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Одлука о изради Плана детаљне регулације за реконструкцију далековода 110kV
бр.115/1 ТС “Краљево 1” - ТС “Чачак 3” (деоница на територији града Краљева)
(“Службени лист града Карљева”, број 27/2019 од 04.10.2019.године)

ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА






Решење Агенције за привредне регистре
Лиценца одговорног урбанисте
Потврда о важности лиценце
Изјава одговорног урбанисте

На основу члана 38. став 3. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број
72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС,
98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др.закон) и члана 27. Правилника о
садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања
(„Службени гласник РС“, број 32/19), одговорни урбаниста даје

ИЗЈАВУ
да је елаборат за рани јавни увид урађен у складу са Законом и прописима донетим на
основу Закона.

У Аранђеловцу, новембар, 2019. година

Одговорни урбаниста:

Драгана Бига, дипл.инж.арх.
лиценца ИКС 200 0015 03

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

План детаљне регулације за реконструкцију далековода 110kV бр. 115/1 ТС “Краљево 1” ТС “Чачак 3” (деоница на територији града Краљева)
- елаборат за рани јавни увид -

1.

УВОДНИ ДЕО СА ОПИСОМ ГРАНИЦЕ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА

1.1. Повод за израду
Изради Плана детаљне регулације се приступило на основу Одлуке о изради Плана
детаљне регулације за реконструкцију далековода 110kV бр.115/1 ТС “Краљево 1” - ТС
“Чачак 3” (деоница на територији града Краљева) (“Службени лист града Карљева”, број
27/2019 од 04.10.2019.године) (у даљем тексту: План).
Предметни далековод је изграђен 1954, а прва реконструкција je урађена 1988.године, на
челично решеткастим стубовима типа “Јела” и типа “Игла”, па је услед старости опреме,
потребна његова поновна реконструкција, односно замена стубова и проводника.
На графичком прилогу број 1. - „Диспозиција предметног подручја у односу на непосредно
окружење“, у размери 1:25000, приказано је подручје обухваћено Планом, у односу на
непосредну околину.
Непосредни повод за израду Плана је стварање услова за утврђивање јавног интереса и
реализацију јавне намене, односно за издавање локацијских услова, ради добијања
одобрења за изградњу од надлежног министарства.
Иницијативу за израду Плана је покренула “Електромрежа Србије” а.д.
Паралелно са израдом плана на територији града Краљева, израђује се и план на
територији града Чачка.
Укупна дужина трасе је око 23,3km од чега је 10,7km на територији града Краљева, а
12,6km на територији града Чачка. Задржава се постојећа траса далековода у целој
његовој дужини.
1.2. Опис границе обухвата Плана
Оквирна (прелиминарна) граница обухвата Плана дефинисана је заштитним коридором
далековода у укупној ширини од 60m, односно по 30m од осе далековода и обухвата
делове катастарских општина Конарево, Дракчићи, Врдила, Самаила и Буковица. У
оквиру границе Плана, налази се и постојећа локација трафостанице 110/35kV “Краљево
1”, која се налази на к.п.бр. 378/7 КО Конарево.
Укупна површина подручја обухваћеног оквирном границом обухвата Плана износи око
65hа.
Граница Плана је дефинисана као прелиминарна, коначна граница обухвата Плана ће се
дефинисати у фази израде нацрта Плана.
1.3. Правни и плански основ
Правни основ за израду Плана чине:
 Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09-исправка,
64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13 – одлука
УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др.закон);
 Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и
„АРХИПЛАН“ д.о.о. - Аранђеловац
заједнички са:
“Andzor engineering” д.о.о. - Нови Сад
ЈП “Завод за урбанизам Војводине” - Нови Сад
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урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/19);
Одлука о изради Плана детаљне регулације за реконструкцију далековода 110kV
бр.115/1 ТС “Краљево 1” - ТС “Чачак 3” (деоница на територији града Краљева)
(“Службени лист града Карљева”, број 27/2019 од 04.10.2019.године).

Плански основ за израду Плана је:
 Просторни план града Краљева (“Службени лист града Краљева” број 7/2011);
 План генералне регулације “Конарево – Дракчићи” (Службени листа града
Краљева” број 13/2013 и 24/2013).
2.

