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1. PODACI O NOSIOCU (INVESTITORU) PROJEKTA 

 

Pun naziv: 
Akcionarsko društvo „ELEKTROMREŽA SRBIJE” 

Skraćeni naziv: 
EMS AD Beograd 

Osnivanje:  
Odlukom Vlade RS, EMS funkcioniše kao samostalno JP od 1. jula 2005. 
 
Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 27. oktobra 2016. godine donela odluke broj 05 
broj 023-10172 i 10175/2016, o promeni pravne forme JP EMS  i o izmenama i dopunama 
osnivačkog akta „Elektromreže Srbije”. Osnivač i jedini akcionar EMS AD Beograd je Republika 
Srbija, a prava osnivača ostvaruje Vlada RS. 

 

Struktura vlasništva: 
100% u vlasništvu Republike Srbije 

Registracija:  
Rešenjem Agencije za privredne registre Republike Srbije BD 80469/2005 

Matični broj: 
2 0 0 5 4 1 8 2  

PIB:  
SR 1 0 3 9 2 1 6 6 1  

Delatnost: 

 prenos električne energije 

 upravljanje prenosnim sistemom 

 organizovanje tržišta električne energije 

Adresa: 
Beograd, Ul.Kneza Miloša br.11 

E-mail adrese: 
nada.curovic@ems.rs 

 
Preduzeće obavlja svoje osnovne delatnosti preko 3 direkcije i to: Direkcije za prenos električne 
energije, Direkcije za upravljanje prenosnim sistemom i Direkcije za poslove tržišta električne 
energije. Ostali poslovi na nivou preduzeća organizovani su u 5 sekcija i to: ekonomsko-finansijska, 
investiciona, informatičko-telekomunikaciona, pravna i sektor za opštu i tehničku podršku. 
 
Osnovna delatnosti preduzeća su: prenos celokupno raspoložive električne energije do 
elektrodistributivnih područja ili velikih industrijskih potrošača, upravljanje prenosnim sistemom, 
organizovanje tržišta električne energije, trgovina električnom energijom za vršenje sistemskih 
usluga, istraživanje i razvoj, projektovanje, izgradnja, održavanje i eksploatacija mreža u okviru 
prenosnog sistema i elektroenergetskih i drugih energetskih objekata, projektovanje, izgradnja, 
održavanje i eksploatacija telekomunikacionih objekata i uređaja, tehničko ispitivanje i analiza, 
inženjering, druge delatnosti koje doprinose boljem obavljanju energetskih delatnosti i poslovi 
spoljnotrgovinskog prometa. 
 
 
  

mailto:nada.curovic@ems.rs
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2. OPIS LOKACIJE  
 
Predmet ovog Zahteva o potrebi izrade studije uticaja na životnu sredinu je je novi mešoviti vod 
(dalekovod+kabl) 2x110 kV koji bi povezao planiranu TS 110/10 kV Niš 6 „Ratko Pavlović“ sa 
postojećom TS 400/220/110 kV Niš 2 i rasplet dalekovoda kod TS Niš 2. 

Prema porastu potrošnje el. energije po perspektivnom scenariju razvoja privrede, očekuje se 
potreba za novim TS 110/x kV, a samim tim i potreba za rekonstrukcijom postojećih i gradnjom novih 
dalekovoda. 

Postojeća TS 35/10 kV „Ratko Pavlović“ iz koje se električnom energijom napaja centralni deo Grada 
Niša ne može da podmiri narasle potrebe za električnom energijom ovog područja. Kako bi se 
poboljšale elektroenergetske prilike ovog dela grada i obezbedilo povećanje kapaciteta snabdevanja 
potrošača električnom energijom, neophodno je proširenje kapaciteta postojeće TS "Ratko Pavlović" 
prelaskom sa transformacije 35/10 kV na transformaciju 110/10 kV (novi naziv je "Niš 6") i 
povećanjem njene snage na 2x31,5 MVA. 

Ovo proširenje kapaciteta i promena transformacije uslovilo je i izgradnju dvostrukog priključnog 
voda (dalekovod+kabl) 110 kV kojim se obezbeđuje povećanje kapaciteta prenosa. 
 
Izgradnja ovog voda, kao i proširenje kapaciteta i promena transformacije trafostanice će stvoriti 
uslove za intenzivni razvoj kraja, koji se očekuje i planira u ovom delu grada. Stvoriće se visoka 
pouzdanost i bezbednost u snabdevanju električnom energijom, što je posebno bitno za dalji razvoj 
Niša, a u svrhu stabilnijeg rada elektroenergetskog sistema kao i dugoročno obezbeđenje napajanja 
električnom energijom potrošača na području Niša.  
 
Za predmetni vod koji bi povezivao novu TS Niš 6 sa postojećom TS Niš 2 razmatrane su dve 
varijante trase - nadzemna i podzemna (kablovska). 
Zbog nemogućnosti pronalaženja „prolaza“ nadzemnog voda na delu od gradskog vodovoda do TS 
Niš 6, zbog velikog broja poslovnih i sportsko-rekreativnih objekata, odlučeno je da se predmetni 
vod 2x110 kV projektuje kao mešoviti vod (nadzemni+podzemni).  
 

Koncepcija daljnjeg razvoja mreže ED Niš je u tome da se iz pravca nove TS 110/10 kV Niš 8 i dve 
postojeće TS 110/10 kV Niš 10 i TS 110/35 kV Niš 13 kao i izgradnjom predmetne TS 110/10 kV Niš 
6 naprave nove 10 kV veze, uz uvažavanje postojećih, ka gradskom području gde je i centar 
potrošnje. Ovim rešenjem se najkritičniji i najveći konzum ED Niš obuhvata sa dve TS 110/10 kV pri 
čemu se jedna nalazi u zapadnom delu grada (TS 110/10 kV Niš 8) a druga u istočnom delu 
(predmetna TS 110/10 kV Niš 6) na mestu postojeće TS 35/10 kV Ratko Pavlović. Na taj način, one 
će rasteretiti postojeće TS 35/10 kV, 35 kV vodove i izvorne TS 110/35 kV i eliminisati potrebu za 
ulaganjem u ovaj naponski nivo, a mreža će dobiti sigurno i kvalitetno napajanje električnom 
energijom. Povezivanje trafostanice TS 110/10 kV Niš 6 u prenosni sistem "Elektromreža Srbije" 
izvršilo bi se dvostrukim vodom 110 kV na TS 400/220/110 kV "Niš 2".  

Trasa predmetnog voda nalazi se u potpunosti na teritoriji opštine Niš. 

Prilikom određivanja predmetne trase jedan od najvažnijih kriterijuma bio je da se planirani vod što 
više udalji od stambenih i drugih objekata, da koristi koridore postojećih vodova 110kV, da se 
pronađu pogodna mesta ukrštanja sa postojećim dalekovodima i da se nađe “prolaz“ do TS Niš 6 
kroz gusto urbanizovano područje.  

Dvostruki vod bi se u jednom delu prostirao vazdušno i to u delu od TS 400/220/110 kV "Niš 2" do 
kompleksa JKP „Naissus“, odnosno do postojeća 2 telekomunikaciona stuba-predajnika (preduzeća 
Telekom i Telenor) na zemljištu Vodovoda odakle treba da pređe u kabl, a nadalje bi se sa ulaskom 
u gradsko jezgro vod položio u zemlju i tako doveo do novoplanirane TS 110/10 kV Niš 6 (Ratko 
Pavlović). 

Početna tačka trase mešovitog voda su postojeći portali polja E17 i E18 u TS Niš 2,  a krajnja tačka 
110 kV polja E04 i E06 u TS Niš 6. 
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Postojeća TS 35/10 kV Ratko Pavlović, na čijem prostoru je planirana izgradnja nove TS 110/10 kV 
Niš 6, nalazi se u naselju Krive Livade (K.O. Ćele Kule) u blizini samog centra grada Niša. Zbog 
nemogućnosti realizacije priključka kao isključivo nadzemnog voda, odlučeno je da se deo voda od 
TS Niš 2 do lokacije na arheološkom lokalitetu Medijana (dužine oko 3,5 km) realizuje kao nadzemni 
vod, dok bi se preostali deo trase (u dužini od oko 3,7 km) izveo kao podzemni, odnosno kablovski. 
 

Nadzemni deo voda ide od TS Niš 2 do stuba br.8 koristi trasu postojećeg DV br.1187AB i ide ka 
severu preko opštinskog puta za naselje Nikola Tesla-Niš (Bulevar svetog cara Konstantina), zatim 
duž koridora sa postojećim dalekovodima kod naselja Brzi brod, a onda se pre nailaska na reku 
Nišavu usmerava u pravcu severo-zapada i dalje nastavlja da prati tok reke sa njene južne strane. 
Prelazak DV u kablovski vod bi bio izveden na prostoru koja je pod zajedničkom nadležnošću JKP 
„Naissus“-Vodovod i Arheološkog lokaliteta Medijana. Predstavnici Vodovoda su dali saglasnost da 
se na zemljištu koje je u njihovom vlasništvu uradi prelaz dalekovoda u kablovski vod. Njihov uslov 
je bio taj da se dalekovod može voditi nadzemno sve do postojeća 2 telekomunikaciona stuba-
predajnika na zemljištu Vodovoda odakle treba da pređe u kabl. 
 

Iz situacije u grafičkom prilogu može se videti da na delu izlaska dalekovoda iz postojeće TS Niš 2 
postoji veliki broj DV 110 kV, 220 kV i 400 kV. Zbog načina uvođenja mešovitog voda u TS Niš 2 
neophodno je sprovođenje izmena u delu trase postojećeg dalekovoda 110kV br.1187AB i 
dalekovoda 220kV br. 226. 
 
Da bi se izbeglo ukrštanje planiranog voda sa postojećim dalekovodima na ovom području i pošto 
urbanisti ne dozvoljavaju širenje koridora DV ka gradu, odnosno van trase postojećeg DV 2x110 kV 
br.1187AB, rešenje je da novi DV 2x110 kV će na delu izlaska iz TS Niš 2 koristi trasu postojećeg 
DV 2x110kV br.1187AB do postojećeg stuba br.8. Dalje, od postojećeg stuba br.8 do mesta 
prelaska u kabl planirani vod će se voditi novom trasom paralelno sa planiranom saobraćajnicom 
duž južnog nasipa Nišave. Trasa postojećeg dalekovoda 2x110kV br.1187AB se izmešta na delu od 
TS Niš 2 do postojećeg stuba br. 9 (US21), (deo kod Brzog Broda) ka trasi postojećeg DV 220kV br. 
226. Izlaz ovog voda iz TS Niš 2 je planiran sa severne strane sa polja E14 i E16. 
Usled izmeštanja dela trase postojećeg dalekovoda br.1187AB, predviđa se i izmeštanje dela trase 
postojećeg DV 220 kV br.226 između post. stubova br.190-192 (potez između TS Niš 2 i prelomne 
tačke US22). Trasa ovog voda se izmešta ka postojećem DV 400 kV br.423/2, tako da su zadovoljeni 
svi propisani sigurnosni razmaci ka DV 400 kV. 
 
Kablovski deo voda ide od mesta prelaska DV u kabl (posle prelomne tačke US1) na prostoru 
gradskog vodovoda odakle “ulazi” u planiranu saobraćajnicu sa južne strane Nišave (između 
Vodovoda i Nišave). Ovaj prostor je utvrđen i prihvaćen zajedno sa predstavnicima gradskog 
vodovoda JKP ”Naissus”. Predmetni kabl prati trasu ove saobraćajnice (Vizantijski Bulevar+Ulica 
Đerdapska) u dužini od oko 810m sve do prolaska pored upravne zgrade gradskog vodovoda. Na 
ovom potezu ide paralelno sa postojećom vodovodnom instalacijom i TK vodom i ukršta vodozahvat 
koji se nalazi na dubini od oko 3m.  
 
Nakon prolaska pristupnog puta za vodovod, kabl dalje nastavlja da ide neregulisanim terenom, 
prolazi pored crkve sv. Vasilija Ostroškog, nastavlja do mosta preko Nišave (Bulevar Medijana) ispod 
koje prolazi. Od ovog mosta kabl “prati” tok Nišave i ide kroz deo grada koji se naziva Duvanište, 
prolazi ispod mosta koji vodi do Proleterske ulice i zatim preko kanala-Gabrovačke rečice. Nakon 
prolaska ove rečice, kabl prolazi pored sportskih igrališta i parka u naselju Krive livade, zaobilazi 
gradsku toplanu i zatim ispod košarkaškog terena ulazi u kompleks TS Niš 6 
 
Trasa u celoj dužini ide ravničarskim terenom, ujednačene kote, preko poljoprivrednog zemljišta sa 
velikim brojem poljskih i pristupnih puteva tvrde podloge.  
 

U grafičkom delu ovog zahteva prikazana je situacija trase predmetnog voda 2x110kV. 
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3. OPIS KARAKTERISTIKA PROJEKTA 
 
(a) veličina projekta 
 

 Osnovni podaci o predmetnom mešovitom vodu  
DV+kabl 2x110 kV TS Niš 2 – TS Niš 6 
 

Naziv voda - DV+kabl 2x110 kV TS Niš 2 – TS Niš 6 

Nazivni napon - 110 kV 

Broj sistema  - dva 

Provodnici - 2 x 3 x Al/Č 240/40 mm2 

Kabl  2 x 3 x A2XS(FL)2Y 1x1000RM/х, preseka 1000mm2  
(2 x 3 jednožilna kabla  u obliku trougla (trolisna detelina), u 
zajedničkom rovu, na delu od specijalnog zateznog stuba 
do TS Niš 6) 

Zaštitno uže - 2 x OPGW odgovarajućeg prečnika sa 48 optičkih vlakana 

Stubovi   

Postojeći: - Čelično-rešetkasti tipa „Bure“ sa dva vrha za zaštitno uže 
(na delu od TS Niš 2 do post. st.br.8 koriste se postojeći 
stubovi DV 2x110 kV br.1187AB) 

Novi: - Čelično-rešetkasti smanjenih dimenzija tipa „Bure“, na delu 
od post.stuba br.8 do specijalnog zateznog stuba (za 
prelazak nadzemnog voda u podzemni) 

Izolatori - Kapasti stakleni minimalne prekidne sile 120 kN 

Dodatno opterećenje - 1.6 x O.D.O. daN/m  

Pritisak vetra - 75 daN/m2 

Dužina trase dalekovoda - ≈ 3.5 km 

Dužina trase kabla - ≈ 3.7 km 

 

 Osnovni podaci o deonici izmeštanja postojećeg DV 2x110 kV br.1187AB 
 

Naziv voda - DV 2x110 kV br.1187AB TS Niš 2 – TS Niš 13 

Nazivni napon - 110 kV 

Broj sistema  - dva 

Provodnici - 2 x 3 x Al/Č 240/40 mm2 

Zaštitno uže - 2 x OPGW odgovarajućeg prečnika sa 48 optičkih vlakana 

Stubovi   

Postojeći: - Čelično-rešetkasti tipa „Bure“ sa dva vrha za zaštitno uže  
Novi: - Čelično-rešetkasti smanjenih dimenzija tipa „Bure“, na delu 

od TS Niš 2 do post. stuba br.9 

Izolatori - Kapasti stakleni minimalne prekidne sile 120 kN  

Dodatno opterećenje - 1.6 x O.D.O. daN/m  

Pritisak vetra - 75 daN/m2 

Dužina deon. izmeštanja - ≈ 1.2 km 

 

 Osnovni podaci o deonici izmeštanja postojećeg DV 220 kV br.226 
 

Naziv voda - DV 220 kV br.226 TS Kruševac 1 – TS Niš 2 

Nazivni napon - 220 kV 

Broj sistema  - jedan 

Provodnici - 3 x Al/Č 490/65 mm2 

Zaštitno uže - 2 x OPGW odgovarajućeg prečnika sa 48 optičkih vlakana 

Stubovi   

Postojeći: - Čelično-rešetkasti tipa „Portal“ sa dva vrha za zaštitno uže  
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Novi: - Čelično-rešetkasti tipa „Y“ sa dva vrha za zaštitno uže  
Izolatori - Kapasti stakleni minimalne prekidne sile 120 kN 

Dodatno opterećenje - 1.6 x O.D.O. daN/m  

Pritisak vetra - 75 daN/m2 

Dužina deon. izmeštanja - ≈ 0.9 km 

 
U grafičkom delu ovog zahteva prikazana je situacija trase planiranog mešovitog voda, kao i 
izmeštanje dela postojećih vodova 110kV br.1187AB i 220kV br.226. 

Izmeštanje DV 110 kV br.1187AB i DV 220 kV br.226 će se izvršiti u dužini od oko 900m kompletno 
u okviru postojećeg elektroenergetskog koridora. Nema prelaza ovih dalekovoda ni preko stambenih 
ni preko drugih objekata. 

Za predmetni dalekovod+kabl, Skupština grada Niša je usvojila Plan detaljne regulacije kompleksa 
trafostanice 110/10 kV "Niš 6" sa priključnim dvostrukim dalekovodom 110 kV u Nišu i za taj plan su 
dobijeni uslovi i saglasnosti svih nadležnih institucija. Ovim planom definisan je prostor i funkcije koje 
se mogu kasnije tu pojaviti. Svaka nova aktivnost na terenu će se morati usklađivati sa izgrađenim 
objektom. Navedenim Planom je obuhvaćeno i izmeštanje DV 110 kV br.1187AB i DV 220 kV br.226 
kod naselja Brzi Brod. 

Priključni dvostruki dalekovod 110 kV sa zaštitnim pojasom prolazi kroz prostor čija je postojeća 
namena "Zaštitno zelenilo, Stanovanje umerenih gustina, Crkve, Komunalne, Sport i Parkovsko 
zelenilo" i Planom generalne regulacije GO Medijana i usvojenim Planom detaljne regulacije 
zadržava istu namenu. 

Priključni dvostruki podzemni vod 110 kV sa zaštitnim pojasom prolazi kroz prostor čija je postojeća 
namena "Komunalne funkcije, Sport i Parkovsko zelenilo" i Planom generalne regulacije GO 
Medijana i usvojenim Planom detaljne regulacije se predviđa pretežno kao zemljište javne namene. 

U skladu sa Planom detaljne regulacije kompleksa trafostanice 110/10kV i Lokacijskim uslovima 
definisani su zaštitni i izvođački pojas za: 
 

a)  priključni dvostruki podzemni vod 110kV: 
- zaštitni pojas, širine 8,0 m (2x4,0m) i 
- radni ili izvođački pojas, širine 8,0 m (2x4,0m). 

 
b) priključni dvostruki DV 110 kV: 

- zaštitni pojas, širine 30,0 m (2x15,0m) i 
- radni ili izvođački pojas, širine 10,0 m (2x5,0m). 

Na mestu prelaska vazdušnog u podzemni vod potreban radni ili izvođački pojas je širi i iznosi 
20m (2x10,0m)  
 

Pojasi, u obuhvatu predložene regulacije, zahvataju sledeću površinu: 
 
- zaštitni pojas dalekovoda oko 16,0 ha,  
- zaštitni pojas kabla oko 3,0 ha. 

Zaštitni pojas dalekovoda odn. podzemnog voda 110kV, je zona u kojoj se utvrđuju posebna pravila 
korišćenja i uređenja prostora u cilju obezbeđenja, pre svega preventivnog, tehničkog obezbeđenja 
za nesmetano funkcionisanje elektroenergetskog objekta - dalekovoda odn. podzemnog voda  
110kV) i zaštite okruženja od mogućih uticaja istih.  
 
U zaštitnom pojasu se bez promene vlasništva, obezbeđuje službenost prolaza za vreme trajanja 
radova i uspostavlja trajna obaveza pribavljanja uslova/saglasnosti od strane preduzeća nadležnog 
za upravljanje vodovima, kod planiranja, projektovanja i izvođenje građevinskih radova. 
 

U okviru zaštitnog pojasa dozvoljena je izgradnja servisne saobraćajnice čija će primarna namena 
biti zaštita, nadzor i redovno održavanje instalacija podzemnog voda. Sekundarna namena je u 
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funkciji postojeće namene "Komunalne funkcije, Sport i Parkovsko zelenilo". Prostor za izgradnju 
servisne saobraćajnice uspostavlja se pretežno u širini od 4,0 metara (po 2 metara od osovine 
podzemnog voda). Granice zaštitnog i izvođačkog pojasa kao i servisna saobraćajnica utvrđuje se 
prema podužnoj osi podzemnog voda. 

 
Izvođački pojas se definiše kao prostor neposredno uz dalekovod odn. podzemni vod, u okviru 
zaštitnog pojasa, u kome se utvrđuju posebna pravila korišćenja i uređenja za potrebe izgradnje 
dalekovoda odn. podzemnog voda.  
U izvođačkom pojasu dalekovoda obezbeđuje se prostor za postavljanje stubova (prema 
idejnom/izvođačkom projektu) dalekovoda, službenosti prolaza za potrebe izvođenja radova, nadzor 
i redovno održavanje instalacija dalekovoda. U izvođačkom pojasu podzemnog voda obezbeđuje se 
prostor za postavljanje šahtova (prema idejnom/izvođačkom projektu) podzemnog voda, službenosti 
prolaza za potrebe izvođenja radova, nadzor i redovno održavanje instalacija podzemnog voda.  
 
Pribavljanje zemljišta u javno vlasništvo sprovodi se u delu izvođačkog pojasa isključivo za stubna 
mesta dalekovoda 110kV i 220kV. Parcela kompleksa gde se vrši prelazak iz vazdušnog u podzemni 
vod se formira u granicama regulacije izvođačkog pojasa. 
 
Za prelaz dalekovoda u nadzemni Planom detaljne regulacije obezbeđen je prostor dimenzija od 
20.0m x 30.0m ili 600.0 m2 u granicama regulacije zaštitnog pojasa. 

Regulacione linije zaštitnog i izvođačkog pojasa određuju se prema podužnoj osi dalekovoda, koja 
je geodetski pozicionirana položajem ugaonih stubova, odnosno prema podužnoj osi kabla.  

Osim ugaonih stubova, koji su geodetski pozicionirani, lokacije ostalih stubova se određuju  
Projektom za građevinsku dozvolu dalekovoda, u okviru izvođačkog pojasa (10,0m ukupne širine) i 
prema pravilima građenjima definisanim u Pravilniku o tehničkim normativima za izgradnju 
nadzemnih elektroenergetskih vodova nadzemnog napona od 1k\/ do 400 kV (Službeni list SFRJ, 
broj 65/88 i Službeni list SRJ, broj 18/92). Takođe, Projektom za građevinsku dozvolu biće tačno 
utvrđen položaj podzemnog (kablovskog) dela voda, a sve u okviru granica zaštitnog pojasa ukupne 
širine 8.0m i u skladu sa internim standardom EMS (br. IS-EMS 200:2019), kao i u skladu sa 
lokacijskim uslovima i uslovima nadležnih institucija. 
 
(b) moguće kumuliranje sa efektima drugih projekata 
 
Predmetni dalekovod na delu izlasku iz trafostanice Niš 2, ne potpada pod zone povećane 
osetljivosti, ima paralelno vođenje sa više DV 110 kV i 220 kV. S obzirom na to da su ovi dalekovodi 
na udaljenosti od 30-50m, neće doći do kumuliranja efekata električnog i magnetnog polja. Visine 
provodnika iznad zemlje će biti takve da vrednosti električnog i magnetnog polja budu manje od 
dozvoljenih koje su propisane preporukama Međunarodnog udruženja za zaštitu od zračenja 
(INIRC) i Svetske zdravstvene organizacije (WHO), kao i Pravilnikom o granicama izlaganja 
nejonizujućim zračenjima („Sl.Glasnik RS“, br.104/2009) što se vidi iz odeljka 5 pitanje br.6.  
 
(c) korišćenje prirodnih resursa i energije 
 
Dalekovod i kabl u procesu izgradnje, a kasnije i eksploatacije, ni u kojoj fazi ne narušavaju i ne 
troše prirodne resurse niti energiju. 
 
(d) stvaranje otpada 
 
Gotov objekat, stavljanjem u radno stanje i u toku svog eksploatacionog veka neće stvarati nikakav 
otpad. U kraćem vremenskom periodu, u toku izgradnje postoji određena produkcija građevinskog 
otpada. Poštovanjem mera i pravilnika o izgradnji produkcija građevinskog otpada  je svedena na 
minimum.  
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(e) zagađivanje i izazivanje neugodnosti 
 
Objekat ne zagađuje životnu sredinu i ne izaziva neugodnosti. Pri projektovanju i izgradnji 
ispoštovaće se svi pravilnici i standardi vezani za ovu vrstu objekata. 
 
(f) rizik nastanka udesa, posebno u pogledu supstanci koje se koriste ili tehnika koje se 

primenjuju, u skladu sa propisima 
 
Ne postoji rizik od udesa. U sistemu energetskih vodova havarijskom situacijom se smatra svako 
pomeranje iz ose dalekovoda. Sistem kontrole u eksploataciji, zbog visokog značaja objekata je vrlo 
visok, tako da je verovatnoća pojave udesnih stanja minimalna. Osim više sile i nepredvidivih 
okolnosti, ostale opcije su pokrivene procedurama rada i održavanja voda u eksploataciji. 
 
 

4. PRIKAZ GLAVNIH ALTERNATIVA KOJE SU RAZMATRANE 
 

Za predmetni vod koji bi povezivao novu TS Niš 6 sa postojećom TS Niš 2 razmatrane su dve 
varijante trase - nadzemna i podzemna (kablovska). 
Zbog nemogućnosti pronalaženja „prolaza“ nadzemnog voda na delu od gradskog vodovoda do TS 
Niš 6, zbog velikog broja poslovnih i sportsko-rekreativnih objekata, odlučeno je da se predmetni 
vod 2x110 kV projektuje kao mešovit vod (nadzemni+podzemni). 
 
Trasa dalekovoda je uslovljena postojećim planskim dokumentima, projektnim zadatkom, 
postojećom lokacijom i krajnjim tačkama, tako da dalekovod nema velike mogućnosti izbora 
alternativa lokacije.  
 
Zemljište na kome je predviđena izgradnja predmetnog dalekovoda, definisano je važećim Planom 
detaljne regulacije koji je usvojila Skupština Grada Niša, i namenjeno je izgradnji visokonaponskih 
vodova.  
 
Takođe, održani su mnogobrojni sastanci sa predstavnicima Direkcije za izgradnju grada Niša, JP 
Zavod za urbanizam Niš. koji su izradili Plan detaljne regulacije i sa predstavnicima JKP „Naissus“-
Vodovod i Arheološkog lokaliteta Medijana. Predstavnici Vodovoda su dali saglasnost da se na 
zemljištu koje je u njihovom vlasništvu uradi prelaz dalekovoda u kablovski vod. Njihov uslov je bio 
taj da se dalekovod može voditi nadzemno sve do postojeća 2 telekomunikaciona stuba-predajnika 
(preduzeća Telekom i Telenor) na zemljištu Vodovoda odakle treba da pređe u kabl. 
 
Visina stubova kod ove vrste visokonaponskih dalekovoda koji se nalaze u prigradskim zonama, gde 
JP EMS primenjuje strože zahteve, ne može biti manja od 20m. Time je osigurano buduće planiranje 
prostora za namene koje su usklađene sa energetskim vodom. Na delu trase novog nadzemog dela 
voda, od TS Niš 2 do mesta prelaska u kabl predviđeni su čelično-rešetkasti stubovi smanjenih 
dimenzija tipa „Bure“, dok se na ostalom delu trase predviđa podzemno polaganje kabla. Takođe, 
Projektnim zadatkom je definisano da se za novi dalekovod 2x110 kV na celoj dužini trase 
dalekovoda predvidi da minimalna visina provodnika iznad tla na mestu najniže tačke lančanice 
provodnika bude 14,0 m. Ovom visinom biće obezbeđeno neremećenje funkcija u koridoru sada, ali 
i za neke buduće urbane tokove na predmetnom području. Sa stanovišta elektromagnetnog zračenja 
za ovaj naponski nivo i tip stuba, neophodna visina provodnika iznad tla u zonama pojačane 
osetljivosti je 8.8 m. Projektovanom visinom od 14 m obezbeđeni su uslovi daleko bolji nego što 
propisi nalažu. 
Na delu trase gde predmetni vod prolazi kroz urbanizovano područje, priključni vod će se realizovati 
kao podzemni, tako da su na taj način u potpunosti primenjene sve mere u pogledu zaštite od uticaja 
voda. 
 
