даљем тексту: ТП-3 (Новембар 2012 - ЈП ЕПС Дирекција за дистрибуцију електричне енергије),
пратећим техничким прописима, нормативима и препорукама ЕПС-а и ЕЛЕКТРОМРЕЖА
СРБИЈЕ.
На основу експлоатационих захтева и локационих услова предвиђени су следећи
основни елементи инсталације подземног вода:
1. енергетски кабл,
2. оптички кабл,
3. шахте
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Елементи инсталације подземног вода се одређују Главним пројектом подземног
енергетског вода према локацијским условима и техничким захтевима у вези обезбеђења свих
техничких прописа. Код укрштања са важнијим објектима подземне инфраструктуре морају се
поштовати сигуроносни зехтеви према техничким прописима, нормативима и препорукама
ЕПС и ЕМС.
Мере заштите од земног споја и индуктивног утицаја на друге објекте одређују се,
посебним пројектом, према Правилнику о техничким нормативима за заштиту
електроенергетских постројења од преднапона ("Службени лист СФРЈ", број 7/71 и 44/76), и
другим техничким прописима, нормативима и препорукама ЕПС-а и ЕМС-а.
9.2.2.2. Правила за извођење радова
Радови на изградњи далековода и подземног вода обухватају припремне, главне и
завршне радове. У свим етапама се спроводе мере предвиђене прописима у вези заштите на
раду, интерним правилницима извођача радова и упутствима инвеститора, испоручиоца опреме
и надзорног органа. Све етапе радова се правовремено пријављују надлежним службама,
организацијама које су условиле надзор, органима локалне самоуправе и другим корисницима
простора у близини далековода.
9.2.2.3. Припремни радови
- Геодетски се позиционира и колчењем обележава траса далековода односно подземног
вода, локације угаоних стубова, локације носећих далеководних стубова и локације шахти,
- У сарадњи са надлежним предузећима верификују се сва, Главним пројектом
евидентирана укрштања или критична приближавања далековода односно подземног вода
другим инсталацијама и објектима,
- Дуж трасе далековода у појасу ширине до 4,0 m изводи се иницијално разчишћавање
терена за провлачење вучних сајли. Разчишћавањем се уклања висока вегетација и друге
препреке које се не могу премостити.
- На основу извођачког пројекта организују се градилишта, пријем и размештај опреме.
9.2.2.4. Главни електромонтажни радови
- На локацијама стубова, једновремено са ископом темељних јама обавља се и ископ
ободног рова дубине 0,7 m, на удаљености до 1,0 метра од темељних јама. У сваку темељну
јаму и ров постављају се у форми међусобно повезаних прстенова уземљивачи од
поцинкованог гвожђа. Веза са конструкцијом стуба се обезбеђује на два места , преко анкера
стубова,
- Редослед и начин постављања вучне сајле између затезних поља се одређује посебним
извођачким планом у сарадњи са надлежним предузећем, надземни водови (ВН, НН и ТТ) у
распону затезних поља се у току премошћавања привремено искључују из функције,
- Вучна сајла се ручно развлачи и на сваком стубу поставља у котураче. Уз помоћ вучне
машине приступа се развлачењу и затезању проводника и заштитног ужета до пројектоване
висине.
9.2.2.5. Завршни електромонтажни радови
- Након завршетка радова уклања се сав отпадни грађевински материјал и нивелише
вишак материјала из ископа,
- На стубовима, око 2,5 m од тла , се постављају видне ознаке: опасности, броја стуба и
далековода. На конзоле стубова изнад фазних проводника се постављају таблице са ознаком
фаза, док се таблице са ознаком стубова за уочавање из ваздуха постављају на врхове стубова,
- Довршава се просек високе вегетације у ширини која, према Правилнику, обезбеђује
минималну сигурносну удаљеност и висину од 5,0 m између стабла и проводника, рачунајући и
удаљеност у случају пада стабла,
- Пре стављања далековода односно подземног вода под напон обавештавају се
надлежна предузећа и власници објеката у близини далековода односно подземног вода.
Стављањем под напон, обављају се додатна мерења индуктивног утицаја далековода односно
подземног вода на објекте и друге водове и по потреби предузимају одговарајуће мере техничке
заштите.
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9.2.2.6. Услови за извођачке путеве и градилишта
За колски превоз опреме и делова инсталације далековода односно подземног вода
користе се најкраћи прилази са јавних путева. По правилу за прилазе се користе саобраћајнице,
пољски путеви и међне стазе.
Прелази преко поседа и формирање градилишта изван извођачког појаса је условљено
претходном сагласношћу власника/корисника. У супротном, улазак у поседе се обезбеђује у
оквиру извођачког појаса установљењем привремене службености пролаза/заузећа, на основу
извођачког пројекта.
9.2.2.7. Урбанистички услови приближавања и укрштања далековода и подземног
вода са другом инфраструктуром и објектима
У захвату Плана и површинама наслоњеним на План урбанистички услови су
одређенима правилима ТП-3 (Новембар 2012 - ЈП ЕПС Дирекција за дистрибуцију електричне
енергије) као и условима за израду Плана издатим од стране ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ а који
су саставни део Плана као документациона основа.
9.2.2.7.1. Услови у односу на путеве
Приближавање и укрштање далековода са путевима обезбеђује се у складу са
Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова
називног напона од 1 kV до 400 kV, ("Службени лист СФРЈ", број 65/88 и "Службени лист СРЈ",
бр. 18/92). Далековод се укршта са локалним путевима, насељским саобраћајницама и пољским
путевима.
Приближавање и укрштање подземног вода спроводе се према ТП-3 (Новембар 2012 ЈП ЕПС Дирекција за дистрибуцију електричне енергије), пратећим техничким прописима,
нормативима и препорукама ЕПС-а и ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ.
Правила укрштања далековода са државним путем II реда (регионалним путем)
спроводе се и код укрштања далековода са осталим локалним јавним путевима/улицама, тј. да
се у распону укрштања далековода са путем (улицом) обезбеђује електрично појачана
изолација проводника са сигурносном висином од минимално 9,0 m, рачунајићи растојање
између најнижег проводника и највише коте коловоза. Сигурносна висина се мора очувати код
појачаног електричног оптерећења и експлатационог истезања проводника.
Код укрштања са некатегорисаним (шумским и пољским ) путевима сигурносна висина
износи минимум 7,0 метара.
За прелаз подземног вода испод пута (коловоза) у урбанизованом насељу може се
користити кабловска канализација а може да се користи и директно полагање каблова у земљу:
у ров дубине 1,4 m поставља се кабловска постељица изнад које се постављају
армиранобетонске плоче, слој земље (испуна), упозоравајуће траке и слој мршавог бетона МБ150.
Укрштање подземног вода са путем изван насеља, када не сме да се омета саобраћај,
врши се тако што се кабл полаже у бетонски канал, односно у бетонску или пластичну цев
увучену у хоризонтално избушен отвор, тако да је могућа замена кабла без раскопавања пута.
Вертикални размак између горње ивице кабловске канализације и површине пута треба да
износи најмање 0,8 m.
Почетак радова се обавезно правовревремено пријављује надлежном власнику пута
(саобраћајнице) и надлежној служби ради регулисања саобраћаја у току радова.
9.2.2.7.2. Услови у односу на електроенергетску и телекомуникациону мрежу
За свако укрштање, приближавање или паралелно вођење далековода и подземног вода
са другим електроенергетским и телекомуникационим инсталацијама потребно је у склопу
Главног пројекта, поред техничког решења обрадити и прорачун међусобног утицаја у
различитим режимима и условима рада. На пројектно решење се обезбеђује сагласност
предузећа надлежног за предметну инсталацију.
Уколико се прописани услови не могу испунити, инвеститор далековода је у обавези да
спроведе одговарајуће мере техничке заштите, укључујући и могућност измештања угрожених
инсталација. Инвеститор далековода сноси трошкове у случају демонтаже, привремених

