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Урбанистички пројекат за изградњу ДВ 35kV МХЕ “Шљивовица” – РП “Препран”

1. УВОДНИ ДЕО
1.1. Повод и циљ израде урбанистичког пројекта
Повод – Урбанистички пројекат се ради за потребе инвеститора “Hydro
Goleša“ д.о.о. из Прибоја које планира изградњу прикључног вода 35 кV МХЕ
„Шљивовица“ до РП „Препран“ КП 3570, 3485, 946/1, 4011, 986/2 и 986/1 КО
Касидоли на територији општине Прибој а који се налази у границама
Просторног плана Општине Прибој (Сл. Лист Општине Прибој бр. 2/12).
У циљу што веће искористивости природних потенцијала за производњу
електричне енергије са једне стране и заштите животне околине са друге
стране, општи је тренд изградње постројења за производњу електричне
енергије из обновљивих извора. Фирма “Hydro Goleša” д.о.о. Прибој је у фази
изградње мале хидроелектране “Шљивовица” која се гради на водотоку реке
Љутина. Према раније издатим Условима ЕПС Дистрибуције, место прикључка
ове електране је на напонском нивоу 35 kV и то у изводној ћелији РП 35kV
”Препран”, до које је потребно изградити 35kV вод. Прикључни вод 35kV се
кабловски прикључује у изводној ћелији 35kV у будућој МХЕ “Шљивовица”,
одакле иде до првог стуба, где прелази у надземни вод. Надземна деоница иде
све до стуба бр.14, односно до места где сада иду кабловски водови који се
своде у РП “Препран“. Од овог места вод опет прелази у подземни и иде
трасом постојећих каблова. Прелазак каблова преко реке до РП“Препран“ ће
бити изведен кроз раније постављену кабловску канализацију, односно кроз
остављене резервне цеви.
Циљ израде урбанистичког пројекта је стварање законских и планских услова
за прецизније дефинисање правила уређења и грађења прикључног
енергетског вода 35 кV у складу са планом вишег реда – Просторним планом
Општине Прибој (Сл. Лист Општине Прибој бр. 2/12)
1.2. Правни и плански основ за израду урбанистичког пројекта
Правни основ за израду урбанистичког пројекта је:
- Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 72/09 и 81/09 –
испр.,64/10 - одлука УС и 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 одлука УС, 54/13 решење УС, 98/13 – УС, 132/2014, 145/2014-УС и
83/18)
Остала законска регулатива од значаја за урбанистички пројекат прикључног
енергетског подземног кабловског вода 35 кВ:
- Закон о енергетици (Сл.гласник РС бр 145/2014)
- Стратегија развоја енергетике до 2015. године (Сл.гласник РС бр.
44/05)
- Закон о водама (Сл.гласник РС бр. 30/10)
- Закон о заштити животне средине(Сл. гласник РС бр. 110/04 , 36/09 ,
36/09 - др. закон, 72/09 - др. закон);
- Закон о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС"
број110/04);
- Закон о пољопривредном земљишту ("Сл. гласник РС", бр. 62/2006);
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-

-

-

Закон о јавним путевима ("Сл. гласник РС ", бр. 101/2005, 123/2007,
101/2011 и 93/2012);
Закон о безбедности и здрављу на раду ("Сл.гласник РС" бр101/2005);
Правилник о техниким нормативима за изградњу надземних
електроенергетских водова ,називног напона до 1kV ("Сл.лист СФРЈ"
број 65/88,и "Сл.лист СРЈ" број 18/92);
Правилник о техничким нормативима за погон и одржавање
електроенергетских постројења иводова (Сл. лист СФРЈ" број 41/93);
Правилник о техничким нормативима за заштиту електроенергетских
постројења од пренапона "сл. лист СФРЈ" број 7/71,44/76);
Правилник о општим мерама заштите на раду од опасног дејства
електричне струје у објектиманамењеним за рад, радним просторијама
и градилиштима ("Сл. гласник РС" број 21/89);
Правилник о техничким нормативима за заштиту електроенергетских
постројења и уређаја од пожара("Сл.гласник РС" бр70/94);
Правилник о дозвољеном нивоу буке у животној средини ("Сл.гласник
РС" бр54/92);
Правилник о изради пројекта геолошких истраживања ("Сл. лист СФРЈ"
број 26/84 ); и сл.

Плански основ за израду урбанистичког пројекта је:
- Просторни план Општине Прибој (Сл. Лист Општине Прибој бр. 2/12).
1.3. Граница и обухват урбанистичког пројекта
Урбанистички пројекат за изградњу прикључног енергетског вода 35 кV МХЕ
„Шљивовица“ до РП „Препран“ КП КП 3570, 3485, 946/1, 4011, 986/2 и 986/1 КО
Касидоли на територији општине Прибој обухвата трасу енергетског вода у
дужини од 681,6м подземно и 768,8м надземно.
Граница урбанистичког пројекта је уз трасу енергетског вода дефинисана је у
појасу од 30м (шира зона заштите – по 15 метара обострано од осе
далековода).
Граница Урбанистичког пројекта захвата делове пацела као и целе парцеле на
катастарској општини Касидоли. Приказана је на графичком прилогу
„Катастарско - топографски план са приказом границе Урбанистичког пројекта“
као и на свим осталим графичким прилозима. Урбанистичким пројектом
обухваћене су следеће катастарске парцеле: КП 3570, 3485, 946/1, 4011, 986/2
и 986/1 КО Касидоли.
1.4. Достављена и прибављена документација
За потребе израде урбанистичког пројекта коришћена су коначна управна
документа надлежих институција у складу са Законом о планирању и изградњи
и то:
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Решење о одобрењу за прикључење објекта за производњу електричне
енергије МХЕ „Шљивовица“, 8М.7.0.0-Д.09.21.-324206/1-2018 од
19.11.2018. год, ЕПС Дистрибуција Д.О.О.– огранак Ужице
Технички услови, 130-00-УТД-003-53/2019-003 од 28.01.2019. год,
Електромрежа Србије Београд
Технички услови, 26186/3-2019 ЕХ од 29.01.2019. год, Телеком Србија
Услови за пројектовање и прикључење - Сагласност, 27/19 од 21.01.2019.
год, ЈП за уређење грађевинског земљишта и развој Прибој
Решење о издавању водних услова, 04/2 број 325-1/19 од 14.01.2019. год,
Општинска управа Прибој
Информација о локацији, 350-7/2019, од 21.03.2019. год, Општинска
управа Прибој
Услови, 935-7941/19-1 од 26.03.2019. год, ЈП „Путеви Србије“

За потребе израде урбанистичког пројекта за изградњу прикључног
енергетског вода 35 кV инвеститор је обезбедио следећу документацију:


Идејно решење, Биро за пројектовање и инжењеринг "Примитивес"
Београд

1.5. Катастарско топографски план
За потребе израде урбанистичког пројекта достављен је дигитални катастарски
план за парцеле преко којих пролази будући енергетски вод 35 кV од стране
инвеститора.
2. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ И УСЛОВИ ПЛАНИРАЊА
2.1. Постојеће стање изграђености предметне локације
Парцеле обухваћене урбанистичким пројектом су неизграђене и по врсти
земљишта су: пољопривредно, шумско и остало земљиште.
Део трасе кабловског вода који се планира подземно пролази кроз парцелу
Државног пута II А реда 194 Прилике – Катићи – Јасеново – Кокин Брод –
Рутоши – Прибојска Бања – Прибој – Саставци, на деоници 19404, између
почетног чвора 19102 Прибој и крајњег чвора 19202 Саставци.
Простор на коме се планира изградња или полагање кабла у потпуности је
неизграђен и обрастао аутохтоном вегетацијом. Сам простор пресеца неколико
некатегорисаних путева који служе за приступ пољопривредним и шумским
површинама са веома малим протоком возила. Предметни простор се не
налази унутар заштићеног подручја.
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2.2. Постојеће стање комуналне инфраструктуре
2.2.1. Снабдевање водом и одвођење употребљених и површинских вода
Водоводна мрежа као и мрежа фекалне и атмосферске канализације на
предметном подручју као и ни у широј околини нису изграђени.
2.2.2 Снабдевање електричном енергијом
На простору који је предмет овог урбанистичког пројеката, а који се ради за
потребе полагања и изградње каблова напонског нивоа 35kV нема подземних
енергетских инсталација које би условиле неке посебне услове при полагању
планираних каблова.
На основу добијених података од предузећа Телекома Србија преко локације
која је предмет овог УПа нема никаквих инсталација.
Од оператера мобилне телефоније нису добијени подаци о антенским
стубовима али исти и не утичу на полагање предметних каблова. Увидом на
терену таквих објеката и нема у близини предвиђене трасе за полагање кабла.
2.2.3 Снабдевање топлотном енергијом
Локација није опремљена никаквим системом грејања нити у планираном
објекту постоји потреба за системом грејања.
2.3. Условљеност из урбанистичке документације
Простор обухваћен овим урбанистичким пројектом налази се у обухвату
Просторног плана Општине Прибој.
У просторном плану Општине Прибој према рефералној карти 1 „Планирана
намена простора“ за простор Касидоли намена земљишта на локацији
енергетски вод 35 кV je пољопривредно, и земљиште под шумом.
У заштитним зонама далековода или постројења забрањена је изградња
стамбених, угоститељских и производних објеката, a евентуална изградња
испод и у близини далековода условљена је Техничким прописима за изградњу
надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV (Сл.
лист СФРЈ бр. 65/88 и сл.СРЈ бр.18/92). Обавезна је израда елабората, у коме
се даје тачан однос предметног далековода и објекта који ће се градити, уз
задовољење горе поменутих Техничких прописа. За добијање сагласности за
градњу објеката испод и у близини далековода потребна је сагласност
управљача.
Заштитне зоне – појасеви:
 Далековод 10 kV Минимум 5m, обострано од хоризонталне пројекције
далековода
 Далековод 35 kV Минимум 15m, обострано од осе далековода.
 Далековод 110 kV Минимум 25m, обострано од осе далековода.
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 Далековод 220 kV Увећава се у односу на водове 110кV за 0,75м
Целокупну електроенергетску мрежу и трафостанице градити на основу
главних пројеката у складу са важећим законским прописима.
Полагање каблова
Мрежу средњег и ниског напона треба реконструисати и градити на бетонским
стубовима са одговарајућим пресеком проводника. Прикључци индивидуалних
потрошача на нисконапонску мрежу по правилу се врше са кабловским снопом
X00/0-A 4x18 mm2 а по потреби и са кабловским водовима типа PP00/A или
ХP00/A одговарајућег пресека, зависно од снаге коју објекти ангажују.
Прикључци се остварују повезивањем мерно-разводног ормана (мро) у објекту
са водовима надзмне мреже ниског напона у свему према одредбама техничке
препоруке TP 13, ЕДСрбије. За важније саобраћајнице предвиђена је израда
јавне расвете по стубовима надземне мреже ниског напона угадњом
економичних светлосних извора као што су натријумове или метал-халогене
светиљке, које уз већу ефикасност ангажују мању снагу и потрошњу електричне
енергије. Извођење радова се врши на основу теничке документације израђене
сагласно техничким условима надлежне ЕД, уз примену важећих техничких
прописа и техничких препорука електродистрибуције Србије.
Код укрштања, приближавања, паралелног вођења, стубови надземне мреже
ниског напона могу се постављати уз саму ивицу коловоза саобраћајница или
колских улаза. Дубина укопавања енергетских каблова не сме бити мања од
0,7m за каблове напона до 10 kv, односно 1,1m за каблове 35 kv; Каблови се
могу полагати уз услов да су обезбеђени потребни минимални размаци од
других врста инсталација и то:
 0.4 m од цеви водовода и канализације
 0.5 m од телекомуникационих каблова
 0.8 m од гасовода у насељу
 1.2 m од гасовода ван насеља

Ако се потребни размаци не могу остварити, енергетски кабл се полаже у
заштитну цев, дужине најмање 2 m са обе стране места укрштања, или целом
дужином код паралелног вода при чему најмањи размак не може бити мањи од
0.3 m.
Није дозвољено паралелно вођење електроенергетских каблова изнад или
испод гасовода и цеви водовода и канализације. Код укрштања енергетског
кабла са телекомуникационим каблом, енергетски кабл се полаже испод
телекомуникационог, а угао укрштања треба да је мањи од 30°, што ближе 90°.
На прелаз преко саобраћајнице енергетски кабл се полаже у кабловску
канализацију, односно у заштитне цеви, на дубини минимално 0.8 m, испод
површине коловоза. Укрштање енергетског кабла са јавним путем изводи се
механичким подбушивањем трупа пута управно на осовину на дубини од 1,351,5m мерено од најниже коте коловоза до највише коте прописане заштитне
цеви у коју се кабл полаже.
Извођење надземних водова:




Изградња надземних нисконапонских водова изводи се према
Правилнику о техничким нормативима за изградњу надземних
нисконапонских водова (Сл. лист СРЈ бр. 6/92);
Нисконапонски самоносећи кабловски склоп (НН СКС) монтирати на
бетонске стубове са размаком до 40m. Изузетно НН СКС може да се
полаже и по фасади зграде;
Није дозвољено директно полагање НН СКС у земљу или малтер;
вођење водова преко зграда које служе за стални боравак људи треба
ограничити на изузетне случајеве, ако се друга решења не могу технички
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или економски оправдати (сматра се да вод прелази преко зграде и кад
je растојање хоризонталне пројекције најближег проводника у
неотклоњеном стању од зграде мање од 3m за водове до 20 kV, односно
мање од 5м за водове напона већег од 20 kV);
У случају постављања водова изнад зграда потребна је електрично
појачана изолација, а за водове изнад стамбених зграда и зграда у
којима се задржава већи број људи, потребна је и механички појачана
изолација;
Није дозвољено постављање зидних конзола или зидних и кровних
носача водова на стамбеним зградама;
Није дозвољено вођење водова преко објеката у којима се налази лако
запаљив материјал (складишта бензина, уља, експлозива и сл.); § На
пролазу поред објеката у којима се налази лако запаљив материјал
хоризонтална сигурносна удаљеност једнака је висини стуба увећаној за
3,0m, a износи најмање 15,0m;
Одређивање осталих сигурних удаљености и висина од објеката, као и
укрштање електроенергетских водова међусобно као и са другим
инсталацијама вршити у складу са Правилником о техничким
нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова
називног напона од 1 kV до 400 kV (Сл. лист СФРЈ бр. 65/88); и
Заштиту од атмосферског пражњења извести класичним громобранским
инсталацијама у облику Фарадејевог кавеза према класи нивоа заштите
објеката у складу са "Правилником о техничким нормативима за заштиту
објеката од атмосферског пражњења" (Сл. лист СРЈ бр. 11/96).

Услови за прикључење објекта на електроенергетску мрежу:
 Прикључак служи за напајање само једног објекта. У случају да се преко
једног огранка нисконапонске (НН) мреже напајају два или више објеката,
овај огранак се третира као НН мрежа;
 За сваки објекат може да се напаја само преко једног прикључка.
Изузетно, у случају двојног власништва стамбеног објекта,
електроенергетском сагласношћу могу да се одобре два прикључка;
 За извођење прикључка користи се СКС;
 Прикључак се може извести и подземно у случају тзв. већег потрошача;
 Прикључак се димензионише и изводи у зависности од очекиваног
максималног једновременог оптерећења на нивоу прикључка, начина
извођења НН мреже, конструкције и облика објекта, положаја објекта у
односу на НН мрежу;
 Место прикључења надземног прикључка је стуб НН вода (изузетно
зидна конзола или кровни носач ако су ови елементи упоришта НН вода);
 Надземни прикључак се изводи преко носача на зиду објекта, односно
преко крова објекта ако због мале висине објекта или неких других
разлога није прихватљиво извођење прикључка преко зида објекта; и
 Распон од места прикључења (стуб НН вода) до места прихватања на
објекту прикључка изведеног СКС-ом може да износи највише 30m. За
веће распоне обавезна је уградња помоћног стуба.
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3. ПЛАНИРАНО РЕШЕЊЕ
3.1. Услови изградње
Техничко решење изградње прикључног електроенергетског вода 35kV МХЕ
„Шљивовица“ до РП „Препран“ КП 3570, 3485, 946/1, 4011, 986/2 и 986/1 КО
Касидоли укупне дужине од 681,6м подземно и 768,8м надземно дато је у
Идејном пројекту које је саставни део овог УП. Траса прикључног кабл вода је
планирана преко следећих КП 3570, 3485, 946/1, 4011, 986/2 и 986/1 КО
Касидоли. Кабл вод 35kV служи за повезивање на
мрежу оператора
дистрибутивног система.
Опис кабловске трасе
Према раније издатим Условима ЕПС Дистрибуције, место прикључка ове
електране је на напонском нивоу 35 kV и то у изводној ћелији РП 35kV
”Препран”, до које је потребно изградити 35kV вод.
Прикључни вод 35kV се кабловски прикључује у изводној ћелији 35kV у будућој
МХЕ “Шљивовица”, одакле иде до првог стуба, где прелази у надземни вод.
Надземна деоница иде све до стуба бр.14, односно до места где сада иду
кабловски водови који се своде у РП “Препран“. Од овог места вод опет
прелази у подземни и иде трасом постојећих каблова. Прелазак преко реке ће
бити изведен кроз раније постављену кабловску канализацију, односно кроз
остављене резервне цеви. Вод се поставља у дужини од 681,6м подземно и
768,8м надземно.
Стубови
На предметној траси високонапонског 10kV вода користиће се
армиранобетонски стубови типа 12/315,14/400,12/1000 и 12/1600, као и два
челично решеткаста стуба за пресек проводника 70mm2.
Провера стабилности стубова вршена је према параметрима за проверу
стубова и важи за оптерећења која владају док је надземни високонапонски вод
35kV у погону. Међутим, при монтажи вода потребно је водити рачуна да се
стубови не оптерете већим оптерећењима од срачунатих, а компензацију већих
оптерећења која се јављају при монтажи вршити сидрењем или подупирањем.
На основу искуства са постојећих водова , усвојено је основно додатно
оптерећење од снега, леда и иња 1,0x0,18 d daN/m. и ветар 60daN/m.