Izabrano tehnološko rešenje je jedino tehničko-ekonomski opravdano rešenje koje je moguće 
izvesti.  
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5. OPIS ČINILACA ŽIVOTNE SREDINE KOJI MOGU BITI IZLOŽENI UTICAJU 
 
Osetljivost životne sredine u datim geografskim oblastima koje mogu biti izložene štetnom uticaju 
projekata, a naročito u pogledu: 
 
(a) postojećeg korišćenja zemljišta 
 
Predmetni vod će se graditi uglavnom na poljoprivrednom zemljištu i na zemljištu čija je postojeća 
namena zaštitno i parkovsko zelenilo i neće biti značajnog ugrožavanja mogućnosti obrade zemlje. 
Zemljište u okviru zaštitnog pojasa dalekovoda zadržava svoj status. Zemljište preko kojeg prelazi 
kablovski vod se Planom generalne regulacije GO Medijana predviđa pretežno kao zemljište javne 
namene. Radovi na izgradnji dalekovoda se izvode tako da se maksimalno zaštiti postojeća 
vegetacija okoline. Površinski sloj zemljišta, koji će biti izmešten sa predviđenih lokaliteta radi 
postavljanja stubova dalekovoda treba biti odložen na propisani način i na odgovarajuće mesto koje 
određuje nadležna komunalna služba Opštine. Humusni sloj će se ukloniti i sačuvati kako bi se 
iskoristio za saniranje i ozelenjavanje terena nakon izvedenih radova. Na delovima trase gde je 
vegetacija uklonjena i gde postoji nagib terena neophodno je preduzeti mere sprečavanja erozije 
(zatravnjavanje). 
Postavljanje novih stubova ni u čemu neće narušiti kvalitet i karakteristike zemljišta. 
Postavljanje kabla uslovljava iskop rova, ali se stanje zemljišta vraća u prvobitno stanje nakon 
zatrpavanja kablovskog rova. Za zaštitu kablovskih vodova, predviđena je na određenim mestima 
izrada servisne saobraćajnice iznad rovova kablovskih vodova. 
 
(b) relativnog obima, kvaliteta i regenerativnog kapaciteta prirodnih resursa u datom 

području 
 
Prirodni resursi nisu ugroženi, te ne treba razmatrati potrebu za regeneracijom. 
 
(c) apsorpcionog kapaciteta prirodne sredine, uz obraćanje posebne pažnje na močvare, 

priobalne zone, planinske i šumske oblasti, posebno zaštićena područja (prirodna i 
kulturna dobra i gusto naseljene oblasti) 

 
Predmetni dalekovod prolazi malim delom po obodu naselja i većim delom potpuno van naselja. 
Teren preko koga prolazi dalekovod je u potpunosti ravničarski i čini ga obradivo zemljište. Na trasi 
voda nema posebno zaštićenih područja. Prethodni zahtevi su obezbeđeni izborom postojeće 
lokacije trafostanice, a za nadzemni deo voda i podzemni vod izborom trase po obodu naselja, bez 
potrebe za prethodnim uklanjanjem ili izmeštanjem postojećih objekata infra i suprastrukture, krčenja 
poljoprivrednih zasada ili značajnijeg ometanja aktivnosti lokalnog stanovništva. Sa gledišta životne 
sredine, primarna zaštita se obezbeđuje uspostavljanjem zaštitnog pojasa, a na pojedinim 
deonicama uslovljavanjem pojačane električne i mehaničke sigurnosti i/ili minimalno dozvoljenih 
sigurnosnih visina, udaljenosti i dubina ukopavanja predmetnog voda. Projektant je vodio računa da 
položaj provodnika dalekovoda bude što je moguće viši u odnosu na kotu objekta sa kojim se 
predmetni dalekovod ukršta, kao i o tome da budu ispunjeni svi propisi koji se zahtevaju. Stubovi 
dalekovoda će u okviru Projekta za dobijanje građevinske dozvole biti postavljeni tako da se u 
potpunosti ispune uslovi nadležnog vodoprivrednog preduzeća.  
Na deonici trase voda uz regionalni ekološki koridor, vodotok Nišave, vod će biti realizovan  kao 
podzemni (kablovski) u što većoj dužini.  
 
Prema dobijenim uslovima Zavoda za zaštitu prirode Srbije na prostoru preko koga prelazi trasa 
planiranog dalekovoda nema zaštićenih područja za koje je sproveden ili pokrenut postupak zaštite 
i isti se ne nalazi u obuhvatu prostora ekološke mreže Republike Srbije. 
 
Radovi na izgradnji dalekovoda se izvode tako da se maksimalno očuva i zaštiti okolno zemljište, 
visoko zelenilo i vredniji primerci dendrofpore (pojedinačna stabla, kao i grupe stabala). Stabla u 
blizini trase će se obezbediti od oštećenja koja mogu nastati usled manipulacije građevinskim 
mašinama, transportnim sredstvima ili skladištenjem opreme i instalacija. Nakon završetka zemljanih 
radova obavezna je nivelacija zemljišta i čišćenje terena od otpadnog materijala. 
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Prilikom izrade Projekta za dobijanje građevinske dozvole kao i prilikom izvođenja radova 
ispoštovaće se svi uslovi Zavoda za zaštitu prirode Srbije kao i uslovi svih ostalih nadležnih 
institucija. 
 
Na osnovu Akta o uslovima čuvanja, održavanja i korišćenja i utvrđenim merama zaštite kulturnih 
dobara Zavoda za zaštitu spomenika kulture Niš, utvrđeno je da ne postoje objekti ni arheološki 
lokaliteti koji su neposredno zaštićeni ili evidentirani.  
Priključni dalekovod se vodi podzemnim putem (kablovski) u neposrednoj blizini arheološkog 
nalazišta Medijana – „Bresje“, kulturnog dobra od izuzetnog značaja. Na ovoj deonici od TS Niš 2 
do ulice Bulevar Medijana, neophodno je predvideti arheološki nadzor nad izvođenjem zemljanih 
radova. 
 
Obaveza je Investitora  da pre početka izvođenja zemljanih radova o tome obavesti Zavod za zaštitu 
spomenika kulture Niš i omogući njihovo nesmetano praćenje.  
 
 

6. OPIS MOGUĆIH ZNAČAJNIH ŠTETNIH UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU 
SREDINU 

 
Mogući značajni uticaji projekta, a naročito:  
 
(a) obim uticaja (geografsko područje i brojnost stanovništva izloženog riziku) 
 
Kao što se može videti iz priložene situacije trasa voda prolazi većim delom nenaseljenim delom 
prostora, dok na početku i na kraju prolazi po obodu naselja. Kako će dalekovod na delu izlaska iz 
TS Niš 2 ići po trasi postojećeg dalekovoda uticaj na stanovništvo se neće menjati. Na delu trase 
gde predmetni vod prolazi u blizini urbanog područja, priključni vod će se realizovati kao podzemni, 
tako da su na taj način u potpunosti primenjene sve mere u pogledu uticaja. Kablovski deo voda ide 
kroz zemlju, na propisanoj dubini od oko 1.5m pa ni on nema uticaja na stanovništvo. U 
eksploatacionom veku objekat neće imati nikakve uticaje. Jedino se u procesu izgradnje mogu osetiti 
zanemarljivi uticaji. Građevinske mašine mogu usporiti kretanje pristupnim putevima u kraćim 
vremenskim intervalima. Može doći do povećanja buke u toku izvođenja radova, mada obzirom na 
razdaljinu od naselja i vreme trajanja ne može preći propisane granice. 
 
(b) priroda prekograničnog uticaja 
 
Nema prekograničnih uticaja ni u procesu izgradnje niti u eksploataciji objekta. 
 
(c) veličina i složenost uticaja 
 
Obzirom na tehnologiju rada i proces prenosa električne energije, sasvim je jasno da nema složenih 
procesa, niti superponiranja uticaja. 
 
(d) verovatnoća uticaja 
 
Obzirom na primenjenu tehnologiju prenosa električne energije, izabrane lokalitete pružanja trase i 
realizaciju predmetnog voda u blizini urbanog područja kao podzemni kabl, verovatnoća uticaja je 
minimalna. 
 
(e) trajanje, učestalost i verovatnoća ponavljanja uticaja 
 
Uticaji na životnu sredinu ovog objekta mogu se javiti samo u akcidentnim situacijama. Obzirom na 
vrstu objekta i važnost, sistemima kontrole rada te situacije su svedene na minimalnu verovatnoću 
pojave.  
Ne postoji nikakva cikličnost u radu niti verovatnoća ponavljanja uticaja. 
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7. OPIS MERA PREDVIĐENIH U CILJU SPREČAVANJA, SMANJENJA I 
OTKLANJANJA ZNAČAJNIH ŠTETNIH UTICAJA 

 

Osnovne mere zaštite životne sredine obuhvataju: povećanje sigurnosnih visina i udaljenosti 
provodnika, u zavisnosti od značaja objekata ili aktivnosti u blizini dalekovoda, tehnička sigurnost 
instalacije u celini i posebno pouzdanim uzemljenjem na svim stubnim mestima i korišćenjem 
opreme za brzo isključenje u slučaju akcidenta.   

Prema Projektnom zadatku minimalna visina provodnika nadzemnog dela voda iznad tla na celoj 
dužini trase ne sme biti manja 14.0m. Ovom visinom biće obezbeđeno neremećenje funkcija u 
koridoru sada, ali i za neke buduće urbane tokove na predmetnom području. Sa stanovišta 
elektromagnetnog zračenja za ovaj naponski nivo i tip stuba, neophodna visina provodnika iznad tla 
u zonama pojačane osetljivosti je 8.8 m. Projektovanom visinom od 14 m obezbeđeni su uslovi 
daleko bolji nego što propisi nalažu. 
 
Na delu trase gde predmetni vod prolazi kroz urbanizovano područje, priključni vod će se realizovati 
kao podzemni, tako da su na taj način u potpunosti primenjene sve mere u pogledu zaštite od 
nejonizujućeg zračenja. Podzemni kablovi zbog uzemljenog metalnog plašta oko provodnika ne 
emituju električno polje. Magnetno polje usled kabla postoji samo na nivou tla iznad kabla i, za 
nazivnu struju kablova ovog naponskog nivoa, prema urađenim Studijama, kao i prema izvršenim 
merenjima na kablovima 110 kV sličnih karakteristika ne prelazi vrednost od 3T. Vrednost 
magnetnog polja znatno brzo opada sa udaljenjem od ose kabla.  
Elektroenergetski kablovi ne predstavljaju neposrednu opasnost za zagađivanje čovekove okoline. 
Elementi podzemnog kablovskog voda 110kV ne izazivaju aerozagađenja pa prema tome nikakve 
zaštitne mere nisu ni potrebne. Opasnost od buke i vibracije kablovskog voda ne postoji. 

Projekat se mora realizovati uz puno poštovanje svih zakona koji važe u Republici Srbiji, kao i 
pravilnika, tehničkih preporuka i internih standarda i pravilnika EMSa, odnosno EPSa. U fazi izbora 
trase i mikrolokacija stubnih mesta, kao i prilikom izrade Projekta za dobijanje građevinske dozvole 
planiraju se i projektuju preventivne mere za sprečavanje ili smanjenje štetnog uticaja dalekovoda 
na životnu sredinu i za smanjenje rizika neželjenih događaja ili akcidenata, i to kao što sledi: 

1. Radovi na izgradnji voda se izvode tako da se maksimalno zaštiti postojeća vegetacija 
okoline. Prilikom iskopa izdvaja se humus koji se kasnije koristi za vraćanje terena u 
prvobitno stanje. Kod iskopa pedološki vredan sloj zemljišta se posebno odlaže i koristiti za 
zaštitnu prekrivku iskopa. Višak iskopanog materijala ukoliko nije pedološki vredan, se 
uklanja sa trase na odgovarajuću deponiju ili lokaciju koju odredi nadležna komunalna služba 
ili vlasnik (korisnik zemljišta). Nakon završetka zemljanih radova obavezna je nivelacija 
zemljišta i čišćenje terena od suvišnog materijala. 

Ukoliko se tokom radova naiđe na geološko-paleontološke ili minerološko-petrološke lokacije 
za koje se pretpostavlja da imaju svojstvo prirodne vrednosti, shodno članu 99. 02, izvođač 
radova je dužan da u roku od osam dana obavesti nadležno ministarstvo za poslove zaštite 
životne sredine, odnosno preduzme sve mere kako se prirodna vrednost ne bi oštetila do 
dolaska ovlašćenog lica. 

U toku izvođenja radova mora se voditi računa o maksimalnom očuvanju i zaštititi okolnog 
zemljišta, žbunaste i vrednije primerke dendroflore (pojedinačna stabla kao i grupe stabala). 

Stabla u blizini trase moraju se obezbediti od oštećenja koja mogu nastati usled manipulacije 
građevinskim mašinama, transportnim sredstvima ili skladištenjem opreme i instalacije. 

U zoni ukrštanja podzemnog dalekovoda sa vodotocima, građevinski i drugi radovi se 
organizuju tako da se ne izazove erozija, odnosno potkopavanje obala. 

2. Smanjenje rizika uticaja električnog i magnetnog polja voda na zdravlje ljudi i okolinu postiže 
se održavanjem propisanih (na ugroženim mestima i većih) sigurnosnih visina i udaljenosti u 
zaštitnoj zoni i širem prostoru. 
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Rizik opasnosti prema postojećim i planiranim objektima kontroliše se održavanjem 
propisanih uslova na mestima ukrštanja ili paralelnog vođenja.  

Prema Pravilniku o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih 
vodova nazivnog napona od 1kV do 400kV nadzemni vodovi se projektuju za maksimalnu 
temperaturu +40°C, odnosno svi proračuni se rade za ovu temperaturu. 

Predmetni dalekovod, obuhvaćen ovom Studijom, će biti projektovan za temperaturu +80°C 
čime je povećan faktor sigurnosti. Svi proračuni (elektromagnetno polje, kontrole razmaka 
prema postojećim objektima, sigurnosne visine i udaljenosti, opterećenja stubova i drugih 
elemenata dalekovoda) su urađeni za temperaturu +80°C, za najviši pogonski napon i 
maksimalno strujno opterećenje. Ovakvim uslovima predmetni dalekovodi nikada neće biti 
izloženi u praksi, ali su na ovaj način uzete dodatne rezerve u odnosu na one koje zahteva 
Pravilnik za izgradnju nadzemnih vodova. 

Sve sigurnosne visine i udaljenja su znatno veće od onih propisanih Pravilnikom za izgradnju 
nadzemnih vodova. 

3. Smanjenje fizičkog ometanja i fizičkog narušavanja predela rešava se studioznim izborom 
trase i brižljivim lociranjem stubnih mesta. 

Lokacije stubnih mesta se određuju tako da se uklope u postojeću infrastrukturu, udaljenosti 
i visine od objekata su prema važećim propisima i sigurno obezbeđuju uticaj na životnu 
sredinu koji je u skladu sa zakonskom regulativom. Na ovom području već postoji veći broj 
DV 110 kV i 220kV, tako da predmetni dalekovod ne predstavlja novu pojavu u prostoru. 

Obavljena su detaljna geološka, geomehanička i hidrogeološka ispitivanja i pregledi na 
osnovu kojih se potvrđuju mikrolokacije stubnih mesta i utvrđuju uslovi za temeljenje stubova. 

O mogućem ograničavanju vizuelnog narušavanja predela vodilo se računa prilikom izbora 
trase, postizanjem povoljnog odnosa raspona i visina stubova, estetikom stubova, 
korišćenjem prirodnih zaklona i uklapanjem sa postojećim objektima (saobraćajnice, drugi 
nadzemni vodovi i sl.).  

Smanjenje fizičkog ometanja i vizuelnog narušavanja postojećeg predela rešeno je tako da 
se koriste rešenja za koja su već primenjena u praksi i koja su se pokazala dobra. 

4. Spoljašnji i unutrašnji prenaponi se ograničavaju odgovarajućim električnim 
dimenzionisanjem i dizajniranjem glava stubova prema sigurnosnim razmacima za utvrđeni 
izolacioni nivo u zavisnosti od prihvatljivih rizika preskoka proračunatih po statističkim 
metodama. 

5. Glave stubova se projektuju tako da se što više poveća međusobni razmak između 
provodnika čime se ujedno i smanjuje mogućnost elektrokucija ptica. Ukoliko na predmetnom 
području postoje ptice sa većim rasponom krila, u dogovoru sa predstavnicima Zavoda za 
zaštitu prirode Srbije preduzimaju se odgovarajuće mere da se što je moguće više smanji 
verovatnoća udara ptica u provodnike i zaštitnu užad. Ove mere obuhvataju ugradnju 
odgovarajućih markera i obležavanje delova dalekovoda kako bi oni bili što uočljiviji pticama, 
kako danju tako i noću. Takođe, trasa dalekovoda se postavlja tako da se što manje ukrštaju 
putevi preleta ptica, putevi selidbe. Projektom za dobijanje građevinske dozvole se na 
dalekovodnim stubovima, ukoliko je potrebno, predviđaju i veštačka stajališta i odbojnici tako 
da su i ptice i izolatori na stubovima zaštićeni.  

6. Rizik opasnosti od napona koraka i dodira je praktično zanemarljiv jer se vrši efikasno 
uzemljenje stubova sa oblikovanjem potencijala, primenjena su dva provodna zaštitna užeta, 
a sam dalekovod pripada mreži sa efikasno uzemljenom neutralnom tačkom i opremljen je 
zaštitom za brzo automatsko isključenje. Nakon izgradnje dalekovoda vrši se merenje 
uzemljenja svih stubova dalekovoda, a u okviru redovnog održavanja vrši se merenje 
uzemljenja prema važećim propisima. 
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7. Dalekovod se projektuje prema klimatskim parametrima odabranim prema iskustvu sa 
postojećih vodova na tom području, terenskim uslovima i podacima HM Zavoda, a mehanička 
koordinacija elemenata voda vrši se prema priznatim principima. 

8. Za slučaj akcidenta, u skladu sa selektivnim pristupom projektovanju predviđa se povećana 
mehanička sigurnost elemenata dalekovoda u predviđenim situacijama, smanjeno 
iskorišćenje srednjih i gravitacionih raspona, ograničavanje dužina zateznih polja, 
obeležavanje dalekovoda tamo gde postoji opasnost od udara letilica, izborom pogodnih 
lokacija stubova u odnosu na saobraćajnice, itd.  

9. Iznošenje potencijala se otklanja primenom uzemljenja kablova u svemu prema propisima 
(Pravilnik o tehničkim normativima za elektroenergetska postrojenja nazivnog napona iznad 
1000V i Pravilnik o tehničkim normativima za uzemljenje elektroenergetskih postrojenja).  

10. Opasnost od delovanja struje kratkog spoja otklonjena je upotrebom odgovarajuće zaštite na 
početku visokonaponskih vodova kao i pravilnim dimenzionisanjem opreme. Zaštita 110kV 
kabla od kratkog spoja rešena je upotrebom distantne i podužne diferencijalne zaštite sa 
jednovremenim isključenjem prekidača sa obe strane. Sva oprema, izolacioni materijal i 
provodnici odgovaraju važećim standardima, a odabrani su tako da zadovoljavaju uslove u 
pogledu termičkih i dinamičkih naprezanja izazvanih strujama kratkog spoja. 

11. Opasnost od mehaničkog oštećenja kablova položenih u zemlji je otklonjena pravilnim 
izborom trase polaganja, načina polaganja kao i tipa kablova u zavisnosti od terena i uslova 
rada. Pri eksploataciji kabla, usled raznih radova raskopavanje duž trase od strane drugih 
investitora, moguća su mehanička oštećenja kabla. Ova opasnost otklanja se pravilnim 
izborom trase polaganja kablova, načina polaganja u rovu (opisano u prilogu tehničkih 
uslova), kao i izborom tipa provodnika i kablova u zavisnosti od terena i uslova rada. Na 
delovima trase gde postoji mogućnost slučajnog oštećenja (prelaz preko kolovoza, pruge, 
izlaz kabla na stub) predviđeno je postavljanje dodatne mehaničke zaštite. 

Rizik opasnosti od akcidentnih situacija je sveden na najmanju meru prema postojećim važećim 
propisima. Faktori sigurnosti elemenata dalekovoda a samim tim i celog objekta su uvek veći od 
propisanih. 
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8. KRATAK OPIS PROJEKTA 
 
1. Da li izvođenje, rad ili prestanak rada podrazumevaju aktivnosti koje će prouzrokovati fizičke 

promene na lokaciji (topografije, korišćenja zemljišta, izmenu vodnih tela)?  
 

Izgradnjom dalekovoda biće trajno zauzeto samo zemljište na stubnim mestima. Radi se o relativno 
malim površinama koje zauzimaju temelji stubova. Nema izmena niti uticaja na vodotoke. Raspored 
stubova se postavlja tako da nema nikakvih fizičkih promena na terenu i u skladu je sa uslovima svih 
nadležnih institucija i usvojenog Plana detaljne regulacije. 
 
Visokonaponski vod kao objekat ne koristi nikakve resurse i ne proizvodi nikakve produkte, pa kao 
takav i ne utiče na stanje voda (površinskih i podzemnih), na okolno tlo, na stanje i kvalitet vazduha. 
Nema potrebe za zahvatom vode iz površinskih ili podzemnih voda i ne ispušta otpadne vode. 
 
Zemljište preko kojeg prelazi kablovski vod se Planom generalne regulacije GO Medijana predviđa 
pretežno kao zemljište javne namene.  
Radovi na izgradnji dalekovoda se izvode tako da se maksimalno očuva i zaštiti okolno zemljište, 
visoko zelenilo i vredniji primerci dendrofpore (pojedinačna stabla, kao i grupe stabala). Stabla u 
blizini trase će se obezbediti od oštećenja koja mogu nastati usled manipulacije građevinskim 
mašinama, transportnim sredstvima ili skladištenjem opreme i instalacija. Nakon završetka zemljanih 
radova obavezna je nivelacija zemljišta i čišćenje terena od otpadnog materijala. 
 
Predmetni vod se nalazi na području vodne jedinice „Nišava – Niš, Dimitrovgrad“, a najbliži su mu 
vodotokovi Gabrovačka reka i Nišava, koji pripadaju podslivu Južne Morave.  
Nišava je svrstana u 1. međudržavne vode, a Gabrovačka reka u vodotok drugog reda.  
Predmetni vod 2x110 kV će imati paraleno vođenje sa rekom Nišavom i podzemno ukrštanje sa 
Gabrovačkom rekom kod ušća u Nišavu. 
 
Paralelno vođenje i ukrštanje sa navedenim vodotocima će biti izvedeno uz uvažavanje svih uslova 
u pogledu sigurnosnih udaljenosti i u skladu sa svim propisima i uslovima nadležnih vodoprivrednih 
institucija i javnih komunalnih preduzeća u čijoj nadležnosti su instalacije vodovoda i 
vodosnabdevanja. Na taj način može se reći da ni jedan vodotok ni vodno telo nije ugroženo 
izgradnjom voda.  
Na deonici trase voda uz regionalni ekološki koridor, vodotok Nišave, vod će biti realizovan kao 
podzemni (kablovski) u što većoj dužini.  
Sigurnosna udaljenost svih stubova, je veća od zahtevanih 10,00 m od ivice rečnog korita.   
 
Prema Vodnim uslovima predviđeno je da na mestu ukrštanja sa regulisanim koritom Gabrovačke 
reke prelaz izvrši podbušivanjem ispod korita reke i to na minimalnoj dubini od 1m od kote dna 
regulacije. Trasu i niveletu podzemnog voda, prilikom ukrštanja i dodira sa vodnim i drugim 
objektima, uskladiti međusobno tako da se ne poremeti normalno i funkcionisanje i održavanje istih. 
Izvođač radova je u obavezi da mesto ukrštanja sa vodotokom obeleži jasnim i uočljivim oznakama.  
Prilikom radova na postavljanju kablovskog voda ne sme da dođe do smanjenja proticajnog profila. 
Prilikom izvođenja zemljanih radova, iskopa i nasipanja za potrebe izgradnje, potrebno je odrediti 
mesto odlaganja koje ne sme biti na obalama i u koritu vodotoka, ni u stračama, kanalima i ne sme 
narušavati postojeći vodni režim.  
 
Na mestima ukrštanja sa vodotocima potrebno je predvideti sanaciju odn. vraćanje terena u 
prvobitno stanje, tako da se ne remeti prirodni režim tečenja, da ne dođe do pojave erozije tla, 
stvaranja jaruga, brazdi, klizanja terena usled izvođenja radova. 
 
Za planiranu ukupnu dužinu trase od oko 3.7km broj mesta za nastavljanje kablova zavisi od maksimalne 
proizvedene dužine kabla na bubnju i kretaće se od 3 do 8 mesta, odnosno kablovske spojnice. 
Nastavljanje kablova se vrši u kablovskim šahtovima. Šahtovi su betonski i obično se rade od 
prefabrikovanog betona. Za kablovske šahtove je Planom detaljne regulacije predviđen prostor od 
maksimalnih 32 m2. 
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2. Da li izvođenje ili rad projekta podrazumeva korišćenje prirodnih resursa kao što su zemljište, 
vode, materijali ili energija, posebno resursa koji nisu obnovljivi ili koji se teško obezbeđuju?  

 
U toku izgradnje i u radu objekta, ne angažuju se prirodni resursi.  
 
3. Da li projekat podrazumeva korišćenje, skladištenje, transport, rukovanje ili proizvodnju materija 

ili materijala koji mogu biti štetni po ljudsko zdravlje ili životnu sredinu ili koji mogu izazvati 
zabrinutost zbog postojećih ili potencijalnih rizika po ljudsko zdravlje?  

 
Projekat ne podrazumeva korišćenje, skladištenje, transport, rukovanje ili proizvodnju materija ili 
materijala koji mogu biti štetni po ljudsko zdravlje ili životnu sredinu. 
 
4. Da li će na projektu tokom izvođenja, rada ili po prestanku rada nastajati čvrsti otpad?  

 
Ne produkuje se otpad u procesu izvođenja radova na dalekovodu kao ni tokom eksploatacije istog.  
 
5. Da li će na projektu dolaziti do ispuštanja zagađujućih materija ili bilo kakvih opasnih, otrovnih 

ili neprijatnih materija u vazduh? 
 
Nema emisije zagađujućih materijala, opasnih, otrovnih ili neprijatnih mirisa. 
 
6. Da li će projekat prouzrokovati buku i vibracije, ispuštanje svetlosti, toplotne energije ili 

elektromagnetnog zračenja?  
 
U toku rada, dalekovod 110 kV ne prouzrukuju ni buku ni vibracije. Takođe, dalekovod, kao objekat, 
u toku rada ne emituje svetlost niti ispušta toplotnu energiju. 
 
Jedini uticaj dalekovoda u toku rada na životnu sredinu je usled elektromagnetnog polja. 
U blizini nadzemnih elektroenergetskih vodova javljaju se električna i magnetna polja industrijske 
učestanosti (niske učestanosti) koje stvaraju napon (naelektrisanje), odnosno struja provodnika 
vodova.  
Uticaj električnog polja je stalan sve dok je dalekovod pod naponom i istog intenziteta pošto se 
smatra da je nominalni napon (110 kV) stalan. Promene napona u praksi nisu veće od ± 5%. U tim 
granicama se menja i intenzitet električnog polja. 
Uticaj magnetnog polja je u direktnoj srazmeri sa strujom opterećenja dalekovoda, tako da se 
vrednost magnetnog polja menja od nekoliko procenata (struja praznog hoda) do maksimalne 
vrednosti (nominalna vrednost struje). 
Jačine (gradijenti) ovih polja i indukovanih struja mogu se izračunati i meriti sa dovoljnom 
preciznošću u svim praktičnim slučajevima, uključujući i intenzitet indukovanog električnog polja u 
blizini nadzemnih vodova (koji su, inače, reda mV/m). 
Uticaj električnog i magnetskog polja na žive organizme, a posebno na ljude, intenzivno se proučava 
preko trideset godina. 
U cilju zaštite životne sredine, a u skladu sa najnovijim propisima za ovu oblast, usavršene su 
metode za proračun električnog i magnetskog polja, kao i sistemi merenja vrednosti polja na terenu. 
U skladu sa svetskim i evropskim tendencijama u ovoj oblasti, u Srbiji je 24.12.2009. stupio na snagu 
Pravilnik o granicama izlaganja nejonizujućim zračenjima („Sl.Glasnik RS“, br.104/2009).  
Ovim Pravilnikom propisani su referentni granični nivoi izlaganja stanovništva električnim, 
magnetskim i elektromagnetskim poljima različitih frekvencija, koji za frekvenciju od 50 Hz, u 
zonama povećane osetljivosti, iznose:  
 

- Za jačinu električnog polja E = 2 kV/m 
- Za gustinu magnetskog fluksa B = 40 μT 

 
Za ostale zone primenjuju se kriterijumi Svetske zdravstvene organizacije (WHO), Međunarodne 
komisije za zaštitu od nejonizujućeg zračenja (INIRC,ICNIP), kao i kriterijumi Međunarodnog 
udruženja za zaštitu od zračenja (IRPA). Prema ovim kriterijumima referentni granični nivoi 
elektromagnetnog polja industrijske učestanosti (50 Hz) iznose: 
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- Za jačinu električnog polja E = 5 kV/m 
- Za gustinu magnetskog fluksa B = 100 μT 

 
Gore navedene dozvoljene vrednosti elektromagentnog polja koje propisuje Svetska zdravstvena 
organizacija (WHO) se odnose na prostore u kojima trajno borave ljudi, dok granične vrednosti za 
kratkoročno zadržavanje iznose E = 10 kV/m i B = 500 μT. Ovih graničnih nivoa se pridržava veliki 
broj zemalja u Evropi i svetu. 
Iz ovoga se može videti da se kod nas prilikom projektovanja dalekovoda primenjuju strožiji propisi 
u pogledu dozvoljenih vrednosti elektromagentnog polja. 
 