20

искључења и других интервенција на локалним инсталацијама. Извођач радова је у обавези да
правовремено обавести надлежна предузећа о почетку и трајању радова на постављању
далековода и по потреби обезбеди њихов надзор.
9.2.2.7.3. Електроенергетска мрежа и објекти
Код укрштања високонапонских водова, далековод са номинално већим напоном
поставља се, са електрично појачаном изолацијом, изнад вода са нижим напоном. Сигурносна
висина од 4,5 m и удаљеност од 3,0 m мора бити очувана и при додатном оптерћењу само
горњег вода.
Код паралелног вођења најмања међусобна удаљеност одговара прописаном
сигурносном размаку за вод вишег напона при највећем отклону једног од проводника под
утицајем ветра.
Код преласка високонапонског далековода преко нисконапонског вода обезбеђује се
електрично појачана изолација, сигурносна висина од мин. 4,5 m и сигурносна удаљеност од
мин. 4,0 m. Потреба за додатном механичком или електричномзаштитом утврђује се посебним
пројектом укрштања.
Није дозвољено паралелно вођење енергетског кабла 110 kV испод или изнад НН, СН
или 110 kV кабла (паралелно вођење у вертикалној равни).
Најмањи размак енергетског кабла 110 kV од постојећег НН, СН или 110 kV кабла при
укрштању или паралелном вођењу у хоризонталној или косој равни треба да износи:
- за кабл 110 kV: 1,0 m при укрштању и 1,5 m при паралелном вођењу;
- за остале каблове: 0,5 m при укрштању и 1,0 m при паралелном вођењу.
Поред тога, код паралелног вођења у косој равни најближа тачка енергетског кабла 110
kV, пројектована на хоризонталну раван у нивоу постојећег кабла нижег напона, мора да буде
удаљена од кабла нижег напона најмање 0,5 m, колико износи сигурносни размак због
обављања радова. Уколико се предвиђени размаци не могу да одрже, енергетски кабл 110 kV се
полаже у слој постељице од специјалне мешавине.
У току радова неопходно је спровести мере заштите предвиђене за рад у близини
електроенергетских инсталација.
9.2.2.7.4. Телекомуникациони водови
Проводници далековода се постављају изнад тт водова на сигурносној висини од
минимум 5,5 m, под углом не мањим од 450, а изузетно од 300. Уколико се у распону укрштања
изводи електрично и механички појачана изолација сигурносна удаљеност водова одговара
вредности сигурносне висине. У супротном, хоризонтална удаљеност између најближих водова
одговара висини вишег стуба увећаној за 5,0 m.
Хоризонтална удаљеност далеководног стуба од тт вода не сме бити мања од 4,0 м. У
случају да висинска разлика између водова износи мање од 10,0 m, хоризонтална удаљеност
најближег проводника од тт стуба не сме бити мања од 7,0 m. Код кабловских извода
сигурносна удаљеност проводника/стуба далековода мора бити најмање једнака висини стуба
/проводника на месту укрштаја увећаној за 5,0 m.
Код подземних телекомуникационих каблова (са металним језгром) обезбеђује се
сигурносна удаљеност стуба далековода од минимално 25,0 m и минимално 10,0 m од
савремених каблова за оптички систем преноса (без металних елемената ).
Дозвољено паралелно вођење енергетског и телекомуникациониог (ТК) кабла на
међусобном размаку од најмање (СРПС Н.Ц0.101) 1 m за каблове 35 kV и 110 kV. Укрштање
енергетског и ТК кабла врши се на размаку од најмање 0,5 m под углом не мањим од 450, а
изузетно од 300. Енергетски кабл, се по правилу, поставља испод ТК кабла.
Ограничења (дозвољени размаци и углови укрштања) се односе само на ТК кабл са
упоредним симетричним жичним проводницима (NF кабл), али се не односе на оптичке
каблове, јер оптички кабл није осетљив на утицаје eлекетромагнетне природе, тако да удаљење
оптичког кабла у односу на енергетски кабл може бити условљено једино сигурносним
размаком због обављања радова. ТК кабл који служи само за потребе електродистрибуције
(заштита кабловског вода, МТК, управљање, надзор итд) може да се полаже у исти ров са
енергетским каблом. За ту намену користи се искључиво оптички кабл.
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9.2.2.7.5. Услови у односу на пољопривредно, шумско и водно земљиште
Усклађивање извођачких и експлоатационих захтева далековода и услова коришћења
пољопривредног земљишта обезбеђује се у складу са Правилником. Изградња далековода на
пољопривредном земљишту условљена је очувањем намене и функционалности преосталог
дела обихваћених парцела, уз обавезу санирања или исплате наканде за причињену штету на
земљишту и културама. Постављање/развлачење монтажне сајле и водова далековода преко
земљишта са вишегодишњим засадима (воћњаци, виногради, расадници, и сл.) решава се, по
правилу, премошћавањем уз помоћ заштитних портала.
Прописана, сигурносна висина проводника изнад обрадивог земљишта износи минимум
7,0 m, а сигурносно растојање између проводника и круне засада минимум 5,0 m. Деонице
далековода где је потребно прилагодити или ограничити висину постојећих засада или постоји
инвестиционо прихватљива могућност повећања сигурносне висине проводника одредиће се
Главним пројектом.
Сигурносна висина и удаљеност проводника, при нормалном раду далековода, од
жичане мреже у пољима (нпр. виногради, воћњаци, ново гробље и сл.) износи мин. 5,75 метара.
Поред појачане електричне заштите, посебним пројектом се обавезно срачунава
вредност индукованих напона. Уколико је очекивани или накнадно регистрован индуковани
напон, у случајевима појачаног електричног оптерећења проводника, већи од прописане
вредности (65 V) обавезно се спроводе мере електричне заштите (уземљење и друго).
У заштитном појасу далековода, на обрадивом земљишту се могу мењати
пољопривредне културе у структури која је уобичајена за плодоред. Претходни услови
електропривредног предузећа надлежног за далековод ("Електромреже Србије") су потребни
код формирања нових плантажа и поља са жичаним мрежама, шумских и других
вишегодишњих (пољопривредних) засада који у пуној вегетационој зрелости могу нарушити
минималне сигурносне висине и удаљености од инсталације далековода.
У заштитном појасу је ограничено коришћење система за наводњавање са
рспрскавањем, док се остала стандардна агротехничка опрема и механизација могу
примењивати без посебних ограничења, уз услов да се испоштују прописи за рад у близини
електроенергетских инсталација.
Ширина просека кроз шуму, која обезбеђује минималну сигурносну удаљеност од 5,0
метра између проводника и било ког дела стабла , се одређује Главним пројектом на основу:
отклона проводника под дејством ветра при температури проводника од 400 C и процени
прираста стабала у наредних 5 година. Сигурносна удаљеност мора бити очувана и у случају
пада стабла, при чему се сигурносна удаљеност мери од проводника у неотклоњеном положају.
Сигурносна висина проводника код преласка водотокова износи минимум 8,0 метара, а
сигурносна висина проводника се одређује према водостају великих вода 100-годишње
вероватноће (Q1%).
Укрштање енергетског подземног кабла са водотоком (река, канал итд.) изводи се
полагањем преко мостова. За полагање преко мостова препоручује се коришћење енергетских
каблова са ХРЕ изолацијом и полимерним плаштом, тип ХНЕ 49-А итд. Препоручује се
полагање енергетских каблова испод пешачких стаза у каналима или цевима. Ови канали (цеви)
не смеју да служе за одвод атмосферске воде, а мора да буде омогућено природно хлађење
каблова.
Свуда где је то могуће, енергетске каблове треба полагати без кабловских спојница на
мосту. Препоручује се да кабловске спојнице буду удаљене најмање 10 m од крајева моста. На
местима прелаза енергетског кабла са конструкције моста на обалне ослонце моста, као и на
прелазима преко дилатационих делова моста, треба предвидети одговарајућу резерву кабла.
9.2.2.7.6. Услови на друге објекте
Гасоводи средњег притиска
За трасу гасовода средњег притиска првенствено се користи зелени појас у тротоару. У
случају да то није могуће користи се слободни коридор у коловозној површини. Дубина
укопавања гасовода је минимум 0,8 m, мерено од горње ивице цеви до површине тла, а на
кратким деоницама може бити и до 0,6 m.
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Минимална дозвољена растојања гасовода (од ближе ивице цеви гасовода до ближе
ивице темеља) за гасовод средњег притиска (6-12 bar) износи 3,0 m.
Минимално дозвољено растојање при укрштању и паралелном вођењу гасовода са
другим гасоводом, техничким инфраструктурама дато је у следећој табели:

објекат
Гасоводи међусобно
Од гасовода до даљинских топло-далековода, водовода и канализације
Од гасовода до проходних канала топлодалековода
Од гасовода до нисконапонских и високонапонских електро каблова
Од гасовода до телефонских каблова
Од гасовода до водова хемијске инд. и технолошких флуида
Од гасовода до бензинских пумпи
Од гасовода до шахтова и канала
Од гасовода до високог зеленила

Минимално дозвољено
растојање ( м )
Паралелно
укрштање
вођење
0.2
0.6
0.2
0.3
0.5
1.0
0.3
0.6
0.3
0.5
0.2
0.6
5.0
0.2
0.3
1.5

Минимална дозвољена растојања при укрштању и приближавању гасовода са
високонапонским електричним далеководима и нисконапонским водовима дата су у следећој
табели:
Називни напон КВ
до 1
1 – 10
10 – 35
> 35

Минимална дозвољена раздаљина од осе гасовода ( м )
Од осе стуба – паралелно вођење
До темеља стуба – укрштање
1
1
5
5
8
10
10
10