Изградња далековода
Све радове на овом објекту треба да изведе стручна радна организација
регистрована за ову делатност, а надзор ће вршити одговарајуће стручно лице.
Пре почетка радова на овом далеководу потребно је да извођач радова открије
и обише трасу и ако су од времена пројектовања до извошења радова
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изграшени нови објекти да исте унесе и прилагоди објекат прописима и новим
условима. После овога преконтролисати правац трасе исколчити и проверити
да ли има неких одступања у односу на трасу дату у пројекту, те уколико буде,
благовремено, пре почетка градње, обавести пројектанта и с њим иста отклони,
па тек онда отпочне градњу.
Исто тако, уколико у току извошења радова дође до потребе измене извесних
детаља у пројекту које неће битно утицати на промену основне концепције
пројекта ове промене се могу извести само уз сагласност надзорног органа, док
за веће измене пројекта мора се имати сагласност пројектанта.
Дозволу за градњу издаје одговарајући општински орган.
Евентуално пуштање објекта у пробни рад се може остварити у складу са
важећим законом о изградњи и планирању објеката.
Такође израда техничке документације, грашење, надзор и пуштање у рад
морају бити у складу са претходно поменутим законом.
Избор кабла
Предвиђена је примена два основна типа кабла 35 kV:
а) Трожилни кабл са алуминијумским проводницима и изолацијом од нарочито
импрегнисаног папира (получврсти компаунд), са оловним плаштом, арматуром
од две челичне траке и антикорозивном заштитом од слојева јуте и битумена
(SRPS N.C5. 020), тип NPO 13-AS.
б) Једножилни или трожилни кабл са алуминијумским проводницима и
изолацијом од умреженог полиетилена, са слабопроводним слојем (екраном)
испод и изнад изолације, са електричном заштитом од бакарних жица и трака,
са водозаптивним слојем и спољњим полиетиленским плаштом (SRPS
N.C5.230), тип XHE 49-A.
По избору пројектанта изабран је кабл типа 3 x XHE-49-A 1x95mm2 ,35kV.
Слободно полагање енергетског кабла у земљу
Предвиђа се слободно полагање енергетског кабла у земљу, у кабловски ров
чије димензије зависе од називног напона кабла, врсте земљишта, као и броја
каблова положених у исти ров.
Нормална дубина рова у који се полаже кабл износи:
- 1,1 m за каблове 35 kV.
Одступања су дозвољена на мањим дужинама при укрштањима са другим
кабловима и инсталацијама, као и у случајевима неповољних услова полагања
(на пример: каменито тло). Такође се мора узети у обзир и планирана кота
терена.
Уколико се због разних препрека и инсталација кабл полаже на мањој дубини,
треба предвидети додатну заштиту кабла од механичких оштећења (на пример:
полагање у заштитним цевима, бетонским каналетама, и сл.).
Кабл се полаже у ров у средини слоја постељице дебљине 20 cm. За
постељицу се користи шлАвгустак гранулације до 4 mm који поседује добре
карактеристике одвођења топлоте (на пример: “Моравац”). Као постељица се
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може користити и ситнозрнаста земља (из откопа или допремљена), под
условом да не садржи грађевински шут, камење, блато или земљу загађену
хемикалијама.
Кабловски ров се копа као отворени ров. Само у случају укрштања кабла са
трамвајском или железничком пругом, као и са путем или улицом на којима се
не сме ометати саобраћај, буши се отвор за цев кроз коју се провлачи кабл. У
урбаним насељима ови радови морају се вршити изузетно пажљиво због
могућности оштећења других инсталација.
Кабл се полаже вијагаво, тако да је дужина кабла до 2% већа од дужине трасе.
Ради сигурности пешака и возила, ископан кабловски ров мора бити видљиво
обележен. Улази у куће и пословне просторије треба да имају одговарајућа
премошћења.
Затрпавање кабла врши се, по правилу, земљом из откопа, у слојевима до 0,3
m, при чему за први слој који се ставља изнад постељице треба користити
ситнозрнасту земљу. Слојеви земље се појединачно набијају механичким
набијачима. Најмања збијеност земље у рову треба да буде 92% (SRPS
U.B1.038).
На укрштањима кабловског вода са водотоком обезбедити стабилност обала и
дна водотока и непроменљиве хидрауличке параметре режима течења, уз
поштовање услова који произилазе из карактеристика водотока, режима
течења, проноса наноса, евентуалних ерозивних процеса и друго. Подземна
укрштања предвидети најкраћим растојањем при чему одстојање од темена
заштитне цеви, од дна корита не сме бити мање од 1,5м.
Код паралелног вођења кабловског вода са водотоком трасу предвидети, по
могућности ван граница водног земљишта, односно ван корита за велику воду
водотока, које је одређено урезом стогодишње велике воде.
Динамика и технологија извођења радова не сме да угрози прописани квалитет
вода водотока и мора да омогући несметан режим вода и вученог наноса.
Обележавање каблова:
Предвиђено је обележавање:
- кабла
- кабловске трасе
Кабал се обележава оловним обујмицама на којима је утиснут тип, пресек
напонског кабла, година полагања и број кабловског протокола. Обујмице се
постављају на растојању од 5 метара. Код кабловских завршница и спојница
поставити кабловске таблице са назнаком типа кабла, пресека , напона и имена
објекта у коме се налази други крај кабла.
На површини земље постављају се ознаке кабл трасе и спојница и то два типа
у зависности од тога да ли се ради о регулисаном или нерегулисаном терену.
Ознаке на нерегулисаном терену (за који се сматра предметни терен на овом
пројекту) се постављају на растојању од 25-30 метара и на свакој промени
правца.
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При затрпавању кабла, дуж целе трасе треба поставити пластичне
упозоравајуће траке и то при полагању кабла на регулисаним површинама
постављају се по једна упозоравајућа трака на 0,4м изнад кабла а при
полагању кабла на нерегулисаном терену постављају се по две упозоравајуће
траке од којих прва на 0,3м а друга на око 0,5м изнад кабла. Пластична
упозоравајућа трака треба да буде црвене боје и ширине најмање 0,1м.
Опис паралелног вођења са државним путем и мере заштите
ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ПУТУ
Назив државног пута ИИА реда:
Деоница пута:

Прилике - Катићи - Јасеново - Кокин Брод Рутоши - Прибојска Бања - Прибој -Саставци
Државни пут IIA reda br.194 Priboj –Sastavci
između čvorova 19102 i 19202 deonica: 19404

Стационажа 19102

78.031

Стационажа 19202

93.326

Растојање између чворова
(дужина деонице):
Координате саобраћајних
чворова:
19102
Прибој