Elektromreža Srbije posvećuju veliku pažnju ovom aspektu kako stanovništvo koje se nalazi u blizini 
dalekovoda ne bi bilo ugroženo. U tu svrhu, Elektrotehnički institut „Nikola Tesla“ je na zahtev 
Elektromreže Srbije izradio Studiju uticaja nadzemnih vodova 110 kV-400 kV na okolinu i mere 
zaštite (Studija br.310942 iz 2009. god.). Cilj istraživanja ove studije bio je da se proračunima i 
merenjima, za različite naponske nivoe, različite tipove stubova i dužine raspona, odredi minimalna 
visina provodnika iznad tla pri kojoj neće biti prekoračeni referentni granični nivoi električnog i 
magnetnog polja u zoni dalekovoda, definisani Pravilnikom o granicama izlaganja nejonizujućim 
zračenjima. 
Takođe, u oblasti aktivnosti AD EMS-a oko zaštite životne sredine i proučavanja nejonizujućeg 
zračenja izrađen je projekat koji je finansiran iz sredstava Delegacije Evropske unije – Contract No.: 
08SER01/37/254 CRIS 260-625: Management of protection from non-ionizing radiation in EMS 
(Public Company Elektromreža Srbije,Serbian Transmission System and Market Operator). 
 
Treba napomenuti da se po evropskim normama merenja elektromagnetnog polja u blizini 
dalekovoda vrše na visini od 1.0 m iznad tla (težište tela). Proračuni u navedenoj Studiji su urađeni 
za referentnu/mernu tačke iznad tla od 1.8 m, što predstavlja dodatni stepen sigurnosti jer se dobijaju 
veće potrebne minimalne visine provodnika iznad tla. 
 
Sve dileme i pitanja u vezi sa uticajima električnog i magnetnog polja predmetnog dalekovoda 
2x110kV, kao i DV 110 kV br.1187AB i DV 220 kV br.226 izbegnuti su na taj način što je trasa birana 
tako da su dalekovodi izmaknuti, tj. značajno udaljeni od svih zona povećane osetljivosti, definisanih 
prema Pravilniku o granicama izlaganja nejonizujućim zračenjima. U bližoj, a ni široj okolini trase 
predmetnog dalekovoda, nema područja stambenih zona u kojima se osobe mogu zadržavati i 24h 
dnevno, nema škola, domova, predškolskih ustanova, porodilišta, bolnica i turističkih objekata.  
 
Iz navedene studije mogu se koristiti rezultati merenja i proračuna električnog i magnetnog polja 
dalekovoda da bi se prikazale očekivane vrednosti ovih polja za dalekovod sličnih tehničkih i 
energetskih elemenata, kod kojeg nisu vršeni proračuni jačina ovih polja. U daljem tekstu navedeni 
su delovi tabela iz Studije koji važe za: 
 
- DV 110 kV,za stub tipa „Bure“, za odgovarajuće dimenzije stuba, nazivni napon voda Un=110kV, 

specifičnu otpornost tla 50  m i visinu referentne/merne tačke iznad tla od 1,8 m, a 
koji se može primeniti i za predmetne dalekovode. 

 
- DV 220 kV, za stub tipa „Y“, za odgovarajuće dimenzije stuba, nazivni napon voda Un=220kV, 

specifičnu otpornost tla 50  m i visinu referentne/merne tačke iznad tla od 1,8 m, a 
koji se može primeniti i za predmetne dalekovode. 

 
 
Tabela 1. Potrebna visina provodnika prema važećem Pravilniku o granicama izlaganja 
nejonizujućim zračenjima za zonu povećane osetljivosti je 
 

Tip stuba Bure Y 

Nazivni napon (kV) 110 220 

Mini. visina od od tla (m) 8.8 12.6 

E (kV/m) 2.00 2.00 

B (T) 20.12 12.82 
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Tabela 2. Potrebna visina provodnika za ostale zone: 
 

Tip stuba Bure Y 

Nazivni napon (kV) 110 220 

Mini. visina od od tla (m) 4.6 7.2 

E (kV/m) 5.00 4.98 

B (T) 60.35 33.95 

 
Iz tabele se vidi da minimalna visina provodnika iznad tla, za 110 kV vodove, mora da iznosi 4.6 m, 
a za 220 kV vodove 7.2 m, da bi vrednosti električnog i magnetnog polja bile manje od onih koje 
propisuje Svetska zdravstvena organizacija. Izmeštanje DV 110 kV br.1187AB i DV 220 kV br.226 
će se izvršiti u dužini od oko 900m kompletno u okviru postojećeg elektroenergetskog koridora. 
Nema prelaza ovih dalekovoda ni preko stambenih, ni preko drugih objekata. 

Prilikom izrade Projekta za dobijanje građevinske dozvole će se obezbediti da vrednosti električnog 
i magnetnog polja budu znatno manje od referentnih vrednosti koje su propisane Pravilnikom o 
granicama izlaganja nejonizujućim zračenjima. 
Takođe, Projektnim zadatkom je definisano da se za novi dalekovod 2x110 kV na celoj dužini trase 
dalekovoda predvidi da minimalna visina provodnika iznad tla na mestu najniže tačke lančanice 
provodnika bude 14,0 m. Ovom visinom biće obezbeđeno neremećenje funkcija u koridoru sada, ali 
i za neke buduće urbane tokove na predmetnom području. Sa stanovišta elektromagnetnog zračenja 
za ovaj naponski nivo i tip stuba, neophodna visina provodnika iznad tla u zonama pojačane 
osetljivosti je 8.8 m. Projektovanom visinom od 14 m obezbeđeni su uslovi daleko bolji nego što 
propisi nalažu. 
 
Na delu trase gde predmetni vod prolazi kroz urbanizovano područje, priključni vod će se realizovati 
kao podzemni, tako da su na taj način u potpunosti primenjene sve mere u pogledu zaštite od 
nejonizujućeg zračenja. Podzemni kablovi zbog uzemljenog metalnog plašta oko provodnika ne 
emituju električno polje. Magnetno polje usled kabla postoji samo na nivou tla iznad kabla i, za 
nazivnu struju kablova ovog naponskog nivoa, prema urađenim Studijama, kao i prema izvršenim 
merenjima na kablovima 110 kV sličnih karakteristika ne prelazi vrednost od 3T. Vrednost 
magnetnog polja znatno brzo opada sa udaljenjem od ose kabla.  
Elektroenergetski kablovi ne predstavljaju neposrednu opasnost za zagađivanje čovekove okoline. 
Elementi podzemnog kablovskog voda 110kV ne izazivaju aerozagađenja pa prema tome nikakve 
zaštitne mere nisu ni potrebne. Opasnost od buke i vibracije kablovskog voda ne postoji. 
 
Nakon izgradnje predmetnog vida, a pre izdavanja dozvole za početak rada ili upotrebne dozvole 
vrši se prvo ispitivanje, odnosno merenje nivoa elektromagnetnog polja u okolini. 
 
7. Da li projekat dovodi do rizika od kontaminacije zemljišta ili vode ispuštenim zagađujućim 

materijama na tlo ili u površinske ili podzemne vode?  
 

Dalekovod kao objekat nema nikakvog uticaja na stanje površinske i podzemne vode, kao ni na 
kvalitet zemljišta. 
 
Kabl takođe nema uticaja na stanje voda, kablovi novije generacije koji će se primeniti ne sadrže 
ulje i ne ispuštaju nikakve materije. 
 
Tokom izgradnje nadzemnog voda i kabla na trasama kretanja mašina, doći će do privremene 
degradacije jednog dela zemljišta, drugim rečima doći će do privremene pojave promene kvaliteta 
zemljišta. Tokom zemljanih radova i betoniranja, može doći do promene zemljišta usled korišćenja 
mašina i opreme. Kada govorimo o promeni zemljišta, mislimo o najmanjim mogućim promenama 
kao što je sabijanje zemljišta. Nakon završetka zemljanih radova obavezna je nivelacija zemljišta i 
čišćenje terena od suvišnog materijala i vraćanje terena u prvobitno stanje. 
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Tokom regularnog rada, nadzemni vod ne ispušta nikakve zagađujuće materije pa neće imati uticaja 
na stanje voda (površinskih i podzemnih), kao ni na kvalitet zemljišta. Neće biti korišćeni hemijski 
agensi (defolianti) u cilju održavanja trase dalekovoda i kabla.  
 
8. Da li će tokom izvođenja ili rada projekta postojati bilo kakav rizik od udesa koji može ugroziti 

ljudsko zdravlje ili životnu sredinu? 
 
Uzimajući u obzir da predmetni dalekovodi ne prelazi preko objekata (niti stambenih niti poslovnih) i 
da je kabl ukopan na propisanoj dubini od oko 1.5m nema mogućnosti da se ugrozi ljudsko zdravlje. 
Rizik postoji za ljude koji rade na izvođenju projekta usled specifičnosti objekta, rada na visinama, 
rada sa provodnicima el. energije, ali se prilikom projektovanja i izgradnje dalekovoda preduzimaju 
sve potrebne mere za bezbednost ljudi na radu. U slučaju havarija povećava se rizik po pitanju 
zaštite životne sredine, ali ne i ugroženosti ljudi. U delu 6 ovog Zahteva opisane su  mere za 
smanjenje uticaja na životnu sredinu. 
 
9. Da li će projekat dovesti do socijalnih promena, na primer u demografskom smislu, 

tradicionalnom načinu života, zapošljavanju?  
 
Projekat neće uticati na način života u okruženju. Tačnije nema nikakve demografske uticaje.  
 
10. Da li postoje bilo koji drugi faktori koje treba analizirati, kao što je razvoj koji će uslediti, koji bi 

mogli dovesti do posledica po životnu sredinu ili do kumulativnih uticaja sa drugim, postojećim 
ili planiranim aktivnostima na lokaciji?  

 
Za predmetni dalekovod+kabl, kao i za manje izmeštanje postojećih DV 110 kV br.1187AB i DV 220 
kV br.226, Skupština grada Niša je usvojila Plan detaljne regulacije kompleksa trafostanice 110/10 
kV "Niš 6" sa priključnim dvostrukim dalekovodom 110 kV u Nišu i za taj plan su dobijeni uslovi i 
saglasnosti svih nadležnih institucija. Ovim planom definisan je prostor i funkcije koje se mogu 
kasnije tu pojaviti. Svaka nova aktivnost na terenu će se morati usklađivati sa izgrađenim objektom.  
 
11. Da li ima područja na lokaciji ili u blizini lokacije, zaštićenih po međunarodnim ili domaćim 

propisima zbog svojih ekoloških, pejzažnih, kulturnih ili drugih vrednosti, koja mogu biti 
zahvaćena uticajem projekta?  

 
Prema dobijenim uslovima Zavoda za zaštitu prirode Srbije na prostoru preko koga prelazi trasa 
planiranog dalekovoda nema zaštićenih područja za koje je sproveden ili pokrenut postupak zaštite 
i isti se ne nalazi u obuhvatu prostora ekološke mreže Republike Srbije. 
Prilikom izrade Projekta za dobijanje građevinske dozvole kao i prilikom izvođenja radova na 
izgradnji dalekovoda, ispoštovaće se svi uslovi Zavoda za zaštitu prirode Srbije čime planirani 
dalekovod neće uticati na prirodne vrednosti područja.  
 
Na osnovu Akta o uslovima čuvanja, održavanja i korišćenja i utvrđenim merama zaštite kulturnih 
dobara Zavoda za zaštitu spomenika kulture Niš, utvrđeno je da ne postoje objekti ni arheološki 
lokaliteti koji su neposredno zaštićeni ili evidentirani.  
U neposrednoj blizini arheološkog nalazišta Medijana – „Bresje“, kulturnog dobra od izuzetnog 
značaja, priključni dalekovod se vodi podzemnim putem. Na ovoj deonici od TS Niš 2 do ulice 
Bulevar Medijana, neophodno je predvideti arheološki nadzor nad izvođenjem zemljanih radova. 
 
Obaveza je Investitora  da pre početka izvođenja zemljanih radova o tome obavesti Zavod za zaštitu 
spomenika kulture Niš i omogući njihovo nesmetano praćenje.  
 
 
12. Da li ima područja na lokaciji ili u blizini lokacije, važnih ili osetljivih zbog ekoloških razloga, na 

primer močvare, vodotoci ili druga vodna tela planinska ili šumska područja, koja mogu biti 
zagađena izvođenjem projekta?  

 
Pregledom situacije trase predmetnog voda, kao i na osnovu uslova JKP Naissus iz Niša, može se 
videti da se trasa planiranog nadzemnog  i podzemnog voda nalazi delom u zoni „Neposredne i Uže 
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zone sanitarne zaštite kompleksa izvorišta vodosnabdevanja Medijana“ i u području „Šire zone 
zaštite izvorišta Medijana“. Takođe, trasa predmetnog voda ide uz južni nasip reke Nišave (sa 
„spoljne“ strane nasipa) na udaljenosti od 20-50m od ivice korita reke.  
 
Izvorište je smešteno na prostoru između reke Nišave i Bulevara Svetog Cara Konstantina u pravcu 
sever-jug, odnosno između Bulevara Mediana i naselja Brzi Brod u pravcu zapad-istok.  
 
Prilikom izvođenja radova na izgradnji dalekovoda i u periodu eksploatacije potrebno je zaštititi zone 
sanitarne zaštite, postojeći vodovod, kanalizaciju i priključke od oštećenja. Horizontalno odstojanje 
najbliže ivice temelja stuba sa uzemljenjem treba da bude minimalno 5m od vodovoda kanalizacije. 
Pri paralelnom vođenju podzemnog kabla horizontalno odstojanje ose kabla od cevovoda (vodovod 
– kanalizacija) do profila 200 bude minimalno 1,5m, a za profile cevovoda većeg od 200 bude 
minimalno 2m. 
Na mestu ukrštanja trase podzemnog kabla sa vodovodom – kanalizacijom potrebno je kabl postaviti 
u zaštitnu cev i trasa treba da bude upravna na trasu vodovoda – kanalizacije u dužini najmanje od 
po 1m levo i desno. Potrebno je da niveleta zaštitne cevi bude minimalno 0,2m iznad gornje ivice 

cevi vodovoda – kanalizacije (do profila 200) odn. 0,5m iznad gornje ivice za profile veće od 200. 
 
Prilikom izrade Projekta za dobijanje građevinske dozvole u potpunosti će se ispuniti uslovi ovog 
nadležnog preduzeća.  
 
Pre početka radova, najkasnije 3 dana pre početka radova, potrebno je obratiti se JKP „Naissus“ 
Služba GIS i sistemsku analizu NIVOS-a i NIKAS-a radi usaglašavanja prema postojećem vodovodu 
i kanalizaciji i radi vidnog isticanja postojeće mreže vodovoda, mreže kanalizacije i priključaka.  
 
Predstavnici JKP „Naissus“-Vodovoda su dali saglasnost da se na zemljištu koje je u njihovom 
vlasništvu uradi prelaz dalekovoda u kablovski vod. Njihov uslov je bio taj da se dalekovod može 
voditi nadzemno sve do postojeća 2 telekomunikaciona stuba-predajnika (preduzeća Telekom i 
Telenor) na zemljištu Vodovoda odakle treba da pređe u kabl. 
 
Dalekovod i kabl kao objekat ne koristi nikakve resurse i ne proizvodi nikakve produkte, pa kao takav 
i ne utiče na stanje voda (površinskih i podzemnih), na okolno tlo, na stanje i kvalitet vazduha. 
 
Izvođenje Projekta ne vodi riziku zagađenja zemljišta ili voda zbog ispuštanja zagađujućih materija 
na tlo ili u kanalizaciju, površinske i podzemne vode, jer: 
 

 Nema rukovanja, skladištenja, korišćenja ili curenja opasnih ili toksičnih materija; 
 Nema ispuštanja kanalizacije ili drugih fluenata (tretiranih ili netretiranih) u vodu ili u zemljište; 
 Nema taloženja zagađujućih materija ispuštenih u vazduh, zemljište ili vodu; 
 Ne postoji dugoročni rizik zbog zagađujućih materija u životnoj sredini iz navedenih izvora. 

 
13. Da li ima područja na lokaciji ili u blizini lokacije koja koriste zaštićene, važne ili osetljive vrste 

faune i flore, na primer za naseljavanje, leženje, odrastanje, odmaranje, prezimljavanje i 
migraciju, a koja mogu biti zagađene realizacijom projekta? 

 
Na trasi predviđenoj za izgradnju budućeg voda nema ugroženih životinjskih i biljnih vrsta.  
Izgradnjom predmetnog voda neće biti ugrožene zaštićene, važne ili osetljive vrste faune i flore.  
 
14. Da li na lokaciji ili u blizini lokacije postoje površinske ili podzemne vode koje mogu biti 

zahvaćene uticajem projekta?  
 

Dalekovod+kabl kao objekat ne koristi nikakve resurse i ne proizvodi nikakve produkte, pa kao takav 
i ne utiče na stanje voda (površinskih i podzemnih). Tokom regularnog rada, nadzemni vod ne 
ispušta nikakve zagađujuće materije pa neće imati uticaja na stanje voda (površinskih i podzemnih). 
Neće biti korišćeni hemijski agensi (defolianti) u cilju održavanja trase dalekovoda i kabla.  
 
Predmetni dvostruki vod će imati paralelno vođenje sa rekom Nišavom i podzemno ukrštanje sa 
Gabrovačkom rekom kod ušća u Nišavu. Reka Nišava je na predmetnoj deonici regulisana . 
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Potrebno je predvideti vraćanje terena u prvobitno stanje na mestima ukrštanja sa vodotocima tako 
da se ne remeti prirodni režim tečenja, ne umanji uloga vodnih objekata i da ne dođe do pojave 
erozije tla i stvaranja jaruga i brazdi i klizanja terena usled izvođenja radova.  
 
Trasa planiranog nadzemnog  i podzemnog voda nalazi delom u zoni „Neposredne i Uže zone 
sanitarne zaštite kompleksa izvorišta vodosnabdevanja Medijana“ i u području „Šire zone zaštite 
izvorišta Medijana“. Takođe, trasa predmetnog voda ide uz južni nasip reke Nišave (sa „spoljne“ 
strane nasipa) na udaljenosti od 20-50m od ivice korita reke.  
Prilikom izvođenja radova na izgradnji dalekovoda i u periodu eksploatacije potrebno je zaštititi zone 
sanitarne zaštite, postojeći vodovod, kanalizaciju i priključke od oštećenja. 
 
15. Da li na lokaciji ili u blizini lokacije postoje područja ili prirodni oblici visoke ambijentalne 

vrednosti koji mogu biti zahvaćeni uticajem projekta?  
 
Na lokaciji, a ni u neposrednoj blizini lokacije ne postoje ambijentalne vrednosti koje mogu biti 
zahvaćene uticajem ovog projekta. 
 
16. Da li na lokaciji ili u blizini lokacije postoje putni pravci ili objekti koji se koriste za rekreaciju ili 

drugi objekti koji mogu biti zahvaćeni uticajem projekta?  
 

Samo na delu ispred buduće TS Niš 6 (Ratko Pavlović) postoje košarkaški betonski tereni. Kako će 
se na ovom potezu predmetni vod postaviti podzmeno, neće biti uticaja na funkcionalnost ovih 
objekata u fazi eksploatacije predmetnog voda.  
      
17. Da li na lokaciji ili u blizini lokacije postoje transportni pravci koji mogu biti zagušeni ili koji 

prouzrokuju probleme po životnu sredinu, a koji mogu biti zahvaćeni uticajem projekta?  
 

Ne postoje. 
Izvođač radova prilikom izgradnje dalekovoda+kabla dužan je da uradi projekat regulacije 
saobraćaja i da uz pomoć saobraćajne policije reguliše saobraćaj kako ne bi došlo do zagušenja. 
 
 
18. Da li se projekat nalazi na lokaciji na kojoj će verovatno biti vidljiv velikom broju ljudi?  

 
Dalekovod je objekat velikih dimenzija, koji se ne može prikriti niti kamuflirati drugim ambijentalnim 
sadržajima. Biće vidljiv stanovnicima čije se kuće nalaze sa obodima naselja. Kako na ovom delu 
već postoje vodovi 400 kV, 220kV, 110 kV, 35 kV i 10 kV, neće biti bitne promene vizuelnog uticaja. 
O mogućem ograničavanju vizuelnog narušavanja predela vodilo se računa prilikom izbora trase, 
postizanjem povoljnog odnosa raspona i visina stubova, estetikom stubova, korišćenjem prirodnih 
zaklona i uklapanjem sa postojećim objektima (saobraćajnice, drugi nadzemni vodovi i sl.), kao i 
kabliranjem većeg dela predmetnog voda u blizini urbanizovanog područja. 
 
Kabl se nalazi ispod zemlje na propisanoj dubini od 1.5m pa neće biti vidljiv ljudima. 
 
19. Da li na lokaciji ili u blizini lokacije ima područja ili mesta od istorijskog ili kulturnog značaja koja 

mogu biti zahvaćena uticajem projekta? 
 

Na osnovu Akta o uslovima čuvanja, održavanja i korišćenja i utvrđenim merama zaštite kulturnih 
dobara Zavoda za zaštitu spomenika kulture Niš, utvrđeno je da ne postoje objekti ni arheološki 
lokaliteti koji su neposredno zaštićeni ili evidentirani.  
Kao posebna turistička celina Grada Niša na ovom području izdvaja se arheološki park Medijana 
koji je na udaljenosti od 1050m od trase planiranog voda, tako da ne postoji mogućnost da se 
izgradnjom predmetnog voda na bilo koji način naruši ovo arheološko nalazište.  
 
Priključni dalekovod se vodi podzemnim putem (kablovski) u neposrednoj blizini arheološkog 
nalazišta Medijana – „Bresje“, kulturnog dobra od izuzetnog značaja. Na ovoj deonici od TS Niš 2 
do ulice Bulevar Medijana, neophodno je predvideti arheološki nadzor nad izvođenjem zemljanih 
radova. 
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Obaveza je Investitora  da pre početka izvođenja zemljanih radova o tome obavesti Zavod za zaštitu 
spomenika kulture Niš i omogući njihovo nesmetano praćenje.  
 
20. Da li se projekat nalazi na lokaciji u prethodnom nerazvijenom području koje će zbog toga 

pretrpeti gubitak zelenih površina?  
 

Trasa dalekovoda celom dužinom prelazi preko terena kojeg čini poljoprivredno zemljište, kao i 
zaštitno zelenilo i usvojenim Planom detaljne regulacije zadržava istu namenu. Priključni dvostruki 
podzemni vod 110 kV sa zaštitnim pojasom prolazi kroz prostor čija je postojeća namena  Parkovsko 
zelenilo i Planom generalne regulacije GO Medijana i usvojenim Planom detaljne regulacije se 
predviđa pretežno kao zemljište javne namene. Nije predviđena prenamena zemljišta preko kojeg 
prelazi dalekovod. 
 
21. Da li se na lokaciji ili u blizini lokacije projekta koristi zemljište, na primer za kuće, vrtove, druge 

privatne namene, industrijske ili trgovačke aktivnosti, rekreaciju, kao javni otvoreni prostor, za 
javne objekte, poljoprivrednu proizvodnju, za šume, turizam, rudarske ili druge aktivnosti koje 
mogu biti zahvaćene uticajem projekta?  

 
Na trasi predmetnih dalekovoda ispod i u zoni dalekovoda nema stambenih ni ostalih objekata 
navedenih u ovoj tački. Stambeni objekti postoje u blizini postojećeg DV 110 kV br.1187AB, kod 
naselja Brzi Brod, ali se ovaj deo trase postojećeg dalekovoda zadržava. Na deonici izmeštanja 
trase DV 220 kV nema stambenih niti ostalih objekata navedenih u ovoj tački.   
 
22. Da li za lokaciju i za okolinu lokacije postoje planovi za buduće korišćenje zemljišta koje može 

biti zahvaćeno uticajem projekta? 
  

Za predmetni dalekovod+kabl, kao i za manje izmeštanje postojećih DV 110 kV br.1187AB i DV 220 
kV br.226, Skupština grada Niša je usvojila Plan detaljne regulacije kompleksa trafostanice 110/10 
kV "Niš 6" sa priključnim dvostrukim dalekovodom 110 kV u Nišu i za taj plan su dobijeni uslovi i 
saglasnosti svih nadležnih institucija. Ovim planom definisan je prostor i funkcije koje se mogu 
kasnije tu pojaviti. Svaka nova aktivnost na terenu će se morati usklađivati sa izgrađenim objektom. 
 
23. Da li na lokaciji ili u blizini lokacije postoje područja sa velikom gustinom naseljenosti ili 

izgrađenosti koja mogu biti zahvaćena uticajem projekta? 
  

Kao što se može videti iz priložene situacije, trasa voda prolazi većim delom nenaseljenim delom 
prostora, dok na početku i na kraju prolazi po obodu naselja. Na delu trase gde predmetni vod prolazi 
u blizini urbanog područja, priključni vod će se realizovati kao podzemni, tako da su na taj način u 
potpunosti primenjene sve mere u pogledu uticaja. Kablovski deo voda ide kroz zemlju, na 
propisanoj dubini od oko 1.5m pa ni on nema uticaja na stanovništvo. U eksploatacionom veku 
objekat neće imati nikakve uticaje. Prilikom projektovanja se strogo vodi računa da visina provodnika 
iznad zemlje bude takva da se isključi uticaj dalekovoda na ljude, što je objašnjeno u tački 6. 
 
24. Da li na lokaciji ili u blizini lokacije ima područja zauzetih specifičnim (osetljivim) korišćenjima 

zemljišta, na primer bolnice, škole, verski objekti, javni objekti koji mogu biti zahvaćeni uticajem 
projekta? 

 
Novi vod od postojećeg stuba br.9 do mesta prelaska u kabl će se voditi novom trasom paralelno sa 
planiranom saobraćajnicom duž južnog nasipa Nišave. Predmetni dalekovod bi na ovom delu pratio 
tu planiranu saobraćajnicu na potrebnom rastojanju, i prolazio u koridoru između novoizgrađene 
crkve i igrališta i nekoliko postojećih pomoćnih objekata sa ove strane nasipa. 
Kako bi se izbegao prolaz u blizini pomenute novoizgrađene crkve i igralište sa leve strane Nišave, 
razmatrano je i rešenje da predmetni DV pređe Nišavu, i sa njene severne strane nastavi ka gradu 
na dovoljnoj udaljenosti od obale reke. Na ovom delu ne bi bilo problema sa objektima, ali je desna 
obala reke već predviđena za stambene i turističko-ugostiteljske komplekse i za taj deo usvojen GUP 
grada Niša, tako da nije bilo mogućnosti da trasa predmetnog voda ide sa severne strane reke.  
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Zbog toga je pronađeno rešenje da se međusobno usklade trasa planirane saobraćajnice i trasa 
dalekovoda kako bi se trasa dalekovoda što je više moguće udaljila od crkve i igrališta. To je uslovila 
manju korekciju trase planirane saobraćajnice koja je postavljena malo bliže reci, ali je na taj način 
trasa nadzemnog dela dalekovoda dodatno udaljena od novoizgrađene crkve i igrališta.  
 
25. Da li na lokaciji ili u blizini lokacije ima područja sa važnim, visoko kvalitetnim ili retkim resursima 

(na primer, podzemne vode, površinske vode, šume, poljoprivredna, ribolovna, lovna i druga 
područja, zaštićena prirodna dobra, mineralne sirovine i dr.) koja mogu biti zahvaćena uticajem 
projekta? 

 
Pregledom situacije trase predmetnog voda, kao i na osnovu uslova JKP Naissus iz Niša, može se 
videti da se trasa planiranog nadzemnog  i podzemnog voda nalazi delom u zoni „Neposredne i Uže 
zone sanitarne zaštite kompleksa izvorišta vodosnabdevanja Medijana“ i u području „Šire zone 
zaštite izvorišta Medijana“.  
 
Izvorište vodosnabdevanja je smešteno na prostoru između reke Nišave i Bulevara Svetog Cara 
Konstantina u pravcu sever-jug, odnosno između Bulevara Mediana i naselja Brzi Brod u pravcu 
zapad-istok.  
 
Prilikom izgradnje predmetnog voda na delu koji je u neposrednoj blizini kompleksa izvorišta 
neophodne su velike mere opreza. Preduzeće se sve mere zaštite životne sredine, odnosno mere 
zaštite izvorišta i zone sanitarne zaštite. Kod planiranja građevinskih radova, vodiće se računa o o 
vrsti mehanizacije koja može da se koristi, odn,. na kojim delovima je neophodno da se građevinski 
radovi izvode ručno, bez upotrebe mehanizacije. 
 