КРАЋИ ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ВИШЕГ РЕДА

2.1. Просторни план града Краљева
(“Службени лист града Краљева”, број 7/2011)
1.3.4.3. Енергетика
Електроенергетика
На подручју Града постоји велики број ТС различитих напонских односа и то: 220/110kV
(једна), 110/35/10kV (три), 35/10kV (једанаест) и већи број 10/0,4kV. Систем је
окарактерисан различитим степеном стабилности и веком трајања трансформатора по
напонским нивоима. У току су активности на реализацији система даљинског управљања
трафостаницама у оквиру конзума.
Системи за пренос електричне енергије, као битни делови електроенергетског система
РС, груписани су према напонским нивоима и имају регионалну просторну расподелу.
Њихова анализа и планирање за напоне 220kV и више, врши се републичким плановима,
а за напоне 110kV регионалним и општинским просторним плановима. Овим последњим
припада анализа и планирање система за пренос напона 35kV и мање.
Напонски нивои 220 и више kV присутни су на територији Града Краљева у виду дела
далековода 220kV Краљево–Пожега. Напонски ниво 110kV, тренутно је стабилан и такође
не захтева реконструкцију.
1.4.3.2. Електроенергетика и електроенергетска инфраструктура
Основни електроенергетски потенцијал који поседује Град Краљево кад је у питању
трансформација електричне енергије представљају услови за постојање одређеног броја
ТС напонских односа 220/110 kV, 110/35 kV, 35/10 kV и 10/0,4kV. Потенцијал представљају
и повољни услови за градњу нових ТС 110/10kV, 35/10kV и 10/0,4kV. Повољни услови за
наставак реализације плана даљинског управљања трафостаницама, такође представља
потенцијал који поседује Град Краљево.
Стабилност електроенергетског система, остваривање поузданости напајања, као и
предвиђени експлоатациони век трансформатора ограничавајући су фактори који намећу
потребу изградње нових трафостаница, али и замене појединих трансформатора у неким
трафостаницама напонског односа 110/35kV, 35/10kV и 10/0,4kV.
3.4.2. ЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА
3.4.2.1. Електроенергетска мрежа
Територија Краљева припада конзумном подручју Електродистрибуције „Краљево”. Јасно
је да планирање и изградња електроенергетских објеката на територији Града има значај
не само за Краљево, већ и за остале градове и општине у окружењу.
Електрична енергија ради оптималног преноса трпи, напонску трансформацију у
објектима – трафостаницама са усвојеним типским односима трансформација. Ту се
„АРХИПЛАН“ д.о.о. - Аранђеловац
заједнички са:
“Andzor engineering” д.о.о. - Нови Сад
ЈП “Завод за урбанизам Војводине” - Нови Сад
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примећује повезаност напонске и административне хијерархије, тако што виши напони,
220kV и више, припадају републичкој надлежности, 110kV и део 35kV регионалној,
односно надлежности конзума, а 10kV и део 35kV локалној.
Трансформаторске станице, као електроенергетски објекти, заузимају значајно место у
плановима свих нивоа.
Њихово хијерархијско груписање према напонским нивоима, управо намеће напонски
однос 110/10kV као оптимално решење на подручју Града Краљево. У том смеру одвијаће
се свако планирање трансформација електричне енергије на овим просторима.
Напонски ниво 220/110kV и виши, ниједним планом (планови вишег реда од градског–
општинског) није припао групи оних за које је предвиђена изградња неке трафостанице.
На овом нивоу систем је стабилан, а постојећу ТС 220/110kV „Краљево 3” потребно је
пребацити на напонски ниво 400.
Напонски ниво 110/10kV представљаће срце електроенергетског система на територији
Града Краљева. Сви планови на повећању енергетске ефикасности постојећих објеката и
изградњи нових, односиће се на фаворизовање овог напонског нивоа, у складу са
студијом „Даљи развој електродистрибутивне мреже и избор средњег напона на подручју
ЕПС ЈП „Електросрбија” Краљево”.
Хијерархија напонских нивоа код система за пренос електричне енергије одвија се на исти
начин као код система за трансформацију, јер ова два система су у непосредној
повезаности. Кад се говори о електроенергетској карти подручја Града Краљева, са
аспекта преноса електричне енергије, види се да су објекти за пренос, а тиме и за
производњу и трансформацију електричне енергије, део електроенергетских прстенова
који се простиру, осим на територији Града Краљева и на околним територијама, а делом
(систем за пренос напона 220kV) и шире. На међуопштинском нивоу доминира напон
110kV, а на локалном 35kV и 10kV. Неке трафостанице 35/10kV, дају систему за пренос
напона 35kV делимично и међуопштински карактер.
Напонски ниво 220kV присутан на територији Града Краљева припада једном стабилном
систему преноса и не захтева реконструкцију, нити изградњу нових објеката.
Напонски ниво 110kV на подручју града Краљево и околни, избором средњег напона
110kV на подручју ЕПС ЈП „Електросрбија” Краљево има изузетну улогу у формирању
будућег изгледа електроенергетске мреже конзума. На овом напонском нивоу систем је
стабилан, тако да се изградња нових далековода односи на оне који су намењени за:
 напајање новопланираних трафостаница 110/10kV и
 формирање далеководног прстена 110kV у Краљеву.
На тај начин пружа се прилика приближавања идеалном изгледу не само система за
пренос електричне енергије, већ и комплетног електроенергетског система конзумног
подручја.
Напонски ниво 35kV на конзумном подручју Града Краљева, избором напона 110kV за
средњи напон на подручју ЕПС „Електросрбија” Краљево, и даљом изградњом и
учвршћењем система 110kV, може као систем за пренос електричне енергије само
претрпети:
 растерећење постојеће инфраструктуре;
 појачања постојеће инфраструктуре;
 замену дела постојеће инфраструктуре (водови и остали елементи) и друге акције.
На овај начин замишљен план развоја система за пренос електричне енергије напонског
нивоа 35kV показује оправданост, јер представља логичан след акција и потврду
оправданости форсирања напонског нивоа 110kV у овој области.
У осталим областима која припадају надлежностима јавних предузећа, такође је могуће
применити нова решења, као и одређена побољшања постојећих инфраструктурних
објеката.
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2.2. План генералне регулације “Конарево - Дракчићи”
(“Службени лист града Карљева”, број 13/2013 и 24/2013)
Овим планским документом, у графичком делу, приказана је постојећа траса далековода
110kV број 115/1, која се у потпуности задржава.
3.

ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА, НАЧИНА КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА И ОСНОВНИХ
ОГРАНИЧЕЊА

У погледу рељефа, планско подручје се простире, већим делом у равничарском терену, а
мањим делом кроз брдско благо заталасано подручје.
Према постојећој намени површина, доминантно је заступљено пољопривредно
земљиште, а у мањој мери, постојеће грађевинско земљиште, у зони увођења далековода
у трафостаницу.
Tраса далековода је постављена изван грађевинских подручја насеља, односно, прелази
преко подручја које је у обухвату Просторног плана града Краљева (“Службени лист града
Краљева”, број 7/2011), осим у делу када улази у подручје Плана генералне регулације
“Конарево – Дракчићи” (“Службени лист града Карљева”, број 13/2013 и 24/2013), где
прелази преко површине за посебне намене и површина за становање.
Коридор далековода прелази преко више водотокова (Мусина и Самаилска река, поток
Буковица и Грабовац) и укршта се са државним путем IIA реда број 181, локалним и
некатегорисаним путевима, као и са планираним коридором “западне обилазнице”.
4.

ОПШТИ ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА

Циљеви израде Плана су:
 утврђивање правила уређења и грађења за реконструкцију далековода, у циљу
веће сигурности електроснабдевања предметног подручја и могућности дугорочног
обезбеђења пораста потрошње на конзумном подручју;
 усаглашавање трасе далековода са саобраћајном инфраструктуром и другим
инфраструктурним објектима и инсталацијама, уз примену техничких мера које
обезбеђују заштиту непосредног окружења;
 адекватна заштита животне средине, природних и културних добара, у складу са
принципима одрживог развоја.
5.

ПЛАНИРАНА ПРЕТЕЖНА НАМЕНА ПОВРШИНА И ПРЕДЛОГ ОСНОВНИХ
УРБАНИСТИЧКИХ ПАРАМЕТАРА

Реконструкција далековода 110kV бр. 115/1 је у складу са смерницама из планске
документације вишег реда (Просторни план града Краљева и План генералне регулације
“Конарево - Дракчићи”).
Реконструкција предметног далековода је предвиђена као двосистемски далековод са
опремањем једног система проводника попречног пресека 240/40mm².