15.295

19202
Саставци

Y=7 381 760.398
X= 4 826 459.534
Z=399.195
Y=7 373 308.677
X=4 824 834.993
Z=406.710

Предвиђено је да пројектовани кабловски вод 35kV иде паралелно са
државним путем IIA реда број 194 (Прибој -Саставци) између чворова 19102 и
19202, почев од стационаже 91.519км до стационаже 91.935км.
Гледано у смеру раста стационаже пута, кабловски вод 35кВ полази од РП
35кВ “Препран”, одакле креће приступним путем до путног појаса државног пута
IIA реда бр.194 на стационажи км 91.519 и скреће улево.
Од ове тачке, кабал се полаже слободном површином између асфалта (у
графичкој документацији назначено као граница пута) и границе путне парцеле
бр.4011, све до парцеле 946/1, где кабал излази на бетонски стуб и прелази у
надземни вод 35кВ. Ова тачка је и крај паралелног вођења кабла са путем и у
питању је стационажа 91.935 км.
Паралелно вођење кабловског вода са путем ће се извести слободним и
постављањем кабла у кабловски ров, сем на делу где се кабал највише
приближава путу, а то је на деоници од стационаже 91.735 км до стационаже
91.788 км, где кабал поставити у коруговану, савитљиву, HDLPE цев, пречника
Ф 110mm.
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У кабловски ров, који је дубок око 110цм, кабал се полаже тако што се изнад
инсталације поставља слој песка од 10 цм, а затим заштитни слој песковитошљунковитог материјала стабилизованог цементом (цементна стабилизација
са 80-100 кг цемента на кубни метар материјала) од 10-20 цм, и четири позор
траке са ознаком “кабал 35кВ”. Цементна стабилизација мора бити сабијена
набијачем типа »жаба«, затрпавање рова изнад цементне стабилизације
извршава се у слојевима уз сабијање набијачем типа »жаба« како би се
постигла потребна збијеност и спречило накнадно слегање профила терена. По
завршетку радова профил путног појаса вратити у првобитно стање, а вишак
материјала из ископа одвести на најближу депонију.
Ситуациони планови паралелног вођења , попрични профили и детаљи су
дати у приложеном ИДР.
3.1.1. Однос према постојећој вегетацији на локацији
Увидом у Централни регистар заштићених прородних добара којим управља
Завод за заштиту природе Србије констатовано је да се простор где је
планирано постављање електроенергетског вода 35 кV не налази унутар
заштићеног подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите, као и
да се не налази у просторном обухвату еколошке мреже нити у простору
евидентираних природних добара.
3.1.2. Парцелација и регулација
Грађевинска парцела за изградњу и полагање кабла формира се у складу са
чланом 69. Закона о планирању и изградњи - Посебни случајеви формирања
грађевинске парцеле.
С обзиром да се кабл вод простире на више катастарских парцеле, то се
грађевинска парцела за њега формира у складу са чланом 69 Закона о
планирању и изградњи, тј. од делова катастарских парцела 3570, 3485, 946/1,
4011, 986/2 и 986/1 КО Касидоли.
Имовински односи за парцеле су решени.
Парцелацију, препарцелацију, као и исправку граница ових парцела могуће је
урадити накнадним пројектом тек након усвајања овог Урбанистичког пројекта,
а у складу са Законом о планирању и изградњи и Правилником о садржини,
начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања.
3.1.3. Услови за зелене површине и партерно уређење комплекса
У оквиру локације слободне и зелене површине уредити поштујући
урбанистичке и пејзажно-архитектонске параметре процентуалног учешћа
површина под зеленилом у односу на изграђене површине. Избор и примену
биљних врста ускладити са општим условима средине, пешацким
комуникацијама и околним пејзажом, водећи рачуна о повезивању са околним
зеленилом у јединствен систем. Користити аутохтоне врсте дендрофлоре и
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применити пејзажни стил уређења, приблизан природном изгледу околног
простора.
3.2. Начин прикључења на комуналну инфраструктуру
3.2.1. Саобраћај
Због морфологије терена који се пружа Државни пут II A реда бр 194 Прилике –
Катићи – Јасеново – Кокин Брод – Рутоши – Прибојска Бања – Прибој –
Саставци, деоница пута 19404 Прибој – Саставци, и због делимичног
одступања фактичког стања на терену од стања по катасру, на одређеним
деоницама није могуће испоштовати минимално растојање од крајње тачке
попречног профила пута од 3,00 m за полагање каблвода у ров.
Наиме, на појединим краћим деловима трасе, приказаним у ситуацијама и
карактеристичним профилима у графичком делу пројекта, где није могуће
испоштовати растојања од минимум 3,0 метра од крајње тачке профила, ров у
који се полаже цев PE Ø 110 mm, а кроз коју се после провлачи
електроенергетски кабал, трасира се по дну путног јарка уз даљу ивицу од пута,
уз примену посебних мера заштите електроенергетских и путних објеката. У
овом случају предвиђен је ископ рова ширине максимално од 25 cm. Кабловска
инсталација (cev PE Ø 110 mm) се поставља на повећаној дубини односно
минимум 1,2 метра од горње ивице цеви до доње коте од нивелете одводног
јарка.
Као посебна мера заштите на тим деоницама, кабловска инсталација се
поставља у додатној заштитној цеви или се изнад инсталације поставља слој
песка од 10 cm, a затим заштитни слој песковито-шљунковитог материјала
стабилизованог цементом (цементна стабилизација са 80-100 kg цемента на
кубни метар материјала) од 10-20 cm, и позор трака са ознаком “ПТТ” на дубини
од 30 cm од доње коте одводног јарка. Цементна стабилизација мора бити
сабијена набијачем типа »жаба«, затрпавање рова изнад цементне
стабилизације извршава се у слојевима уз сабијање набијачем типа »жаба«
како би се постигла потребна збијеност и спречило накнадно слегање профила
одводног јарка. По завршетку радова профил путног јарка вратити у првобитно
стање, а вишак материјала из ископа одвести на најближу депонију.
Из добијених услова ЈП „Путеви Србије“ бр. 953-7941/19-1 од 26.03.2019.
године, неопходно је испоштовати следеће:
Планска решења ускладити са важећим законским прописима, Законом о
путевима, Законом о планирању и изградњи и важећим плановима вишег реда.
Предвидети и обезбедити заштитни појас и појас контролисане изградње тако
да први објекти високоградње морају бити удаљени минимално 10,00 м од
ивице заштитног појаса државног пута II реда.
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Придржавати се и планско решење ускладити са Општим условима за
постављање инсталација поред и испод државног пута, као и са условима за
укрштање и паралелно вођење инсталација са државним путем, а који су
саставни део издатих Услова ЈП „Путеви Србије“ из Београда.
Од стране ЈП за уређење грађевинског земљишта и развој Прибој, које је
управљач општинских, некатегорисаних путева и улица на територији општине
Прибој, добијени су услови бр. 27/19 од 21.01.2019. год, којим је неопходно
испоштовати следеће:
У заштитном појасу јавног пута, може да се гради, односно поставља, водовод,
канализација, топловод и други слични објекти, као и телекомуникациони и
електро водови, инсталације, постројења и слично, по претходној сагласности
управљача пута. Траса инсталација мора се пројектно усагласити са
постојећим инсталацијама поред и испод предметних путева.
Подземни каблови, бетонски стубови, као и сва остала надземна инсталација
се могу поставити само ван коловозне површине (коловоз, тротоар и банкина)
на оним парцелама које се користе као путно земљиште, а у надлежности су
Дирекција за изградњу Прибоја .Сви прелази преко путног земљишта морају се
урадити искључиво подбушивањем како не би дошло до оштећења коловозних
и тротоарских површина.
Општи услови за постављање подземних инсталација:
 Заштитна цев мора бити пројектована на целој дужини између крајњих
тачака попречног профила пута, увећана за по 3м са сваке стране
 Минимална дубина подземних инсталација и заштитних цеви од најниже
котеколовоза до горње коте заштитне цеви износи 1,5м.
 Минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви испод
путног канала за одводњавање (постојећег или планираног) од коте дна
канала до горње коте заштитне цеви износи 1,2м
Услови за паралено вођење инсталација са предметним путем:
 Инсталације морају бити постављене минимално 3м од крајње тачке
попречног профила пута
 На местима где није могуће задовољити услове из предходног става,
мора се испројектовати и извести адекватна заштита трупа предметног
пута.
 не дозвољава се вођење инсталација кроз локације које могу бити
иницијалне за отварање клизишта (насип, усек, јарак и сл)
Услови за надземно укрштање:
 Електрични стубови, од спољне ивице земљишног појаса пута, морају
бити постављени на растојању које не може бити мање од висине стуба.
 Потребно је обезбедити сигурносну висину од минимум 7м, рачунато од
горње ивице нивелете коловоза до најнижег проводника, при
најнеповољнијим температурним условима.
Код извођења радова водити рачуна о:
Раскопавање у зони ван коловозне површине
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Материјал из ископа мора бити одмах уклоњен, а ради физичке заштите
радова и учесника у саобраћају неопходно је ров оградити адекватном
дрвеном оградом. Земљане радове изводити тако да се материјал из
ископа не растура и додатно не прља коловоз или затворени систем за
одводњавање атмосферских вода.

Затрпавање у зони ван коловозне површине
 Инсталација која се полаже у ров, мора бити положена на носивом и
обрађеном тлу, на “јастуку” од ситнозрног некохерентног материјала
(песак), у целој ширини рова. Дебљина “јастука” треба да буде 10-20cm.
Зона око инсталација и зона до 30cm изнад инсталација, насипа се
некохерентним
материјалом у слојевима до 15cm и сабија
одговарајућим ручним алатом-лаким механичким средством. Затрпавање
рова у зони испуне извести погодним некохерентним материјалом у
слојевима до 30cm, при чему се сваки слој посебно збија. Збијање до 1m
изнад инсталација вршити лаким средствима (ручни сабијачи, “жабе”,
вибро плоче, лаки статички и вибро ваљци), а преко 3m могу се
користити тешка средства за збијање (тешки статички и вибро ваљци,
јежеви). У “погодан некохерентни материјал” сврставају се некохерентни
крупнозрни добро гранулисани песковити шљункови (чист “моравац”),
једнолично
гранулисани
пескови и
шљункови
са
степеном
неравномерности U10, дробљени камен крупноће до 30mm (U6) и
кохерентни материјал са учешћем шљунковито-дробљеног материјала
30%.
 За контролу квалитета материјала којим се врши затрпавање зоне
испуне у саобраћајници неопходно је приложити доказе о извршеним
испитивањима коришћеног материјала (гранулометријски састав;
границе консистенције; садржај органских и сагорљивих материја).
Уграђивање и степен збијености материјала у саобраћајници контролише
се методом одређивања запреминских тежина насутог материјала (балон
тест, метода песка, метода цилиндром, нуклеарна метода), као и другим
методама (пенетрациони тест + CBR). Одређивање модула стишљивости
на завршном нивоу зоне испуне може се вршити динамичким апаратом.
Захтевани модул стишљивости на коти постељице коловоза је
minMs=40Mрa. Насипање рова у зони испуне извести до горње површине
постојеће коловозне конструкције.
 Радове на
контроли збијености материјала у зони испуне и на
испитивању модула стишљивости у зони коловозне конструкције изводи
акредитована лабораторија по избору и о трошку инвеститора, а у
присуству представника ЈП за уређење грађевинског земљишта и развој
Прибој. Контролу извођења радова из ове сагласности, врши
представник ЈП за уређење грађевинског земљишта и развој Прибој.