Izvođenje radova, korišćenje mehanizacije i skladištenje materijala mora biti stavljeno pod kontrolu 
uz strogi nadzor na način koji propisuje Pravilnik o načinu određivanja i održavanja zona sanitarne 
zaštite objekata vodosnabdevanja.  
Planirani vod ne utiče na stanje površinskih i podzemnih voda. 
 
Predmetni vod se nalazi na području vodne jedinice „Nišava – Niš, Dimitrovgrad“, a najbliži su mu 
vodotokovi Gabrovačka reka i Nišava, koji pripadaju podslivu Južne Morave.  
Nišava je svrstana u međudržavne vode, a Gabrovačka reka u vodotok drugog reda.  
Predmetni vod 2x110 kV će imati paraleno vođenje sa rekom Nišavom (uz južni nasip na udaljenosti 
od 20-50m od ivice korita reke) i podzemno ukrštanje sa Gabrovačkom rekom kod ušća u Nišavu. 
 
Paralelno vođenje i ukrštanje sa navedenim vodotocima će biti izvedeno uz uvažavanje svih uslova 
u pogledu sigurnosnih udaljenosti i u skladu sa svim propisima i uslovima nadležnih vodoprivrednih 
institucija i javnih komunalnih preduzeća u čijoj nadležnosti su instalacije vodovoda i 
vodosnabdevanja. Na taj način može se reći da ni jedan vodotok ni vodno telo nije ugroženo 
izgradnjom voda.  
 
Prema dobijenim uslovima Zavoda za zaštitu prirode Srbije na prostoru preko koga prelazi trasa 
planiranog dalekovoda nema zaštićenih područja za koje je sproveden ili pokrenut postupak zaštite 
i isti se ne nalazi u obuhvatu prostora ekološke mreže Republike Srbije. 
 
26. Da li na lokaciji ili u blizini lokacije ima područja koja već trpe zagađenje ili štetu na životnoj 

sredini (na primer, gde su postojeći pravni normativi životne sredine pređeni) koja mogu biti 
zahvaćena uticajem projekta? 

  
Nema ugroženih lokaliteta koji već trpe zagađenja. 
 
27. Da li je lokacija projekta ugrožena zemljotresima, sleganjem zemljišta, klizištima, erozijom, 

poplavama ili povratnim klimatskim uslovima (na primer temperaturnim razlikama, maglom, 
jakim vetrovima) koje mogu dovesti do prouzrokovanja problema u životnoj sredini od strane 
projekta? 
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Teren na kome će se graditi predmetni DV je stabilan i povoljan za gradnju, a što potvrđuje i geološki 
izveštaj. 
Horizontalne sile od seizmičkih udara ne smatraju se merodavnim opterećenjem za statički proračun 
stubova dalekovoda. Kako dalekovodi nisu kategorisani po članu 4. Pravilnika o tehničkim 
normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim područjima (''Službeni list SFRJ'', 
br.31/81, 49/82, 29/83, 21/88 i 52/90), za izgradnju objekata na seizmičkim područjima, to se za 
stubove dalekovoda ne vrši proračun na dejstvo seizmičkih sila. 
 
Trasa dalekovoda se nalazi sa suprotne strane nasipa za odbranu od polava, pa nema mogućnosti 
da bude ugrožen u slučaju eventualnih poplava. 
 
 
 

9. REZIME  
 
Rezime karakteristika projekta i njegove lokacije sa indikacijom potrebe za izradom Studije o proceni 
uticaja na životnu sredinu:  
  
Predmet ovog Zahteva o potrebi izrade studije uticaja na životnu sredinu je novi dvostruki vod 110 kV 
koji bi povezao planiranu TS 110/10 kV Niš 6 „Ratko Pavlović“ sa postojećom TS 400/220/110 kV 
Niš 2. 

Prema porastu potrošnje el. energije po perspektivnom scenariju razvoja privrede, očekuje se 
potreba za novim TS 110/x kV, a samim tim i potreba za rekonstrukcijom postojećih i gradnjom novih 
dalekovoda. 

Postojeća TS 35/10 kV „Ratko Pavlović“ iz koje se električnom energijom napaja centralni deo Grada 
Niša ne može da podmiri narasle potrebe za električnom energijom ovog područja. Kako bi se 
poboljšale elektronergetske prilike ovog dela grada i obezbedilo povećanje kapaciteta snabdevanja 
potrošača električnom energijom, neophodno je proširenje kapaciteta postojeće TS "Ratko Pavlović" 
prelaskom sa transformacije 35/10 kV na transformaciju 110/10 kV (novi naziv je "Niš 6") i 
povećanjem njene snage na 2x31,5 MVA. 

Ovo proširenje kapaciteta i promena transformacije uslovilo je i izgradnju dvostrukog priključnog 
voda (dalekovod+kabl) 110 kV kojim se obezbeđuje povećanje kapaciteta prenosa. 

Izgradnja ovog voda i trafostanice će stvoriti uslove za intenzivni razvoj kraja, koji se očekuje i planira 
u ovom delu grada. Stvoriće se visoka pouzdanost i bezbednost u snabdevanju električnom 
energijom, što je posebno bitno za dalji razvoj Niša, a u svrhu stabilnijeg rada elektroenergetskog 
sistema Niša kao i dugoročno obezbeđenje napajanja električnom energijom potrošača na području 
Niša. 
 
Za predmetni mešoviti vod DV+KABL, kao i za manje izmeštanje postojećeg DV 110 kV br.1187AB 
i postojećeg DV 220 kV br.226, Skupština grada Niša je usvojila Plan detaljne regulacije kompleksa 
trafostanice 110/10 kV "Niš 6" sa priključnim dvostrukim dalekovodom 110 kV u Nišu i koridori 
dalekovoda i kabla su usaglašeni sa svim postojećim i planiranim objektima. 
Za predmetni dalekovod urađena je i Studija opravdanosti sa Idejnim projektom pri čemu je 
korišćena sledeća dokumentacija: 
 

- Prostorni plan Republike Srbije, (“Sl.glasnik RS“ br.88/10)  
- Generalni urbanistički plan grada Niša 
- Plan generalne regulacije GO Medijana  
-  Plan razvoja prenosnog sistema RS 2019-2028 (EMS AD, 09.2019.) 
- Plan detaljne regulacije kompleksa trafostanice 110/10 kV "Niš 6" sa priključnim dvostrukim 

dalekovodom 110 kV u Nišu 
- Zakon o planiranju i izgradnji (“Sl.glasnik RS“ br.72/2009 i 81/2009 – ispr.64/2010 - odluka US, 

24/2011 i 121/2012, 42/13 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/14, 
145/14 i 83/18, 31/2019 i 37/2019-dr.zakon i 9/2020),  
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- Strategija razvoja energetike Republike Srbije do 2025. godine sa projekcijama do 2030 god. 
((“Sl.glasnik RS“ 101/2015). 

- Pravilnik o sadržini i obimu prethodnih radova, prethodne studije opravdanosti i studije 
opravdanosti (“Sl.glasnik RS“ br.1/2012) 

- Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog 
napona od 1 kV do 400 kV (Službeni list SFRJ, broj 65/88 i Službeni list SRJ, broj 18/92) 

- Pravilnik o sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije 
prema klasi i nameni objekata ("Službeni glasnik RS", br. 73/2019) 

- Pravilnik o metodologiji i proceduri realizacije projekata od značaja za Republiku Srbiju 
("Sl.glasnik RS", br.1/2012) 

- Tehnička uputstva EMS-a 
- Zakon o energetici ("Sl.glasnik RS", br.145/2014 i 95/2018-dr. zakon) 
- Pravilnik o granicama izlaganja nejonizujućim zračenjima (“Sl.glasnik RS“ br.104/2009) 
- Projektni zadatak overen od strane Investitora, 
- Izbor trase-Idejno rešenje trase priključnog DV+KABL 2x110 kV (br. IT 2563 Elektroistok-

Projektni Biro) 
 
Neposrednim pregledom trase dalekovoda od strane geomehaničara, utvrđeno je da trasa nije 
podložna sleganju terena, klizištima, eroziji i poplavama.  
 
Nema „osetljivih“ objekata u koridoru predmetnih dalekovoda. Kao što se može videti iz priložene 
situacije trasa voda ne prelazi preko stambenih i drugih objekata. Predmetni dalekovod na delu trase 
između naselja Brzi Brod i reke Nišave prolazi u blizini novoizgrađene crkve i igrališta na severu 
ovog naselja. Kako bi se izbegao prolaz u blizini pomenute novoizgrađene crkve i igralište, 
razmatrano je i rešenje da predmetni DV pređe Nišavu, i sa njene severne strane nastavi ka gradu 
na dovoljnoj udaljenosti od obale reke. Na ovom delu ne bi bilo problema sa objektima, ali je desna 
obala reke urbanistički već predviđena za stambene i turističko-ugostiteljske komplekse i za taj deo 
usvojen je GUP grada Niša, tako da urbanistički gledano nije bilo mogućnosti da trasa predmetnog 
voda ide sa severne strane reke. Zbog toga je pronađeno rešenje da se međusobno usklade trasa 
planirane saobraćajnice (koja ide po južnom nasipu reke) i trasa dalekovoda kako bi se trasa 
dalekovoda što je više moguće udaljila od crkve i igrališta. To je uslovila manju korekciju trase 
planirane saobraćajnice koja je postavljena malo bliže reci, ali je na taj način trasa dalekovoda 
dodatno udaljena od novoizgrađene crkve i igrališta. Takođe, na delu pre TS Niš 6 vod prolazi po 
obodu naselja. Na delu trase gde predmetni vod prolazi kroz urbanizovano područje, priključni vod 
će se realizovati kao podzemni, tako da su na taj način u potpunosti primenjene sve mere u pogledu 
zaštite od uticaja voda. 

Prema dobijenim uslovima Zavoda za zaštitu prirode Srbije može se videti da se prostor preko koga 
prelazi trasa planiranog dalekovoda ne nalazi u zaštićenom prirodnom dobru ni na prostoru 
predviđenom i izdvojenom za zaštitu.  
 
Prilikom projektovanja i izvođenja radova na planiranom vodu u svemu će se ispoštovati zahtevi 
Zavoda za zaštitu prirode Srbije dati u Rešenju koji su navedeni : 
 Pre početka radova neophodno je obavestiti nadležnu inspekcijsku službu o vremenu izvođenja 
radova, kako bi ovlašćeno lice moglo da obavlja nadzor nad sprovođenjem uslova i mera zaštite 
prirode 

- Električni vod ne sme ugrožavati postojeće ni planirane objekte, kao ni planirane objekte, kao i 
planirane namene zemljišta 

- Predvideti postavljanje odgovarajućih izolatora u vidu izolatorskih poklopaca, kako bi se 
sprečilo stradanje ptica i pravljenje “kratkih spojeva“. Kontaktne delove dalekovoda sa 
provodnicima gde može doći do problema tzv. kratkog spoja konstruisan da se izbegne 
ispadanje sistema i prekid rada, odnosno stradanje ptica na dalekovodima 

- Primeniti mere zaštite koje će minimizirati uticaj dalekovoda na ptice: 
o Ukoliko nakon izgradnje dalekovoda dođe do gnezđenja ptica na stubovima, predvideti 

postavljanje platformi za njihovo gnežđenje, uz saradnju sa Zavodom za zaštitu prirode 
Srbije.  

o U cilju praćenja uticaja dalekovoda na ptice u postkonstruktivnom periodu, prilikom 
korišćenja objekta, intervenisati u slučaju gnežđenja ptica na dalekovodu na osnovu 
posebnih uslova zaštite prirode 
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- Tokom izvođenja predmetnih radova nivo buke održavati u dozvoljenim granicama kako ne bi 
došlo do uznemiravanja faune ptica 

- Gradilište organizovati na minimalnoj površini potrebnoj za njegovo funkcionisanje, a 
manipulativne površine prostorno ograničiti kako se ne bi narušavalo prirodno stanje terena 
više nego što je neophodno 

- Za prilaz lokaciji (planiranoj trasi) maksimalno koristiti postojeću putnu mrežu, u cilju 
sprečavanja fragmentacije zelenih površina 

- Prilikom izgradnje potrebno je maksimalno koristiti postojeću putnu mrežu, u cilju sprečavanja 
fragmentacija zelenih površina 

- Prilikom izgradnje potrebno je maksimalno očuvati okolnu vegetaciju, posebno dendrofloru, 
odn. stara i kvalitetna stabla 

- Stabla u blizini trase obezbediti od oštećenja za vreme manipulacije vozilima i građevinskim 
mašinama. Prilikom zemljanih radova korenov sistem mora ostati neoštećen 

- Pribaviti saglasnost Šumske uprave u Nišu za izvođenje radova koji iziskuju eventualnu seču 
stabala 

- Predvideti eventualnu izmenu trase voda kako bi se sačuvali vredni primerci dendroflore (stablo 
zapis i sl.) 

- Površinski sloj zemljišta, koji će biti izmešten sa predviđenih lokaliteta radi postavljanja stubova 
dalekovoda treba biti odložen na propisan način i na odgovarajuće mesto koje određuje 
nadležna komunalna služba Opštine . Humusni sloj će se ukloniti i sačuvati kako bi se iskoristio 
za saniranje i ozelenjavanje terena nakon izvedenih radova.  

- Prilikom postavljanja stubova dalekovoda temeljni iskopi ne smeju remetiti stabilnost terena, a 
u toku rada moraju biti stabilni, što podrazumeva izradu adekvatne geološko-tehničke 
dokumentacije 

- Obezbediti sve mere prevencije i zaštite od rušenja stubova dalekovoda i obezbediti 
automatsko isključivanje u slučaju kidanja provodnika 

- Na delovima trase gde je vegetacija uklonjena i gde postoji nagib terena neophodno je 
preduzeti mere sprečavanja erozije (zatravnjavanje) 

- Odrediti zonu elektromagnetnog zračenja i preduzeti mere zaštite i upozorenje, kako bi se 
sprečili negativni efekti na ljude, te u skladu sa tim definisati namenu zemljišta uz trasu 
predmetnog voda 

- Nije dozvoljeno servisiranje vozila i održavanje građevinskih mašina na području gde se izvode 
radovi. Ukoliko dođe do havarijskog izlivanja goriv, ulja ili bilo kojih štetnih materija, obavezna 
je sanacija površine u cilju zaštite zemljišta i podzemnih voda 

- Tokom izvođenja radova na predmetnom području definisati lokaciju za privremeno 
deponovanje materijala neophodnog za izvođenje radova. Depovanje materijala na toj lokaciji 
je ograničeno isključivo za vreme trajanja radova 

- U toku izvođenja predmetnih radova potrebno je održavati maksimalan nivo komunalne 
higijene. Sprovesti sistematsko prikupljanje čvrstog otpada koji se javlja u procesu gradnje i 
boravka radnika u zoni gradilišta 

- Građevinski kao i komunalni otpad nastao u toku radova sakupljati u sudove koji su za tu svrhu 
namenjeni i redovno ga evakuisati u saradnji sa nadležnom komunalnom službom 

- Nakon završetka radova sav višak materijala, opreme i otpada odmah ukloniti sa lokacije 
- Predvideti sve mere zaštite prirode u akcidentnim situacijama uz obavezu obaveštavanja 

nadležnih inspekcijskih službi i ustanova 
- Ukoliko se u toku radova naiđe na geološko – paleontološka dokumenta ili mineraloško – 

petrološke objekte za koje se pretpostavlja da imaju svojstvo prirodnog dobra, izvođač radova 
je dužan  da o tome obavesti Ministarstvo zaštite životne sredine u roku od 8 dana, kao i da 
preduzme sve mere zaštite tog dobra od uništenja, oštećenja ili krađe, do dolaska ovlašćenog 
lica 

 
Pregledom situacije trase predmetnog voda, kao i na osnovu dopisa JKP Naissus iz Niša, može se 
videti da je trasa voda neposredno uz granicu neposredne i uže zone sanitarne zaštite kompleksa 
izvorišta vodosnabdevanja ’’Medijana’’. Takođe, trasa predmetnog voda ide uz južni nasip reke 
Nišave (sa „spoljne“ strane nasipa) na udaljenosti od 20-50m od ivice korita reke. Na predmetnoj 
lokaciji postoji i izgrađena vodovodna i kanalizaciona mreža, pa je potrebno prilikom izgradnje voditi 
računa o uslovima JKP Naissus tako da se ni jednom delu cevovoda ne priđe na udaljenosti manjoj 
od 2.5m. Prilikom izrade Projekta za dobijanje građevinske dozvole u potpunosti će se ispuniti uslovi 
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ovog nadležnog preduzeća. Predstavnici JKP „Naissus“-Vodovoda su dali saglasnost da se na 
zemljištu koje je u njihovom vlasništvu uradi prelaz dalekovoda u kablovski vod. Njihov uslov je bio 
taj da se dalekovod može voditi nadzemno sve do postojeća 2 telekomunikaciona stuba-predajnika 
(preduzeća Telekom i Telenor) na zemljištu Vodovoda odakle treba da pređe u kabl. 
 
Prema aktu o uslovima čuvanja, održavanja i korišćenja Zavoda za zaštitu spomenika kulture iz 
Niša na prostoru kroz koji prolazi predmetni vod ne postoje objekti ni arheološki lokaliteti koj su 
neposredno zaštićeni ili evidentirani. Potrebno je poštovati sledeće uslove: 

 Pre početka zemljanih radova, investitor je u obavezi da o tome blagovremeno obavesti 
Zavod za zaštitu spomenika kulture Niš i omogući njihovo nesmetano praćenje 

 Izvođač je dužan da u slučaju pronalaska arheoloških lokaliteta ili arheoloških predmeta, bez 
odlaganja prekine radove i preduzme mere da se nalaz ne uništi, ne ošteti i da se sačuva na 
mestu i položaju u kome je otkriven, kao i da u roku od 24 časa o tome obavesti Zavod za 
zaštitu spomenika kulture Niš 

 Ako postoji neposredna opasnost oštećenja arheološkog lokaliteta ili predmeta Zavod za 
zaštitu spomenika kulture Niš privremeno će obustaviti radove, dok se ne utvrdi da li je 
odnosna nepokretnost ili stvar kulturno dobro ili nije 

 U slučaju pronalaska arheoloških lokaliteta ili arheoloških predmeta investitor objekta je 
dužan da obezbedi sredstva za istraživanje, konzervaciju i prezentaciju otkrivenih dobara 

 S obzirom na to da se priključni vod vodi podzemnim putem i da se postavlja u neposrednoj 
blizini arheološkog nalazišta Medijana - "Bresje", kulturnog dobra od izuzetnog značaja za 
Republiku Srbiju, neophodno je prilikom izrade projektne dokumentacije predvideti 
arheološki nadzor nad izvođenjem zemljanih radova na delu trase dalekovoda od TS „Niš 2“ 
do ulice Bulevar Medijana. 

 
Kao posebna turistička celina Grada Niša na ovom području izdvaja se arheološki park Medijana 
koji je na udaljenosti od 1050m od trase planiranog voda, tako da ne postoji mogućnost da se 
izgradnjom predmetnog voda na bilo koji način naruši ovo arheološko nalazište.  
 
Ministarstvo odbrane nije imalo posebnih uslova i zahteva za prilagođenje potrebama odbrane 
zemlje. 
 
Direktorat civilnog vazduhoplovstva, Ministarstvo unutrašnjih poslova,  i JP Emisione tehnike i veze 
nisu imale posebne uslove. 
 

Položaj postojećih elektroenergetskih objekata i postojeći rasplet elektroenergetske mreže je urađen 
u projektu na osnovu podataka dobijenih od PD za distribuciju el.en. Jugoistok d.o.o.  

Položaj postojeće telekomunikacione infrastrukture i postojeći rasplet elektroenergetske mreže je 
urađen u projektu na osnovu podataka dobijenih od Telekoma Srbija, Izvršna jedinica Niš.  

Trasa planiranog dalekovoda ukršta na više mesta gasovodnu mrežu. Prilikom projektovanja i 
izvođenja radova u svemu će se ispoštovati uslovi nadležne institucije.  
Prilikom izrade Projekta za dobijanje građevinske dozvole će se ispoštovati svi uslovi nadležnih 
institucija. 
 
Predmetni vod u toku rada po svojoj prirodi nema potreba za bilo kakvom energijom, energentom, 
sirovinom i ne proizvodi nikakve produkte, pa kao takav objekat ne utiče na stanje voda (površinskih 
i podzemnih), na okolno tlo, na stanje i kvalitet vazduha,  i na floru i faunu. Takođe, dalekovod ne 
može da utiče na klimatske i meteorološke karakteristike područja gde će se naći, kao i na 
dostupnost prirodnih resursa (obnovljivih, neobnovljivih i teško obnovljivih). Dalekovod ne emituje 
svetlosno ni radioaktivno zračenje.  
 
Predmetni projekat neće dovesti do promene u pojavi bolesti, do socijalnih promena, na primer, u 
demografiji, tradicionalnom načinu života, zapošljavanju, ekonomiju,  do promene u obimu 
populacije. Ne postoje posebno ranjive grupe stanovnika koje mogu biti pogođene izvođenjem 
projekta. 
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Kako se iz prethodnih razmatranja vidi, elektromagnetno polje je jedini uticaj voda na životnu sredinu. 
Smanjenje uticaja električnog i magnetnog polja dalekovoda na zdravlje ljudi i okolinu postiže se 
održavanjem propisanih sigurnosnih visina i udaljenosti u zaštitnoj zoni dalekovoda i širem prostoru.  
 
Prilikom projektovanja predmetnog dalekovoda primeniće se sve mere prilikom izbora takvih 
parametara dalekovoda (visina i oblik stubova, visina provodnika iznad zemlje, oprema i dr.) tako da 
vrednosti električnog i magnetnog polja budu manje od graničnih vrednosti koje su propisane 
Pravilnikom o granicama izlaganja nejonizujućim zračenjima i preporukama Svetske zdravstvene 
organizacije. 
Projektnim zadatkom je definisano da se za novi dalekovod 2x110 kV na celoj dužini trase 
dalekovoda predvidi da minimalna visina provodnika iznad tla na mestu najniže tačke lančanice 
provodnika bude 14,0 m. Ovom visinom biće obezbeđeno neremećenje funkcija u koridoru sada, ali 
i za neke buduće urbane tokove na predmetnom području. Sa stanovišta elektromagnetnog zračenja 
za ovaj naponski nivo i tip stuba, neophodna visina provodnika iznad tla u zonama pojačane 
osetljivosti je 8.8 m. Projektovanom visinom od 14 m obezbeđeni su uslovi daleko bolji nego što 
propisi nalažu. 
Podzemni kablovi zbog uzemljenog metalnog plašta oko provodnika ne emituju električno polje. 
Magnetno polje usled kabla postoji samo na nivou tla iznad kabla i, za nazivnu struju kablova ovog 
naponskog nivoa, prema urađenim Studijama, kao i prema izvršenim merenjima na kablovima 110 
kV sličnih karakteristika ne prelazi vrednost od 3T. Vrednost magnetnog polja znatno brzo opada 
sa udaljenjem od ose kabla.  
Elektroenergetski kablovi ne predstavljaju neposrednu opasnost za zagađivanje čovekove okoline.  

Planirana izgradnja dalekovoda uslovljena je primenom savremenih tehničkih rešenja i standarda 
kojima se obezbeđuje zaštita životne sredine.  

Osnovne mere zaštite životne sredine obuhvataju: povećanje sigurnosnih visina i udaljenosti 
provodnika, u zavisnosti od značaja objekata ili aktivnosti u blizini dalekovoda, tehnička sigurnost 
instalacije u celini i posebno pouzdanim uzemljenjem na svim stubnim mestima i korišćenjem 
opreme za brzo isključenje u slučaju akcidenta.   

Projekat se mora realizovati uz puno poštovanje svih zakona koji važe u Republici Srbiji, kao i 
pravilnika, tehničkih preporuka i internih standarda i pravilnika EMSa, odnosno EPSa. U fazi izbora 
trase i mikrolokacija stubnih mesta, kao i prilikom izrade Projekta za dobijanje građevinske dozvole 
planiraju se i projektuju preventivne mere za sprečavanje ili smanjenje štetnog uticaja dalekovoda 
na životnu sredinu i za smanjenje rizika neželjenih događaja ili akcidenata, i to kao što sledi: 

1. Radovi na izgradnji voda se izvode tako da se maksimalno zaštiti postojeća vegetacija 
okoline. Prilikom iskopa izdvaja se humus koji se kasnije koristi za vraćanje terena u 
prvobitno stanje. Kod iskopa pedološki vredan sloj zemljišta se posebno odlaže i koristiti za 
zaštitnu prekrivku iskopa. Višak iskopanog materijala ukoliko nije pedološki vredan, se 
uklanja sa trase na odgovarajuću deponiju ili lokaciju koju odredi nadležna komunalna služba 
ili vlasnik (korisnik zemljišta). Nakon završetka zemljanih radova obavezna je nivelacija 
zemljišta i čišćenje terena od suvišnog materijala. 

Ukoliko se tokom radova naiđe na geološko-paleontološke ili minerološko-petrološke lokacije 
za koje se pretpostavlja da imaju svojstvo prirodne vrednosti, shodno članu 99. Zakonu o 
zaštiti prirode („Službeni glasnik RS“, br. 36/2009, 88/2010, 91/2010), izvođač radova je 
dužan da u roku od osam dana obavesti nadležno ministarstvo za poslove zaštite životne 
sredine, odnosno preduzme sve mere kako se prirodna vrednost ne bi oštetila do dolaska 
ovlašćenog lica. 

U toku izvođenja radova mora se voditi računa o maksimalnom očuvanju i zaštititi okolnog 
zemljišta, žbunaste i vrednije primerke dendroflore (pojedinačna stabla kao i grupe stabala). 

Stabla u blizini trase moraju se obezbediti od oštećenja koja mogu nastati usled manipulacije 
građevinskim mašinama, transportnim sredstvima ili skladištenjem opreme i instalacije. 
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U zoni ukrštanja podzemnog dalekovoda sa vodotocima, građevinski i drugi radovi se 
organizuju tako da se ne izazove erozija, odnosno potkopavanje obala. 

2. Smanjenje rizika uticaja električnog i magnetnog polja dalekovoda na zdravlje ljudi i okolinu 
postiže se održavanjem propisanih (na ugroženim mestima i većih) sigurnosnih visina i 
udaljenosti u zaštitnoj zoni dalekovoda i širem prostoru. 

Rizik opasnosti prema postojećim i planiranim objektima kontroliše se održavanjem 
propisanih uslova na mestima ukrštanja ili paralelnog vođenja.  

Prema Pravilniku o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih 
vodova nazivnog napona od 1kV do 400kV nadzemni vodovi se projektuju za maksimalnu 
temperaturu +40°C, odnosno svi proračuni se rade za ovu temperaturu. 

Predmetni dalekovod, obuhvaćen ovim Zahtevom, će biti projektovani za temperaturu +80°C 
čime je povećan faktor sigurnosti. Svi proračuni (elektromagnetno polje, kontrole razmaka 
prema postojećim objektima, sigurnosne visine i udaljenosti, opterećenja stubova i drugih 
elemenata dalekovoda) su urađeni za temperaturu +80°C, za najviši pogonski napon i 
maksimalno strujno opterećenje. Ovakvim uslovima predmetni dalekovodi nikada neće biti 
izloženi u praksi, ali su na ovaj način uzete dodatne rezerve u odnosu na one koje zahteva 
Pravilnik za izgradnju nadzemnih vodova. 

Sve sigurnosne visine su znatno veće od onih propisanih Pravilnikom za izgradnju 
nadzemnih vodova. 

Lokacije stubnih mesta se određuju tako da se uklope u postojeću infrastrukturu, udaljenosti 
i  visine od objekata su prema važećim propisima i sigurno obezbeđuju uticaj na životnu 
sredinu koji je u skladu sa zakonskom regulativom. 

Obavljena su detaljna geološka, geomehanička i hidrogeološka ispitivanja i pregledi na 
osnovu kojih se potvrđuju mikrolokacije stubnih mesta i utvrđuju uslovi za temeljenje stubova. 

3. Glave stubova se projektuju tako da se što više poveća međusobni razmak između 
provodnika čime se ujedno i smanjuje mogućnost elektrokucija ptica. Ukoliko na predmetnom 
području postoje ptice sa većim rasponom krila, u dogovoru sa predstavnicima Zavoda za 
zaštitu prirode Srbije preduzimaju se odgovarajuće mere da se  što je moguće više smanji 
verovatnoća udara ptica u provodnike i zaštitnu užad. Ove mere obuhvataju ugradnju 
odgovarajućih markera i obeležavanje delova dalekovoda kako bi oni bili što uočljiviji 
pticama, kako danju tako i noću. Takođe, trasa dalekovoda se postavlja tako da se što manje 
ukrštaju putevi preleta ptica, putevi selidbe. Projektom za dobijanje građevinske dozvole se 
na dalekovodnim stubovima, ukoliko je potrebno, predviđaju i veštačka stajališta i odbojnici 
tako da su i ptice i izolatori na stubovima zaštićeni.   