Угао укрштања електричних водова и гасовода не сме бити мањи од 30°. Није
дозвољено укрштање гасовода са електричним водовима на месту кабловских спојница –
муфова. Кабловске спојнице морају на местима укрштања бити удаљене најмање 2 м.
Гасоводи ниског притиска
При паралелном вођењу или укрштању са цевоводима који служе за транспорт топлих
флуида, дистрибутивни гасовод поставља се на растојању којим се обезбеђује да температура
полиетиленске цеви не буде већа од 20°C. При паралелном вођењу дистрибутивног гасовода са
подземним водовима, минимално светло растојање износи 40 cm, а у изузетним случајевима
може бити најмање 20 cm. При укрштању дистрибутивног гасовода са подземним водовима
минимално светло растојање износи 20 cm, а при вођењу гасовода поред темеља 1 m.
Дистрибутивни гасовод ниског притиска не полаже се испод зграде и других објеката
високоградње.
У подручјима у којима може да дође до померања тла које би угрозило безбедност
дистрибутивног гасовода, примењују се одговарајуће мере заштите.
Дистрибутивни гасовод полаже се у канал, под условом да се канал природно
проветрава или да се простор око полиетиленске цеви потпуно испуни песком, односно да се
дистрибутивни гасовод постави у заштитну цев која мора да буде одзрачена.
Дубина укопавања дистрибутивног гасовода износи од 0,6 m до 1,0 m (у зависности од
услова терена). Изузетно дубина укопаваја може бити и 0,5 m, мерено од горње ивице цеви до
коте терена,под условом да се предузму додатне техничке мере заштите.
При подземном укрштању гасовода са другим инсталацијама гасовод се, где год је
могуће, полаже изнад других инсталација и то под углом од 60°-90°. Ако се полаже испод
инсталација, потребно га је ставити у заштитну цев тако да крајеви заштитне цеви, мерено
најкраћим путем у хоризонталној пројекцији, буду удаљени од друге инсталације најмање 2 м.
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Подземне инсталације се на погодан начин морају заштитити од утицаја мраза и механичких
оштећења која могу настати током изградње гасовода и затрпавања рова.
Све радове изводити у складу са Правилником о техничким нормативима за
пројектовање и полагање дистрибутивног гасовода од полиетиленских цеви за радни притисак
до 4 бара (Сл. Лист СРЈ бр 20/1992) и другим важећим законима и прописима.
Заштитна зона за примарну градску гасоводну мрежу износи 3м са обе стране, мерено
од ивице гасовода, а зона заштите за секундарну (дистрибутивну) мрежу ниског притиска (до 4
бара) је 1м са обе стране. У овим зонама је забрањена изградња објеката супраструктуре.
Водоводна мрежа
Прикључне везе за објекте треба да задовоље потребне количине за санитарном и
противпожарном водом. Од шахта за водомер, који треба поставити на 1,5m од регулационе
линије ка објекту, независно пројектовати мреже за: санитарну воду стамбеног дела, санитарну
воду пословног дела и противпожарну воду. Инсталације за санитарну воду пројектовати тако
да свака тржишна целина има сопствени водомер, смештен тако да буде доступан стручној
служби предузећа за дистрибуцију воде за очитавање потрошње у сваком тренутку.
Врста и класа цевног материјала за водоводну мрежу који ће бити уграђен, треба да
испуни све потребне услове у погледу очувања физичких и хемијских карактеристика воде,
притиска у цевоводу и његове заштите од спољних утицаја, како у току самог полагања и
монтаже, тако и у току експлоатације. Избор грађевинског материјала од кога су начињене
цеви, пад цевовода и остале техничке карактеристике, препушта се пројектанту на основу
хидрауличког прорачуна али не мањег пресека од Ø100mm за јавну мрежу.
Минимална дебљина надслоја земље изнад горње ивице цеви не сме бити мања од 1,0m.
Монтажу цевовода извршити према пројекту са свим фазонским комадима и арматуром.
Након монтаже извршити испитивање цевовода на пробни притисак. Пре пуштања у
експлоатацију, извршити испирање и дезинфекцију цевовода. Шахте за смештај арматуре и
фазонских комада урадити на за то потребним местима од бетона МВ 30, на основу статичког
прорачуна.
Број и распоред противпожарних хидраната одредити на основу Закона о заштити од
пожара и Правилника о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара.
Приликом паралелног вођења цевовода или његовог укрштања са постојећим објектима
инфраструктурних мрежа треба поштовати међусобна хоризонтална и вертикална одстојања.
Пре израде пројектне документације за појединачне објекте неопходно је прибавити
услове ЈКП за водовод и канализацију "Наиссус" Ниш.
Канализациона мрежа
Избор грађевинског материјала од кога су начињене канализационе цеви, пад цевовода
и остале техничке карактеристике, препушта се пројектанту на основу хидрауличког прорачуна
и услова на терену.
За контролу рада канализације и могућност благовремене интервенције: на месту
вертикалног прелома цевовода, на месту промене хоризонталног правца пружања цевовода и на
месту улива бочног огранка, предвидети ревизионе силазе.
Радове, око ископа рова, разупирања зидова рова, полагања и међусобног повезивања
цеви, затрпавања цевовода и рова песком и ископаним материјалом, испитивања цевовода и
пуштања у рад, извршити на основу важећих техничких прописа и услова за ову врсту радова и
инсталација.
Приликом паралелног вођења цевовода или његовог укрштања са постојећим објектима
инфраструктурне мреже треба поштовати међусобна хоризонтална и вертикална одстојања.
Забрањено је упуштање употребљених вода у канализацију за атмосферске воде.
Пре израде пројектне документације за појединачне објекте неопходно је прибавити
услове ЈКП за водовод и канализацију "Наиссус" Ниш, којима ће се дефинисати тачно место
прикључка на јавну мрежу.
Планирана траса далековода односно подземног вода нема икаквих додирних тачака са
објектима Министарства одбране и нема посебних услова, али је обавеза Инвеститора
("Електромрежа Србије") сходно одредбама чл. 86. Закона о ваздушном саобраћају ("Службени
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лист СРЈ", бр. 12/98) затражи сагласност од Директората цивилног ваздухопловства Републикe
Србије за добијање услова о обележавању стубова као препрека за уочавање дању и ноћу, ради
безбедности летења ваздухоплова.
9.2.2.7.7. Услови заштите непокретних културних добара
Према подацима Завода за заштиту споменика културе из Ниша у коридору далековода
односно подземног вода не постоје заштићена кутурна добра.
Међутим, Инвеститор је у обавези да пријави почетак радова, и у случају наиласка на
остатке културних добара обуставити радове и омогућити истраживање и дефинисање налаза, и
друго.
9.2.2.7.8. Услови заштите природних добара
Према подацима Завода за заштиту природе Србије на планираној траси далековода
односно подземног вода нема евидентираних или заштићених природних добара.
Општи услови који се односе на заштиту природних и амбијенталних вредности
спроводе се у оквиру мера заштите животне средине.

IV

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗИ ПЛАНА

лист 1 Катастарска подлога са границом плана и поделом на целине ....................1 : 2500
лист 2 Приступна саобраћајница са регулацијом, нивелацијом и аналитичкогеодетским елементима ....................................................................................1 : 1000
лист 3 Регулационо решење коридора далековода и подземног вода .....................1 : 2500
лист 4 Регулационо решење комплекса трафостанице ............................................1 : 1000
лист 5 Синхрон план инфраструктурних мрежа........................................................1 : 2500

V

ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА
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VI

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

План је оверен потписом председника и печатом Скупштине града Ниша и урађен је
у седам примерака од којих се по два примерка налазе у Управи за планирање и изгрању,
Јавном предузећу Завод за урбанизам Ниш и Јавном предузећу Дирекција за изградњу града и
један примерак у Министарству грађевине и урбанизма.
Право на непосредан увид у донети План имају правна и физичка лица, на начин и
под условима које ближе прописује министар надлежан за послове урбанизма.
План ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу града
Ниша".

БРОЈ :________________
У Нишу, _________2014 год.

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК,

Проф. др Миле Илић

26

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА ТРАФОСТАНИЦЕ 110/10 kV
"НИШ 6" СА ПРИКЉУЧНИМ ДВОСТРУКИМ ДАЛЕКОВОДОМ 110 kV

