Република Србија
ОПШТИНА КУРШУМЛИЈА
Општинска управа
Одељење за привреду и локални економски развој
Број: ROP-KUR-26521-LOC-1/2017
Заводни број: 01-353-72
Дана: 22. 09. 2017. године
Куршумлија
Одељење за привреду и локални економски развој Општинске управе Куршумлија,
поступајући по захтеву инвеститора ОДС ''ЕПС Дистрибуција'' д.о.о. Београд, ул.Масарикова 1-3,
Огранак ЕД Прокупље, ул. Милоша Обилића бр.36 (МБ:07005466; ПИБ:100001378), заведен у овој
служби дана: 01.09.2017. године под бројем: 01-353-72, на основу члана 53.а) Закона о планирању и
изградњи („Сл.гласник РС”, бр.72/2009, 81/2009, 24/2011, 121/2012, 132/2014 и 145/2014), Правилника
о поступку спровођења обједињене процедуре (''Сл.гласник РС'' бр.113/2015и 96/2016) и Уредбе о
локацијским условима (''Сл.гласник РС'' бр.35/2015 и 114/2015) издаје:
ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ
I

ИЗДАЈУ СЕ локацијски услови за изградњу:
35kV далековода ТС 35/10kV: ''Косаничка Рача'' – Пролом бања

II

ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ:

Место:
Kатастарске парцеле на којима
се постављају стубови:

Катастарске парцеле преко којих
прелази надземни 35kV вод:

општина Куршумлија
к.п. бр. 2435/3 и 543/2 КО Рача;
к.п.бр. 959, 967, 933, 929, 681, 714, 709, 862, 868, 1021/1 и
1016/2 КО Дешишка;
к.п. бр. 2163 КО Рударе;
к.п. бр. 8, 39, 252 и 219 КО Механе;
к.п. бр. 981, 1121, 1120, 1110, 1105, 962, 1114, 1129, 1139,
1168/4 и 1171/1 КО Велико Пупавце
к.п. бр. 544/2, 543/1, 542 и 541/2 КО Рача;
к.п. бр. 1013, 951, 1112/1, 958, 976, 971, 941, 934, 931, 1008,
930, 684, 680, 682, 1005, 581, 718, 711, 710, 855, 856,
857, 858, 864, 872, 870, 871 и 1104 КО Дешишка;
к.п. бр. 2164, 2162 и 2161/1 КО Рударе;
к.п. бр. 11,12,5,9,53,50,43, 42, 41, 38, 1672, 35 253, 257 и 258
КО Механе;
к.п. бр. 1039/2, 1038, 1044, 1480/1, 1027, 1022, 1017, 1013,
1007, 983, 941, 963, 958, 957, 968, 1130, 1127, 1136,
1137, 1147, 1163, 1164, 1167, 1104, 1172/2, 1172/1 и
1174/2 КО Велико Пупавце
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III ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ:
Тип објекта:
Категорија:
Класификациони број:
Врста изградње:

Надземни једноструки 35 kV вод
Г
222410 – Локални електрични надземни или подземни водови
Нова градња

Основне карактеристике објекта (електромонтажни део):
- Укупна дужина 35 kV вода: .......................... 6679,24 m
- Укупна дужина вода надземно: ................... 6679,24 m
- Тип проводника: ............................................ Ужe JУС Н.Ц1.351 - 3 x 95/15 mm² - Aл/Ч
- Укупна тежина проводника: .......................... 8400 kg
- Тип заштитног ужета: .................................... 1 х Ч III ужe JУС Н.Ц1.702 - 35
- Укупна тежина заштитног ужета: ................. 11990 kg
Основне карактеристике објекта (грађевински део):
-Тип стубова: ..................................................... Чeличнo рeшeткaсти, типa “Jeлa” сa jeдним
врхoм зa зaштитнo ужe, oсим стубa бр. 1 кojи je
армирано-бeтoнски
- Број стубова: ..................................................... 36 ком
- Број затезних стубова: ..................................... 13 ком
- Број носећих стубова: ...................................... 23 ком
- Тип темеља: ...................................................... бетонски
- Укупно темеља: ................................................ 36 ком
Положај објекта: .............................

.....................