Након полагања инсталација у ров, а пре отпочињања радова у зони
испуне, инвеститор радова мора да изведене радове пријави
Републичком геодетском заводу-Служба за катастар непокретности,
ради евидентирања насталих промена. Подносилац захтева је обавезан
да ЈП за уређење грађевинског земљишта и развој Прибој обавести о
дану и часу отпочињања радова по издатој сагласности најкасније осам
дана пре отпочињања радова ради вршења контроле на њиховом
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извођењу. О почетку радова на вршењу свих контролних испитивања и
радова у зони коловозне конструкције, ради присуствовања, ЈП за
уређење грађевинског земљишта и развој Прибој обавештава
инвеститор најкасније три дана пре испитивања.
За несолидно изведене радове по овој сагласности у зони инсталација, зони
испуне и у зони коловозне конструкције одговорност носи инвеститор радова.
Гарантни рок за изведене радове је две године од дана пријема истих од
стране ЈП за уређење грађевинског земљишта и развој Прибој. Све евентуалне
штете које ЈП за уређење грађевинског земљишта и развој Прибој може имати
у току извођењу или у гарантном року, по основу извођења радова из ове
сагласности падају на терет подносиоца захтева.
3.2.2. Хидротехничке инсталације
Неће бити потребе за пијаћом и техничком водом, а самим тим ни за
санитарним просторијама и санитарним чвором.
Атмосферске воде упућивати на слободне зелене површине.
3.2.3. Електроенергетика
Прикључни електроенергетски вод 35kV МХЕ „Шљивовица“ до РП „Препран“ КП
3570, 3485, 946/1, 4011, 986/2 и 986/1 КО Касидоли изводи се са каблом 3x
XHE 49-А 1x 95мм2, 35kV. Полагање кабла ради се у складу са Решењем о
одобрењу за прикључење. Укупна дужина вода је 681,6м подземно и 768,8м
надземно.
Према раније издатим Условима ЕПС Дистрибуcије, место прикљуčка ове
електране је на напонском нивоу 35 kV и то у изводној ћелији РП 35kV
”Препран”, до које је потребно изградити 35kV вод.
3.2.4. Прикупљање и евакуација комуналног отпада
Рад и управљење опремом ће се изводити потпуно аутоматизовано тако да
нема посаде која би на локацији условила продукцију комуналног отпада.
У фази реализације као последица извођења грађевинских радова настаће
мање количине грађевинског отпада и шута, вишка земље, који ће се
организовано прикупљати и евакуисати са локације преко надлежног
комуналног предузећа или у договору са њим.
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4. МЕРЕ И УСЛОВИ ЗАШТИТЕ
4.1. Мере и услови заштите животне средине
При изради Урбанистичког пројекта поштоване су основне мере и услови
заштите животне средине:
На предметној локацији, није планирана делатност која угрожава квалитет
животне средине, производи буку или непријатне мирисе;
На предметној локацији, није планирана изградња која би могла да
наруши или угрози основне услове живљења суседа или сигурност
суседних објеката;
Обезбеђено је прикључење планираног објекта
инфраструктуру, у складу са законским прописима;

на

комуналну

Обезбеђено је одвожење и евакуација комуналног отпада, на законом
прописан начин.
4.2. Мере заштите природних и културних добара
У оквиру предметног подручја нема заштићених природних добара а простор
није део међународно значајних подручја. Предметно подручје није део
Еколошке мреже Србије, а нема ни објеката геонаслеђа.
На предметној локацији нема регистрованих културних добара, ни
археолошких налазишта.
Обавеза је инвеститора извођења радова, сходно члану 99. Закона о заштити
природе (“Службени гласник РС”, број 36/2009 и 88/2010), да уколико у току
извођења радова наиђе на природно добро које је геолошко – палеонтолошког
или минералошко –петролошког порекла, а за које се претпоставља да има
својство споменика природе, о томе обавести министарство надлежно за
послове животне средине и да предузме све мере како се природно добро не
би оштетило до доласка овлашћеног лица. На основу члана 109. Закона о
културним добрима („Службени гласник РС“, број 71/1994), обавеза извођача
радова је да уколико наиђе на археолошко налазиште или археолошке
предмете, одмах прекине радове и обавести надлежни завод и да предузме
мере да се налаз не оштети, не уништи и да се сачува на месту и у положају у
коме је откривен.
4.3. Мере заштите од елементарних и других непогода
Заштита од пожара
Потребно је предвидети следеће мере заштите од пожара и експлозије:
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Ширину коловоза, радијус кривина и нагибе успона улица и приступних путева у
складу са важећим Правилником о техничким нормативима за приступне
путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна возила.
Посебно обратити пажњу на:
- саобраћајно решење за безбедно и прописно кретање ватрогасних
возила из Ватрогасног дома до објекта,
- предвидети могућност приступа (приступне саобраћајнице) за ватрогасна
возила објекту,
- минималне слободне ширине коловоза и радиус кривина по наведеном
правилнику.
При пројектовању потребно је применити одредбе следећих правилника:
- Правилника о техничким нормативима за заштиту електроенергетских
постројења и уређаја од пожара (Сл.лист СФРЈ бр.74/90).
- Правилника о техничким нормативима за електроенергетска постројења
називног напона изнад 1000В (Сл.лист СФРЈ бр.4/74).
- Правилника о техничким нормативима за погон и одржавање
електроенергетских постројења и водова (Сл.лист СРЈ бр.41/93).
- Правилника о техничким нормативима за изградњу надземних
електроенергетских водова називног напона од 1 кВ до 400кВ (Сл.лист
СФРЈ бр.5/88 и Сл.лист СРЈ бр.18/92).
- Правилника о техничким нормативима за заштиту објеката од
атмосферског пражњења (Сл.лист СРЈ бр.11/96).
Објекти ће бити пројектовани и изграђени у складу са важећим законским
прописима и условима које прописује надлежно Министарство.
У фази изградње и експлоатације објекта инвеститор је обавезан да предузме
све неопходне противпожарне мере и да их посебно детаљно обради у
одговарајућем противпожарном елаборату. Такође, сви запослени, и у фази
изградње и у фази експлоатације објекта, морају бити адекватно обучени и
опремљени за правовремено и ефикасно деловање у оваквим ситуацијама.
Предузетим мерама превентивне заштите од пожара, експлозије и удеса, које
су у складу са важећим законским прописима, обезбедиће се сигурност и
поузданост људи, имовине и животне средине.
Заштита од поплава
Појава поплава се не очекује.
Заштита од интереса за одбрану земље
На подручју овог УП-а нема посебних услова за прилагођавање потребама
одбране земље, осим општих услова да се у правилима уређења и изградње
примењују прописани нормативи, критеријуми и стандарди у складу са Законом
о планирању и изградњи, уз примену свих подзаконских аката који регулишу
ову област.
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4.4. Мере енергетске ефикасности
При пројектовању и изградњи објекта обавезна је примена правила Правилника
о енергетској ефикасности зграда („Сл. гласник РС“, бр. 61/2011).
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5.

СПРОВОЂЕЊЕ

Овај Урбанистички пројекат спроводи се директним издавањем Локацијских
услова и Грађевинске дозволе (у складу са Законом о планирању и изградњи),
на основу Услова уређења и изградње овог Урбанистичког пројекта.
Урбанистички пројекат се доставља општинској управи општине Прибој Одељењу за урбанизам, грађевинарство, стамбено-коуналне и имовинско –
правне послове, на потврђивање да је урађен у складу са Просторним планом.
Пре потврђивања, општинска управа општине Прибој - Одељење за урбанизам,
грађевинарство, стамбено-коуналне и имовинско –правне послове, организује
јавну презентацију у трајању од седам (7) дана и прибавља Извештај који
сачињава Комисија за планове општине Прибој.
Урбанистички пројекат представља основ за издавање локацијских услова.

Одговорни урбаниста
Мирјана Ћирић, дипл.инж.арх.
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МХЕ "Шљивовица"
PROJEKTANT:

INVESTITOR:

ARHI-DOM PROJEKT PRIBOJ
Direktor:

Priboj

Odgovorni projektant

Granica UP i dispozicija
objekata
Saradnici:

Razmera:

Datum:

List br.

1 : 2000

Februar, 2019.

2

SRPS N.C1.351-50/8-Al/C

Max. nap. = 8.50 [daN/mm2]

2

3

14/400
2xPSI 36
Hk=10.50
Hv=10.50

1

UZC-2004
DZp/Z
Hk=11.00
Hv=11.00

12/1600
/Zp
Hk=8.00
Hv=8.00

PROJEKTANT:

142.63

78.37

INVESTITOR:

ARHI-DOM PROJEKT PRIBOJ

221.00

Direktor:

Priboj

Odgovorni projektant
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и

UZDUŽNI PROFIL DV-a
35kV

ка
ма

2

3

0°56'54"
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вода
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пози

Saradnici:

Razmera:

Datum:

List br.

2000:500

Februar, 2019.

3.1

з
кли
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те

ција

пози
раде

е зг
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маш

SRPS N.C1.351-70/12-Al/C

Max. nap. = 9.00 [daN/mm2]

4
UZC-2004
DZp/Z
Hk=11.00
Hv=11.00

3
UZC-2004
DZp/Z
Hk=11.00
Hv=11.00

PROJEKTANT:

270.44

ARHI-DOM PROJEKT PRIBOJ

270.44

Direktor:

4

Priboj

Odgovorni projektant

UZDUŽNI PROFIL DV-a
35kV

1'5"

11°3

0°56'54"

3

INVESTITOR:

Saradnici:

Razmera:

Datum:

List br.

2000:500

Februar, 2019.