Повод за израду Плана представљају захтеви: ПД за дистрибуцију електричне
енергије "ЈУГОИСТОК" д.о.о. Ниш и ЈП "Електромрежа Србије" Београд. Захтеви се заснивају
на потреби побољшања електроенергетских прилика у централном делу града Ниша кроз
проширење капацитета ТС "Ратко Павловић", преласком са трансформације 35/10 kV на
трансформацију 110/10 kV (нови назив је "Ниш 6") и повећањем снаге на 2×31,5 MVA којим се
обезбеђује повећање капацитета снабдевања. Ово проширење капацитета и промена
трансформације условило је и изградњу двоструког прикључног далековода 110 kV а којим се
обезбеђује повећање капацитета преноса.
Инвеститор изградње трафостанице 110/10 kV "Ниш 6" је ПД за дистрибуцију
електричне енергије "ЈУГОИСТОК" д.о.о. Ниш,а инвеститор изградње прикључног далековода
110 kV је ЈП "Електро мрежа Србије" Београд.
Разлози за изградњу трафостанице 110/10 kV "6" су следећи:
- стање је такво да величина конзума ТС 110/35 kV Ниш 1 и ТС 110/35 kV Ниш 3
превазилази ниво инсталисаних капацитетета у овим трафостаницама. У
хаваријским ситуацијама се, при испаду једног трансформатора 110/35 kV или
при испаду једног напојног 110 kV вода из правца ТС 440/220/110 kV Ниш 2,
мора ићи на редукције великог дела конзума. У великом броју ТС 35/10 kV које
напајају подручје ЕД Ниш нема довољно инсталисаних капацитета који би
обезбедили свим купцима поуздано и квалитетно напајање електричном
енергијом.
- стање у напојној 110 kV мрежи изузетно лоше а то се пројектује и на ниже
напонске нивое. У случају испада било ког елемента 110 kV мреже не може се
обезбедити резервно напајање угроженом конзуму. Још битнија чињеница је да
већ постојећи капацитети нису никако довољни за редовно напајање целе мреже
ЕД Ниш.
Концепција даљњег развоја мреже ЕД Ниш је у томе да се из правца нове ТС 110/10
kV Ниш 8 и две постојеће ТС 110/10 kV Ниш 10 и ТС 110/35 kV Ниш 13 као и изградњом
предметне ТС 110/10 kV Ниш 6 направе нове 10 kV везе, уз уважавање постојећих, ка градском
подручју где је и центар потрошње. Овим решењем се најкритичнији и највећи конзум ЕД Ниш
обухвата са две ТС 110/10 kV при чему се једна налази у западном делу града (ТС 110/10 kV
Ниш 8) а друга у источном делу (предметна ТС 110/10 kV Ниш 6) на месту постојеће ТС 35/10
kV Ратко Павловић. На тај начин, оне ће растеретити постојеће ТС 35/10 kV, 35 kV водове и
изворне ТС 110/35 kV и елиминисати потребу за улагањем у овај напонски ниво, а мрежа ће
добити сигурно и квалитетно напајање електричном енергијом.
Повезивање трафостанице ТС 110/10 kV Ниш 6 у преносни систем "Електро мрежа
Србије" извршило би се двоструким водом 110 kV на ТС 400/220/110 kV "Ниш 2". Двоструки
вод би се у једном делу простирао ваздушно и то у делу од ТС 400/220/110 kV "Ниш 2" до
комплекса „Naissus“ а надаље би се са уласком у градско језгро вод положио у земљу и тако
довео до новопланиране ТС 110/10 kV Ниш 6.
Правни основ за израду Плана садржан је у Закону о планирању и изградњи
("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 24/11 и 121/12) и Одлуци о изради Плана
детаљне регулације комплекса трафостанице 110/10 kV "Ниш 6" са прикључним двоструким
далеководом 110 kV у Нишу, број: 06-247/2013-3-02, коју је донела Скупштина Града Ниша,
дана 16.04.2013. године ("Службени лист града Ниша", бр.29/13).
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Плански основ за израду и доношење Плана садржан је у Генералном урбанистичком
плану Ниша 2010 - 2025 ("Службени лист града Ниша" бр.43/11) и Плану генералне регулације
ГО Медијана ("Службени лист града Ниша" бр.72/12 ).
Планом детаљне регулације се разрађује подручје за изградњу трафостанице 110/10 kV
"Ниш 6" са приступном саобраћајницом површине око 0,62 ха, заштитни појас подземних
каблова површине око 3,0 ха и заштитни појас далековода површине око 21,0 ха.
Према Закону о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Службени гласник
РС", бр.135/04, 88/10) и Одлуке о изради Плана детаљне регулације комплекса трафостанице
110/10 kV "Ниш 6" са прикључним двоструким далеководом 110 kV у Нишу, број: 06-247/20133-02, коју је донела Скупштина града Ниша, дана 16.04.2013, није предвиђена израда стратешке
процене утицаја на животну средину.
Одлуку о изради Плана донела је Скупштина Града Ниша на седници одржаној дана
16.04.2013. године ("Службени лист града Ниша", бр.29/13)
Нацрт Плана разматран је на седници Комисије за планове града Ниша дана 20.12.2013.
године.
Јавни увид Плана је оглашен 27.12.2013. године и трајао је од 27.12.2013. до 27.01.2014.
године.
Свођење јавног увида пред Комисијом за планове града Ниша је одржано дана
12.02.2014. године.

ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ

УПРАВА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ

Директор,

Начелник,

Љубиша Митић, дипл.инж.грађ.

Родољуб Михајловић, дипл.инж.грађ.
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rPAAA Ht4tUA
qA nnAHoBE rpAAAHt/tUA
KOrVll4ct44A
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/zo

sp.06'192/latt

roguHe
fiaua: 25.06.2014.
H14tU
Ha ocHoeyqnana 35. crae 7. 3axoHao nnaHhpabyu tz;rpaA+,tA,
(,,Cnpx6eur.l
rnacnrr,,
PC 6p.7212009,8112009,
2412011n 12112012)
Korur,rcuja
3a nnaHoBerpa4a Hrua (y 4aruerr,r
rexcry-Konr
rzcuja)na cegHraqaMa
oApxaHuMpana 12.02. tA 25.06.2Q14.roAhHe,HaKoH
o6asrbeHorjaeuor yeuga nAP KoMnneKcarpa$ocraHrqe 110/10 kV ,,Hr,rrLL
6,, ca
npfiKruyqHqM
110 kV y HuLuy,no4nocucne4ehu
ABocrpyKl4M
.qafleKoBoAoM
143BEI.IITAJ

je oopasoeana
Kor',lucujy
Crynruruna
rpapaHuruaPeuesev 6p.06-84/2013-41-02
oa
13.02.2013.
roA Hey cne4eheucacraBy:
1. Cno6oAanMhneHKogr4h-npeAceAH
t4K,
2. Po4oruy6Muxajnoerah,
3. Muporuy6CraHxoeh,
4. flywau flerxoenh,
5. Cno6oganMr,rqr,rh,
6. MapaPauxoshh,
7. Hfironafiequh,
B. [yurr4qaUleroehh
Ce4Hnqa Korvr,rcuje
o.qpxaHay cann Crynuruue l-pa4a Hrua 4aHa 12.02.2014.
y 11,00 qacoBa.Cepnlrqr Konucrje np[cycTBoBaJr[l
foAl,lHeca noqeTKoM
cy: Mr,rporuy6
CraHxoeuh,Huxonaflevr,rh,lyuraqa llleroeuh,Cno6o4aHMnqrah,Cno6oganl-pos,qaHoerlh,
Mapa Pauroa h
AyLUaHflerxoauh, a H cy nphcycrBoBafln:Cno6ogan MuneHxosuh14
Pogoruy6Muxajnoer,rh.
HacraeaxceAH qe oApxaHy canr4Jfl 3aeo4 :a yp6aHusauHru .4aHa25.06.2014.
roAuHeca noqer(oM y 11,00 qacoBa.Cegnrqr Korvucrjenp cycrBoBan[ cy: Mr.lporsy6
CraHxoeh, Po4orsy6 Muxajnoerah,flyu:raqa [lJeroBh, Cno6ogaH Muqrah,Cno6ogan
fpoa4aroauhu Mapa Pauroenh,a H cy nphcycrBoBanh:
Cno6oganM neHroehh,Hr,1xona
fleqnh u flyruanl-lerroer,rh
Ce,quuqucy npucycrBoBan npeAcraBHraqn:
3a [43rpaAbyrpaga Hr,trua,
flr,rpexqr,rje
JKn ,,HAl4CyCn Jfl ,,EnexrporvpeNa
Cp6r.tje".
CeAnnqouKorrrracr,tje
npeAceAaBa
Mraporuy6
CraHxoeuhno oenaLuheruy
npe4ce4HKa
Kovncujecaon[JreHorHa ceAHul{I4
o4pxanoj 27.11.2013.roA He. Oeo oenauhege oaHocl4
'-- csszrHapeAHurrcp?|o
je xoHcraroaanacne4ehe:
flocne naspueuorjaenoryangaRorviucnja
Crpyvnn nocnoBt4
noBepen cy Jaeuou npe4yaehy3aeo4 sa yp6anr:arvrs H ua
xojn ucnyruaaa3aKoHoM
ycnoBe3a u3paAyoBe Bpcre nnaHcKe
nponr4caHe
gorymeilraquje
(peue$e 6p. 351-03-00739/96-04
oa 28.11.2003.ron.)

A) OnurrunpuKa3cnpoBeAeHor
nocrynKa
jaeHoryara4a
je sa flnaHua cne4ehnHavnu:
flpoqe4ypa
cnpoeegeHa
a) Opnyryo r3paA nnaHaAoHenaCxynLurnHa
rpagaHnua (,,Cr.nracrr paAaHnua",

6p.2912013)
je rasapurna
6) Kovncr,tja
3annaHoBe
crpyrlHy
KoHTporyKoHlienraflnaHa- klaaeuraj
p
6p.06-121
612013
o 12.12.2013.
rosrne.
je naapunna
a) Korvrr,rcrja
3a nnaHoBe
crpyqHy
KoHrpony
Haqpraflnana - klseeuraj
6p.06-12561201
3 op,20.12.2013.
roAnue.
e) O6aaeu-rrerue
je y 4rreeHorvr
o jaanotryer,r4y
oOjaarueuo
noKanHoM
nucry,,Hapogue

HoB He" gatla27.12.2013.rognHe.

t,4--^.-,,
I- I\ ytr)
je y epervreHy
Ht atbe nlaHa Ha JaBHU
yBnAcnpoBeAeHo
op 2T.12.2013.rog. po
27.01.2014.foA.y npocropr.rjra
t/rtzrrpa1$y.
Ynpase3a nnaHnpalbe
jaaHocrje nocpe4craoM
A) 3anurepecoaana
fioKarHornhcra ,,HapoAHe
AHeBHor
HosnHe"o6aeeureHa o repMIHy oApxaBa$a jaaHe ce4nr,rqeKorvrr,rcr,|je
3a nflaHoBe,
3aKa3aHe
sa 12.02.2014.
roAL4He,
noBoAoM
h3raralbanraHaHajaaHra
yelrg.
flpoqe4ypacrpyqHeKoHrporen jaanor yBr41annaHacnpoBeAeHa
je no 3axouy o
nnaH paby A wrpa1t+v ("Cnyx6eun rnacHhK"PC 6p. 7212009,8112009,2412011u
121t2012).
yno3HaraAa je y rory jastor yera4aflnaua npnr,le46yno4neno J11
Kol,rncuja
Cp6rje"nog 6pojemKL.BR.Vl-34-07644
,,Enexrpompexa
og 23.01.2014.rog. flpurvre46e
ce

oAHOCeHa:

1. Kopr.qophHAE3EMHOT
n nO.q3EMHOr
AEnABOAA
1.1 flpegnoxeuawtpvHa Kopr44opa
3a HaA3eMHn
Aeo BoAaoA 30 m (2 x 15 m), jecre
onpaBAaHo
cyxebe Kopl,lAopa,
o63hpoMAa ce BoAHana3ry npfifpaAcKoj
aoHn,rj. y o6nacr
Koja Ma noreHLlfijane
3a ur]perberpa4a. Meflyrr,rM,
ra(Bo rexH qKopeue$e noApa3yMeBa
HeonxoAHe
3HarHoMa$e pacnoHeil Behil6poj Hoceh[xcry6oeay Kopl4Aopy.
Tarofle,carvro
cyxerbe 3aurrl,lrHofnojaca na 30 m, unraxo He ocnooaia cneqnsnvne objercreo4
ycrnai;rearua
ca nnaH!1paHfiM
BoAoM
14BaHnponficaHnx
2x1bm.
Hnp.: 3a nocraBrbase o6jexara y xojrarvra
ce Hana3hflaKo 3anarb Brarvrarepr,rjan
(nnp.
6eu:rHcrenyMne),y cKflaAyca flpaarnnnxoMo rexH[qKfiMHopMarr4BrMa
3a n3rpaAby
HaA3eMHt'lx
eneKTpoeHeprercKr4x
BoAoBaHa3nBHor
HanoHaoA 1 kV go 400 kV, unan 111.,
je
jeAHaKa
yAarbeHocr
xopr43oHranHa
BkcnHncry6a yeehaHoj3a 3,0 m, a rvrr,rH.
15 m. y
cfiyqajynp[rpaAcKt4x
eonacry6oancy Bl4coKl4
v cacBVM
crrfypHoce MopanpeAeBAerfi Aa
je o6ea6egllrra
c[rypHocHayAajbeHocr6ype aeha o4 15 t',t.Taxofle,HeonxoAHo
aAeKBaTHa
pacrojaruaI ycfloBe y cnyvajy 3fpaAbe eHeprercKr4x
KabnoBa refleKoMyHrl
KaqhoHr4x
Ka6noBa.
Crae o6pa?;neava: flpr,tnlle46ace Aent,lMt4llHo
np[xBara. Cnarpauo 4a ce
y
o6paFlrBa,{ npaBrn Ma rpalersa il ypeF1ebaeeh no:eao Ha qeo npaBhnH}1K
o rexHhqKrM
HOpMaTnB[[.44
3a 3rpaAH,VHaA3e[rHX efleKTpoeHepreTCKl4
B-o]49-Ba,Ha3UBtlOtHanoHa
oA_1_
kV go 400 kV ("Cn. Ilncr COPJ",6p. 65/88 I "Cn. nncr CpJ", 6p. lB/92) anuAa je cnpeMaH
Aa y nflaHy :a cnequ+nvHe o6jerre noce6Ho Harnactnr: npaarnuura o4roeapajyhe
gnaHoBe
qnaHoBa.
oAHocHo
cTaBoBe
Crae Kouucnje:KoraucnjanpuxBaracrae o6patlunaua.

1.2 flpeAnoxeHauupnHa KoptlAopa
no,q3eMHor
eogaje norpe6uo4a 6yge npoLuupeHa
ua 2
x 5 m, raro 6u 6uno ovoryheuochrypHoyKpuJraber ycrnalnaarueca cB M noA3e[,rHrlM
uHcranaqjaMa y synxqrjarva y npocropy Kao ,,t rpaHcnosr.r
qraja(cross - bonding),
npenn raFbeeteKTpuqHfix
3aujThraxaonoecxoreoAa,r<ojace paAh y cKnaAyca rexHi4rlKhM
gyNeo4 2,5 km.
npenopyKaMa
3a BoAoBe
craa o6paflueava:f1pr,rue46a
ce He np xBara.cuarpauo Aa He[,4a
rexor noce6Hor
TexHqKofonpaBAalba3a npouJhpetbe
Kopt4Aopa
ceM Moxqa Ha MecrrlMarAe ce xa6logcxr,r
BOAyKpUJTa
Ca MeranH M t4 cn. noA3eMHfiM
t4Hcraflaqjava ann yKorhKoro npocrop
A03BOrbaBa.

Craa Kour,tcnje:
KouucujanprxBara craa o6pallreava.
1.3 Y cnucxynapqenaxoje ce nanate y o6yxearyHe4ocrajeo4pefieun6poj napqenaxoje
ce Hara3 Harpa$uqKoM
np aory.Y npnnoryje Aar cnltcaK.
Craa o6patlueava: flpnve46a ce npuxeara.O6palraeaqhe noHoBonperneAarrl
cnucar o6yxaahenuxnapqera v, vcnpaavrr4cBe eBeHryanHefpeuKe. flpe4naNeuo4a ce
Ao,qah peqeH qa : "V cnyvajy 3MeHa6poja napqena!4nr1Hecnarabanon ca napqefley
TeKcryanHoM
cy "n cr 1 - KaracrapcKanoAnora ca rpaHrqoM
4eny flnana MepoAaBaHh
nnaHa14noAenoMHa L{en He" u "nncr 3 Perynaqr.lono
peulebe Kopr4Aopa
,1
AafleKoBoAa
no,q3eMHor
BoAa"n3 l-pa$hvxornpriKa3a
flnasa."
Grae Kouucrje: Korr,rucuja
npfixBaracrae o6paflneava.
2. TEXHI4qKilyCnOBr4 3A r,t3TpAAt-by
2.1 llnan AerarbHeperynaqraje
3a BoAHanoHcKor
Hl.4Boa
110 kV rvropa
Aa caApxl4TexHqKe
ycnoee xoje Aaje J l-l EnexrpovpeNaCp6uje, oneparop npeHocHorchcreMa peny6nr,txe
Cp6r.rje.Y npnnoryje 4ar 4oxyr,,lenr
rojr.r
rvrcy AerarbHorexHrlqKt4
o4pelegr,rnapaMerpr4
!1
ycnoBu,rj. npaeunarpalersa 3a AaneKoBoA.
Y nnaxy4arr ycnoB , y cKnaAyca npenopyKoM
TnO3 Jn E[C-a, ce Morynp xBarhrl,{
KaoycnoBr3a noA3eMHh
Aeo.
Crae o6palueava: flpr.trr,re46a
ce npnxBara.
O6palr,reav
he cmarparuAa cy npr4no3n
ys np roBopHaflnan y crBapr TexHur.txl4
ycnoBhr13Aarl4
o4 Jfl Enerrporvrpexa
Cp6raje
Crae Korurcuje:Kouucuja npfixBaracrae o6paf;neava.
3. 3A[UT[4TAKAEJIOBCKOrBOAA
3.1 Y geny rpace xabnoecKor
BoAaroja ce npocrrpe BaHperyn caHornogpyvja,(rj. ean
nocrojehux crasa, cao6pahajHr,rqa
r,t rporoapa), norpe6no je npe.qeu4erfiaAeKBarHy
3aur'try r.rsna4xa6loacKor KaHaflay BAAyycflyxHe crase xoja Moxe LlMarrlHaMeHy
brqllrnllcruvre cra3e !{flt4 LtlerathLura,a ucroBpeMeHo
6lr saututlrla xaoloecxe KaHane,
y:evrura.
Kaofi TpajHoo6enexrna lbr4xoB
noloxaj
railot pent BBaqa :T1p14
M%5
noflaxe y HeperynucaHo3eMfbrltlTeo3HaqTr4npocTop3a ,lHTepHycepBtlcHo-3auTr,lTHo
o4 4m o4Hocnono 2m ca cBaKecTpaHeoce nonaraFbanoA3eMHor
cTa3yy tlll4pt4Hl4
BoAaa
KojaMoxe vMarrtA cnoprcKo-pe
KpearuB
Hy$ynxquljy.

Cra a Kou r,tcr,rje
: Korr,l,rcujanplxBara craa o6pat1neava.
4. nPEflA3 CA nOA3EMHO|-HA HAA3EMHI4
AEO BOAA
4.1 V oeo[i]TpeHyrKy
ce He Morygarr ge$rnrarhBHa
rexHrqKapeuerua3a npefia3.flnasovr
rpe6a 4a ocraHepe3epBcaHnpocrop3a npefla3Ha 3eMrbh,ant/ tAAa ce Hafnac[ 4a he ce
aKoro rexHnqKa
npeABAl4r,tohuypagmvth npera3 Hacry6y.
AoKyMeHTaqr4ja
Crae o6palueava: flprame46a
ce He nprxBara.O6pafr,reav
Hn Ha xoju Havnuluje
ofpaHhqel-ba
peuleHJe
Be3aHa
3a TexHrqKo
Kojehe ce nprlMeHuTt4.
Aao
Grae Kouucuje:Kovraoajanphxearacraa o6pafyaeava.

5. ycfloB14,M14lurbEH>A
14cATflACHOCTH
5.1 lhax HeMaocHoBHeeuetreHTe4a 6ll rrrorao6rarr yceojeu.Eee rexHltttxtrxycnoBaJn
Ellc-a nornyuo je nenerurrnvHoycaajarn flnan 4eraruHe perynaqr,rje
BhcoKoHanoHcKor
BO.na.