4. Rizik opasnosti od napona koraka i dodira je praktično zanemarljiv jer se vrši efikasno 
uzemljenje stubova sa oblikovanjem potencijala, primenjena su dva provodna zaštitna užeta, 
a sam dalekovod pripada mreži sa efikasno uzemljenom neutralnom tačkom i opremljen je 
zaštitom za brzo automatsko isključenje.  

5. Dalekovod se projektuje prema klimatskim parametrima odabranim prema iskustvu sa 
postojećih vodova na tom području, terenskim uslovima i podacima HM Zavoda, a mehanička 
koordinacija elemenata voda vrši se prema priznatim principima. 

6. Za slučaj akcidenta, u skladu sa selektivnim pristupom projektovanju predviđa se povećana 
mehanička sigurnost elemenata dalekovoda u predviđenim situacijama, smanjeno 
iskorišćenje srednjih i gravitacionih raspona, ograničavanje dužina zateznih polja, 
obeležavanje dalekovoda tamo gde postoji opasnost od udara letilica, izborom pogodnih 
lokacija stubova u odnosu na saobraćajnice, itd.  
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7. Iznošenje potencijala se otklanja primenom uzemljenja kablova u svemu prema propisima 
(Pravilnik o tehničkim normativima za elektroenergetska postrojenja nazivnog napona iznad 
1000V i Pravilnik o tehničkim normativima za uzemljenje elektroenergetskih postrojenja).  

8. Opasnost od delovanja struje kratkog spoja otklonjena je upotrebom odgovarajuće zaštite na 
početku visokonaponskih vodova kao i pravilnim dimenzionisanjem opreme. Zaštita 110kV 
kabla od kratkog spoja rešena je upotrebom distantne i podužne diferencijalne zaštite sa 
jednovremenim isključenjem prekidača sa obe strane. Sva oprema, izolacioni materijal i 
provodnici odgovaraju važećim standardima, a odabrani su tako da zadovoljavaju uslove u 
pogledu termičkih i dinamičkih naprezanja izazvanih strujama kratkog spoja. 

9. Opasnost od mehaničkog oštećenja kablova položenih u zemlji je otklonjena pravilnim 
izborom trase polaganja, načina polaganja kao i tipa kablova u zavisnosti od terena i uslova 
rada. Pri eksploataciji kabla, usled raznih radova raskopavanje duž trase od strane drugih 
investitora, moguća su mehanička oštećenja kabla. Ova opasnost otklanja se pravilnim 
izborom trase polaganja kablova, načina polaganja u rovu (opisano u prilogu tehničkih 
uslova), kao i izborom tipa provodnika i kablova u zavisnosti od terena i uslova rada. Na 
delovima trase gde postoji mogućnost slučajnog oštećenja (prelaz preko kolovoza, pruge, 
izlaz kabla na stub) predviđeno je postavljanje dodatne mehaničke zaštite. 

Rizik opasnosti od akcidentnih situacija je sveden na najmanju meru prema postojećim važećim 
propisima. Faktori sigurnosti elemenata dalekovoda a samim tim i celog objekta su uvek veći od 
propisanih. 

Za predmetni vod je rađena višekriterijumska analiza izbora trase i na kraju se došlo do rešenja koje 
je prikazano na situaciji trase u grafičkom delu ovog Zahteva.  

Uzimajući u obzir činjenicu da je vod dužine manje od 15km i da je naponskog nivoa 110kV, prema 
Uredbi o utvrđivanju liste projekta za koje je obavezna procena uticaja i liste projekata za koje se 
može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Sl. glasnik RS br. 114/08), predmetni objekat se 
može svrstati u listu II. 

Analizirajući sve parametre koji utiču na kvalitet životne sredine, a imajući u vidu lokaciju i 
karakteristike samog voda, kao i predviđene mere zaštite, može se zaključiti da će izgradnjom 
predmetnog voda stanje životne sredine biti u okvirima zakonskih regulativa.  
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Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, поступајући по захтеву 

Акционарског друштва „Електромрежа Србије, ул. Кнеза Милоша бр. 11, Београд, за 
издавање локацијских услова, на основу члана 6. и 37. став 8. 9. и 10. Закона о 
министарствима („Сл. гласник РС“, број 44/2014, 15/2015, 54/2015, 96/2015 и 62/2017), 

члана 23. Закона о државној управи („Сл. гласник РС'', број 79/05, 101/07, 95/10, 66/14, 47/18 

и 30/18 – др. закон), члана 53а, а у вези са чланом 133. став 2. тачка 6. Закона о планирању и 
изградњи (,,Сл. гласник РС'', бр. 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, 145/15, 83/18, 31/2019, 37/19 и 
9/2020), Уредбe о локацијским условима (,,Сл.гласник РС“ број 35/15, 114/15 и 117/17) и 
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем 
(,,Сл.гласник РС“, број 68/19), у складу са Планом детаљне регулације комплекса 
трафостанице 110/10kV„Ниш 6“ са прикључним двоструким далеководом 110 kV у Нишу 
(„Сл. Гласник града Ниша“, бр. 109/2014) и овлашћењем садржаним у решењу министра 
број 119-01-31/2020-02 од 14.02.2020. године, издаје:  

ЛОКАЦИЈСКЕ  УСЛОВЕ  

I За изградњу мешовитог вода 2х110 kV ТС Ниш 2 – ТС Ниш 6 и расплет далековода 
код ТС Ниш 2, на к.п. у КО Доња Врежина, КО Ниш „Пантелеј“, КО Суви До, КО 
Нишка Бања, КО Брзи Брод и КО Ниш „Ћеле кула“, на територији градских општина 
Пантелеј, Палилула, Нишка Бања, Медијана, на подручју града Ниша, потребнe за израду 
идејног пројекта, пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, у складу са 

Планом детаљне регулације комплекса трафостанице 110/10kV„Ниш 6“ са прикључним 
двоструким далеководом 110 kV у Нишу („Сл. Гласник града Ниша“, бр. 109/2014). 

     Катергорија објекта: Г, Класификациони број: 221411, 221412, 222410. 

II ПЛАНИРАНА НАМЕНА: 
Катастарске парцеле у КО Доња Врежина, КО Ниш „Пантелеј“, КО Суви До, КО Нишка 
Бања, КО Брзи Брод и КО Ниш „Ћеле кула“ на којима се планира изградња мешовитог вода 
2х110 kV ТС Ниш 2 – ТС Ниш 6 и расплет далековода код ТС Ниш 2, су обухваћене 

Планом детаљне регулације комплекса трафостанице 110/10kV„Ниш 6“ са прикључним 
двоструким далеководом 110 kV у Нишу („Сл. Гласник града Ниша“, бр. 109/2014). 
Прикључни двоструки подземни вод 110 kV са заштитним појасом пролази кроз простор 
чија је постојећа намена "Комуналне функције, Спорт и Парковско зеленило" и планом се 
предвиђа претежно као земљиште јавне намене. 

 

Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, 
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ 

Број предмета: ROP-MSGI-4792-LOC-1/2020 

Заводни број: 350-02-00079/2020-14 

Датум: 06.04.2020. 

Београд, Немањина 22 – 26 
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Прикључак на новопланирану трафостаницу ће се извршити подземно кроз техничке канале 
који се постављају у оквиру парцеле трафостанице и који ће довести кабл до командно-

погонске зграде са разводним постројењем 110 kV у комплексу трафостанице. 
Простор на коме се утврђују посебна правила коришћења и уређења у циљу превентивног, 
техничког обезбеђења подземног вода и заштите окружења од могућих утицаја подземног 
вода дефинисан је као ЗАШТИТНИ ПОЈАС. Ширина заштитног појаса износи 8,0 (2 х 4,0) 
метара јединствено за целу трасу подземног вода и граница заштитног појаса представља и 
границу Плана. 
Јавно грађевинско земљиште односно прибављање земљишта у јавно власништво 

успоставља се у оквиру заштитног појаса претежно у ширини од 8,0 метара (по 4 метара од 

осовине подземног вода).  
У оквиру заштитног појаса, простор непосредно уз подземни вод у коме се утврђују 

посебна правила коришћења и уређења за потребе изградње подземног вода дефинисан је 
као РАДНИ или ИЗВОЂАЧКИ ПОЈАС. Ширина радног појаса подземног вода износи 8,0 
метара (по 4 метара од осе трасе подземног вода). У извођачком појасу подземног вода 
обезбеђује се простор за шахте, службености пролаза за потребе извођења радова, надзор и 
редовно одржавање инсталација подземног вода. 
Простор за шахтове формира се у границама регулације извођачког појаса и по правилу, 
има облик правоугаоника са максималним димензијама појединачне парцеле од 4,0 m х 8,0 
m или 32 m² по једном шахту. 

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА: 

Подземни вод 110 kV 

Прикључни вод ће се радити као двоструки подземни вод 110 kV. Прикључак ће се 

извршити подземно кроз техничке канале који се постављају у оквиру парцеле 
новопланиране трафостанице и који ће довести кабл до командно-погонске зграде са 
разводним постројењем 110 kV у комплексу трафостанице. 
На основу експлоатационих захтева и локационих услова предвиђени су следећи основни 
елементи инсталације подземног вода: енергетски кабл, оптички кабл и шахте. 

Енергетски кабл сличан типу XHE 49-A (Al) пресека према пројектној документацији и 
ТП-3 (Новембар 2012 - ЈП ЕПС Дирекција за дистрибуцију електричне енергије). 
Оптички кабл је положен дуж целе трасе као пилот кабл за комуникацију и пренос других 
информација. 
Шахте служе за смештај стандардних спојница и спојница са додатним кутијама за 

преплитање електричних заштита. Шахте имају облик правоугаоника димензија према 

пројектној документацији али не већих од максимално плански дозвољених димензија. 
Поред ових основних елемената предвиђена је и сервисна саобраћајница претежно у 

ширини од 4,0 метара (по 2 метара од осовине подземног вода). 

Далековод 110 kV 

Прикључни далековод ће се радити као двоструки далековод 110 kV. Прикључак ће се 

извршити са портала 110 kV у трафостаници 400/220/110 kV "Ниш 2" и довести до 
комплекса постројења где се врши прелазак из ваздушног у подземни вод. 
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На основу експлоатационих захтева и локационих услова предвиђени су следећи основни 
елементи инсталације далековода: 
- проводници типа Al/Č пресека према пројектној документацији, 
- једно заштитно уже, дуж целе трасе, са оптичким каблом, 
- стубови типа "буре" са директним уземљењем. 
Стубови далековода су челично решеткасте конструкције, са типским (конструктивним) 
модификацијама затезних, угаоних и носећих стубова. Висина сваког стуба се одређује 

Главним пројектом далековода, према локационим условима и техничким захтевима у 
погледу обезбеђења сигурносне висине и удаљености проводника. Темељи стубова су 
армирано-бетонски.  

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА: 

Далековод 110 kV и подземни вод 110 Kv 

Пројектовање, изградња и техничко обезбеђење далековода спроводе се према Правилнику о 

техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 
kV до 400 kV, ("Службени лист СФРЈ", број 65/88 и "Службени лист СРЈ", бр. 18/92), пратећим 
техничким прописима, нормативима и препорукама ЕПС-а и Електромрежа Србије. 

На основу експлоатационих захтева и локационих услова предвиђени су следећи основни 
елементи инсталације далековода : 
- проводници типа Al/Č пресека према пројектној документацији, 
- једно заштитно уже, дуж целе трасе, са оптичким каблом, 
- стубови типа "буре" са директним уземљењем. 
Стубови далековода су челично решеткасте конструкције, са типским (конструктивним) 
модификацијама затезних, угаоних и носећих стубова. Висина сваког стуба се одређује 

Главним пројектом далековода, према локационим условима и техничким захтевима у вези 

обезбеђења сигурносних висина и сигурносних удаљености инсталације далековода. Код 

укрштања са важнијим објектима (стамбени и економски објекти, јавни пут, водоток и сл.) 
сигурносни захтеви се, по правилу, додатно обезбеђују за услове појачног оптерећења 

далековода, према техничким прописима, нормативима и препорукама ЕПС-а и ЕМС-а. 
Темељи стубова су, по правилу, армирано бетонски, рашчлањени или блок темељи. 
Уземљење се изводи на сваком стубу са два прстена, око сваког темеља и једним 

заједничким. Уземљење обезбеђује поуздану заштиту од удара грома и повратног прескока 
на проводнике или заштитно уже. Димензионисање уземљивача се решава према 
Правилнику о техничким нормативима за уземљење електроенергетских постројења 
називног напона изнад 1000 V ("Службени лист СФРЈ", број 61/96). 
Мере заштите од земног споја и индуктивног утицаја на друге објекте одређују се, 
посебним пројектом, према Правилнику о техничким нормативима за заштиту 

електроенергетских постројења од преднапона ("Службени лист СФРЈ", број 7/71 и 44/76), 
и другим техничким прописима, нормативима и препорукама ЕПС-а и ЕМС-а. 
Код дела постојећих челично решеткастих стубова постојећег далековода као и код 

далековода који се измештају који би, након контроле, могли да прихвате нове проводнике 

предвиђена је замена оштећених и дотрајалих делова, као и заштита конструкције 
фарбањем. За армирано бетонске темеље предвиђено је чишћење и заштита водоотпорним 
материјалима. Провера уземљења стубова, обухвата контролу стања инсталације и 
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максималне вредности отпорности уземљења. У случају потребе, предвиђена је 
санација/појачање постојећег уземљивача. 

Правила за техничко решење инсталације подземног вода 

Пројектовање, изградња и техничко обезбеђење подземног вода спроводе се према 

Техничкој препоруци бр. 3 - Основни технички захтеви за избор и монтажу енергетских 
каблова и кабловског прибора у електродистрибутивним мрежама 1 kV, 10 kV, 20 kV, 35 kV 

и 110 kV (Новембар 2012 - ЈП ЕПС Дирекција за дистрибуцију електричне енергије), 
пратећим техничким прописима, нормативима и препорукама ЕПС-а и Електромрежа 
Србије 

На основу експлоатационих захтева и локационих услова предвиђени су следећи основни 
елементи инсталације подземног вода: енергетски кабл, оптички кабл и шахте. 

Елементи инсталације подземног вода се одређују Главним пројектом подземног 

енергетског вода према локацијским условима и техничким захтевима у вези обезбеђења 
свих техничких прописа. Код укрштања са важнијим објектима подземне инфраструктуре 
морају се поштовати сигуроносни захтеви према техничким прописима, нормативима и 
препорукама ЕПС-а и ЕМС-а. 

Спровођење плана: 
У складу са Планом детаљне регулације комплекса трафостанице 110/10kV„Ниш 6“ са 
прикључним двоструким далеководом 110 kV у Нишу („Сл. Гласник града Ниша“, бр. 
109/2014), за планирану изградњу је предвиђено директно спровођење издавањем 
информације о локацији и локацијских услова. 

III ОПИС ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА 

Идејним решењем је предвиђена изградња мешовитог вода 2х110 kV ТС Ниш 2 – ТС Ниш 
6 и расплет далековода код ТС Ниш 2, на к.п. у КО Доња Врежина, КО Ниш „Пантелеј“, 
КО Суви До, КО Нишка Бања, КО Брзи Брод и КО Ниш „Ћеле кула“, на територији 
градских општина Пантелеј, Палилула, Нишка Бања, Медијана, на подручју града Ниша. 

Постојећа ТС 35/10 kV „Ратко Павловић“ из које се електричном енергијом напаја 
централни део Града Ниша не може да подмири нарасле потребе за електричном енергијом 
овог подручја. Како би се побољшале електронергетске прилике овог дела града и 
обезбедило повећање капацитета снабдевања потрошача електричном енергијом, 
неопходно је проширење капацитета постојеће ТС "Ратко Павловић" преласком са 
трансформације 35/10 kV на трансформацију 110/10 kV (нови назив је "Ниш 6") и 
повећањем њене снаге на 2x31,5 МVА. Ово проширење капацитета и промена 
трансформације условило је и изградњу двоструког прикључног вода (далековод+кабл) 110 
kV којим се обезбеђује повећање капацитета преноса. 
Због немогућности проналажења „пролаза“ надземног вода на делу од градског водовода до 
ТС Ниш 6, због великог броја пословних и спортско-рекреативних објеката, одлучено је да 
се предметни вод 2x110 kV пројектује као мешовити вод (надземни+подземни). 
Како би се омогућио излаз предметног далековода из ТС Ниш 2 и како би се избегло 
укрштање са постојећим далеководима на северној страни ове трафостанице, предвиђено је 
да следеће: 
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- Планирани вод 2x110 kV на излазу из ТС Ниш 2 користи постојећу трасу ДВ 2x110 kV 

бр. 1187АБ све до стуба бр.9. Даље, од стуба бр.9 до места преласка у кабл, нови ДВ ће 

се водити новом трасом паралелно са планираном саобраћајницом дуж јужног насипа 

Нишаве. Од места преласка у кабл, предметни вод иде као подземни све до ТС Ниш 6, 

- Постојећи далековод 2x110 kV бр.1187АБ за правац ТС Ниш 13 се уводи у поља Е14 и 

Е16 у ТС Ниш 2, при чему се траса постојећег вода 2x110 kV бр. 1187АБ на делу од ТС 

Ниш 2 до стуба бр. 9 измешта ка траси постојећег ДВ 220 кВ бр. 226, 

- Због измештања траса постојећег ДВ 2x110 kV бр.1187АБ на делу код Брзог Брода, 
планирано је и измештање дела трасе постојећег ДВ 220 kV бр.226 између пост. Стубова 

бр. 190-192 ка постојећем ДВ 400 kV бр. 423/2. 

За надземни део новог далековода, као и за нову трасу постојећег ДВ бр. 1187АБ 
предвиђени су нови стубови типа „буре“ смањених димензија, са једним врхом за прихват 
заштитног ужета. Стубови типа „Буре“ рачунати су за примену проводника Al/Č 3x240/40 
мм2

 и заштитно уже АWg 126.1мм2
. Стубови су челично-решеткасти и урађени су према 

пројектима израђеним од стране предузећа Електроисток-Пројектни биро, из Београда, и то 

челично решеткасти смањених димензија базе: 

1. N – носећи стуб,  
2. UZ (0°-30°) – угаоно- затезни стуб,  
3. UK (0°-60°) – угаоно- крајњи стуб. 
За измештање дела далековода 220 kV бр. 226 предвиђени су нови челично-решеткасти 
стубови типа „Y“ са за једноструке далеководе са два врха за заштитно уже. Предвиђена је 
примена једног типа носећег стуба и једног типа угаоно-затезнг стуба (пројектован за угао 
скретања 30°-60°). Стубови су челично-решеткасти и урађени су према пројектима 
израђеним од стране предузећа Електроисток-Пројектни биро, из Београда, и то: 
1. N – носећи јачи стуб,  
2. UZ (30°-60°) – угаоно- затезни стуб. 
Предметни кабл 110 kV по преносној моћи треба у потпуности да одговара проводнику 
Al/Č пресека 240/40 мм2

. 

Планирани 110 kV подземни водови се полажу у једном заједничком рову испод коловоза, 
саобраћајница, пешачких стаза, тротоарског простора и зелених нерегулисаних површина. 
Предвиђено је постављање једножилних каблова у облику троугла (тролисна детелина), 
заједно са оптичким кабловима, у заједничком рову типичне ширине 2.24 м и на просечној 
дубини од 1,7 м. Минималан размак између оса кабловских водова треба да износи 1.5 м, а 
морају се наћи у границама предвиђеним планом. Термичка отпорност тла је типично 1.2 
Км/W, а влажност од 51 до 90%. Инсолација је типично 800 W/м2

 (индикативне вредности). 
Ради побољшања хлађења, кабл се полаже у слој постељице која се, у дебљини од најмање 
0,7 м, ставља на дно кабловског рова (инсталациона зона рова). За набијање слоја кабловске 
постељице користе се искључиво ручни набијачи. 

IV УСЛОВИ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ, УКРШТАЊЕ И ПАРАЛЕЛНО ВОЂЕЊЕ: 

Водоводна и канализациона мрежа: 
При пројектовању и извођењу радова у свему се придржавати услова ЈКП за водовод и 
канализацију «Naissus» Ниш, број у систему ROP-MSGI-4792-LOC-1-НРАР-3/2020 од 

13.03.2020. године. 
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Електроенергетска мрежа: 
При пројектовању и извођењу радова у свему се придржавати услова за пројектовање, 
паралелно вођење и укрштање, издатих од Електродистрибуција Ниш, број у систему ROP-

MSGI-4792-LOC-1-НРАР-7/2020 од 06.04.2020. године. 

За објекте за које грађевинску дозволу издаје министарство надлежно за послове 
грађевинарства, услове за пројектовање и прикључење у погледу прикључења на 
дистрибутивни систем електричне енергије, не прибавља надлежни орган у оквиру 
обједињене процедуре, већ инвеститор у складу са законом којим се уређује енергетика, а у 
складу са чланом 14. став 4. Уредбе о локацијским условима. 
У складу са чланом 29. став 5. Уредбе, уз услове за пројектовање и прикључење на 
дистрибутивну електроенергетску мрежу ималац јавног овлашћења је дужан да достави 
спецификацију трошкова изградње прикључка и потписан типски уговор о изградњи 
прикључка на дистрибутивну електроенергетску мрежу потписан од стране одговорног 
лица имаоца јавног овлашћења са унетим подацима о цени изградње прикључка, року и 
начину плаћања (једнократно/рате), као и року изградње. 
Инвеститор је у обавези да достави: 
- Уговор о изградњи недостајуће инфраструктуре, закључен са имаоцем јавних 

овлашћења, уколико је условима прибављеним ван обједињене процедуре констатована 
таква потреба, уз захтев за издавања грађевинске дозволе, у складу са чланом 16. став 3. 
тачка 3. Правилника о поступку спровођења објединњене процедуре електронским 
путем,  

- Уговор о пружању услуга за прикључење на ДСЕЕ, потписан квалификованим 

електронским потписом инвеститора, односно његовог пуномоћника, уз захтев за 
пријаву радова, у складу са чланом 31. став 2. тачка 1а) Правилника. 

Дужност одговорног пројектанта је да идејни пројекат, пројекат за грађевинску дозволу и 
пројекат за извођење уради и у складу са условима за пројектовање и прикључење у 
погледу прикључења на дистрибутивни систем електричне енергије, прибављеним ван 
обједињене процедуре. 

Телекомуникациона мрежа: 
При пројектовању и извођењу радова у свему се придржавати услова Телеком Србија, ИЈ 
Ниш, број у систему ROP-MSGI-4792-LOC-1-НРАР-8/2020 од 11.03.2020. године. 

Мрежа гасовода: 
При пројектовању и извођењу радова у свему се придржавати услова ЈП Србијагас, Нови 
Сад, број у систему ROP-MSGI-4792-LOC-1-НРАР-10/2020 од 20.03.2020. године. 

Мрежа топловода: 
При пројектовању и извођењу радова у свему се придржавати услова ЈКП Топлана Ниш, 
број у систему ROP-MSGI-4792-LOC-1-НРАР-4/2020 од 13.03.2020. године. 

Мрежа локалних путева и јавних површина: 
При пројектовању и извођењу радова у свему се придржавати услова ЈП Дирекција за 
изградњу града Ниша, број у систему ROP-MSGI-4792-LOC-1-НРАР-9/2020 од 19.03.2020. 
године. 
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V ПОСЕБНИ УСЛОВИ: 

Водни услови: 
При пројектовању и изградњи у свему се придржавати водних услова Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичке дирекције за воде, број у систему 

ROP-MSGI-4792-LOC-1-НРАР-15/2020 од 27.03.2020. године. 

Заштита природе: 

При пројектовању и изградњи у свему се придржавати услова Завода за заштиту природе 
Србије, број у систему ROP-MSGI-4792-LOC-1-НРАР-11/2020 од 19.03.2020. године. 

Заштита културних добара: 

При пројектовању и изградњи у свему се придржавати следећих услова:  

- Завода за заштиту споменика културе Ниш, број у систему ROP-MSGI-4792-LOC-1-

НРАР-5/2020 од 13.03.2020. године; 

- Републичког завода за заштиту споменика културе, Београд, број у систему ROP-

MSGI-4792-LOC-1-НРАР-6/2020 од 16.03.2020. године. 

Услови одбране: 
При пројектовању и изградњи у свему се придржавати услова Министарства одбране, број 
у систему ROP-MSGI-4792-LOC-1-НРАР-13/2020 од 25.03.2020. године. 

Услови безбедности ваздушног саобраћаја: 

При пројектовању и изградњи у свему се придржавати услова Директората цивилног 
ваздухопловства, број у систему ROP-MSGI-4792-LOC-1-НРАР-12/2020 од 23.03.2020. 
године. 

Услови заштите од пожара: 

При пројектовању и изградњи у свему се придржавати услова МУП-а РС, Сектора за 
ванредне ситуације, Управе за превентивну заштиту, Београд, ROP-MSGI-4792-LOC-1-

НРАР-14/2020 од 24.03.2020. године. 

VI УСЛОВИ ПРИБАВЉЕНИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗРАДЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ: 

За потребе израде Плана детаљне регулације комплекса трафостанице 110/10kV„Ниш 6“ са 
прикључним двоструким далеководом 110 kV у Нишу („Сл. Гласник града Ниша“, бр. 
109/2014), прибављени су услови: 
- Предузеће за изградњу гасовитих система, транспотр и промет природног гаса а.д. 

„ЈУГОРОСГАЗ“ Београд, број 731 од 31.07.2013. године. 

VII УСЛОВИ ПРИБАВЉЕНИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗРАДЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА: 

За потребе издавања локацијских услова за изградњу мешовитог вода 2х110 kV ТС Ниш 2 – 

ТС Ниш 6 и расплет далековода код ТС Ниш 2, на к.п. у КО Доња Врежина, КО Ниш 
„Пантелеј“, КО Суви До, КО Нишка Бања, КО Брзи Брод и КО Ниш „Ћеле кула“, на 
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територији градских општина Пантелеј, Палилула, Нишка Бања, Медијана, на подручју 
града Ниша, министарство је по службеној дужности прибавило следеће услове: 

- ЈКП за водовод и канализацију «Naissus» Ниш, број у систему ROP-MSGI-4792-LOC-1-

НРАР-3/2020 од 13.03.2020. године; 

- Електродистрибуција Ниш, број у систему ROP-MSGI-4792-LOC-1-НРАР-7/2020 од 
06.04.2020. године; 

- Телеком Србија, ИЈ Ниш, број у систему ROP-MSGI-4792-LOC-1-НРАР-8/2020 од 
11.03.2020. године; 

- ЈП Србијагас, Нови Сад, број у систему ROP-MSGI-4792-LOC-1-НРАР-10/2020 од 
20.03.2020. године; 

- ЈКП Топлана Ниш, број у систему ROP-MSGI-4792-LOC-1-НРАР-4/2020 од 13.03.2020. 
године; 

- ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, број у систему ROP-MSGI-4792-LOC-1-НРАР-

9/2020 од 19.03.2020. године; 

- Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичке дирекције за воде, 
број у систему ROP-MSGI-4792-LOC-1-НРАР-15/2020 од 27.03.2020. године; 

- Завода за заштиту природе Србије, број у систему ROP-MSGI-4792-LOC-1-НРАР-

11/2020 од 19.03.2020. године; 

- Завода за заштиту споменика културе Ниш, број у систему ROP-MSGI-4792-LOC-1-

НРАР-5/2020 од 13.03.2020. године; 

- Републичког завода за заштиту споменика културе, Београд, број у систему ROP-

MSGI-4792-LOC-1-НРАР-6/2020 од 16.03.2020. године; 

- Министарства одбране, број у систему ROP-MSGI-4792-LOC-1-НРАР-13/2020 од 
25.03.2020. године; 

- Директората цивилног ваздухопловства, број у систему ROP-MSGI-4792-LOC-1-НРАР-

12/2020 од 23.03.2020. године; 
- МУП-а РС, Сектора за ванредне ситуације, Управе за превентивну заштиту, Београд, 

ROP-MSGI-4792-LOC-1-НРАР-14/2020 од 24.03.2020. године. 

Саставни део ових локацијских услова је Идејно решење за мешовитог вода 2х110 kV ТС 
Ниш 2 – ТС Ниш 6 и расплет далековода код ТС Ниш 2, на к.п. у КО Доња Врежина, КО 
Ниш „Пантелеј“, КО Суви До, КО Нишка Бања, КО Брзи Брод и КО Ниш „Ћеле кула“, на 
територији градских општина Пантелеј, Палилула, Нишка Бања, Медијана, на подручју 
града Ниша,  израђено од Електроисток пројектни биро д.о.о. Београд, ул. Ровињска бр. 14. 

VIII Инвеститор је дужан да, уз захтев за издавање грађевинске дозволе, поднесе Пројекат за 
грађевинску дозволу са техничком контролом урађен у складу са чланом 118а. и 129.  
Закона, доказ о одговарајућем праву на земљишту или објекту у складу са чланом 135. 
Закона и Извештај ревизионе комисије,  у складу са чланом 131. и 135. став. 13. овог 
Закона. 