3.2

SRPS N.C1.351-50/8-Al/C

4

5

UZC-2004
Z/Z
Hk=11.00
Hv=11.00

12/315
PSI 36
Hk=8.50
Hv=8.50

Max. nap. = 8.50 [daN/mm2]

6
12/315
PSI 36
Hk=8.50
Hv=8.50

7
12/1600
Z/Z
Hk=8.00
Hv=8.00

8
12/1600
/Zp
Hk=8.60
Hv=8.60

PROJEKTANT:

99.55

72.17

45.32

59.72

ARHI-DOM PROJEKT PRIBOJ

276.76

Direktor:

11°31'5"

4

5

6

7

INVESTITOR:

Priboj

Odgovorni projektant

UZDUŽNI PROFIL DV-a
35kV

8

Saradnici:

Razmera:

Datum:

List br.

2000:500

Februar, 2019.

3.3

GLEDANO OD 19202 KA 19201!

granica puta

granica puta

PROFIL 1 - 91.519 km

3,6

kabal 3xXHE 49-A 1x95mm2, 35kV
presek kabla: Ф 75mm

GLEDANO OD 19202 KA 19201!

granica puta

granica puta

PROFIL 2 - 91.535 km

3,33

kabal 3xXHE 49-A 1x95mm2, 35kV
presek kabla: Ф 75mm

GLEDANO OD 19202 KA 19201!

granica puta

granica puta

PROFIL 3 - 91.575 km

3,37

kabal 3xXHE 49-A 1x95mm2, 35kV
presek kabla: Ф 75mm

GLEDANO OD 19202 KA 19201!

granica puta

granica puta

PROFIL 4 - 91.615 km

3,0

kabal 3xXHE 49-A 1x95mm2, 35kV
presek kabla: Ф 75mm

GLEDANO OD 19202 KA 19201!

granica puta

granica puta

PROFIL 5 - 91.655 km

3,69

kabal 3xXHE 49-A 1x95mm2, 35kV
presek kabla: Ф 75mm

GLEDANO OD 19202 KA 19201!

granica puta

granica puta

PROFIL 6 - 91.695 km

3,28

kabal 3xXHE 49-A 1x95mm2, 35kV
presek kabla: Ф 75mm

GLEDANO OD 19202 KA 19201!

granica puta

granica puta

PROFIL 7 - 91.735 km

3,0

kabal 3xXHE 49-A 1x95mm2, 35kV
presek kabla: Ф 75mm

GLEDANO OD 19202 KA 19201!
PROFIL 8 - 91.615 km

2,09
kabal 3xXHE 49-A 1x95mm2, 35kV
u korugovanoj HDPE cevi,
presek instalacije: Ф 110mm

GLEDANO OD 19202 KA 19201!

granica puta

granica puta

PROFIL 9 - 91.775 km

2,0

kabal 3xXHE 49-A 1x95mm2, 35kV
presek kabla: Ф 75mm

GLEDANO OD 19202 KA 19201!
PROFIL 10 - 91.655 km

6,08
kabal 3xXHE 49-A 1x95mm2, 35kV
u korugovanoj HDPE cevi,
presek instalacije: Ф 110mm

GLEDANO OD 19202 KA 19201!

granica puta

granica puta

PROFIL 11 - 91.815 km

7,57

kabal 3xXHE 49-A 1x95mm2, 35kV
presek kabla: Ф 75mm

GLEDANO OD 19202 KA 19201!

granica puta

granica puta

PROFIL 12 - 91.855 km

7,41

kabal 3xXHE 49-A 1x95mm2, 35kV
presek kabla: Ф 75mm

GLEDANO OD 19202 KA 19201!

granica puta

granica puta

PROFIL 13 - 91.895 km

5,70

kabal 3xXHE 49-A 1x95mm2, 35kV
presek kabla: Ф 75mm

GLEDANO OD 19202 KA 19201!

granica puta

granica puta

PROFIL 14 - 91.935 km

3.10

kabal 3xXHE 49-A 1x95mm2, 35kV
presek kabla: Ф 75mm

GLEDANO OD 19202 KA 19201!

granica puta

granica puta

PROFIL 15 - 91.975 km

6,59
kabal 3xXHE 49-A 1x95mm2, 35kV
presek kabla: Ф 75mm

GLEDANO OD 19202 KA 19201!

granica puta

granica puta

PROFIL 16 - 92.015 km

6,59
kabal 3xXHE 49-A 1x95mm2, 35kV
presek kabla: Ф 75mm

GLEDANO OD 19202 KA 19201!

granica puta

granica puta

PROFIL 17 - 92.055 km

4,5
kabal 3xXHE 49-A 1x95mm2, 35kV
presek kabla: Ф 75mm

GLEDANO OD 19202 KA 19201!

granica puta

granica puta

PROFIL 18 - 92.095 km

2,17
kabal 3xXHE 49-A 1x95mm2, 35kV
presek kabla: Ф 75mm

INVESTITOR:

PROJEKTOVAO:
PR BIRO ZA PROJEKTOVANJE I IN ENJERING

HYDRO GOLE ŠA d.o.o. PRIBOJ

"PRIMITIVES" BEOGRAD

PEČAT:
NAZIVOBJEKTA:

IME I PREZIME
Odg.projekt:
Broj licence:
Crtao:
RAZMERA

%

POTPIS

DV
NAZIV PROJEKTA:

Radoje Petrović, dipl.el.ing.

4 - PROJEKAT

ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA

350 071403

VRSTAPROJEKTA:

Radoje Petrović, dipl.el.ing.

IDEJNO RE ŠENJE (IDR)

NAZIV CRTEŽ A:

BETONSKI STUB TIPA 12/315 ZA RASPORED
PROVODNIKA U TROUGLU

DATUM:

Februar 2019.

BROJ CRTEŽ A:

4.1

INVESTITOR:

PROJEKTOVAO:
PR BIRO ZA PROJEKTOVANJE I IN ENJERING

HYDRO GOLE ŠA d.o.o. PRIBOJ

"PRIMITIVES" BEOGRAD

PEČAT:
NAZIVOBJEKTA:

IME I PREZIME
Odg.projekt:
Broj licence:
Crtao:
RAZMERA

%

POTPIS

DV
NAZIV PROJEKTA:

Radoje Petrović, dipl.el.ing.

4 - PROJEKAT

ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA

350 071403

VRSTAPROJEKTA:

Radoje Petrović, dipl.el.ing.

IDEJNO RE ŠENJE (IDR)

NAZIV CRTE ŽA:

BETONSKI STUB TIPA 12/1000 ZA RASPORED
PROVODNIKA U TROUGLU

DATUM:

Februar 2019.

BROJ CRTE ŽA:

4.2

INVESTITOR:

PROJEKTOVAO:
PR BIRO ZA PROJEKTOVANJE I IN ENJERING

HYDRO GOLE ŠA d.o.o. PRIBOJ

"PRIMITIVES" BEOGRAD

PEČAT:
NAZIVOBJEKTA:

IME I PREZIME
Odg.projekt:
Broj licence:
Crtao:
RAZMERA

%

POTPIS

DV
NAZIV PROJEKTA:

Radoje Petrović, dipl.el.ing.

4 - PROJEKAT

ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA

350 071403

VRSTAPROJEKTA:

Radoje Petrović, dipl.el.ing.

IDEJNO RE ŠENJE (IDR)

NAZIV CRTE ŽA:

BETONSKI STUB TIPA 12/1600 ZA RASPORED
PROVODNIKA U TROUGLU

DATUM:

Februar 2019.

BROJ CRTE ŽA:

4.3

INVESTITOR:

PROJEKTOVAO:
PR BIRO ZA PROJEKTOVANJE I IN ENJERING

HYDRO GOLE ŠA d.o.o. PRIBOJ

"PRIMITIVES" BEOGRAD

PEČAT:
NAZIVOBJEKTA:

IME I PREZIME

POTPIS

DV
NAZIV PROJEKTA:

Odg.projekt:

Radoje Petrović, dipl.el.ing.

4 - PROJEKAT

Broj licence:
Crtao:
RAZMERA

350 071403

VRSTAPROJEKTA:

Radoje Petrović, dipl.el.ing.

IDEJNO RE ŠENJE (IDR)

%

NAZIV CRTEŽ A:

TEMELJ NOSEĆEG STUBA 12/315

ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA

DATUM:

Februar 2019.

BROJ CRTEŽ A:

4.4

INVESTITOR:

PROJEKTOVAO:
PR BIRO ZA PROJEKTOVANJE I IN ENJERING

HYDRO GOLE ŠA d.o.o. PRIBOJ

"PRIMITIVES" BEOGRAD

PEČAT:
NAZIVOBJEKTA:

IME I PREZIME

POTPIS

DV
NAZIV PROJEKTA:

Odg.projekt:

Radoje Petrović, dipl.el.ing.

4 - PROJEKAT

Broj licence:
Crtao:
RAZMERA

350 071403

VRSTAPROJEKTA:

Radoje Petrović, dipl.el.ing.

IDEJNO RE ŠENJE (IDR)

%

NAZIV CRTEŽ A:

TEMELJ UGAONOZATEZNOG STUBA
12/1000 i 12/1600

ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA

DATUM:

Februar 2019.