Crae o6pafir,rnava:flpnrr,reg6a
ce nprlxBara.O6palr.leavje o6jacrrrao
cBoj craB y
tauxw2.1oBorAoKyMeHTa.
Crae Kouncrje: Kor'aracnja
nprxBara cras o6pa?1ueaua.
5.2 3aaoA 3a 3aurhry npr4poAeCp6r,lje:l4:Here .lt4ueHfiqey raqKrl 5. peu:erua Hncy
TexHuqKl4
hcnpaBHe.
BucoxoHa
nogcr<I4
BoAoBl4
HenoHcKof
Hraeoa
1'10kV cy eo4oera
xojrace
gncrpr,r6ylaaHe
yBoAeHajqeuhey
rpaHc$opruaropcKe
craHrll{eroje ce no npaBfinyHana3e
yHyrapk Hanepu+ephjr4
yp6anuxHacerba.Kaga6r,loB HaBoAt4
6nnn tawn, ue 6u ulr 6uno
'1
,43rpaAbe
AaneKoBoAa10 kV, o6anpoM.qay fpaAy HeManpocropao4 .100unu 200m 6ea
o6jeKra.llpopavyHnua,anv t etcnephi/leHTanHo
MepeFbrra Ha Ben[KoM6pojy o6jeraraJfl
EMC-a je noKa3aHoAa cy eneKrpt4LtHo
norbe
MarHerHar,tr4yxqr,rja
BaH 3auJTHTHor
KOpl4AOpa
nornyHo 3aHeMaprbBt4.Tarole ucnop caMhx npoBoAHr4Ka
3a ABOCI4CTeMCKe
BoAoBe[ 6ype cry6oae Beh 3a B ct4HyB.B m epe4nocrr norba cy Ma$e oA rpaHnqHl4x
BpeAHocl43a 3oHenojavaHeocerrbr4Bocrl4.
JFI Enarrporvpex<a,
AWtnH[3 roAhHa, aKoHe
nocrojn Haq oHaflHhHopMarB 3a 3oHe BaH O6nacr[ nojavaneocerrbrlBocrt4
cnpoBoAt4
y
rBeHo
oAfoBopHy
nonrrt4Ky
3rpaAlbl4
BoAoBa.
y
3a cee BoAoBe fpaAcKl4M
Apyr
t4
npnrpaAcKl4M
o6nacruua,LtKaAace He paA o 3oHaMa
nojavaueocerrbhBocrt4
nprauersyje
rexHrLlKapeueba Kojao6e36ebyjyBpegHocrl4
eneKlpt4qHot MarHerHornolt a KaoAa ce
paAn o 3oHaManoJaqaHeocerrbr4Bocrn,Tj. eneKTpl4qHo
no.rbeAo 2 kVlm MarHerHa
ilHpyKaqnja
Ao 40 uT. Taxofe, oBocy objeKnlKojnnoAexy:axoucrojperynar Bl4o npoqeHu
yr qa1aHa xhBorHy cpeAuHy,Te he KoMnnerHa
npo6fleMar(a 3HarHo4eraruunje6lrru
rexHl4qKe
Aara Kpo3143paAy
AoKyMeHraUhje.
Craa o6paflreaqa: Ip MeA6aje HejacHa.
O6palraeau3axreBaAoAarHoo6jauueue
og Jfl EnerrpoupexaCp6nje.
-----Cra'e
Kouucrje: Kouncnja o6aBe3yjeo6patJhBaqaflnana ga nphMeHr,tBaxehfi
perynaruByH3AoMeHayruqajaHaxrBorHy cpeAhHy.
3aKoHcKy

o46paHe:O6palreav Hrje 4ocraelro3axree ogroeapajyheueojnon
5.3 Murlr,rcrapcreo
LleHTpy.
florpe6noje n HeonxogHo
Aa ce nouarbeAoAarHh3axreB.
Crae o6patlreava:[1pulreg6a
ce nprxBara..!o4aruu
aaxreehe 6rrr nocrar.
Crae Korr,lucuje:
KovucujanprxBara craa o6pa[uaava.
xa6noecxuft4
uHSpacrpyxrypeca noAseMHrlN,r
eogoruje
5.4 Jyropocrac:YxranarseracoBopHe
y
BaxHoAa ucnpaBHo
6y4e nraHnpaHo Sasuruapa4el1nana.Vtstux
u3y3erHo
Aa ncnpaBHo
ga je cacraaHr4eo
pa3nora,norpe6Hoje 4a ce Jl-l EMC-yAocraBh,qncxxojnje Haee4eH
ycnoBa,raxo 6u ce npoBepunarexH qKapeurebayKprlrarsa napanenHoreofietua.
Crae o6pallneava: flpnve46a ce npuxeara.O6palraav he 4ocraarrll TpaxeHe
no,[aTKe.
Kourcuja npuxBaracrae o6paflueava.
Crae Kornrucuje:
5.5 Tarole je norpe6no npn6aenruAoAarHeycnoBe,carnacHocrt4u lvr,rurueuaroju cy
BoAoBa:
cacTaBHt'l
Aeo nflaHoBaB coKoHanoHcKhx
- JKfl Bo,qoso4u ranaru:aqujaHnru,
3arree he 6nrr nocnat.
ce np!'txBara.
Crae o6pat3reava:l-lpr.rueg6a
- J l-lAupexquja3a 43rpaAlbyrpaga Hrua,
- Jl-l Cp6rja rac (y cnyvajynoAeJbeHe
HaAflexHocrn
ca Jyropocracou),
Crae o6pallreava: llprueg6a ce He npr4xBara.Jyropocracje :a,qyNen:a
MpexyHanoApyqjyrpaAa.
auqu5yttu)yfaca u racoBoAHy
- Hk1C,
Craa o6paf;reava: flptttrlep6ace He np xBara
-.Qrperroparq B nHorBa3AyxonnoBcrBa,
Crae o6patlaeava: flpuvegba ce npllxBara.3arree he 6uru nocnar.
- JN PTC
ce He npl{xBara
Crae o6paflraaqa: flprlrr,teAba
- Jfl Eruncuoua
rexHnKa
Crae o6paflreava: [1puveg6ace np xBara
- TenerovCp6uja.
Crae o6pafir,reava:flpnrrreg6ace Henp xBara.Ycnoancy eeh u:4arn.
c r.rje: Kouucuja npuxBara crae o6palueava.
Crae Kor',,|ta
6. HAMEHA3EMrbtlIUTA, HAqilH PEIUABAI-bAt4MOBtlHCKl,lXOAHOCA

_

nojacanog:euHorBoAaHeMoxe sagpNal.lcaoj
3eMrbuuray oKBhpy3aLJTr.4THor
6.1 HanaeHa
je
nocrar jaeHanoepurua h y AenoBfiMa
rAero
OHa
uopa
nnauou
HaBeAeHo.
craryc Ka(o
_ caAqEuJe.
O6palusau3axreBaAoAarHoo6jaLuuerue
Crae o6palr,reava:llpuveg6aje Hejacria.
o4 Jfl EnerrpoupeNaCp6uje.
eg6 y.
Cra e Kov rac r.rje : Kot',tttc utja n p ux Bara n p u tra

6.2 flnasovrje npegarleuo$opnarparue
napqena3a LLJaxroBe.
florpe6Hoje uaaecrn4a he
goxyveHraqrjaAarh npeqn3He
reK AerarbHopa:pafleHarexHrlqKa
grueHanjeuaxroBa
p,eSv,aucarv,
ga
jaaHa
Taxole,
oao
rpe6a ocraHe
noapulHa.
Aerarbe.
Crae o6palluaava: lipr.rrvreg6a
ce AenhN4l4qHo
npHXBara.
O6palraeavnu aa xojvt
HavnuHrje Aao orpaHnqet6a
Be3aHa3a rexHrrtKopeujerberoje he ce npnMeHhr ceM
MaKcrlMaflHrx
ArlMeH3hja3a ulaxre y Uhrby 3aurnre oKoflHnxo6jexara t4 npocropa.
O6palueaunpe4naxeh Aa ce y nnaHyHa cBhMruecrhMa
y reKcryanHoM
peny flnaHa
"nornyHa excnponpnjaqrjao4HocHonpaeo rpajHor 3ay3eha"3aMeHnca
pe.ieHLrqa
peqeHrqoM
"excnpo
nprjaqnjaogHocHo
npasorpajHor:ayaeha".
Crae Kouncrje: Kovrcuja npuxBaracrae o6pallreara.
6.3 flnaHonje npeganleuo Soprr,rnpan'e
napqera 3a nocraBrbaFbe
cry6Hl,lxMecra.H sa
je4aHsncoxoHanoHcK
y
paAh
Cp6rr'jn
ce He
ce
AaleKoeop
$opvnparuenapqena.Cry6oera
ycnocTaBrbabeM
nocTaBlbajy
npaBacryN6eHocrr,a napqere ue rvrersajy
BnacHl4ulTBo
Hl4Tt4
y KoMnrerHoM
HaMeHy
ocranoMAeny BaHcaMorcryoHoruecra. V npaBt4nnMa
rpafje|ba3a
Hag3eMHfiBOACy AaTrl AeTarbHL,!1,1
OnrlCril.