Према Ситуационом плану Идејног решења

Прикључци на инфраструктуру:
-Прикључак на електроенергетску мрежу: Изводи се у трафостаници 35/10 kV ''РАЧА''
(35 kV водна ћелија бр.3), лоцираној
катастарској парцели број: 543/2 КО Рача

IV

на

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА:

ПЛАНСКИ ОСНОВ:

Просторни план подручја посебне намене Радан планине
(''Службени гласник РС'' бр. 110/2014) и
Просторни план јединице локалне самоуправе Куршумлија
(''Сл.лист општине Куршумлија'' бр.6/2015)

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
Целокупну електроенергетску мрежу и трафостанице градити у складу са важећим законима,
стандардима, техничким прописима, препорукама и нормативима, посебно у складу са Законом о
енергетици (Службени гласник Р.С. бр 84/2004.) и Правилником о техничким нормативима за
изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV (Службени лист
СФРЈ бр. 18/92.
Високонапонску и нисконапонску градити надземно или подземно у јавном, осталом или
пољопривредном земљишту, по могућности у већ постојећим електроенергетским коридорима, уз
сагласност власника - корисника парцела. У зонама заштите непокретног културног добра, зони
пратећих путних садржаја, туристичким локалитетима, у централним деловима насеља, парковским
површинама, у зонама са вишепородичним становањем, у радним зонама, комуналним површинама,
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као и зонама за спорт и рекреацију мрежу обавезно каблирати. Дубина полагања каблова треба да
буде најмање 0,8 m.
Ван насељених места енергетску мрежу (кабловску или ваздушну), постављати у коридорима
саобраћајница, и путева, на пољопривредном земљишту уз сагласност власника (корисника) парцеле
и управљача пута.
При паралелном вођењу енергетских каблова напона до 10 kV и телекомуникационих
каблова, најмање растојање мора бити 0,50 m, односно 1m за каблове напона преко 10 kV, при
укрштању енергетских и телекомуникационих каблова угао укрштања треба да буде 90°.
Електромрежу полагати на минималном растојању од 0,5 m од темеља објеката и 1 m од
дубина између горње ивице кабловске канализације и површине пута је минимално 0,80 m.
Међусобни размак електоенергетских каблова у истом рову одредити на основу струјног оптерећења,
а минимално растојање је 0,7 m код паралелног вођења и минимално 0,2 m код укрштања; обезбедити
кабловске водове од међусобног контаката како код паралелног вођења тако и код укрштања. Када се
ваздушни водови воде изнад објеката неопходно је појачање изолације, а за објекте где се задржава
већи број људи потребна је и механички појачана изолација. Није дозвољено постављање зидних
конзола или кровних конзола и носача водова на стамбеним зградама преко којих прелазе ВН
надземни водови. Није дозвољено водити надземне водове изнад објеката у којима се налазе
лакозапаљиви материјали, на пролазу поред таквих објеката хоризонтална сигурносна удаљеност
једнака је висини стуба увећаној за 3m а износи најмање 15 m.
V
УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИЗГРАДЊУ – у складу са условима прибављеним од
имаоца јавних овлашћења:
1.

2.
3.
4.

5.

6.

VI

АД за управљање јавном железничком инфраструктуром ''ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ
СРБИЈЕ'' а.д., Београд : ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ за укрштање трасе 35kV далековода Рача-Пролом
Бања са железничком пругом (Ниш)-Дољевац-Кастрат-Косово Поље у км 68+470, бр.16/20172354 од 14.09.2017.године;
Јавно предузеће ''ПУТЕВИ СРБИЈЕ'', Београд: УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ, интерни број:
ЉНП 125 од 06. 09. 2017. Године;
Министарство за заштиту природе Србије, Београд: РЕШЕЊЕ од 19.09.2017. године под 03 број:
019-2129/2;
Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Одељење у Прокупљу:
УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ МЕРА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА, број: 217-12352/17-2 од: 19.09.2017.
године;
''ТЕЛЕКОМ СРБИЈА'' , Предузеће за телекомуникације а.д. Београд, Извршна јединица Ниш, РЦ
Прокупље: ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИЗГРАДЊУ, бр. 8455-330167/4-2017
од 05. 09. 2017.године са графичким прилогом уцртане мреже ;
Јавно водопривредно предузеће ''СРБИЈАВОДЕ'', Београд, Водопривредни центар ''Морава'' –
Ниш: ВОДНИ УСЛОВИ, број: 2-07-5614/2 од: 19.09.2017.године.
НАКНАДЕ:
За издавање ових Локацијских услова наплаћују се следеће таксе и накнаде:

* Накнада Агенцији за привредне регистре за вођење централне евиденције у износу од
2.000,00динара;
* Републичка административна такса за подношење захтева у износу од 310,00 динара;
* Накнада за рад општинског органа за издавање Локацијских услова у износу од: 200.377,20
динара, сходно Одлуци о општинским административним таксама и накнадама за услуге које врши
општинска управа (''Сл. лист Општине Куршумлија'' бр.20/2013 и 35/2016 – Тарифни број 6);
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* Накнада РГЗ-у за издавање копије плана, копије плана водова и уверења о подземним водовима:
-Такса за услугу РГЗ-а у износу од 79.987,00 динара и
- Републичка административна такса у износу од 310,00 динара;
* Накнада ''Инфраструктура железнице Србије'' а.д. за издавање техничких услова у износу од:
43.200,00динара;
* Такса Завода за заштиту природе Србије за издавање акта о условима заштите природе у износу од:
30.000,00 динара;
* Републичка административна такса за издавање услова у погледу мера заштите од пожара, МУП,
Сектор за ванредне ситуације, Одељење у Прокупљу, у износу од: 16.570,00 динара;
* Накнада ''Телеком Србија'' а.д.,Таковска 2, Београд за израду техничких услова у износу од
13.194,95 динара и
* Накнада ВПЦ ''Морава'' Ниш за издавање водних услова у износу од 19.800,00 динара.

VII

ВАЖЕЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА:

Ови Локацијски услови важе 12 месеци од дана издавања истих или до истека важења Решења
којим се одобрава извођење радова издатог у складу са овим Локацијским условима.

VIII

НАПОМЕНА:

Саставни део ових локацијских услова су:
- Идејно решење израђено од стране пројектанта Оператор дистрибутивног система ''ЕПС
ДИСТРИБУЦИЈА'' д.о.о. Београд, Огранак ''Електродистрибуција Прокупље'', број:613/2 Прокупље,
24.07.2017. године, потписано и оверено од одговорног пројектанта: Бора Михајловић, дипл.инж.ел.,
лиценца бр. 350 7695 04 и
- Услови имаоца јавних овлашћења прибављени у поступку издавања локацијских услова.
На основу ових Локацијских услова не може се приступити грађењу објекта, али се може
приступити изради Идејног пројекта и поднети захтев за издавање Решења којим се одобрава
извођење радова, у складу са чланом 145. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС”,
бр.72/2009, 81/2009, 24/2011, 121/2012, 132/2014 и 145/2014).
Идејни пројекат израдити у складу са овим Локацијским условима, прописима и правилима
струке, на основу члана 118 . Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС” бр.72/2009, 81/2009,
24/2011, 121/2012, 132/2014 и 145/2014) и Правилника о садржини, начину и поступку израде и
начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката (,,Сл. гласник РС``
бр. 23/2015, 77/2015 и 58/2016).
Инвеститор покреће поступак за издавање Решења којим се одобрава извођење радова
подношењем захтева надлежном органу кроз ЦИС. Уз захтев, инвеститор је дужан да приложи доказе
прописане чл.28. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем
(''Сл.гласник РС'' бр.113/2015 и 96/2016).
По издавању локацијских услова, подносилац захтева може поднети захтев за измену једног
или више услова за пројектовање, односно прикључење објекта на инфраструктурну мрежу, у ком
случају се врши измена локацијских услова.
Против ових Локацијских услова може се поднети приговор Општинском већу општине
Куршумлија у рокуод 3 дана од дана пријема истих. Приговор се предаје преко овог одељења.
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Локацијски услови се достављају:
1.Подносиоцу захтева,
2. Имаоцима јавних овлашћења:
- АД за управљање јавном железничком инфраструктуром ''ИНФРАСТРУКТУРА
ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ'', Београд
- Јавно предузеће ''ПУТЕВИ СРБИЈЕ'', Београд
- Министарство заштите животне средине, Београд,
- МУП, Сектор за ванредне ситуације, Одељење у Прокупљу,
- ''Телеком Србија'' ад, Београд, Извршна јединица Ниш
- Јавно водопривредно предузеће ''СРБИЈАВОДЕ'', Београд, ВПЦ ''Морава'' – Ниш
3. Регистратору ради објављивања,
4. Уз досије предмета.

Обрадила:
Наташа Ђуровић, дипл.грађ.инж.

ШЕФ ОДЕЉЕЊА
Снежана Радовић, дипл. економиста
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