BROJ CRTE ŽA:

4.5

1 упозоравајућа трака; 2 земља набијена у слојевима; 3 кабл; 4 постељица.

INVESTITOR:

PROJEKTOVAO:
PR BIRO ZA PROJEKTOVANJE I IN ENJERING

HYDRO GOLE ŠA d.o.o. PRIBOJ

"PRIMITIVES" BEOGRAD

PEČAT:
NAZIVOBJEKTA:

IME I PREZIME

POTPIS

DV
NAZIV PROJEKTA:

Odg.projekt:

Radoje Petrović, dipl.el.ing.

4 - PROJEKAT

Broj licence:
Crtao:
RAZMERA

350 071403

VRSTAPROJEKTA:

Radoje Petrović, dipl.el.ing.

IDEJNO RE ŠENJE (IDR)

%

NAZIV CRTEŽ A:

DETALJ POLAGANJA KABL VODA 35 kV

ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA

DATUM:

Februar 2019.

BROJ CRTE ŽA:

4.6

На основу Члана 62. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС" бр.
72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС,24/11, 121/12, 42/13 -одлука УС, 50/13-одлука
УС, 98/13 и 132/14, 145/14 и 83/18) доносим следеће:

РЕШЕЊЕ
О одређивању Одговорног урбанисте,
и чланова Стручног тима на изради техничке документације
Урбанистичког пројекта за изградњу ДВ 35кВ МХЕ „Шљивовица“ – ПР „ Препран“

За Одговорног урбанисту Одређује се:
 Мирјана Ћирић, дипл.инж.арх, лиценца бр. 200 0018 03
За чланове стручног тима одређују се:
 Инда Гогалић, дипл.инж.арх.
 Харис Зековић, с.и.г.
Консултанти:
 Радоје Петровић, дипл.инж.ел.

ДИРЕКТОР
Харис Зековић, с.и.г

Република Србија
Општинска управа Прибој
Одељење за урбанизам, грађевинарство,
комунално – стамбене и имовинско - правне
послове
31330 Прибој

Број: 130-00-UTD-003-53/2019-003
Датум: 28.01.2019.

Бр. предмета у комуникацији подносиоца захтева и НО: ROP-PRI-386-LOC-1/2019
Бр. предмета у комуникацији НО и ИЈО: ROP-PRI-386-LOC-1-HPAP-4/2019
Предмет:

Издавање техничких услова за потребе израде локацијских услова за
изградњу прикључног кабловског вода 35 kV од будуће МХЕ „Шљивовица“ до
расклопног постројења 35 kV „Препран“ на и преко КП 3570, 3569, 4041, 3583,
4035, 3487/2, 3485, 3480, 3481, 3482, 3479, 946/1, 950, 967, 966, 968, 971, 970, 977,
976, 978, 4042 и 986/1

На основу вашег захтева од 11.01.2019. године, који је код нас заведен дана 17.01.2019.
године под бројем ДТЕХ-2045, и достављене документације (идејно решење, изводи из катастра
водова и копија планова за катастарске парцеле у дигиталном облику), обавештавамо вас да се
траса далековода 110 kV бр. 134/4 ХЕ Потпећ - граница/ТС Пљевља 1, који је у власништву
“Електромрежа Србије” А. Д., налази у непосредној близини предметног објекта (ситуацију
достављамо у прилогу).
Према Плану развоја преносног система за период од 2019. године до 2028. године и Плану
инвестиција, у непосредној близини предметног објекта није планирана изградња
електроенергетске инфраструктуре која би била у власништву „Електромрежа Србије” А.Д.
С обзиром на горе поменуте околности обавештавамо вас да је свака градња испод или у
близини далековода условљена:
„Законом о енергетици” („Сл. гласник РС”, бр. 145/2014),
„Законом о планирању и изградњи” („Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука
УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС и 98/2013 - одлука УС, 132/2014,
145/2014 и 83/2018),
„Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова
називног напона од 1 kV до 400 kV” („Сл. лист СФРЈ” број 65 из 1988. год.; „Сл. лист СРЈ” број 18 из
1992. год.),
„Правилником о техничким нормативима за електроенергетска постројења називног напона изнад
1000 V” („Сл. лист СФРЈ” број 4/74),
„Правилником о техничким нормативима за уземљења електроенергетских постројења називног
напона изнад 1000 V” („Сл. лист СРЈ” број 61/95),
„Законом о заштити од нејонизујућих зрачења” („Сл. гласник РС” број 36/2009) са припадајућим
правилницима, од којих посебно издвајамо: „Правилник о границама нејонизујућим зрачењима“
(„Сл. Гласник РС“, бр. 104/2009) и „Правилник о изворима нејонизујућих зрачења од посебног
интереса, врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања“ („Сл. Гласник РС“, бр. 104/2009),
„SRPS N.C0.105 Техничким условима заштите подземних металних цевовода од утицаја
електроенергетских постројења” („Сл. лист СФРЈ” број 68/86),
„SRPS N.C0.101 - Заштитом телекомуникационих постројења од утицаја електроенергетских
постројења - Заштита од опасности”,
„SRPS N.C0.102 - Заштитом телекомуникационих постројења од утицаја електроенергетских
постројења - Заштита од сметњи” (Сл. лист СФРЈ број 68/86), као и

„SRPS N.C0.104 – Заштита телекомуникационих постројења од утицаја електроенергетских
постројења – Увођење телекомуникационих водова у електроенергетска постројења” (Сл. лист
СФРЈ број 49/83).
У близини далековода, а ван заштитног појаса, потребно је размотрити могућност градње
планираних објеката у зависности од индуктивног утицаја на:
- потенцијалне планиране објекте од електропроводног материјала и
- потенцијалне планиране телекомуникационе водове (нема потребе да се ради у случају
да се користе оптички каблови).
Предвидети мере попут сопствених и колективних средстава заштите, галванских уметака
чији је изолациони ниво виши од граничних вредности утицаја, изоловање надземних делова
пластичним омотачима и слично.
Уколико постоје метални цевоводи, у зависности од насељености подручја, потребно је
анализирати индуктивни утицај на максималној удаљености до 1000 m од осе далековода.
Индуктивни утицај, у зависности од специфичне отпорности тла и насељености подручја, потребно
је анализирати на максималној удаљености до 3000 m од осе далековода, у случају градње
телекомуникационих водова.
За прорачуне користити податке из пројектне документације далековода које вам на захтев
достављамо, као и податке добијене на терену геодетским снимањем који се обављају о трошку
Инвеститора планираних објеката.
Уобичајeна је пракса да се у постојећим коридорима далековода могу изводити санације,
адаптације и реконструкције, ако то у будућности због потреба интервенција и ревитализација
електроенергетског система буде неопходно, а не може бити сагледано у овом часу.
Важност предметних услова је две године од датума издавања или краће уколико дође до
промене законских регулатива и прописа. Након истека овог рока подносилац захтева је дужан да
тражи обнову важности истих.
За сва додатна објашњења можете се обратити Сектору за високонапонске водове,
Дирекција за техничку подршку преносном систему, Улица војводе Степе 412, 11000 Београд и
Жарку Томићу или Ивани Митић на тел. 011/3957-344.
С поштовањем,

ДРАГАН АНЂЕЛКОВИЋ
2710960910006-2710960910006

Прилог: као у тексту

Digitally signed by ДРАГАН
АНЂЕЛКОВИЋ
2710960910006-2710960910006
DN: cn=ДРАГАН АНЂЕЛКОВИЋ
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Извршни директор за пренос
електричне енергије
Илија Цвијетић, дипл. инж. електр.

Копије доставити:
- РЦО Београд – ППС Ваљево
- Дирекција за техничку подршку преносном систему – Сектор за високонапонске водове
Други оригинал:
- Архива

Београд, Таковска 2

ДЕЛОВОДНИ БРОЈ: 26186 /3 -2019 ЕХ
ДАТУМ: 29.01.2019
ИНТЕРНИ БРОЈ:
БРОЈ ИЗ ЛКРМ: 31
ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНИКУ
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ПРЕДМЕТ: Издавање техничких услова
ВЕЗА:
Ваш захтев ROP-PRI-386-LOC-1/2019 од 11.01.2018
На основу вашег захтева за издавање локацијских услова ради изградње прикључног кабла вода
35 кВ од будуће МХЕ „Шљивовица“ до расклопног постројења 35 кВ „Препран“ на и преко КП
3570, 3569, 4041,3583, 4035, 3487/2, 3485, 3480, 3481, 3482, 3479, 946/1, 950, 967, 966, 968, 971,
970, 977, 976, 978, 4042 и 986/1 ( све ове КП су у КО Касиндол Општина Прибој) и увидом у
постојећу техничку документацију, пројектоване трасе према вашем идејном решењу и провером
на терену, утврдили смо да се на простору извођења радова налази ТК инфраструктура и то на
парцелама 967,966,968,971, и да на тим местима, не сме доћи до угрожавања механичке
стабилности и техничких карактеристика постојећих ТК објеката и каблова, нити до угрожавања
нормалног функционисања ТК саобраћаја. Потребно је увек обезбедити адекватан приступ,
постојећим кабловима ради њиховог редовног одржавања и евентуалних интервенција. Сви
каблови су геодетски снимљени.
Сходно томе издајемо локацијске услове за пројектовање и изградњу;
1. Пројектант, је у обавези да поштује важеће техничке прописе за пројектовање а у вези
са дозвољеним растојањима планираног објекта од постојећих објеката електронских
комуникација (ЕК) и важеће прописе за пројектовање а у вези постављања, укрштања
и везивања ЕК инсталација са инсталацијама друге намене (енергетских, водоводних,
гасних и сл.). Унутар заштитног појаса није дозвољена изградња и постављање
објеката (инфраструктурних инсталација) других комуналних предузећа изнад и испод
постојећих подземних каблова или кабловске канализације ЕК мреже, осим на местима
укрштања, као ни извођење радова који могу да угрозе функционисање електронских
комуникација. У оквиру важећих техничких прописа за ЕК инсталације посебно се треба
придржавати следећих правила;