Crae o6paflueava: flpr,t"leg6ace Aerr4Mr4qHo
nphxBara.O6palr,teavce Hecraxe ca
ga ce "Hrr,sa jegan BrlcoKoHanoHcK
KoHcraraq[joM
y Cp1njn ce He pa4
AaneKoBoA
y
y
napqefia"
npeAlaxe
ce
Kao
I
craBy
6.2
nnaHyHa cBhMMecruMay
Aa
+opMrlpalbe
quja ognocHonpaao rpajuor
reKcryanHorir
raja
4eny l-lnaxa peL{enrqa"nornyHaexcnponp
"excnponpnjarlraja
3ay3eha"3aN4eH11
ca pegeH Llorl,l
oAHocHo
npaeorpajuor 3ay3eha".
Crae Kov u craje: Korvl.rcujan prxBara 6rae o6paf1r,raa,ra.
7. t4HTETPnCAHA
EKOnOIUKA
iqo3BOnA
7.1 pnaaeruarue
uHTerphcaHl4x
eKoror.uxr4x
Ao3Boflace Hn no jeguov eaxoHcKoM
AoKyMeHry
Hepagrl3a oayBpcryo6jeKara,
re urje jacHoHaocHoBy
veraje ro flnanonnpeABht1eHo.
Crar o6pa[neava: flpr.tuep6ace np xBara. O6palraeavhe na6aquruoBaj Aeo
rexcra rojn npeAcraBrba
rexHurrKy
rpeurKy

CraeKoruncnje:
Korvrrcrja
flp xBaracrae o6patlueava.
8.IOEATHAHANOMEHA
B.'1Y rexcrynraHanoctojuAeo3a Kojnyonure uujejacHooA rryAce oBAeHaurao
r Haulra

ce oAHoch:,,Kog4ena nocrojehrxqenhqHo-pelxeTKacThx
cTyboBaKojrl6[, HaKoH
KoHTpone,
je
Mornr/Aa nphxBareHoBenpoBoAHnxe
npeganleHa :aveua oureheHnxlr gorpajannx
xoHcrpyxqnje
AeroBa, Kao h 3aLrJr4Ta
+ap6abeM. 3a apunpauo 6eroHc(e reMerbe
npegBtjeHoje vlruherue t 3au.lrvraBoAoornopHr4M
uarepnjanrua. flpoeepa y3eMrbelba
^cTyooBa,
- . , ^ ^ ^ ^ ooyxBaTa KoHTponycTaba

HcTanaq)AJe
vl MaKcnManHeBpeAHocTt4
oTnopHocTl4

--n:erorren'-a;---Y--cnyvajy rorp@nojaqeEe

n-cToj6hE-

y3eMrbrBaqa-.
Craa o6palnaava: Flpnuep6ace gennul4qHonprlxBara.O4rlocr ce Ha Aeo
AaneroBoAaHaKoHHreroBotv3nasa 3 TC Hr,tru2 u na nocrojehy rpacy quMe ce

crape cry6oBe.O6paluaav npeAnaxeAa ce y
HBecruropyAaje MoryhHocrAa r4cKopr4cTt4
y6aqra
rercr "nocrojeher
tlecre peqeHhqe
AaneKoBoAa".
oBajAeoreKcTaHaKoH
Graa Kor',acuje:Kovrcuja npHXBaracrae o6paluaava.
9. vnA3 BOEOBA v rS Ht4ul 2 t4 TS Ht4tll 6
rexH qKa
9.1 KaKoje naqpr nnaHaypeleH tl Aar HajaBH yB A npe Herouro cy 3aBpLleHa
norpe6uoje r:uenrlt ooyxeare
aropcKecraHr4qe,
peuelba npu**yu"*, y o6e rpa Hc$opN.4
aropcKecraHt4qe,a y cKnaAyca AarllM fpaQ qKrM
nnaHoBaHa ynacKyy o6e rpa Hc$opN,l
np!.1no3uMa.
crae o6pafiraeava:[1puueg6ace 4ennunqHonphxBaTa.obpalltaav np xBara
Hayfla3yy TC HuLu
3OHeAafieKOBoAa
3aujrl4rHe
nonylena TexH qKapeueFbah npoul!..1peFbe
e : Kotaltcr,rjan p hxEraracrae o6pafln eava.
Crae Kor,aracr.rj
g.2 Ha ynasyy TS Hilru 6 je norpe6Hoo6e36eAt1rl4
tlll4punpocropo63rpoMHaAeQnHncaHe
ycnoBenorpe6nornonynpeuHKa Kp B He aa o6a xa6na Taxole, y oBoMrpeHyrKynA
jyrorato* ner,rra
ynacKaBoAoBay nocrpojerue'
npeqh3Hyreor,rerprajy
4e6ranr,rcaHy
llprane46ace He npuxBara.oopalneav cMarpaAa He nocToje
crae o6paFjuBa.{a:
3oHe
TexH rtKt4 3aXTeBtlrojlr ycnoersaBajyAoAaTHOnpoulIpe$e 3aUJTl4rHe
HuKaKBr4
BoAaHaYna3Y
noA3eMHor
Y TC Httu 6.
npnxBaracraB 06pat1uBaqa'
KoMt4cuja
Crae Kor,araoaje:
:axear o6supou ua
KOMnneKcaH
g.3 YeoflerseABa HoBaBoAa y TS HIArn2 ie h3y3eTHo
y nocrpojeisy
X
norba
geSllnracanux
cno6ogH
nocrojehy eHeprercKycrpyKrypy. 36or
o6yxBaray cKnaEyca AaT M peuerbeM.oea nnaHMopaAa
no.pe'6r,oje llsepur,rfl,r
AonyHe
'h3Melura|-ba
nocrojehnx Bo.qoBa,y cnyuajy Aa Hrie Mofyhe
npeABrlAl4 eBeHryanHa
cea norpebHapacrojaua.
TexH qxr4ycKnaAurt4
Crie o6pat'aeaua: [lpnuegba ce npuxeara. O6palueaq np xBara noHyleHa
xaoy ravru 9.1.
TexHqKapeuehbah npenopyKe
Kovncuja nphxBaracrae o6palueara'
Crae Korraucraje:
ycMeoje cyrepcao Aa
npuMeAoe
noAHoct4oqa
Ha ceAnnquKonrucrajenpeAcraBHul(
ce flnaHoMoMoryh saana peanuaaqja TlnaHa.
ce nphxBara.
Crae o6palraeara:flpr,lve46a
KoM cuja np xBara craB o6panHBaqa'
Crae Korvrr,tcr'rje:
je 4a je cyvuparsejaeHoryBuAay Haqpr
je unanoaeKorr,r
r,r
c ra
o6palhBaqnflaHayno3Hao
(lz1sao4
lla
roAt4He
KorvrrcrjeoA 12.Q2.2014.
nraHa o6iBrbeHona 49. ceAHLll-.114
npe,qMerHbr
(a
06-30912014
6pr'4
3
3an
cH
VfiB)A
on 12.02.2014.rognaevt
6p. 06-22812014
3anr4cHuKa
!l
ce.qHuqaKaKo6u ce AoAaTHonpvl]a14,r6ycnoBtl: JKfl "Har,rccyc",Jfl Et,lucnonarexHuKa
ycnoB
Ma,
npeMa
y
PC. Kaxo npncrurnlIM
Be3eu [upeKTopaTaqhBunHorBa3AyxonnoBcTBa
n ofpaHhqe|bay oAHocyHa nnaHcKo
3axreBa
noce6Hqx
HeMa
peq Ma o6patluBaqan.naHa,

nraH ynyrrl y Aarby npoqeAypy
peulette,o6paF;hBaq
npeAraxe KonncnjrAa npeAMerHtl
aoHouelba.
yBhAa y pacnoroxl4By
Ha cepHnqnKouuctlje 3a nraHoBe HaKoHHenocpeAHof
o6pa:roxersao6palnaavannaHa,cyM paba JaBHor
4oxyueHraqr.rjy,HanpeAHaBeAeHor
ysvt1av pacnpaBe,
KovncnlajeAoHenacne4ehh:
oqe*yje aa l'lAP KoMnrexcarpa$ocrauuqe 110/10kV ,,Hnu
3arruyvax:Koruraoaja
110 kV y Hr,ruy,ye o6aaeoyo6palreava
6" ca npraxruyrrHr4M
ABocrpyK M naneKoBoAoM
npon caHeycrloBe3a goHouerue,4aje
KoMtlcie, ,4cnyH'aBa
Aa nocrynhno cyrecrrjauL,ta
HannaHtl npeAnaxecxynurr,tunryala Aa hcTt4
AoHece.
Ml,lUJrbeH,e
no3r4ThBHO

'raHihAymxo,Anr

Kouncnja:
Po4oity6 Mnxajnoanh
Mnporuy6CraHrosh

lyuau [lerxoeuh

Cno6oAasMuqrh
MapaPauroenh
r|e,t h
Hr.lxona
[yLurqa [IJeroBhh
Cno6oganfpoepa
3A NNAHOBE
KOM14C'IJA

11np

YNPABA3A NNAHNPAbEH

143TPAtrISY
HAI.IENHTK
npq$ gp Cno6o4auM ieHxoerlh
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6
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6
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A
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A
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1:2500

A
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7574152.91
7574150.78
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7

3

2
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9
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2
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Y
4798255.38
4798248.01
4798245.33
4798203.77
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4798268.61
4798270.28
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4798335.30
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X
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7574179.25
7574167.08
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7574168.38
7574179
7574166.48
7574164.89
7574163.79
7574162.31
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3

1.5
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/10 kV
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110 kV

1:1000
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OZNAKA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
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16
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18
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22
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26
27
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30
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39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
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52
53
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OZNAKA

H

7574210.27
7574210.30
7574210.30
7574214.95
7574233.30
7574227.01
7574227.01
7574279.20
7574331.38
7574373.59
7574415.86
7574571.20
7574602.07
7574621.07
7574674.91
7574707.94
7574719.87
7574729.15
7574744.62
7574854.95
7574930.57
7574976.26
7575138.87
7575160.79
7575198.24
7575353.03
7575403.97
7575417.57
7575435.78
7575491.20
7575547.01
7575572.62
7575584.09
7575609.70
7575690.28
7575755.40
7575795.19
7575834.78
7575878.39
7575914.41
7575959.41
7575990.20
7576037.75
7576102.05
7576118.98
7576145.46
7576160.43
7576176.57
7576191.45
7576205.93
7576222.41
7576242.55
7576257.01
7576269.62