IX Одговорни пројектант дужан је да идејни пројекат, пројекат за грађевинску дозволу и 
пројекат за извођење уради у складу са правилима грађења и свим осталим условима 
садржаним у локацијским условима. 
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X Потребно је да инвеститор приликом подношења захтева за издавање грађевинске 
дозволе, односно решења о одобрењу за извођење радова приложи студију о процени 
утицаја на животну средину, те да приликом подношења пријаве радова од министарства 
надлежног за послове заштите животне средине прибави сагласност на студију о 
процени утицаја на животну средину, ако је обавеза њене израде утврђена прописом 
којим се удређује процена утицаја на животну средину. 

XI Ови Локацијски услови важе 2 године од дана издавања.  

Поука о правном леку: На локацијске услове се може поднети приговор Влади Републике 
Србије, преко овог министарства, у року од три дана од дана достављања. 

  

 
 

 

 

                 ПОМОЋНИЦА МИНИСТРА 

                                     Јованка Атанацковић 
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Orpaxax Enexrpogucrpu6yqrja H nur

Eyneeap gp 3opaua bnntlrha 6p. 46a

UEOIl : RO P-MSG t-47 92-LOC -1 I 2020
Hau 6poj : ah. t.t .o.-8.1 o.23.-83244t5-2020
Huw, S.4.zo2o. roAHHe.

ffiffi'{
flf,ffiJ ffiffi

*W$ Nffiffi1flP*ffiwffiN#e

nP-EHr-01.83/01

M 14 H 14 CTAPCTBO TPATTE B14 HAPCTBA,

CAOEPAhAJA 14 I4HOPACTPYKTYPE

Yn. Heruauuna 6p. 22 - 26

Eeorpag

,,EnC flrcrpr6yqrja" g.o.o. Seorpag, OrpaHax Enerrpogucrpn6y4wja Huu pasuorpr4o je saxree
HaAnexHor opraHa, npilMrbeH Aaaa 10.03.2020. roAfiHe, y rMe ilHBecrrropa ,,EnexrpoMpexa
Cp6mje a.g. Eeorpag", Yn. KHesa Mrnoua 6p. 11, Eeorpa4. Ha ocuoey oApeA6r .{naHa 140.

3aroua o eHeprerilqr (,,Cr. rflacHurK PC" 6p. 145114 v 9512018), 8 u 86 3axoua o nnaHilpaFby 14

il3rpaAFbr/ (,,Cn. rnacurx PC" 6p.72109,81/09, 64110, 24111, 121112, 42113,50/13, 98/13, 132114 w

145114, B3/18, 31119 v 37119), Ypel6e o noxaqrajcKilM ycroBrarraa (,,Cn. rnacHnK PC" 6p. 35/15,

114115 n 117117), YpeA6e o ycnoBilMa hcnopyKe h cxa6geaarua eneKrpr4rrHoM exeprrajour

(,,Cn. rnacHnr PC" 6p. 63/13 r,r 91/18), l-lpasvna o pagy Ar/crpra6ylasnor crcreMa (,,Cn. rnacHrx
PC" 6p. 7112017 oA21.07.2017. rogrHe) r Ognyxe o npeHocy oanaluheFba 6p.05.0.0.0.-08.01.-
14730211-17 oA07.06.2017 roguue, AoHoce ce

YCTIOB14 3A NPOJEKTOBATbE

3a h3rpa4Fby MerxoBr/ror BoAa 2x11OkV oR TC 4001220111OkV ,,Hnu 2" Ao TC 'l10i1OkV ,,HuuJ 6" ut

n3MeuraHra Aena nocrojehnx rpaca lB 2x110kV 6p. 1187A8 14 EB 220kV 6p.226 xoA TC
4001220111OkV,,Huttt 6", y HruJy.

Cnrcar napqefla roje cy o6yxeaheHe MeuoBuruu BoAoM o,q TC Hnw 2 go TG Hrau 6 (Parxo
llaenoeuh)

1 ) flanexoaog

3aurrrrHr nojac ganeKoBoiqa o6yxaara cne4ehe KaracrapcKe napqene:

86, 87, 88, 152, 154,3523, 10914, 109/5, 109/6, 14211, 14212, 14311, 14312, 14511,14512,3214,
809/1 1, 809/12, 809113, 809/16, 809117 , 810112, 810113, 810120 K.O. Cyan Ao, 1, 1787 K.O. Hnura
Eanra, 172, 173, 175, 176, 177, 182, 183, 184, 198, 199, 200, 201,202, 203,204, 205,212, 1888,
2095, 2107 , 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2115, 2116, 2117 , 2119, 2119, 2130, 169/3,
17013, 17111, 17811, 17812, 18111, 18112, 1875110, 187516, 197517, 1g75lg, 1g75lg, 1994127,
188711 , 188713, 1906/85, 1906/86, 209611 , 2096110, 2096t11, 2096112, 2096113, 2096t2, 2096t3,
209614, 209615, 209617 , 209618, 209812, 209911, 209912, 212011, 212012, 212111, 212112, 2122t1,
212212, 213519, 16, 17, 45, 47, 50, 54, 55, 60, 160, 2709, 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715,

2716,2717,111,112, 16111,16112, 16211,16212, 163/6, 16317,163/8, 16511,16512, 16611,16612,
16711, 16712, 16811,16812, 168/3, 16911, 16912, 17011,17012, 17112,211,212,2123110,2123111,
212314, 212318, 212319, 212614, 212615, 212914, 212915, 2211, 2212, 271811, 271912, 271911,

271912, 271913, 272111, 272112, 272311, 272312, 272411, 272412, 2911, 2912, 311, 312, 3411, 3412,

3711, 3712, 3911, 3912, 413, 414, 415, 416, 4011 , 4012, 4311, 4312, 4411, 4412, 4911, 4912, 5/5, 5/6 K.O.

Spsm 5po4,2057,2074, 205312,205412,205512, 205612,205815, 206612, 206711,206712,207211,
207212,207311,207312,207511,207512,207611,207612,207711,207712,207811,207912 K.O.

Crpana 1 og 3

f il.lii: i (.rijili1 I l,iil

l
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.lorua Bpexrua, 11282, 11285, 11288, 11290, 1128011, 1128012, 1128111, 1128112, 1128311,

11283t2, 11284t1, 11284t2, 11286t1, 11286t2, 1128711, 1128712, 1128911, 1128912, 1129411,

1 129412, 1129511, 1129512, 1 129611, 1 129612 K.O. Httttr -hene Kyna,

2) Ka6n

3aururHll r msaolavxr nojac AaneKoBoga o6yxaara cne4ehe KaracrapcKe napqene:

122, 151 , 300, 314, 318, 31 9, 320, 322, 323, 350, 351, 352, 353, 354, 364, 366, 368, 369, 370, 37 1 
,

395,400, 1112711, 1113414, 11201t2, 1127711, 1127712, 1127811, 1127812, 1127911, 1127912,

11290t2, 175t1, 175t10, 175t11, 175t6, 175t7,317t3,321t1,32112,32411,32412,37211,37212,
37213, 37214, 37215, 37216, 372t7 , 37311 , 390117 , 390122, 390123, 39211 , 396/1 , 41311 , 41312, 41313,

41314,41413,41711,41813,41913,42113,42114,42115,5741152 K.O. Hnu -hena Kyra, '1984,

1986, 1987,1989, 1991, 1992,1993, 1994,1995, 1996, 1997,1998,2000,2001,2002,2003,2008,
2016, 2017 , 2021, 2022, 2024, 2025, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 198311 , 198312, 200411 ,

2004t2, 2005t1 , 2005t2, 2006t1 , 2006t2, 200711 , 200712, 201811, 201812, 201911 , 201912, 202011 
,

2020t2, 2023t1, 2023t2, 2026t1, 2026t2, 202711, 202712, 202811, 202812, 202911 , 202912, 203611 
,

2036t2, 2036t3, 2036t4, 2037 t1, 2037 t2, 203911, 203912, 204011 , 204012, 204211 , 204212, 204311 
,

204312, 204411, 204412, 204512 K.O. ,[oua Bpexnna, 5732, 5733, 5734, 5735, 5736, 8474, 8475,

8476, 8477 , 8478, 8479, 8480, 8481 , 8483, 8484, 8485, 8486, 8487 , 8488, 8489, 8491 , 8492, 8493

K.O. Hnu -llanrenej.

Gnncax napqena xoje cy o6yxaaheHe pacnnerou [B TC Hru 2

1) l4grueurreuh Aeo rpace EB 2x11OkV 6p. 1 187A8

3aurilTHL't m uaeofiavxr nojac,qafleKoBoAa oOyxeara cne4ehe KaracrapcKe napllefle.

'100, 107,10311,10914,809111, 809/'12,809117 K.O. Cyar [o, 1,2,230, 1785, 1787,1788, 1794,

1798, 1799, 6097 K.O. HvrLrxa 6awa, 173, 174, 175, 176, 177, 179, 180,2130, 169/1 , 16912, 169/3,

170t1,170t2, 170t3, 171t1,178t2, 181t1,181t2, 1889/1, 1889/5, 212012,212211,212212,213519
K.O. Spar EpoA.

2) lzlsNreureHr Aeo rpace EB 220kV 6p. 226 TC Kpyueaaq 1 - TC Hnu 2,

3aurilTH14 r nsaolavxr nojac AaneKoBoAa o6yxeara cnepehe KaracrapcKe napLlene:

101, 102, 107 , 10312, 10914, 809/'1 1 , 809i 12, 809117 K.O. Cyem ,[o, 1, 2, 4, 5, 6, 9, 230, 235, 236,

237 , 238, 239, 240, 1778, 1780, 1781, 1782, 1783, 1785, 1787 , 1788, 1794, 1800, 1 802, 1 803,

1804, 1805,6097 K.O. Hrar.uxaEatra, 173, 174, 175, 176, 179, 180, 16913, 17013, 17111,17812,

188911, 1889/5, 213519 K.O. Sper EpoR.

Ha ocnoey yln1a y lzlaejuo peueFbe 6p. IAAP 2563 Seorpa4, u1s Oe6pyapa 2020. roArHe, gajy ce

oBn ycnoBil.

Ha garoj noxaqrajn nocroje eneKrpoeHeprercKh o6jexrr xojr ce yxpurajy vnv napanenHo BoAe ca

nnaHrpaHilM paAoBr/M a Ha n3rpagFbur MeuoBt4ror aoga 2x11OkV og TC 4001220/1 1 OkV ,,Huw 2" po

TC 110/1OkV ,,Hrru 6", a BflacHilturBo cy ,,EnC ,Qucrpr6yqmja" A.o.o. Eeorpa,q, Orpanax

Enexrpo4rcrpr6yqrja H ru.

1. l4xeecrurop je y o6aeeeu ga nouryje cne4ehe:

1.1. florpe6no je paAoBe ycKnaAtATLtl ca ogpe46arua eaxehrx llpaarnnmxa o rexHilqKl'rM

HopMarylBt4Ma 3a fi3rpa4Fby HaAseMHrx eneKTpoeHeprercKyrx BoAoBa Ha3ilBHor nanona '1kV

ao 400kV (,,Cnyx6eHV nlAcr COPJ', 6p. 65/88 r ,,Cryx6eHA nqcr CPJ", 6p. 18192) u

llpaarnHuxa o rexHuqKtaM HopMarnBVMa 3a [3rpaAFby HrlcKoHanoHcKrrx HaA3eMHnx BoAoBa

(,,Cnyx6exu nvcr COPJ", 6p.6192).

1"2. [1orpe6no je pa,qoBe ycKnaAilr/ ca ogpeg6aMa eaxehux flpaarnHVRa n TexHhvxilx npenopyKa

JN ENC.

1.3. [4Haecrnrop je y o6aeesr Aa 3aurilrr nocrojehe xa6noacxe BoAoBe y cKna4y ca o4peg6arraa

f'lpaernunxa o rexHilr{Kt4M HopMarilBhMa 3a eneKrpoeHeprercKa nocrpojerua Ha3rBHor

HanoHa il3Ha,q 1000 V (,,Cnyx6euv nvcr COPJ", 6p. 411974 n 1311978 ).

1.4. fiocne nonaraH,a xa6na, a KoA EilpeKTHor nonaraFba y 3eMrby, npe 3arpnaBaFba poBa 3a

Tpacy eneKTpoeHeprercKor xa6na n gy5nuy poaa rpe6a Aa ce il3Bplur/ reoAercKo cHhMabe

ca KoopAtlHaraMa nonaralba, ca noce6no o3HaqeHilM MecrnMa yKpturaHra ca no,q3eMHrM

(J s s ***"r*$ ;1vsr^rpr.* i3yrl* *: r{sr {t,!{}'*}"{i ,, I l]{ $r',r tr1:*$5,qil.ls " ,r1.*.n' Crpana 2 op,3

I I i i.jr) b{ili i)iii.l
'l*rr: r3$1 1 1 3$ ]fl l0$
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n+cranaqvljarrla, gpyrhM xa6noernaa, cnojnilM MecrnMa, TaqHuM AyxhHaMa ra6noaa r rpaca,

ca yHerilM ocHoBHt4M nogallrrMa o ra6noecroj rauanraa1uju (ruecro, AyxuHa, 6poj qeer, 6poj

pe3epBHt4x rleara) hr4. Kao r nonoxaj HoBr4x cry6oaa EB11OkV n fB22OkY ca cHhMrbeHrM

Koop4nHaraMa rpe6a AocraBnrn ognauJheHovr nnqy n3 Cnyx6e eHeprerilKe ,,EnC

flracrpra6yrlwja" g.o. o. 6eorpa4, Orpauax Enexrpogrcrpu6yqnja H r ul, y H r uy.

1.5. Yronnro nocrojm norpe6a 3a o4pefiraarueu raqHor nonoxaja noA3eMH[x

eneKTpoeHeprercKt4x o6jerara, ilHBecrnrop ce Moxe o1patntn HajracHrje 8 gana npe

noqerKa pagoBa Cerropy 3a ynpaBJbaue ,,EflC ,[ncrpn6yqnja" 4.o.o. Seorpag, Orpauax

Enexrpogucrpra6yqrja H nul, y H nuy.

2. Eogarxra ycnoBr sa useofelbe pagoBa Ha H3rpagtsu o6jexra:

2.1. l-paflearaHcKe pagoBe y Henocpegnoj 6nraeraHil efleKrpoeHeprercKr4x o6jerara Bprxtlr]4 pyqHo,

6es ynorpe6e uexaHnsarlraje h y3 npe4y3rMaFbe cBilx norpe6Hrx uepa 3auJrrre.

2.2. Hajracnraje ocaM ,qaHa npe noqerxa 6rno KaKBhx pa,qoBa y 6nwsnrn eneKTpoeHeprercKt4x

o6jexara rHBecrrrop je y o6aeesn Aa ce y nracanoj Soprvrra o6parn Cnyx6n 3a nphnpeMy h

Ha43op oApxaBaFba ,,EflC ,[racrpra6yquja" g.o.o. Eeorpa4, Orpanax Enerrpo4ncrpr6yqrja
Hur.r.t, y Hruly, y KoMe he Hagecrr AaryM 14 BpeMe noqerKa pagoBa, oAroBopHo nrLle 3a

rsaoflerue pa4oBa il KoHTaKT rene$on.

2.3. O6aaesyje ce [HBecrnrop Aa yKonrKo npunhKoM usaoflerua pa4oBa narfie Ha noA3eMHe

eneKTpoeHeprercKe o6jerre, oAMax o6aaecru Cnyx6y 3a npilnpeMy I HaA3op oflpxaBat+a

,,EnC Er,rcrpra6yqnja" 4.o.o. 6eorpag, OrpaHax Enerrpogrqpu5yqnja Hnu, y Hruy.

2.4. Y cnyvajy norpe6e 3a usMerurax,eM eneKrpoeHeprercKLrx o6jerara rraopajy ce o6es6e4mrn

anrepHarnBHe rpace r u+rSpacrpyKrypHr4 Kopr4goph y3 nperxoAHy carfiacHocr ,,EnC

fucrpu6y4nja" A.o.o. 6eorpag, Orpauar Enerrpogucrpr6yqrja Hnu:. Tpor.uxoae

nocraBrbaFba eneKTpoeHeprercKor o6jexra Ha Apyry noxaqmjy, xao H TpouJKoBe rpa4Fbe, y

cKfla4y ca qn. 217. 3ar<or,a o eHeprernqr (,,Cn.rnacHilK PC" 6p. 145114 n 9512018), cnocn

ilHBecr[Top o6jerra s6or vmje r3rpagrbe ce Bpu]4 H3MeuJra]be.

3. .QogarHr ycroBl4:a rpafen e o6jerra ca o6pasnoxe]beM:

3.1 Heua AogarHvrx ycnoBa.

4. Oeta Ycnoara rarvrajy BaxHocr 12 ueceqn, oAHocHo Ao r/creKa poKa Baxerua noxaqrjcxrx
ycnoBa n34arvix y cKnaAy ca FbnMa.

5. Oera Ycnoera o6aaesyjy ,,EflC fircrpr6yqrja" 4.o.o. Eeorpa4, Orpanar Enerrpogmupvi6y4nja
Hrur cauo yKon[Ko y qenoclr, y ]lcroBerxoj n u4enruvHoj ca,qpxilHr4 qilHe cacraBHr4 rqeo

noraqnjcrrx ycnoBa.

llpnnor: Cwyaqnja Ha rpacil sa raeofierue pa4oBa.

C nouiroeaFbeM,

fiocrann eno:
1. Hacnoey
2. Cnyx6n 3a eHeprerrKy

66,11rsr'i

r? 
u'Y$#'E
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Београд, Таковска 2                                                                   
ДЕЛОВОДНИ БРОЈ:  А334- 94959/4    -2020  СЈ 
ДАТУМ:  11.03.2020  
ИНТЕРНИ БРОЈ: / 
БРОЈ ИЗ ЛКРМ:31 
ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНИКУ  
СЕКТОР ЗА ФИКСНУ ПРИСТУПНУ МРЕЖУ 
СЛУЖБА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ МРЕЖЕ НИШ 
НИШ,ВОЖДОВА 11А 
 

 
На захтев „Електромрежа Србије“ А.Д., Београд, на основу члана 53а, а у вези са чланом 54. 
Закона о   планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број 72/09, 81/09, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 
42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18 и 2/19), члана 11. Правилника о поступку 
спровођења обједињене процедуре („Службени гласник РС“ број 113/2015, 96/2016 и 120/2017), 
члана 8. Уредбе о локацијским условима („Службени гласник РС“ број 35/2015, 114/2015 и 
117/2017) и Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“ број 44/2010, 60/2013, 
одлуке УС и 62/2014) и ситуације са уцртаним ТK кабловима,  а у циљу заштите ТК објеката и 
стварања услова за реализацију планова развоја телекомуникационе мреже Телекома Србија, 
овим дајемо 

 .  
  

У С Л  О В Е   
 

за израду техничке документације за  добијања локацијских услова за изградњу мешовитог 
вода  2x110kV од ТС „Ниш 2“ до ТС „Ниш 6“ у Нишу. 

 
 

ПОСТОЈЕЋА ИНФРАСТРУКТУРА ТЕЛЕКОМА И МЕРЕ ЗАШТИТЕ  

1. На делу трасе изградње далековода, Телеком Србија је изградио кабловску канализацију, 
положио оптичке и бакарне ТК каблове како је на ситуацији у прилогу приказано. 

2. На местима паралелног вођења  и приближавања прикључног далековода, потребно је да 
пројектант, у режиму земљоспоја, уради прорачун утицаја далековода на бакарне каблове 
Телекома Србије.  

3. Уколико прорачун утицаја покаже да је потребно измештање ТК објеката , пројектом 
предвидети радове према постојећим техничким прописима и упутствима ЗЈПТТ  за ову 
врсту радова 

4. Приликом пројектовања а касније и код извођење радова траса подземног далековода мора 
бити удаљена минимум 1 метар од трасе телекомуникационих каблова; 

5. Уколико је постојећа ТК инфраструктура угрожена планираним радовима, потребно је 
пројектом предвидети заштиту истих. 

6. У склопу  Главног пројекта неопходно је дати техничко решење са предмером и 
предрачуном радова и материјала на обезбеђењу и заштиту угрожене инфраструктуре. 
Радове на обезбеђењу и заштити постојећих каблова, планирати пре почетка извођења 
било каквих грађевинских радова. Обавеза инвеститора је да сноси све трошкове, као и да 
регулише имовинско-правне односе у вези са угроженом инфраструктуром.  

7. Приликом израде пројекта, пројектант је дужан да се обрати надлежном РГЗ-у ради 
добијања прецизних података о геодетском положају наших каблова. 

8. Најкасније осам дана пре почетка било каквих радова у близини ТК инфраструктуре, 
инвеститор-извођач је  у обавези да се у писаној форми обрати Предузећу за 
телекомуникације „Телеком  Србија“ а.д., Извршна јединица Ниш, Вождова 11,  на контакт 
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телефон 018/212-666, у чијој надлежности је одржавање ТК инфраструктуре у зони 
планиране изградње, са обавештењем о датуму почетка радова и именом надзорног органа 
(контакт телефон) и руководиоца градилишта (контакт телефон). 

9. Пре почетка радова неопходно је извршити идентификацију и обележавање на терену 
трасе постојећих подземних каблова, уз сарадњу са надлежним радницима Телекома, 
како би се утврдио тачан положај и дубина и дефинисали коначни услови заштите. 

10. Уколико до оштећења на ТК инфраструктуре ипак дође, инвеститор у целости сноси 
трошкове отклањања хаварије и губитка у телекомуникационом саобраћају за време 
његовог прекида. 

 

За сва евентуална обавештења у вези издатих Услова можете се обратити, Служби за планирање 
и изградњу мреже Ниш, контакт телефон 018/ 200-888. 

Прилог: 
- Ситуација трасе постојеће ТК инфраструктуре 

 

С`поштовањем,                                                                                                                                               

 Шеф службе за планирање и изградњу мреже Ниш  
 
 

                                          Маја Мрдаковић - Тодосијевић, дипл.инж. 
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Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, 

ШУМАРСТВА  И  ВОДОПРИВРЕДЕ 

Републичка дирекција за воде 

Број: 325-05-330/2020-07 

23.03.2020. године 

Београд 

 

 

      На основу чл. 113, 115. и 117. Закона о водама (''Сл. гласник РС'' бр. 30/2010), Закона о 
изменама Закона о водама (''Сл. гласник РС'' бр. 93/2012, 101/2016 и 95/2018), члана 30. став 2. 
Закона о државној управи (''Сл. гласник РС'' бр. 79/05 и 101/07), члана 5. Закона о 
министарствима (''Сл. гласник РС'' бр. 44/2014, 14/2015, 54/2015,  96/2015, 62/2017), Закона о 
планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 24/2011, 121/2012, 

42/2013–УС, 50/2013-УС, 98/2013-УС, 132/2014 и 145/2014), Правилника о поступку спровођења 
обједињене процедуре електронским путем (''Сл. гласник РС'' бр. 68/2019) и Упутства о  начину 
поступања надлежних органа и ималаца јавних овлашћења који спроводе обједињену процедуру 
у погледу водних аката у поступцима остваривања права на градњу (број: 110-00-163/2015-07, од 
19.05.2015. године), решавајући по захтеву подносиоца, Министарства грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре, у име инвеститора, АД Електромрежа Србије Београд, 

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде, 
вршилац дужности директора Наташа Милић, по Решењу Владе 24 број: 119-8512/2019 од 
29.08.2019. године, доноси 

 

ВОДНЕ  УСЛОВЕ 

 

1.  Издају се водни услови у поступку припреме техничке документације за изградњу 

мешовитог вода 2х110kV ТС Ниш 2 – ТС Ниш 6 и расплет далековода код ТС Ниш 2, на 
подручју града Ниша. 

2.  Водни услови се издају за изградњу, доградњу, реконструкцију постојећих објеката и 
извођење других радова који могу утицати на промене у водном режиму; 

3.  Ово решење уписано је у Уписник водних услова за водно подручје ''Морава'', под 
редним бр. 216. од 23.03.2020. године.  

4.  Водним условима се одређују технички и други захтеви који морају да се испуне при 
пројектовању, извођењу инфрастуктурних радова и објеката, који могу трајно, повремено и 
привремено утицати на промене у водном режиму, односно угрозити циљеве животне средине, а 
нарочито у водном земљишту водотокa са којим се објекат укршта, додирује или делом пролазе и 
то:  

4.1. Израдити техничку документацију на основу претходних радова, у свему према 
важећем закону и прописима из водопривреде и осталим законима, прописима, мишљењима и 
нормативима за ову врсту објеката. На техничку документацију прибавити техничку контролу, 
према важећим законским прописима; 
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4.2. Техничку документацију урадити у складу са урбанистичко-планском 
документацијом. Уколико се утврде виши интереси водопривреде, неопходно је прилагодити се 
њима; 

4.3. Инвеститор је у обавези да реши имовинско-правне односе, на предментим 
катастарским парцелама и водном земљишту у зони изградње и зони непосредног простирања 
утицаја изградње објекта са надлежним јавним водопривредним предузећем. Потребан степен 
заштите, критеријуме, радове и мере усагласити са Водопривредном основом Србије и 
Стратегијом управљања водама на територији Србије; 

4.4. При изради пројектне документације водити рачуна о постојећим и планираним 

водним објектима и природном и вештачком кориту водотока (река Нишава, Габровачка река и 
др.) на начин који ће обезбедити заштиту њихове стабилности и заштиту режима вода; 

4.5. Израду техничке документације усагласити са техничком документацијом и са 
водопривредним/водним актима према којој су изграђени заштитни водни објекти или извршено 
уређење појединих водотока као и са планском и пројектном документацијом којом су 

предвиђени ови објекти и радови на нерегулисаним и неуређеним водотоцима; 
4.6. Спровести одговарајуће хидрауличке прорачуне као и димензионисање објекта на 

основу хидролошких података РХМЗ о карактеристичним рачунским вредностима; 
4.7. Приказати (рачунски и графички) постојећи режим вода водотока, као и пројектовани 

режим који је последица изградње објекта и предвиђених радова; 
4.8. Да се техничком документацијом дефинишу подручја на којима се налазе изворишта 

за снабдевање становништва водом и иста адекватним мерама заштитите од намерног или 
случајног загађивања и других утицаја који могу неповољно деловати на издашност изворишта и 
квалитет воде у складу са важећим законом. Прибавити мишљење надлежног јавног комуналног 
предузећа о положају предметног објекта у односу на зоне санитарне заштите изворишта 
водоснабдевања; 

4.9. Техничком документацијом обухватити паралелна вођења и укрштања са свим 
водотоцима на предвиђеној траси мешовитог вода. Дефинисати прецизне геодетске податке 
укрштања подземног и надземног кабловског вода са постојећим водним објектима и 
водотоковима; 

4.10. За  водотоке са којима се мешовити вод укршта, или поред којих се поставља 
паралелна траса вода, утврдити зоне приобалног земљишта, односно појас земљишта уз корито 
за велику воду; 

4.11. Техничком документацијом предвидети да се остави минимум 3m слободног 
коридора од спољне ивице ножице насипа, за случај спровођења одбране од поплава, уколико се 
за тим укаже потреба (приступ механизацији и др.). Доказати техничком документацијом да 
стабилност ножице насипа није угрожена овим радовима; 

4.12. Техничком документацијом је, ради очувања заштитних и других водних објеката, 
спречавања погоршања водног режима, обезбеђења пролаза великих вода и спровођења одбране 

од поплава, као и заштите животне средине, потребно предвидети да није дозвољено: 
неконтролисано уклањање вегетације са обала водотока; депоновање било каквог материјала на 
обалама водотока; било каква градња на катастарским парцелама чији је корисник јавно 
водопривредно предузеће; постављање стубова за надземне водове на круни насипа, као и у 
форланду и др.; 

4.13. Техничком документацијом предвидети да стубови далековода буду постављени ван 
приобалног земљишта, односно на удаљености до 10m од корита за велику воду за водотоке на 
којима не постоје изграђени објекти за заштиту од вода. Предвидети по потреби заштиту стубова 
кабловског вода од великих вода водотока, на локацијама на којима могу бити угрожени услед 
нестабилних обала, на местима конкавних кривина и др.; 

4.14. Техничком документацијом предвидети да стубови далековода буду постављени, 
ван приобалног земљишта, односно на удаљености до 50m од унутрашње ножице насипа, ка 
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брањеном подручју, за водотоке на којима постоје изграђени насипи, односно оставити минимум 
5m слободног коридора од спољне ивице ножице насипа, за случај спровођења одбране од 
поплава, уколико се за тим укаже потреба (приступ механизацији и др.); 

4.15. Одредити минимално растојање проводника од круне насипа код регулисаних 
водотока, односно, од обале корита за велику воду код нерегулисаних водотока на месту 
укрштања, у складу са прописима о изради електро-енергетских водова; 

4.16. На местима укрштања кабловског вода са регулисаним коритом Габровачке реке, 
прелаз извршити подбушивањем испод корита реке и то на минималној дубини од 1m од коте 
дна регулације; 

4.17. Трасу и нивелету подземног вода, приликом укрштања и додира са водним и другим 
објектима, кроз пројектну документацију ускладити са њима, тако да се не поремети нормално 
функционисање и одржавање истих. Предвидети обавезу извођача да место укрштања са 
водотоком обележи јасним и уочљивим ознакама, које би послужиле као упозорење евентуалном 
каснијем извођењу радова на регулисању или одржавању водотока на овим деоницама; 

4.18. Техничком документацијом предвидети да приликом вршења радова на постављању 
енергетског кабловског вода преко водотока не дође до смањења протицајног профила, да се 
приликом извођења земљаних радова, ископ и насипања за потребе изградње, одреди место 
одлагања које не сме бити на обалама и у кориту водотока; 

4.19. Да се за делове трасе мешовитог вода дуж обале водотока и/или кроз друге локације 
са високим осцилацијама подземних вода предвиде мере заштите од дејства подземних вода и 
поплава;  

4.20. Да се у хидротехничком делу техничке документације предвиде рационална и 
економична техничка решења изградње предметног мешовитог вода којима ће се у водном 
земљишту, постојећи водни режим очувати, остварити стабилност објеката, заштитити водоток и 
извршити заштита од поплава и леда у складу са важећим прописима. Неопходно је обезбедити 
несметано одржавање водних објеката и прилаз механизацији и службама за одбрану од поплава 
заштитним објектима дуж водног земљишта;  

4.21. Техничком документацијом предвидети да се приликом извођења земљаних радова, 
ископа и насипања за потребе изградње, одреди место одлагања материјала које не сме бити у 
старачама, каналима, на обалама и у кориту водотока, односно не сме нарушавати постојећи 
водни режим; 

4.22. Пројектом предвидети санацију, тј. враћање терена у првобитно стање на местима 
укрштања са водотоцима тако да се не ремети природни режим течења, не умањи улога водних 
објеката и не дође до појаве ерозија тла, стварања јаруга и бразди и клизања терена услед 
извођења радова. Трошкове евентуалних оштећења водних објеката која настану приликом 
изградње, морају се отклонити о трошку инвеститора; 

4.23. Техничком документацијом предвидети да је приликом изградње мешовитог вода и 
касније у његовој експлоатацији и одржавању, потребно предвидети мере заштите од изливања 
минералних уља, као и адекватно техничко решење у циљу очувања режима вода и спречавања 
загађења површинских и подземних вода; 
            4.24. Да се по завршетку израде техничке документације, подносилац захтева обрати овом 
Министарству, са захтевом за издавање водне сагласности, а после изградње и захтевом за водну 
дозволу у складу са прописима. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

      Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у име инвестора, АД 
Електромрежа Србије Београд, ул. Кнеза Милоша бр. 11 (матични број: 20054182), поднело је 

овом министарству захтев под бројем: 350-02-00079/2020-14 од 05.03.2020. године, у поступку 
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припреме техничке документације за изградњу мешовитог вода 2х110kV ТС Ниш 2 – ТС Ниш 6 и 
расплет далековода код ТС Ниш 2, на катастарским парцелама у КО Доња Врежина, КО Ниш 
Пантелеј, КО Суви До, КО Нишка Бања, КО Брзи Брод и КО Ниш Ћеле Кула, на територији 
градских општина Пантелеј, Палилула, Нишка Бања, Медијана, на подручју града Ниша. 

