Република Србија
ОПШТИНА КУРШУМЛИЈА
Општинска управа
Одељење за привреду и локални економски развој
Број: ROP-KUR-12890-LOCH-2/2016
Заводни број: 01-353-39
Дана: 13.06.2017. године
Куршумлија
Одељење за привреду и локални економски развој Општинске управе Куршумлија,
поступајући по усаглашеном 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 под бројем: 01-353-39 дана: 19.05.2017. године, а 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:
Прикључног кабловског 10kV вода (са постојећег ЧР-стуба двоструког 10kV вода)
за ТС 10/0,42kV, ''БОЛНИЦА'' у Куршумлији

II

ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ:

Место:
Улица:
Кат. парцела :
Кат. општина:

Куршумлија
/
делови к.п. бр. 3413; 3422; 5970 и 5995
КО Куршумлија

III ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ:
Тип објекта:
Категорија:
Класификациони број:
Врста изградње:

Кабловски 10 kV вод
Г
222410 – Локални електрични надземни или подземни водови
Нова градња

Основне карактеристике објекта:
- Врста вода: ............................ Подземни кабловски 10 kV вод
- Дужина кабловског вода: ..... ~200м
- Тип кабла: ............................. Једножилни ХНЕ 49-А 1х 70/16 mm2 10 kV
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- Кабловски прибор: ................ Кабловске завршнице, топлоскупљајуће типа КЗТУ 10/1-70 за
унутрашњу монтажу и КЗТС 10/1-70 за спољашњу монтажу , AlCu биметалне папучице 70/10
mm2 и Cu папучице 16/8 mm2 , Al струјне стезаљке 70/3 mm2
- Начин полагања кабла: .......... Слободним полагањем и провлачењем кроз кабловску
канализацију. Полажу се четири кабла повезана у снопу
- Кабловска канализација: ....... ПВЦ - цев Ø 160 mm (дужине 15 m)
- Кабловски шахт: ................... димензије 1,6 х 1,6 х1,6 m
- Заштита од атмосферских пренапона: Одводницима пренапона 12 kV 10 kА постављеним на
ЧР-стубу
- Додатна опрема: .................... Челична конзола, носач одводника пренапона и кабловских
завршница на ЧР-стубу, механичка заштита, шелне за фиксирање кабла на ЧР-стубу.
Положај објекта: .............................

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

Према Ситуационом плану Идејног решења

Прикључци на инфраструктуру:
-Прикључак на електроенергетску мрежу: Постојећи ЧР-стуб двоструког 10 kV
кат.парц. Бр. 5995 КО Куршумлија
Постојећи објекти на парцели : ....................

IV

вода на

задржавају се

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА:

IV-1.ПЛАНСКИ ОСНОВ:

План генералне регулације Куршумлија
(''Сл.лист општине Куршумлија'' бр.35/2016)
2.1.13.2. Електроенергетска мрежа
Трасе планираних електроенергетских каблова одређене су регулацијом саобраћајница и налазе
се у простору тротоара.
Ширина рова за полагање каблова износи од 0,6 - 0,8 m, а дубина од 0,8 - 1,0 метра.
На прелазима саобраћајница постављати минимално 4 ПВ цеви пречника 100 mm, дужине
зависно од регулационе ширине соабраћајнице.
При укрштању или паралелном вођењу кабла са инфраструктурним инсталацијама предвидети
одстојања и заштиту истих од кабла и обрнуто у дужини према важећим прописима, односно према
условима власника инсталација:
- при паралелном вођењу хоризонтално растојање енергетског кабла од цевовода водовода и
канализације треба да износи најмање 0,3 m;
- при укрштању енергетског кабла са водоводном и канализационом мрежом кабл може бити
испод или изнад цеви водовода или канализације са минималним растојањем 0,3 m, а у случају да не
може да се испоштује овај услов кабл увући у заштитну цев;
- при паралелном вођењу са тт кабловима минимално растојање треба да износи 0,5 m;
- укрштање енергетских и тт каблова врши се на растојању од 0,5 m. Угао укрштања треба да
буде што ближи правом углу, али не мањи од 45 степени. Енергетски кабл се по правилу поставља
испод тт кабла;
- укрштање гасовода са електроенергетским подземним високонапонским кабловима извешће
се тако да се гасовод полаже испод електроенергетског кабла са минималним растојањем од 0,5m од
електроенергетског кабла до врха цеви гасовода;
- при паралелном вођењу гасовода и високонапонских или нисконапонских каблова одстојање
треба да износи 0,5 m.
Прелазак електроенергетских каблова преко асфалтираних улица вршити бушењем трупа
улица, са постављањем ПЕ цеви пречника 110 mm на дубини од 1,20 m од коте коловоза.
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V
УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРУ – у складу
са условима прибављеним од имаоца јавних овлашћења:
1.

2.
3.

VI

''Телеком Србија'' Предузеће за телекомуникације а.д. Београд: ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА
ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИЗГРАДЊУ бр. 8455-189803/3-2017 од 23.05.2017.године са графичким
прилогом уцртане мреже.
''Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта- Куршумлија'': УСЛОВИ за прекопавање
јавне површине бр.730 од 07.06.2017.године;
Јавно предузеће за обављање комуналне делатности ''Топлица'' из Куршумлије: ТЕХНИЧКИ
УСЛОВИ од 06.06.2017.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 300,00 динара;
* Накнада РГЗ-у за издавање копије плана и копије плана водова:
-Такса за услугу РГЗ-а у износу од 4.501,00 динара и
- Републичка административна такса у износу од 300,00 динара;
* Накнада за израду техничких услова ''Телеком Србија'' а.д.,Таковска 2, Београд у износу од
4.059,98 динара;
* Накнада за издавање услова ''Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта- Куршумлија''
у износу од 5.700,00 динара;
* Такса за издавање техничких услова ЈПКД ''Топлица''- Куршумлија у износу од 1.200,00 динара;
* Накнада за рад општинског органа за издавање Локацијских услова у износу од: 6.000,00 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).

VII

ВАЖЕЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА:

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

VIII

НАПОМЕНА:

Саставни део ових локацијских услова је Идејно решење израђено од стране пројектанта
Оператор дистрибутивног система ''ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА'' д.о.о. Београд, Огранак
''Електродистрибуција Прокупље'', број:616/2 Прокупље, 08.05.2017. године, потписано и оверено од
одговорног пројектанта: Бора Михајловић, дипл.инж.ел., лиценца бр. 350 7695 04 и услови имаоца
јавних овлашћења.
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).
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).
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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).
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.

Локацијски услови се достављају:
1.Подносиоцузахтева,
2. Имаоцима јавних овлашћења:
- ЈПКД ''Топлица'' –Куршумлија,
-''Телеком Србија''а.д.Београд, Извршна јединица Ниш,
-ЈП за уређивање грађевинског земљишта-Куршумлија.
3. Регистратору ради објављивања.

Обрадила:
Наташа Ђуровић, дипл.грађ.инж.

ШЕФ ОДЕЉЕЊА
Снежана Радовић, дипл. економиста
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