При укрштању са саобраћајницом угао укрштања треба да буде 900,



Није дозвољено полагање енергетског кабла у исти ров са
телекомуникационим каблом. Дозвољено је приближавање енергетског и
телекомуникационог кабла на међусобном размаку од најмање: 0,5м за
каблове 1kV и 10kV; 1м за каблове 35 kV
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Укрштање енергетског и телекомуникационог кабла врши се на размаку од
најмање 0,5м. Угао укрштања треба да буде:
-у насељеним местима: најмање 300, по могућности што ближе 900,
-ван насељених места: најмање 450



Енергетски кабл, се по правилу, поставља испод телекомуникационог кабла.
Уколико не могу да се постигну захтевани размаци на тим местима се
енергетски кабл провлачи кроз одговарајућу заштитну цев, али и тада размак
не сме да буде мањи од 0,3м, размаци и укрштања према наведеним
тачкама се не односе на оптичке каблове, али и тада размак не сме да буде
мањи од 0,3м,
Телекомуникациони каблови који служе искључиво за потребе електродистрибуције могу да се полажу у исти ров са енергетским кабловима, на
најмањем размаку који се прорачуном покаже задовољавајући, али не мање
од 0.2м
Дубина полагања каблова не сме бити мања од 0,80м и 0,3м за мини ров,
Дозвољено је паралелно вођење телекомуникационог кабла и водоводних
цеви на међусобном размаку од најмање 0,6 м,
Укрштање телекомуникационог кабла и водоводне цеви врши се на размаку
од најмање 0,5м. Угао укрштања треба да буде што ближе 900 а најмање 300,
Дозвољено је паралелно вођење телекомуникационог кабла и фекалне
канализације на међусобном размаку од најмање 0,5 м,
Укрштање телекомуникационог кабла и цевовода фекалне канализације
врши се на размаку од најмање 0,5м. Угао укрштања треба да буде што
ближе 900 а најмање 300,
Дозвољено је паралелно вођење телекомуникационог кабла и цевовода
централног грејања на међусобном размаку од најмање 0,5 м,
Укрштање телекомуникационог кабла и цевовода централног грејања врши
се на размаку од најмање 0,8м. Угао укрштања треба да буде што ближе 900
а најмање 300,
Дозвољено је паралелно вођење телекомуникационог кабла и гасовода на
међусобном размаку од најмање 0,4 м
Укрштање телекомуникационог кабла и цевовода централног грејања врши
се на размаку од најмање 0,4м. Угао укрштања треба да буде што ближе 900
а најмање 300,
Од регулационе линије зграда телекомуникациони кабл се води паралелно
на растојању од најмање 0,5м.














2. Пре почетка извођења радова потребно је, у сарадњи са надлежном службом „Телеком
Србија”а.д , (контакт особа Милорад Томашевић или Предраг Гудурић, бр. тел. (033445177, 445676) задужени за приступну мрежу у Прибоју) извршити идентификацију и
обележавање трасе постојећих подземних каблова Телеком-а у зони планираних
радова (помоћу инструмента трагача каблова и по потреби пробним ископима на
траси), како би се утврдио њихов тачан положај, дубина и дефинисaли коначни услови
заштите, услови и начин измештања, уколико буду угрожени изградњом.
3. Планираним радовима не сме доћи до угрожавања механичке стабилности и техничких
карактеристика постојећих објеката мреже електронских комуникација, ни до
угрожавања нормалног функционисања телекомуникационог саобраћаја, и мора увек
бити обезбеђен адекватан приступ постојећим објектима и кабловима „Телекома
Србије“ ради њиховог редовног одржавања и евентуалних интервенција.
4. Заштиту и обезбеђење постојећих објеката „Телекома Србије“ треба извршити пре
почетка било каквих грађевинских радова и предузети све потребне и одговарајуће

мере предострожности како не би, на било који начин, дошло до угрожавања механичке
стабилности, техничке исправности постојећих предметних објеката.

5. Грађевинске радове у непосредној близини постојећих објеката „Телекома Србије“
вршити искључиво ручним путем без употребе механизације и уз предузимање свих
потребних мера заштите (обезбеђење од слегања, потребни ископи и сл).
6. У случају евентуалног оштећења постојећих објеката или прекида телекомуникационог
саобраћаја услед извођења радова извођач радова је дужан да предузећу „Телеком
Србија” а. д. надокнади целокупну штету по свим основама (трошкове санације и
накнаде губитка услед прекида телекомуникационог саобраћаја).
7. Уколико у току важења ових услова настану промене које се односе на ситуацију траселокације предметног објекта, инвеститор/извиђач радова је у обавези да промени,
пријави и затражи измену услова.
8. Ови технички услови важе годину дана од дана издавања. По истеку рока важности
обавезно је подношење захтева за обнову услова.
9. Уколико предметна изградња буде условљавала измештање постојећих објеката
„Телекома Србије“, неопходно је да инвеститор у име Телекома Србије покрене све
активности предвиђене Законом о планирању и изградњи. Телеком Србија ће у својству
инвеститора измештање/изградње инфраструктуре електронских комуникација
овластити инвеститора објекта за чију се изградњу издају услови, да у име и за рачун
Телеком Србија, о свом трошку, изради сву потребну законски прописану техничку
документацију и изведе радове на измештању постојећих објеката електронских
комуникација, што ће се регулисати уговором.
10. Извод из Пројекта који садржи свеску са решењем измештања, заштите и обезбеђења
постојећих објеката „Телеком Србије“, предмер материјала и радова и графичку
документацију за предметне радове измештања, заштите и обезбеђења постојећих
објеката „Телекома Србије“, треба доставити обрађивачу услова ради верификације.
11. Радови на заштити и обезбеђењу, односно радови на измештању постојећих објеката
„Телекома Србије“, изводе се о трошку инвеститора, осим у случајевима када је ова
област другачије дефинисана постојећим споразумима и предходно издатим условима.
Обавеза инвеститора је и да, уколико је за предметну врсту радова прописана обавеза
регулисања имовинско-правних односа, исте и регулише за будуће трасе линијских
инфраструктурних објеката електронских комуникација „Телекома Србије“ пре почетка
изградње.
12. Измештање треба извршити на безбедну трасу, пре почетка радова на изградњи за коју
се траже услови.
13. Приликом избора извођача радова на измештању постојећих каблова, водити рачуна
да је извођач регистрован и лиценциран за ту врсту делатности и да буде са листе
квалификованих извођача радова „Телеком Србија” а.д.
14. Обавеза инвеститора је да извођачу радова, поред остале техничке документације,
достави и копију издатих услова (текст и ситуације) и Техничко решење измештања,
заштите и обезбеђења постојећих каблова угрожених изградњом, које је „Телеком

Србија“ а.д. верификовао. За не поступање по наведеним условима инвеститор радова
сноси пуну одговорност.
15. Инвеститор, односно извођач радова је у обавези да се најмање 15 дана пре почетка
извођења радова на измештању, заштити и обезбеђењу постојећих објеката „Телекома
Србије“, у писаној форми обратити „Телекому Србија” а.д, надлежној Извршној
јединици Ужице у чијој надлежности је одржавање објеката у зони планиране изградње,
са обавештењем о датуму почетка радова и именима надзорног органа (контакт
телефон) и руководиоца градилишта (контакт телефон).
16. „Телеком Србија“ ће са своје стране одредити стручно лице ради вршења надзора над
радовима на измештању, као и на заштити и обезбеђењу својих објеката. Приликом
извођења радова обавезно је присуство стручног надзора од стране Предузећа за
телекомуникације “Телеком Србија” а.д.
17. По завршетку радова инвеститор/извођач радова је у обавези да у писаној форми
обавестити надлежну Службу за планирање и изградњу мреже, да су радови за које су
услови тражени, завршени.
18. По завршетку радова на измештању објеката потребно је извршити контролу квалитета
извршених радова. Инвеститор је дужан да уз захтев за формирање комисије за
контролу квалитета, достави Пројекат изведеног објекта, геодетски снимак, податке о
представнику инвеститора и извођача радова који ће присуствовати раду комисије.
19. Након завршетка свих активности дефинисаних Уговором, потребно је да одговорна
лица за праћење реализације Уговора доставе надлежној Служби за планирање и
изградњу мреже потписан Записник.
Трошкове издавања техничких услова сносиће инвеститор, према приложеном рачуну.

С поштовањем,

ШЕФ СЛУЖБЕ

Александар Сенић, дипл. инж.
Прилог:-рачун
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