 Уз захтев је достављено: 
- Мишљење у поступку издавања водних услова за израду техничке документације за 

изградњу мешовитог вода 2х110kV ТС Ниш 2 – ТС Ниш 6 и расплет далековода код ТС 
Ниш 2, на подручју града Ниша, од ЈВП ''Србијаводе'', ВПЦ ''Морава'' Ниш, број: 2491/1, 

од 20.03.2020. године; 
- Мишљење РХМЗ у поступку издавања водних услова за изградњу мешовитог вода ТС 

Ниш 2 – ТС Ниш 6, град Ниш, број: 922-1-54/2020 од 13.03.2020. године; 
- Мишљење у поступку издавања водних услова у поступку израде техничке документације 

за изградњу мешовитог вода 2х110kV ТС Ниш 2 – ТС Ниш 6 и расплет далековода код ТС 
Ниш 2, на подручју града Ниша, од Министарства заштите животне средине, ''Агенције за 
заштиту животне средине'', број: 325-05-1/80/2020-02, од 16.03.2020. године; 

- Информација о локацији за катастарске парцеле у КО Доња Врежина, КО Ниш 
„Пантелеј“, КО Суви До, КО Нишка Бања, КО Брзи Брод и КО Ниш „Ћеле кула“, градске 
општине Пантелеј, Палилула, Нишка Бања и Медијана, град Ниш, број: 350-02-

00079/2020-14 од 04.03.2020. године, издата од Министарства грађевинарства, саобраћаја 
и инфраструктуре; 

- Копија плана Р1:2500, издата од Службе за катастар непокретности Ниш, број: 952-04-

068/3471/2020, од 09.03.2020. године; 
- Копија катастарског плана водова, Р1:1000, од Сектора за катастар непокретности, 

Одељења за катастар водова Ниш, број: 956-01-309-3153/2020, од 06.03.2020. године; 
- Идејно решење за објекат: мешовити вод 2х110kV ТС Ниш 2 – ТС Ниш 6 и расплет 

далековода код ТС Ниш 2, урађено од стране пројектанта: Електроисток пројектни биро 
д.о.о. Београд, ознака дела пројекта: (0. Главна свеска - IDR 2563; 2. Пројекат 
конструкције - IDR 2563 и 4. Пројекат електроенергетских инсталација - IDR 2563), од 
фебруара 2020. године. 

На основу чл. 117. ст. 1. тач. 10. Закона о водама, објекат је сврстан у групу објеката: 
мaгистрaлни нaфтoвoд, гaсoвoд и дaлeкoвoд и трaфoстaницa кaдa je тo прeдвиђeнo плaнским 

дoкумeнтoм или сeпaрaтoм. На основу чл. 43. Закона о водама, утврђене водне делатности су 
уређење водотока и заштита од штетног дејства вода и заштита вода од загађивања. Најближи 
водотокови предметном објекту су Габровачка река и Нишава, подслив Јужне Мораве, водно 
подручје Морава, слив Дунава, сагласно чл. 27. Закона о водама и Правилнику о одређивању 
граница подсловова ("Службени гласник  РС", бр. 54/2011). Нишава и Габровачка река су према 
Одлуци о утврђивању Пописа вода I реда („Службени гласник РС” бр. 83/2010), сврстане у: 

Нишава – 1. међудржавне воде, 1) природни водотоци и Габровачка река – водоток другог реда. 

Предметни објекат се налази на подручју водне јединице ''Нишава – Ниш, Димитровград'', према 
Правилнику о одређивању водних јединица и њихових граница (''Службени гласник РС'', бр. 
8/2018). Утицај отпадних вода на реципијент вршити у складу са Уредбом о граничним 
вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима 
за њихово достизање (''Сл. гласник РС'', бр. 50/2012) и Уредбом о граничним вредностима 
приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за 
њихово достизање (''Сл. гласник РС'', бр. 24/2014). 

Предмет достављеног идејног решења је нови мешовити вод (далековод+кабл) 2x110kV 

који би повезао планирану ТС 110/10kV Ниш 6 „Ратко Павловић“ са постојећом ТС 
400/220/110kV Ниш 2 и расплет далековода код ТС Ниш 2. У оквиру изградње кабловског дела 
вода 2x110kV планирано је и полагање пратећих оптичких каблова у истом рову, а све то на 
катастарским парцелама наведеним у Информацији о локацији.  
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За предметни вод који би повезивао нову ТС Ниш 6 са постојећом ТС Ниш 2, које нису 
предмет идејног решења па тако ни ових водних услова, разматране су две варијанте трасе - 

надземна и подземна (кабловска). Због немогућности проналажења „пролаза“ надземног вода на 
делу од градског водовода до ТС Ниш 6, због великог броја пословних и спортско-рекреативних 
објеката, одлучено је да се предметни вод 2x110kV пројектује као мешовити вод 
(надземни+подземни). Како би се омогућио излаз предметног далековода из ТС Ниш 2 и како би 
се избегло укрштање са постојећим далеководима на северној страни ове трафостанице, 
предвиђено је да следеће: 

- планирани вод 2x110kV на излазу из ТС Ниш 2 користи постојећу трасу ДВ 2x110kV 
бр.1187АБ све до стуба бр. 9. Даље, од стуба бр. 9 до места преласка у кабл, нови ДВ ће се 
водити новом трасом паралелно са планираном саобраћајницом дуж јужног насипа 

Нишаве. Од места преласка у кабл, предметни вод иде као подземни све до ТС Ниш 6; 

- постојећи далековод 2x110kV бр.1187АБ за правац ТС Ниш 13 се уводи у поља Е14 и Е16 
у ТС Ниш 2, при чему се траса постојећег вода 2x110kV бр.1187АБ на делу од ТС Ниш 2 
до стуба бр. 9 измешта ка траси постојећег ДВ 220kV бр.226; 

- због измештања траса постојећег ДВ 2x110kV бр.1187АБ на делу код Брзог Брода, 
планирано је и измештање дела трасе постојећег ДВ 220kV бр.226 између постojeћих 

стубова бр. 190-192 ка постојећем ДВ 400kV бр.423/2. 
Дужина предметног мешовитог вода ДВ+кабл 2x110kV ТС Ниш 2 – ТС Ниш 6 je: трасе 

далековода ~3,5km, а трасе кабла ~3,7km. Почетна тачка трасе мешовитог вода су постојећи 
портали поља Е17 и Е18 у ТС Ниш 2, а крајња тачка 110kV поља Е04 и Е06 у ТС Ниш 6. Дужина 
деонице измештања постојећег ДВ 2x110kV br.1187AB је ~0,9km. Дужина деонице измештања 
постојећег ДВ 220kV br.226 је ~0,9km. Предметни мешовити вод 2х110kV ће имати паралелно 
вођење са реком Нишавом и подземно укрштање са Габровачком реком код ушћа у Нишаву. 
Траса предметног вода је планирана уз јужни насип реке Нишаве (у брањеном подручју).   

Списак координата детаљних тачака трасе мешовитог вода 2x110kV ТС Ниш2–ТС Ниш 6: 

Бр. Y X 

УС1 7577695.73 4797718.45 

УС2 7578178.81 4797544.80 

УС3 7578324.06 4797454.08 

УС4 7578483.45 4797373.18 

УС5 7578636.68 4797280.43 

УС6 7578812.04 4797184.31 

УС7 7579100.80  4796994.52 

УС8 7579297.03 4796944.06 

УС9 7579387.89 4796854.41 

УС10 7579252.16 4796194.82 

УС11 7578930.43 4795976.45 

УС12 7578919.07 4795789.98 

УС13 7578965.07  4795697.88 

УС14 7578997.72 4795693.80 

УС15 7579081.93 4795872.79 

УС16 7579177.48  4795906.79 

УС17 7579207.49 4795899.26 

УС18 7579214.96  4795984.82 

УС19 7579281.59 4796188.97 

УС20 7579414.21  4796833.46 
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УС21 7579394.42  4796886.12 

УС22 7579433.46  4796891.38 

УС23 7579443.44  4796808.87 

УС24 7579312.62  4796125.60 

УС25 7579270.76  4795886.23 

Мишљење ЈВП ''Србијаводе'' ВПЦ ''Mорава'' Ниш, је дато и истим су дати општи подаци, 
хидрографски и хидролошки подаци, остали подаци од значаја за издавање водних услова, као и 

предложени услови који су углавном прихваћени. Истим је констатовано да је река Нишава на 
предметној деоници регулисана. Водни објекти на Нишави на овој деоници су: М.9.1.5. леви 
насип уз Нишаву од железничког моста у Нишу до ушћа Габровачке реке, 3,0км са левим 
насипом уз Габровачку реку од ушћа у Нишаву, 1,66км, укупно 4,66км и М.9.1.6. леви насип уз 
Нишаву узводно од ушћа Габровачке реке, 5,73км са десним насипом уз Габровачку реку од 
ушћа у Нишаву, 1.66км, укупно 7,39км.   

Мишљењем РХМЗ су дати хидролошки подаци (карактеристичне рачунске вредности) за 
водоток Нишаву (х.с. Ниш), а који су такође прихваћени: 

-стогодишња велика вода  Q1%=946m3/s, 

-педесетогодишња велика вода Q2%=773m3/s. 

 Мишљење Агенције за заштиту животне средине је усвојено, са датим општим подацима, 
подацима од значаја за издавање водних услова и другим карактеристичним подацима. Истим су 
дати подаци квалитета вода који се односе на реку Нишаву: за узводни профил Бела Паланка-

Нишава и за низводни профил Ниш-Нишава. 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је издало Информацију о 
локацији (број: 350-02-00079/2020-14 од 04.03.2020. године) за катастарске парцеле у КО Доња 
Врежина, КО Ниш „Пантелеј“, КО Суви До, КО Нишка Бања, КО Брзи Брод и КО Ниш „Ћеле 
кула“ на којима се планира изградња мешовитог вода 2х110 kV ТС Ниш 2 – ТС Ниш 6 и расплет 
далековода код ТС Ниш 2, су обухваћене Планом детаљне регулације комплекса трафостанице 
110/10kV„Ниш 6“ са прикључним двоструким далеководом 110 kV у Нишу („Сл. гласник града 
Ниша“, бр. 109/2014).  

На основу потребних и одговарајућих подлога (претходни радови) потребно је урадити 
техничку документацију, на нивоу пројекта, према одредбама Закона о водама, смерницама из 
Водопривредне основе РС (''Сл. гласник РС '' број 11/02), Стратегије управљања водама на 
територији Републике Србије (''Сл. гласник РС'', број 3/2017), Закона о планирању и изградњи и 
важећим прописима и нормативима за ову врсту објеката и овим водним условима, у циљу 
одржавања и унапређења водног режима, у складу са условима 4.1.-4.5. диспозитива, уз обавезне 
прилоге: 

-доказ да је предузеће, радња или друго правно лице уписано у регистар за израду 
техничке документације са приложеним важећим и одговарајућим лиценцама одговорних 
пројектаната, 

-техничка решења за све објекте, радове и мере, хидрауличке прорачуне, прорачуни 
стабилности, итд;  

-технички опис, ситуациије, постојећи режим и пројектовани режим, подужни и попречни 
профили свих објеката мостова, пропуста, итд. 

Услови број 4.5.-4.23. диспозитива решења, дати су сагласно чл. 4-10, чл. 13-17, чл. 44-62, 

чл. 66.-чл. 74., чл. 92.-чл. 93., чл. 97-101 и чл. 133. Закона о водама. Условом број 4.24. дата је 
обавеза подносиоцу захтева да се по завршетку израде техничке документације, њене техничке 
контроле и испуњењу услова из Правилника о садржини и обрасцу захтева за издавање водних 
аката и садржини мишљења у поступку издавања водних услова (''Сл. гласник РС'' број 72/2017 и 
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44/2018), обрати овом Министарству захтевом ради издавања водне сагласности, а после 
изградње захтевом за издавање водне дозволе, у складу са чл. 113. – 127. Закона о водама. 

На основу Правилника о садржини, начину вођења и обрасцу водне књиге (''Службени 
гласник РС'', бр. 86/2010), ово решење је уведено у Уписник водних услова за водно подручје 
Морава, условом број 3. диспозитива.                                                                                                                                   
 Административна такса се не плаћа за решење по захтеву за издавање водних аката у 
складу са одредбама чл. 18. тч. 2. Закона о изменама и допунама Закона о републичким 
административним таксама (''Службени гласник РС'', бр. 43/2003 и 50/2011). 
 

 

 

 

ДОСТАВИТИ: 
- МГСИ, Београд 

- ЈВП ''Србијаводе'', ВПЦ ''Морава'' Ниш 

- Водна инспекција 

- Водна књига 

- Архива 

                 В.Д. ДИРЕКТОРА 

 

 

      Наташа Милић, дипл.инж.шум. 
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Р Е П У Б Л И К А     С Р Б И Ј А 
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ 
НОВИ БЕОГРАД, Др Ивана Рибара бр. 91 
Тел: +381 11/2093-802; 2093-803;  
Факс: +381 11/2093-867  
 
 
 
 
Завод за заштиту природе Србије, Београд, ул. др Ивана Рибара бр. 91, на основу члана 
9. Закона о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010–
исправка, 14/2016 и 95/2018-др. закон), а у вези са чл. 8б. Закона о планирању и 
изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010 - Одлука УС РС, 24/2011, 
121/2012, 42/2013 - Одлука УС РС, 50/2013 - Одлука УС РС, 98/2013 - Одлука УС РС, 
132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 - др. закон), Правилником о поступку 
спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, бр. 
68/2019), Уредбом о локацијским условима („Службени гласник РС“, бр. 35/2015, 
114/2015 и 117/2017) и чланом 136. Закона о општем управном поступку („Службени 
гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење), поступајући по захтеву 
ROP - MSGI - 4792 - LOC - 1 - HPAP - 11/2020. од 10.03.2020. године Министарства 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, ул. Немањина бр. 22-26, Београд, за 
издавање услова заштите природе за потребе израде локацијских услова за изградњу 
мешовитог високонапонског вода (далековод + кабл) 2 х 110 Kv TC Ниш 2 – ТС Ниш 6 
и расплета ДВ код ТС Ниш 2, на територији града Ниша, дана 19.03.2020. године под 
03 бр. 020-673/2 доноси 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

1. Подручје за које се планира изградња мешовитог високонапонског вода (далековод + 
кабл) 2 х 110 Kv TC Ниш 2 – ТС Ниш 6 и расплета ДВ код ТС Ниш 2, на територији 
града Ниша не налази се унутар заштићеног подручја за које је спроведен или 
покренут поступак заштите и није у просторном обухвату еколошке мреже. Сходно 
томе, издају се следећи услови заштите природе:  

 

1) Изградња мешовитог високонапонског вода (далековод + кабл) 2 х 110 Kv TC 
Ниш 2 – ТС Ниш 6, далековода са заштитним појасом дозвољава се према 
достављеном Идејном решењу на следећим катастарским парцелама: 86, 87, 88, 
152, 154, 3523, 109/4, 109/5, 109/6, 142/1, 142/2, 143/1, 143/2, 145/1, 145/2, 
32/4, 809/11, 809/12, 809/13, 809/16, 809/17, 810/12, 810/13, 810/20 К.О. Суви До, 
општина Палилула, Ниш; 1 и 1787 К.О. Нишка Бања, општина Нишка Бања; 
172, 173, 175, 176, 177, 182, 183, 184, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 212, 
1888, 2095, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2115, 2116, 2117, 2118, 
2119, 2130, 169/3, 170/3, 171/1, 178/1, 178/2, 181/1, 181/2, 1875/10, 1875/6, 
1875/7, 1875/8, 1875/9, 1884/27, 1887/1, 1887/3, 1906/85, 1906/86, 2096/1, 
2096/10, 2096/11, 2096/12, 2096/13, 2096/2, 2096/3, 2096/4, 2096/5, 2096/7, 
2096/8, 2098/2, 2099/1, 2099/2, 2120/1, 2120/2, 2121/1, 2121/2, 2122/1, 2122/2, 
2135/9, 16, 17, 45, 47, 50, 54, 55, 60, 160, 2709, 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715, 
2716, 2717, 1/1, 1/2, 161/1, 161/2, 162/1, 162/2, 163/6, 163/7, 163/8, 165/1, 165/2, 
166/1, 166/2, 167/1, 167/2, 168/1, 168/2, 168/3, 169/1, 169/2, 170/1, 170/2, 171/2, 
2/1, 2/2, 2123/10, 2123/11, 2123/4, 2123/8, 2123/9, 2126/4, 2126/5, 2129/4, 2129/5, 
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22/1, 22/2, 2718/1, 2718/2, 2719/1, 2719/2, 2719/3, 2721/1, 2721/2, 2723/1, 2723/2, 
2724/1, 2724/2, 29/1, 29/2, 3/1, 3/2, 34/1, 34/2, 37/1, 37/2, 39/1, 39/2, 4/3, 4/4, 4/5, 
4/6, 40/1, 40/2, 43/1, 43/2, 44/1, 44/2, 49/1, 49/2, 5/5, 5/6 К.О. Брзи Брод, општина 
Медијана; 2057, 2074, 2053/2, 2054/2, 2055/2, 2056/2, 2058/5, 2066/2, 2067/1, 
2067/2, 2072/1, 2072/2, 2073/1, 2073/2, 2075/1, 2075/2, 2076/1, 2076/2, 2077/1, 
2077/2, 2078/1, 2078/2 К.О. Доња Врежина, општина Пантелеј и 11282, 11285, 
11288, 11290, 11280/1, 11280/2, 11281/1, 11281/2, 11283/1, 11283/2, 11284/1, 
11284/2, 11286/1, 11286/2, 11287/1, 11287/2, 11289/1, 11289/2, 11294/1, 
11294/2, 11295/1, 11295/2, 11296/1 и 11296/2 К.О. Ниш „Ћеле кула“, општина 
Пантелеј, Ниш; Oбзиром да траса електричног вода пролази кроз урбану зону 
Ниша и уз путну инфраструктуру (улице, локални путеви), потребно је 
обратити пажњу на негативне појаве током извођења радова (нарочито буку, 
загађење ваздуха, вибрације, светлосно загађење), те у том смислу прилагодити 
динамику радова и предузети мере умањења неповољних утицаја; 

2) Изградња мешовитог високонапонског вода (далековод + кабл) 2 х 110 Kv TC 
Ниш 2 – ТС Ниш 6, кабл са заштитним  и извођачким појасом  дозвољава се 
према достављеном Идејном решењу на следећим катастарским парцелама: 122, 
151, 300, 314, 318, 319, 320, 322, 323, 350, 351, 352, 353, 354, 364, 366, 368, 369, 
370, 371, 395, 400, 11127/1, 11134/4, 11201/2, 11277/1, 11277/2, 11278/1, 11278/2, 
11279/1, 11279/2, 11280/2, 175/1, 175/10, 175/11, 175/6, 175/7, 317/3, 321/1, 321/2, 
324/1, 324/2, 372/1, 372/2, 372/3, 372/4, 372/5, 372/6, 372/7, 373/1, 390/17, 390/22, 
390/23, 392/1, 396/1, 413/1, 413/2, 413/3, 413/4, 414/3, 417/1, 418/3, 419/3, 421/3, 
421/4, 421/5, 5741/52 К.О. Ниш „Ћеле кула“, општина Палилула, Ниш; 1984, 
1986, 1987, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2000, 2001, 
2002, 2003, 2008, 2016, 2017, 2021, 2022, 2024, 2025, 2030, 2031, 2032, 2033, 
2034, 2035, 1983/1, 1983/2, 2004/1, 2004/2, 2005/1, 2005/2, 2006/1, 2006/2, 2007/1, 
2007/2, 2018/1, 2018/2, 2019/1, 2019/2, 2020/1, 2020/2, 2023/1, 2023/2, 2026/1, 
2026/2, 2027/1, 2027/2, 2028/1, 2028/2, 2029/1, 2029/2, 2036/1, 2036/2, 2036/3, 
2036/4, 2037/1, 2037/2, 2039/1, 2039/2, 2040/1, 2040/2, 2042/1, 2042/2, 2043/1, 
2043/2, 2044/1, 2044/2, 2045/2 К.О. Доња Врежина, општина Пантелеј, Ниш и 
5732, 5733, 5734, 5735, 5736, 8474, 8475, 8476, 8477, 8478, 8479, 8480, 8481, 
8483, 8484, 8485, 8486, 8487, 8488, 8489, 8491, 8492 и 8493 К.О. Ниш 
„Пантелеј“, општина Пантелеј, Ниш; 

3)  Расплет  ДВ код ТС Ниш 2, односно измештени део трасе ДВ 2 х 110 kV бр. 
1187АБ са заштитним и извођачким појасом дозвољава се према достављеном 
Идејном решењу на следећим катастарским парцелама: 100, 107, 103/1, 109/4, 
809/11, 809/12, 809/17 К.О. Суви До, општина Палилула, Ниш; 1, 2, 230, 1785, 
1787, 1788, 1794, 1798, 1799, 6097 К.О. Нишка Бања, општина Нишка Бања, 
Ниш и 173, 174, 175, 176, 177, 179, 180, 2130, 169/1, 169/2, 169/3, 170/1, 170/2, 
170/3, 171/1, 178/2, 181/1, 181/2, 1889/1, 1889/5, 2120/2, 2122/1, 2122/2 и 2135/9 
К.О. Брзи Брод, општина Медијана, Ниш;  

4) Расплет  ДВ код ТС Ниш 2, односно измештени део трасе ДВ 2 х 110 kV бр. 
226ТС Крушевац 1 – ТС Ниш 2 са заштитним и извођачким појасом дозвољава 
се према достављеном Идејном решењу на следећим катастарским парцелама: 
101, 102, 107, 103/2, 109/4, 809/11, 809/12 и 809/17 К.О. Суви До, општина 
Палилула, Ниш; 1, 2, 4, 5, 6, 9, 230, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 1778, 1780, 1781, 
1782, 1783, 1785, 1787, 1788, 1794, 1800, 1802, 1803, 1804, 1805, 6097 К.О. 
Нишка Бања, општина Нишка Бања, Ниш и 173, 174, 175, 176, 1179, 180, 169/3, 
170/3, 171/1, 178/2, 1889/1, 1889/5 и 2135/9 К.О. Брзи Брод, општина Медијана, 
Ниш; 

5) За све радове у току изградње, као и по пуштању новоизграђених објеката у 
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функцију, предвидети мере и решења којима ће се спречити загађење ваздуха, 
земљишта, подземних и површинских вода; 

6) Пре почетка извођења радова неопходно је обавестити надлежну инспекцијску 
службу о о времену извођења радова, како би овлашћено лице могло да обавља 
надзор над спровођењем услова и мера заштите природе; 

7) Електрични вод не сме угрожавати постојеће или планиране објекте, као и 
планиране намене коришћења земљишта; 

8) Примењени материјали од којих се објекти изводе морају одговарати важећим 
прописима и атестима; 

9) Предвидети постављање одговарајућих изолатора у виду изолаторских 
поклопаца, како би се спречило страдање птица и прављење „кратких спојева“ 
на местима спојева жица далековода. Контактне делове далековода са 
проводницима где може доћи до проблема тзв. кратког споја тако конструисати 
да се избегне испадање система и прекид рада, односно страдање птица на 
далеководима. Ове мере спровести у складу са Препоруком бр. 110 (2004) 
Сталног комитета за смањење штетних ефеката који имају објекти за пренос 
електричне енергије који се налазе изнад земље (електроводови) на птице; 

10) Применити мере заштите који ће минимизирати утицај далековода на птице: 
- уколико након изградње далековода дође до гнежђења птица на стубовима, 

предвидети постављање платформи за њихово гнежђење, уз сарадњу са 
Заводом за заштиту природе Србије. У циљу очувања фауне птица која је 
везана за далековод, забрањено је уништавање гнезда птица које се гнезде на 
траси далековода. Уколико је неопходно уклањање гнезда на траси 
далековода исто вршити искључиво уз обавештавање и услове Завода за 
заштиту природе Србије; 

- у циљу праћења утицаја далековода на птице у постконструктивном периоду, 
приликом коришћења објекта, интервенисати у случају гнежђења птица на 
далеководу на основу посебних услова заштите природе; 

- уколико се током извођења радова на траси далековода наиђе на активно 
гнездо са пологом или младунцима птица, неопходно је обуставити радове на 
тој локацији и обавестити Завод за заштиту природе Србије; 

9) Током извођења предметних радова ниво буке одржавати у дозвољеним 
границама како не би дошло до узнемиравања фауне птица, посебно у периоду 
размножавања птица од 15. марта до 15. Јула; 

10) Градилиште организовати на минималној површини потребној за његово 
функционисање, а манипулативне површине просторно ограничити како се не 
би нарушавало природно стање терена више него што је неопходно; 

11) За прилаз локацији (планираној траси) максимално користити постојећу путну 
мрежу, у циљу спречавања фрагментације зелених површина; 

12) Приликом изградње потребно је максимално очувати околну вегетацију, 
посебно дендрофлору, односно стара и квалитетна стабла; 

13) Стабла у близини трасе обезбедити од оштећења за време манипулације 
возилима и грађевинским машинама. Приликом земљишних радова коренов 
систем мора остати неоштећен; 

14) Прибавити сагласност Шумске управе у Нишу за извођење радова који изискују 
евентуалну сечу стабала; 

15) Предвидети евентуалну измену трасе електричног вода како би се сачували 
вредни примерци дендрофлоре (стабло запис и сл.); 

16) Површински слој земљишта, који ће бити измештен са предвиђених локалитета 
ради постављања стубова далековода треба бити одложен на прописан начин и 
на одговарајуће место које одређује надлежна комунална служба Општине. 
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Хумусни слој уклонити и сачувати, како би се искористио за санирање и 
озелењавање терена након изведених радова; 

17) Приликом постављања стубова далековода темељни ископи не смеју реметити 
стабилност терена, а у току рада морају бити стабилни, што подразумева израду 
адекватне геолошко - техничке документације; 

18) Обезбедити све мере превенције и заштите од рушења стубова далековода и 
обезбедити аутоматско искључивање у случају кидања проводника; 

19) На деловима трасе где је вегетација уклоњена и где постоји нагиб терена 
неопходно је предузети мере спречавања ерозије (затрављивање); 

20) На предметном подручју, као и дуж саобраћајница, динамику радова 
прилагодити тако да се могу несметано одвијати активности у окружењу; 

21) Ширину заштитног појаса електричног вода као и уређење простора унутар 
појаса предвидети у складу са прописима, како би се у потпуности обезбедила 
његова функција, а истовремено заштитио остатак простора од негативних 
утицаја; 

22) Одредити зону електромагнетног зрачења и предузети мере заштите и 
упозорења, како би се спречили негативни ефекти на људе, те у складу с тим 
дефинисати намену земљишта уз трасу предметног вода; 

23) Није дозвољено сервисирање возила и одржавање грађевинских машина на 
подручју где се изводе радови. Уколико дође до хаваријског изливања горива, 
уља или било којих штетних материја, обавезна је санација површине у циљу 
заштите земљишта и подземних вода; 

24) Током извођења радова на предметном подручју дефинисати локацију за 
привремено депоновање материјала неопходног за извођење радова. 
Депоновање материјала на тој локацији је ограничено искључиво на време 
трајања радова; 

25) У току извођења предметних радова потребно је одржавати максимални ниво 
комуналне хигијене. Спровести систематско прикупљања чврстог отпада који 
се јавља у процесу градње и боравка радника у зони градилишта; 

26) Грађевински, као и комунални отпад настао у току радова сакупљати у судове 
који су за ту сврху намењени и редовно га евакуисати у сарадњи са надлежном 
комуналном службом; 

27) Након завршетка радова сав вишак материјала, опреме и отпада одмах 
уклонити са локације; 

28) Предвидети све мере заштите природе у акцидентним ситуацијама уз обавезу 
обавештавања надлежних инспекцијских служби и установа; 

29) Уколико се у току радова наиђе на геолошко – палеонтолошка документа или 
минералошко – петролошке објекте за које се претпоставља да имају својство 
природног добра, извођач радова је дужан да о томе обавести Министарство 
заштите животне средине у року од осам дана, као и да предузме све мере 
заштите тог добра од уништења, оштећења или крађе, до доласка овлашћеног 
лица. 