4798286.55
4798350.30
4798354.97
4798354.53
4798352.80
4798347.07
4798287.41
4798348.45
4798347.52
4798349.39
4798358.32
4798386.38
4798387.63
4798385.79
4798378.92
4798366.57
4798361.49
4798356.53
4798344.18
4798283.36
4798259.57
4798246.01
4798222.45
4798216.09
4798219.19
4798202.73
4798201.02
4798201.52
4798203.33
4798213.06
4798228.26
4798237.11
4798235.24
4798244.08
4798271.94
4798292.29
4798299.51
4798303.13
4798302.91
4798298.41
4798289.01
4798279.08
4798259.12
4798219.52
4798204.47
4798180.34
4798167.71
4798153.23
4798139.87
4798126.21
4798110.36
4798092.17
4798079.27
4798067.86

U
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57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
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80
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82
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84
85
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/10 kV

V
-

H

7576279.03
7576291.49
7576322.88
7576383.77
7576395.04
7576411.93
7576423.34
7576472.50
7576528.43
7576544.96
7576561.88
7576611.52
7576661.15
7576678.75
7576699.48
7576711.17
7576720.48
7576732.54
7576777.85
7576815.37
7576861.19
7576962.56
7576986.65
7577064.63
7577156.35
7577207.65
7577259.30
7577307.97
7577356.69
7577383.55
7577421.94
7577470.61
7577553.30

U

OZNAKA

4798059.50
4798048.73
4798021.50
4797973.54
4797962.99
4797949.01
4797940.52
4797903.44
4797861.23
4797849.19
4797836.49
4797798.57
4797760.66
4797746.82
4797733.92
4797728.51
4797725.59
4797720.76
4797701.81
4797690.04
4797685.14
4797679.90
4797679.25
4797677.37
4797668.03
4797664.10
4797664.60
4797671.32
4797680.76
4797690.75
4797704.73
4797722.55
4797721.02

US1
US2
US3
US4
US5
US6
US7
US8
US9
US10
US11
US12
US13
US14
US15
US16
US17
US18
US19
US20
US21
US22
US23
US24
US25

OZNAKA

H

7577695.73
7578178.81
7578324.06
7578483.45
7578636.68
7578812.04
7579100.80
7579297.03
7579387.89
7579252.16
7578930.43
7578918.60
7578961.95
7579041.84
7579081.93
7579177.48
7579207.49
7579214.96
7579281.59
7579414.21
7579394.42
7579433.46
7579443.44
7579312.62
7579270.76

6

/10 kV

B

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

B

U

H

7574206.28
7574206.30
7574279.43
7574331.33
7574373.08
7574415.09
7574570.76
7574602.19
7574621.51
7574675.88
7574709.42
7574721.60
7574731.36
7574746.85
7574856.54
7574931.74
7574977.12
7575139.72
7575161.20
7575198.32
7575207.60
7575353.31
7575403.96
7575417.30
7575435.23
7575490.33
7575545.83
7575572.27
7575583.73
7575608.39
7575689.03
7575754.44
7575794.65
7575834.61
7575878.65
7575915.06
7575960.44
7575991.59
7576039.58
7576104.44
7576121.66
7576148.09
7576163.06
7576179.24
7576194.16
7576208.68
7576225.14
7576245.23
7576259.69
7576272.29
7576281.67
7576294.11
7576325.43
7576386.38

4798322.23
4798359.37
4798352.45
4798351.52
4798353.37
4798362.25
4798390.37
4798391.64
4798389.77
4798382.83
4798370.29
4798365.10
4798359.88
4798347.51
4798287.05
4798263.40
4798249.93
4798226.37
4798220.13
4798223.21
4798222.09
4798206.72
4798205.03
4798205.51
4798207.30
4798216.97
4798232.08
4798241.22
4798239.35
4798247.86
4798275.74
4798296.18
4798303.48
4798307.13
4798306.91
4798302.36
4798292.88
4798282.84
4798262.69
4798222.75
4798207.45
4798183.34
4798170.73
4798156.21
4798142.81
4798129.11
4798113.29
4798095.15
4798082.24
4798070.83
4798062.51
4798051.75
4798024.59
4797976.57
110 kV

6

110 kV

3

OZNAKA

H

4797718.45
4797544.80
4797454.08
4797373.18
4797280.43
4797184.31
4796994.52
4796944.06
4796854.41
4796194.82
4795976.45
4795789.95
4795697.74
4795731.96
4795872.79
4795906.79
4795899.26
4795984.82
4796188.97
4796833.46
4796886.12
4796891.38
4796808.87
4796125.60
4795886.23

110 kV

-

U

OZNAKA

U

H

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
/10 kV

7576397.68
7576414.40
7576425.74
7576474.91
7576530.80
7576547.34
7576564.30
7576663.59
7576681.05
7576701.38
7576712.62
7576721.82
7576734.05
7576779.23
7576816.19
7576861.50
7576962.72
7576986.75
7577064.89
7577156.70
7577207.78
7577259.00
7577307.31
7577355.60
7577382.17
7577420.57
7577469.36
7577470.60
7577472.49
7577514.76
7577553.65
7577553.11
7577514.68
7577472.57
7577471.85
7577423.32
7577384.93
7577357.77
7577308.62
7577259.59
7577207.51
7577155.99
7577064.38
7576986.54
7576962.40
7576860.87
7576814.55
7576776.48
7576731.02
7576719.13
7576709.73
7576697.58
7576676.45
7576658.69

4797965.99
4797952.15
4797943.72
4797906.63
4797864.44
4797852.41
4797839.67
4797763.82
4797750.10
4797737.45
4797732.25
4797729.36
4797724.46
4797705.57
4797693.97
4797689.13
4797683.90
4797683.25
4797681.36
4797672.01
4797668.10
4797668.59
4797675.27
4797684.62
4797694.51
4797708.49
4797726.35
4797726.71
4797726.96
4797725.95
4797736.02
4797706.03
4797717.94
4797718.95
4797718.75
4797700.97
4797687.00
4797676.89
4797667.37
4797660.60
4797660.10
4797664.04
4797673.37
4797675.25
4797675.91
4797681.15
4797686.10
4797698.05
4797717.06
4797721.82
4797724.77
4797730.39
4797743.54
4797757.50

3

OZNAKA
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162

U

H

7576559.47
7576542.59
7576526.04
7576470.09
7576423.92
7576424.38
7576418.14
7576403.14
7576402.02
7576401.67
7576386.97
7576378.01
7576361.42
7576351.75
7576351.46
7576320.33
7576288.87
7576276.39
7576266.95
7576254.34
7576239.88
7576219.68
7576203.17
7576188.75
7576173.90
7576157.81
7576142.82
7576116.31
7576099.65
7576035.91
7575988.81
7575958.39
7575913.75
7575878.13
7575834.95
7575795.73
7575756.36
7575691.53
7575611.01
7575584.80
7575573.26
7575548.24
7575492.01
7575436.32
7575417.85
7575403.97
7575352.76
7575206.70
7575198.17
7575160.67
7575138.13
7574975.40
7574929.40
7574853.52

4797833.30
4797845.98
4797858.02
4797900.25
4797935.07
4797939.83
4797944.29
4797956.18
4797956.86
4797957.13
4797968.41
4797974.90
4797988.09
4797996.24
4797993.90
4798018.42
4798045.70
4798056.49
4798064.88
4798076.29
4798089.19
4798107.44
4798123.32
4798136.93
4798150.26
4798164.69
4798177.33
4798201.50
4798216.30
4798255.55
4798275.33
4798285.13
4798294.47
4798298.91
4798299.13
4798295.54
4798288.40
4798268.14
4798240.30
4798231.26
4798233.10
4798224.45
4798209.14
4798199.37
4798197.52
4798197.02
4798198.74
4798214.14
4798215.17
4798212.06
4798218.52
4798242.09
4798255.75
4798279.62

6

OZNAKA
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176

/10 kV
110 kV

U
7574742.56
7574727.07
7574718.14
7574706.27
7574674.11
7574620.62
7574601.96
7574571.64
7574416.63
7574374.10
7574331.44
7574278.98
7574231.01
7574231.40

6

H
4798340.75
4798353.11
4798357.88
4798362.93
4798374.99
4798381.82
4798383.62
4798382.40
4798354.40
4798345.41
4798343.52
4798344.45
4798348.99
4798322.58

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

/10 kV
110 kV

/10 kV
110 kV

/10 kV
110 kV

/10 kV
110 kV

/10 kV
110 kV

1-176

US1-US25

1-87

110 kV

1:2500

1-176

US1-US25

1-87

110 kV

1:2500

1-176

US1-US25

1-87

110 kV

1:2500

1-176

US1-US25

1-87

110 kV

1:2500

1-176

US1-US25

1-87

110 kV

1:2500

a

/10 kV

/10 kV

46 - E - 13

a

/10 kV

46 - E - 13

a

/10 kV

46 - E - 13

a

46 - E - 13

/10 kV

46 - E - 13

)

)

)

)

)

3.5

3.5

3.5

3.5

6

6

/10 kV
110 kV

A

110 kV

1:1000

/10 kV

46 - E - 13