„АРХИПЛАН“ д.о.о. - Аранђеловац
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Према пројектном задатку, на целој траси употребити челино решеткасте стубове типа
“Буре” са врхом за једно уже и пењалицама, извршити замену дотрајале спојне опреме,
као и замену постојећег фазног проводника и монтажу “OPGW”. Заштиту конструкције
предвидети системом “дуплекс”, а нијансу завршног слоја боје одредити тако да се
далековод уклопи у околину.
Темеље планирати као рашчлањене или блок АБ темеље у складу са одабраним типом
стуба и условима на терену.
Проводнике планирати као Al/Če240/40mm² у складу са важећом законском регулативом.
Заштитно уже предвидети на оба врха типа “OPGW” са 48 оптичких влакана у једној или
две металне цевчице. Тип оптичких влакана треба да буде компатибилан са ТК оптичком
мрежом.
За планирани линијски инфраструктурни објекат – високонапонски вод 110 kV, планирано
је да се дуж трасе вода формирају заштитни и извођачки појас који износе:
 заштитни појас1, укупне ширине око 60m (2x30m);
 извођачки појас, укупне ширине 10m (2x5m);
Заштитни појас далековода је зона у којој се утврђују посебна правила и услови
коришћења и уређења простора, у циљу обезбеђења, пре свега превентивног, техничког
обезбеђења за несметано функционисање електроенергетског објекта, далековода 110 kV
и заштите окружења од могућих утицаја далековода. Спољна граница заштитног појаса
представља истовремено и границу планског обухвата.
Извођачки појас се дефинише као простор непосредно уз далековод, у оквиру заштитног
појаса, у коме се утврђују посебна правила коришћења и уређења за потребе изградње
далековода. У извођачком појасу далековода обезбеђује се простор за постављање
стубова (према техничкој документацији) далековода, службености пролаза за потребе
извођења радова, надзор и редовно одржавање инсталација далековода.
Према прописима којима се уређује планирање и изградња објеката, за постављање
електропреносних стубова и надземних водова не примењују се одредбе о формирању
грађевинске парцеле. За колски превоз опреме и делова инсталације далековода,
предвиђено је коришћење најкраћих прилаза са јавних и некатегорисаних путева, а
формирање прилаза или градилишта изван извођачког појаса условљено је сагласнишћу
власника/корисника или успостављањем службености пролаза.
У фази израде нацрта планског документа:
 укрштање далековода са путном инфраструктуром решаваће се у складу са
условима управљача државних путева и путева у општинској надлежности, а
укрштање са водотоковима у складу са условима из важеће законске регулативе из
предметне области;
 паралелно вођење и укрштање са постојећим електроенергетским и другим
инсталацијама, решаваће се у складу са одговарајућим техничким прописима,
условима и нормативима.
1 према члану 218. Закона о енергетици (“Службени гласник РС”, број 145/14 и 95/18-др.закон),
заштитни појас за надземни електроенергетски вод (напонског нивоа 110 kV), са обе стране
вода од крајњег фазног проводника, има ширину од 25 m
„АРХИПЛАН“ д.о.о. - Аранђеловац
заједнички са:
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На графичком прилогу број 2. - „Катастарски план са границом обухвата и наменом
површина“, у размери 1:2500, приказанa је намена површина у оквиру подручја
обухваћеног Планом.
6.

ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ ПЛАНИРАЊА У ПОГЛЕДУ УНАПРЕЂЕЊА КОРИШЋЕЊА
ПРОСТОРА

Израдом и усвајањем Плана обезбеђује се плански основ за реконструкцију
високонапонског вода, напонског нивоа 110 kV, као и решавање имовинско-правних
односа.
Очекивани ефекти уређења и коришћења простора су:
 планирањем и резервацијом земљишта за високонапоснки вод, напонског нивоа
110 kV, омогућава се утврђивање јавног интереса, решавање имовинско-правних
односа и даља реализација;
 побољшање енергетских потенцијала за развој индустрије у градовима, преко чијих
територија прелази предметни далековод и обезбеђење капацитета за напајање
нових потрошача;
 прецизно дефинисање мера и активности у циљу заштите природних и блиско
природних екосистема, заштите ваздуха, воде, земљишта и биодиверзитета,
омогућиће адекватну заштиту и квалитетно просторно решење у границама
планског подручја.
новембар, 2019.
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Одлука о изради Плана детаљне регулације за реконструкцију далековода 110kV
бр.115/1 ТС “Краљево 1” - ТС “Чачак 3” (деоница на територији града Краљева)
(“Службени лист града Карљева”, број 27/2019 од 04.10.2019.године)
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Трасе локалних путева - преузете из Просторног плана града Краљева
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Катастарски план са границом обухвата плана и наменом површина
новембар, 2019.год.
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