 
2. Oво Решење не ослобађа подносиоца захтева да прибави и друге услове, дозволе и 

сагласности предвиђене позитивним прописима.  
3. За све друге радове/активности на предметном подручју потребно је Заводу за 

заштиту природе Србије поднети нов захтев за издавање услова заштите природе. 
4. Уколико подносилац захтева у року од две године од дана достављања овог Решења 

не отпочне радове и активности за које је ово Решење о условима заштите природе 
издато, дужан је да од Завода прибави ново решење о условима. 
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5. Такса за издавање овог Решења у износу од 30.000,00 динара је одређена у складу са 
чланом 2. став 5. тачка 1. Правилника о висини и начину обрачуна и наплате таксе за 
издавање акта о условима заштите („Службени гласник РС“, бр. 73/2011, 106/2013).  

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Надлежни орган - Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, обратио 
се Заводу за заштиту природе Србије захтевом заведеним под 03 бр. 020-673/1 од 
10.03.2020. године, за издавање услова заштите природе за потребе израде локацијских 
услова за изградњу мешовитог вода (далековод + кабл) 2 х 110 kV TC Ниш 2 – ТС Ниш 
6 и расплета ДВ код ТС Ниш 2, на територији града Ниша. Захтев за издавање 
локацијских услова за предметну изградњу Министарству грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре поднело је Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ ад Београд, 
ул. Кнеза Милоша бр. 11 из Београда. 
 
На основу достављеног захтева и пратеће документације подносиоца захтева, утврђено 
је да Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ планира изградњу мешовитог вода 
2 х 110 kV TC Ниш 2 – ТС Ниш 6 и расплета ДВ код ТС Ниш 2, на подручју града 
Ниша. 
  
Увидом у достављено Идејно решење бр. 2563, фебруар 2020. године, констатује се да 
је планирана реализација новог мешовитог далековода (далековод + кабл) 2 х 110 Kv 
који би повезао планирану ТС 110/10 kV Ниш 6 „Ратко Павловић“ са постојећом ТС 
400/220/110 kV Ниш 2 и расплет далековода код ТС Ниш 2. У оквиру изградње 
кабловског дела вода 2 х 110 kV планирано је и полагање пратећих оптичких каблова у 
истом рову. Оптички каблови су функционална целина енергетског кабла а њихова 
детаљна разрада ће бити дата кроз касније фазе техничке документације. 
 
Почетна тачка трасе мешовитог вода је постојећи портал поља Е17 и Е18 у ТС „Ниш 2“ 
а крајња тачка 110 kV поља Е04 и Е06 у ТС „Ниш 6“. 
  
Како би се побољшале електроенергетске прилике града Ниша и обезбедило повећање 
капацитета снабдевања потрошача електричном енергијом, било је неопходно 
проширење капацитета постојеће ТС „Ратко Павловић“ преласком са трансформације 
35/10  kV на трансформацији 110/10 kV (ниви назив је „Ниш 6“) и повећањем њене 
снаге на 2 х 31,5 MVA.  Ово проширење капацитета и промена трансформације 
условило је изградњу двоструког прикључног вода (далековод + кабл) 110 Kv којим се 
обезбеђује повећање капацитета преноса. 
 
Због немогућности проналажења „пролаза“ надземног вода на делу од градског 
водовода до ТС „Ниш 6“, због великог броја пословних и спортско – рекреативних 
објеката одлучено је да се предметни вод 2 х 110 kV пројектује као мешовити вод 
(надземни + подземни). 
 
Како би се омогућио излаз предметног далековода из ТС „Ниш 2“ и како би се избегло 
укрштање са постојећим далеководима, на северној страни ове трафостанице 
предвиђено је: 
- Планирани вод 2х 110 kV на излазу из ТС „Ниш 2“ користи постојећу трасу ДВ 

2х110 kV бр. 1187АБ све до стуба бр. 9. Од стуба бр. 9. до места преласка у кабл, 
нови ДВ ће се водити новом трасом паралелно са планираном саобраћајницом дуж 
јужног насипа реке Нишаве. Од места преласка у кабл, предметни вод иде као 
подземни све до ТС „Ниш 6“. 
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- Постојећи далековод 2 х 110 kV бр. 1187АБ за правац ТС „Ниш 13“ се уводи у 
поља Е14 и Е16 у ТС „Ниш 2“ при чему се траса постојећег вода 2 х 110 kV бр. 
1187/АБ на делу од ТС „Ниш 2“ до стуба бр. 9. измешта ка траси постојећег ДВ 220 
Kv бр. 226. 

- Због измештања траса постојећег ДВ 2 Х 110 kV бр. 1187 АБ на делу код Брзог 
Брода, планирано је и измештање дела трасе постојећег ДВ 220 kV бр. 226 између 
постојећих стубова бр. 190 – 192 ка постојећем ДВ 400 Kv БР. 423/2.  

 
На предметном далеководу предвиђени су челично – решеткастистубови типа „Буре“. 
 
Дужина предметног мешовитог вода (далековод + кабл) износи око 7,20 km (надземни 
око 3,50 km и подземни око 3,70 km). 
 
Заштитни појас далековода захвата површину од око 21,0 ha док заштитни појас кабла 
захвата површину од око 3,0 ha. 
 
Планирана изградња мешовитог вода (далековод + кабл) 2 х 110 kV TC Ниш 2 – ТС 
Ниш 6 и расплета ДВ код ТС Ниш 2, на територији града Ниша  изводи се на основу 
Плана детаљне регулације комплекса трафостанице 110/10 kV „Ниш 6“ са прикључним 
двоструким далеководом у Нишу („Службени гласник града Ниша, бр. 109/2014). 
 
Након увида у Централни регистар заштићених природних добара и документацију 
Завода, а у складу са прописима који регулишу област заштите природе, утврђени су 
услови заштите природе из диспозитива овог решења. При томе се имало у виду да на 
наведеном локалитету нема заштићених подручја за које је спроведен или покренут 
поступак заштите и исти се не налази у обухвату простора еколошке мреже Републике 
Србије. Сходно констатованим чињеницама, неопходно је стриктно се придржавати 
наведених услова.  
 
Законски основ за доношење решења: Закон о заштити природе („Службени гласник 
РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010, 14/2016 и 95/2018 – други закон).  

 
Предметни радови могу се реализовати под условима дефинисаним овим Решењем, јер 
је процењено да неће утицати на природне вредности подручја.  
На основу свега наведеног, одлучено је као у диспозитиву овог Решења. 
 
Упутство о правном средству: Против овог решења може се изјавити жалба 
Министарству заштите животне средине у року од 15 дана од дана пријема решења. 
Жалба се предаје Заводу за заштиту природе Србије. 
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Република Србија  
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ НИШ  
Ниш, Добричка 2, тел. 018/523-414,  факс 018/523-412  

E-mail: kontakt@zzsknis.rs                             

Број: 332/2-02 

Датум:13.03.2020.

T.Ч. 
Завод за заштиту споменика културе Ниш, на основу члана 104. Закона о културним добрима 
(Службени гласник РС бр. 71/94, 52/11, 99/11) и члана 104. Закона о општем управном поступку 
(Сл.гласник лист бр. 18/16) а у вези са чланом 27. Закона о културним добрима, решавајући по захтеву 

МИНИСТАРСТВА ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ  ROP-MSGI-4792-

LOC-1-HPAP-5/2020, од 10.03.2020.године  а у вези захтева А.Д. „Електромрежа Србије“ Београд Кнеза 
Милоша 11 издаје: 

А  К  Т 

 

О условима чувања, одржавања и коришћења и утврђеним мерама заштите  
културних добара и добара која уживају претходну заштитуод значаја за издавање 

 локацијских услова за изградњу мешовитог вода 2х110 kV   
ТС Ниш 2- ТС Ниш 6 и расплета ДВ код ТС Ниш 2 

 

 На основу вашег захтева ROP-MSGI-4792-LOC-2-HPAP-5/2020,од 10.03.2020.године  који је 
примљен у Заводу 10.03.2020. под бр. 332/1-02 о издавању услова за изградњу мешовитог вода 2х110 
kV ТС Ниш 2 – ТС Ниш 6 и расплета ДВ код ТС Ниш 2  

 Увидом у документацију Завода на подручију на коме је предвиђена изградња прикључног 
разводног постројења утврђено је да не постоје објекти ни археолошки локалитети који су непосредно 
заштићени или евидентирани. 
 Пре почетка земљаних радова, инвеститор је у обавези да о томе благовремено обавести Завод 
за заштиту споменика културе Ниш и омогући њихово несметано праћење. 
- Извођач је дужан да у случају проналаска археолошких локалитета или археолошких предмета, без 
одлагања прекине радове и предузме мере да се налаз не уништи, не оштети и да се сачува на месту и 
положају у коме је откривен, као и да у року од 24 часа о томе обавести Завод за заштиту споменика 
културе Ниш.  

- Ако постоји непосредна опасност оштећења археолошког локалитета или предмета, Завод за заштиту 
споменика културе Ниш привремено ће обуставити радове, док се не утврди да ли је односна 
непокретност или ствар културно добро или није. 
- У случају проналаска археолошких локалитета или археолошких предмета инвеститор објекта је 
дужан да обезбеди средства за истраживање, конзервацију и презентацију откривених добара. 
-  С обзиром на то да се прикључни далековод води подземним путем и да се поставља у непсредној 
близини археолошког налазишта Медијана - "Бресје", културног добра од изузетног значаја за 
Републику Србију, неопходно је приликом израде пројектне документације предвидети 
археолошки надзор над извођењем земљаних радова на делу трасе далековода од ТС „Ниш 2“ до 
улице Булевар Медијана. 

 Наведене услове неопходно је уврстити у текстуални део пројекта изградње оптичког кабла. 
На поменутим парцелама није извршена систематска проспекција те је подносилац захтева  А.Д. 
„Електромрежа Србије“дужно је  да поступи у складу са чл.109 и 110 Закона о културним добрима 
(Сл.гласник РС бр.71/94). 
 

Обрадио :       Руководилац сектора 

Чершков Тони              мр Александар Алексић 

 

 

                                                                                                  Директор Завода                                                                                     

         Љиљана Берић      

Доставити : 
- Документацији Завода                                                                                                         
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Датум / Date: 16.03.2020. 

Број / Ref. 1-584/2020 

 

 

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,  
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ  

 

           11000 БЕОГРАД 

Немањина 22-26 

 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре доставило је 
Републичком заводу за заштиту споменика културе – Београд захтев за 
утврђивање услова за предузимање мера техничке заштите за издавање 
локацијских услова за изградњу новог мешовитог вода (далековод+кабл) 2x110 

kV који би повезао планирану TS 110/10 kV Ниш 6 „Ратко Павловић“ са 
постојећом TS 400/220/110 kV Ниш 2 и расплет далековода код TS Ниш 2. У 
оквиру изградње кабловског дела вода 2x110 kV планирано је и полагање 

пратећих оптичких каблова у истом рову. (ROP-MSGI-4792-LOC-1-HPAP-

6/2020). 
Увидом у Централни регистар непокретних културних добара који води 

Републички завод за заштиту споменика културе утврђено је да на простору 
наведених катастарских парцела нема непокретних културних добара од изузетног 
значаја. 

С обзиром на наведено, а у складу са одредбама Закона о културним добрима 
(„Службени гласник РС“, бр. 71/94, 52/11-и др.закон и 99/11-и др.закон), Републички 
завод за заштиту споменика културе – Београд није надлежан за утврђивање услова 
за предузимање мера техничке заштите услова за изградњу новог мешовитог вода 

(далековод+кабл) 2x110 kV на подручју града Ниша. 
За предметно подручје надлежан је Завод за заштиту споменика културе 

Ниш. 
 

 

  
За директора по овлашћењу 

0101 број 11-9/2018 од 15.01.2018. године 
                    Бранислав Орлић 

 

Републички завод за  заштиту споменика културе -  Београд  

Institute for the Protection of Cultural Monuments of Serbia  -  Belgrade 

Радослава Грујића 11 
11118 Београд 

Србија 
Тел. (011) 24 54 786 

Факс (011) 34 41 430 

Radoslava Grujića 11 
11118 Belgrade 
Serbia  
Phone +381 11 24 54 786 
Fax +381 11 34 41 430 

e-mail: office@heritage.gov.rs 
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Бр. 4/3-09-0051/2020-0002 

Београд: 17.03.2020. године 
 

Министарства грађевинарства саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије који је 
заведен у Директорату цивилног ваздухопловства Републике Србије под бројем 4/3-09-

0051/2020-0001 од 12.03.2020. године, а за потребе АД "Електромежа Србије", на основу 
чланoвa 117. и 119. Закона о ваздушном саобраћају („Службени гласник РС“ број 73/10, 57/11, 

93/12, 45/15, 66/15 - др. закон и 83/18 ) Директорат цивилног ваздухопловства Републике 
Србије даје сагласност на локацију, за изградњу далековода мешовитог вода 2 x 110кV ТС Ниш 
2 – ТС Ниш 6, расплет код ТС Ниш 2. 

На основу увида у расположиву и достављену документацију утврђено је да планирани 
далековод неће бити у близини ваздухопловних објеката и радионавигационих уређаја који се 
користе за пружање услуга у ваздушном саобраћају. У непосредној близини планираног 
далековода се већ налазе изграђени виши објекти и димњаци као и природне препреке. Из тих 
разлога сагласност на локацију се издаје без посебних услова.  

 Утврђене карактеристике далековода су:  
 

Л о к а ц и ј а 
Дата у идејном решењу IDR2563 из фебруара 

2020. године израђеном од "Електроисток 
пројектни биро" д.о.о. прилог 4.7.2 лист 1/1 

Надморска висина терена око 200 m 

Планирана максимална висина стуба 
далековода 

48 m 

 

Такса за поступање по захтеву за издавање сагласности за изградњу објекта утврђена је 
чланом 117. став 4.  Закона о ваздушном саобраћају и дефинисана тарифом такси (“Службени 
гласник РС“, бр. 028/2016). На основу тога, инвеститор је у обавези да уплати 30.000,00 динара. 

 

Обрадио:  Срђан Тирнанић    
 ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА 

   

  Златко Мишчевић 

-Начелник одељења ADR: Владимир Павловић   

Достављено:   

- Министарство грађевинарства саобраћаја и 
инфраструктуре Републике Србије , преко  ЦЕОП-а 

  

-ДЦВ   
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Legenda:

Trase izmeštanja dela postojećih DV 110 kV br.1187AB i DV 220 kV br. 226 kod TS Niš 2
Postojeći dalekovodi

Trasa nadzemnog dela planiranog voda

Trasa podzemnog dela planiranog voda

Elektroistok projektni biro d.o.o.
Beograd, Rovinjska 14

Projektna

organizacija:
Investitor:

Naziv

projekta:

Vrsta tehničke
dokumentacije:

Naziv

crteža: SITUACIJA TRASE

Odgovorni

projektant:

Ime i prezime PotpisBroj licence

Naziv

objekta:

Razmera:

1 : 25 000

Datum:

12.2020.

Oznaka i naziv

dela projekta:

Mešoviti vod 2x110 kV TS Niš 2 - TS Niš 6
i rasplet DV kod TS Niš 2

Broj projekta:

ZOP 2563-A

Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade ažurirane
Studije o proceni uticaja dalekovoda na životnu sredinu

za DV + KABL 2x110 kV TS Niš 2 - TS Niš 6
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Ivan Milanov, dipl.el.inž. 351 I202 09

Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade ažurirane
Studije o proceni uticaja dalekovoda na životnu sredinu

Akcionarsko društvo
"Elektromreža Srbije"
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Legenda:
podzemni vod

dalekovod

granica zaštitnog pojasa podzemnog voda

granica zaštitnog pojasa dalekovoda

zona zaštite građevinskog pojasa

Elektroistok projektni biro d.o.o.
Beograd, Rovinjska 14

Projektna

organizacija:
Investitor:

Naziv

projekta:

Vrsta tehničke
dokumentacije:

Naziv

crteža: ORTOFOTO SITUACIJA TRASE

Odgovorni

projektant:

Ime i prezime PotpisBroj licence

Naziv

objekta:

Razmera:

1 : 2 500

Datum:

12.2020.

Oznaka i naziv

dela projekta:

Mešoviti vod 2x110 kV TS Niš 2 - TS Niš 6
i rasplet DV kod TS Niš 2

Prilog: III.4

List:

Ivan Milanov, dipl.el.inž. 351 I202 09

Akcionarsko društvo
"Elektromreža Srbije"

Broj projekta:

ZOP 2563-A

Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade ažurirane
Studije o proceni uticaja dalekovoda na životnu sredinu

za DV + KABL 2x110 kV TS Niš 2 - TS Niš 6

Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade ažurirane
Studije o proceni uticaja dalekovoda na životnu sredinu
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Odgovorni

projektant:
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Naziv

objekta:
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dela projekta:

Mešoviti vod 2x110 kV TS Niš 2 - TS Niš 6
i rasplet DV kod TS Niš 2
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Broj projekta:
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granica zaštitnog pojasa podzemnog voda
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макс. напрезање проводника

макс. напрезање  зашт. ужета

Al/Č         240/40 m

9.0 daN/m

2

2

2

додатно опт.   

средњи распон

g x

макс. ел. распон  

 110kV

1-0.DV.G.2060

28.0 daN/m 2

m

m

m

проводник

заштитно уже

ветар  
притисак ветра

гравитац. распон

Количине материјала
Materials amount

Број пројекта
Project number

Табела сила
Table of forces

Тип стуба
Tower type

НОСЕЋИ
SUSPENSION

макс. напрезање проводника

макс. напрезање  зашт. ужета

Al/Č         240/40 m

9.0 daN/m

2

2

2

додатно опт.   

средњи распон

g x

макс. ел. распон  

16.0 daN/m 2

m

m

m

проводник

заштитно уже

ветар  
притисак ветра

гравитац. распон

max tension of conductors

max tension of earth wire

additional load

(daN/m

(m)

max el. span

силе    
         wind preassure 

V

A

B

C

x V y V z Z x Z y Z z S x S y

1799 1585

 571

 571

1799

 553  326  372   75

 183  82  372   75

1585

15851009

- - - - - -

-

-

-

-

----

-

-

-

-

- - -

- - -

-

-

- -

- -

случај оптерећења 
loading case

(m)

(kg

60
2

(m)

)

3))

 5.0  daN/mm2s

s  daN/mm 8.0

s  daN/mm 9.0

(kg)

H

 -

conductor

earth wire

wind

 (daN/m 2) (daN)
forces  

75 90

300  -

1.0 1.6 2.5

 - 410  -

340 277 227

431 352

457 374

wind span

wind preassure

weight span

непрек. п.,з.у.
unb

проводник
conductor

прекин
br 

заштитно уже
earth wire

стуб
tower

нормални случајеви 
члан 68.1

normal 
article 68.1

ванред. сл.

члан 69.1

sp 
article 69.1

висина
height

тежина
weight

арматура
reinfor

ископ
exc

бетон
concrete cement

основна
basic

вез. мат.
con.

(m (m )3

 mat.

  cаsesec ial 

пров. 
 c

 cases   

 .

ok  on  .
 .

ne 

rok  .c ., е w.

 d

avation

=

=

=

1271

289

(daN/m2)

прек.заш.уже
brok. earth

2

2

75

300

1.6

450

1799

35.

ЕЛЕКТРОИСТОК
пројектни биро д.o.o.

притисак ветра

2.80

4.10

2.80

m2AWG 126,1 m

1.0 3.0 3.0

3103

3260

3389

3514

3640

3766

3892

4145

4373

4562

4947

5147
5376

5725

232

237

244

252

260

266

275

302

310

320

360

366

375

401

13.0

14.0

15.0

16.0

17.0

18.0

19.0

20.0

21.5

23.0

24.5

26.0

27.5

29.0

1.0 1.0 3.0

93.6 37.54 53.1 31.54 2094

109.85 43.71 59.35 33.91 2548

127.40 50.34 66.10 36.46 3227

308

1222

1299

1527
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макс. напрезање проводника

макс. напрезање  зашт. ужета

Al/Č         240/40 m

9.0 daN/m

AWG 126,1 mm

2

2

2

додатно опт.   

средњи распон

g x

макс. ел. распон  

 110kV

1-0.DV.G.2061

16.0 daN/m 2

m

m

m

проводник

заштитно уже

ветар  
притисак ветра

гравитац. распон

Количине материјала
Materials amount

Број пројекта
Project number

Тип стуба
Tower type

У.З.
A.T.

2

2

2

2

m

m

m

max tension of conductors

max tension of earth wire

additional load

(daN/m

(m)

max el. span

602

(m)

)

 5.0  daN/mm2s

s  daN/mm 8.0

s  daN/mm 9.0

conductor

earth wire

wind

75 90

300

1.6

450

303 249 205

383 316

407 336

wind span

wind preassure

weight span

=

=

=

(daN/m2)

2

2

75

300

450

Табела сила
Table of forces

силе    
         wind preassure 

 (daN/m 2) (daN)
forces  

0-30

 261

 278

V

A

B

C

x V y V z Z x Z y Z z S x S y

2069

2069

 1316

326  372   75

 82   75

1949

- - - -

-

-

-

-

--

-
- -

-

-

-

- -

-

случај оптерећења 
loading case

unb

проводник
conductor

прекин
br 

заштитно уже
earth wire

стуб
tower

нормални случајеви 
члан 68.1

normal 
article 68.1

ванред. сл.
члан 69.1

sp 
article 69.1

  cаsesec ial 

 c

 cases   

 .

ok  on  .
 .

ne 

rok  .c ., е w.

 d
2543

прек.заш.уже
brok. earth
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0

30

0

30
0

30

0

30
0

30
0

30
0

30

-

- 2069 1044 - --

- -2018

439

2456 2069

-

- - - -

826 1299

877
1345

-
- -

- -
  75-

  75 -

183

 84

-

-

553

1430

-

-  1022

658

-

 1316

- -

1044 - -

1695
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-

0

15850

0

0
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0

0

0

0

0
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притисак ветра

36.
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пројектни биро д.o.o.

30.00

28.00

26.00

24.00
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15.00

13.50
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a=2200

a=2133.3
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29
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0
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6.
00
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68.

 372

 372

 372
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 372
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(m)

(kg 3)) (kg)

H

висина
height

тежина
weight

арматура
reinfor

ископ
exc

бетон
concrete cement

основна
basic

вез. мат.
con.

(m (m )3

 mat.

avation

1.0 3.0 3.0

4510
4972

5273

5575

6175

6712

7147

7909
8541

9014
9879

342

353

365

376

430

459

472

540
554

568

629

12.0
13.5

15.0

16.5

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

1.0 1.0 3.0

 1.0  2.5

*

*

166.4

201.34

220.06 90.51 101.74 51.91 7971 4549

78.65 95.54 47.35 5853 3807

65.0 81.1 42.1 4947 2684

гравитациони распон и вертикалне силе су срачунати за коефицијент
додатног оптерећења:     - за проводнике 3.2 x 0.18 x √d    
                                                   - за заштитно уже 3.2 x 0.18 x √d 

* *

weight spans calculated with ice load:
    - for conductor 3.2 x 0.18 x √d
    - for earth wire  3.5 x 0.18 x √d
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притисак ветра

гравитац. распон

Количине материјала
Materials amount

Број пројекта
Project number

Тип стуба
Tower type

У. З.
A.T.

16.5 7321 415

6427 391

18.0

8778 499
22.0

10499 584

max tension of conductors

max tension of earth wire

additional load

(daN/m

(m)

max el. span

(m)

(kg

602

(m)

)

3))

 5.0  daN/mm2s

s  daN/mm 8.0

s  daN/mm 9.0

H

 -

conductor

earth wire

wind

75 90

300

1.0 2.5

450

300 246

-
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wind span

wind preassure

weight span
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(m (m )3
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=

=

=
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(daN/m2)

2

2

75

300
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 -

0-60T.
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Табела сила
Table of forces

силе    
         wind preassure 

V

A

B

C

x V y V z Z x Z y Z z S x S y

2069

 826

 2543
  75

 84   75

1585

15851747

- - - -

-

-

-

-

---

-
- -

-

-

-

- -

-

случај оптерећења 
loading case

 (daN/m 2 ) (daN)
forces  

unb

проводник
conductor

прекин
br 

заштитно уже
earth wire

стуб
tower

нормални случајеви 
члан 68.1

normal 
article 68.1

ванред. сл.
члан 69.1

sp 
article 69.1
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 .
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 .
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rok  .c ., е w.

 d

прек.заш.уже
brok. earth

Darticle 

60

60

60

60

60
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-

-
1044
2018 - -1585 -

1585 - -1949

1009

522

848

2202 - - - - -

11468 673 1165 372

1695
1637 348 1299

-
- -

- -
  75-

  75 -

306

696

 163

-

-
1316

1430

2248
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-

188

 1044

 1672

1271

-

 2543

- -

2018

 1345

- -

V x V y V z Z x Z y Z z S x S y

2069 1458

 826

 848
  75

  75

- -

-

-

-

-

--

-
- -

-
-

-

-

проводник
conductor

заштитно уже
earth wire

стуб
tower

0

60

0

60
0

60

0

60
0

60
0

60

0
60

-

--

- -

565

- - - -

0

979 801 372

565
1130 925

-
- -

- -
  75-

  75 -

0
1285  964

0

553

1118

1313

-

- -

- -
A

B

C

D

unb

прекин
br  c

 .

ok  on  .
 .

ne 

rok  .c ., е w.

 d

прек.заш.уже
brok. earth

-
-

-
-

979

1468

1695

-
-
-
-

462

0
463

0

 789

326

694

0 1387
1201

925

801

1006

 2456

1022

0-60
У.K.

Т. 30-60
У.З.

. .

-

-
-

-
-

- -- -
-----

--
-

37.

ЕЛЕКТРОИСТОК 

пројектни биро д.o.o.

У. KРАЈЊИ

притисак ветра

30.00

28.00

26.00

24.00

22.00

20.00

18.00

16.50

15.00

13.50

12.00

a=2200

a=2133.3

a=2066.7

a=2000

a=1933.3

a=1866.7

a=1800

a=1750

a=1700

a=1650

a=1600

2
9
.6
0

7
.1
0

4
.5
0

2.60

3.65

2.60

6
.0
0

6
.0
0

6
.0
0

6
.0
0

5
.6
0

0
.8
5

3
x
0
.9

0
.8
5

3
x
0
.9 2.60

3.65

2.60

30

30

30

30

30

30

30

за УЗ 9.0 daN/m
2за УК 6.0 daN/m

AWG 126,1 mm2

за УЗ
за УК11.0 daN/m 2m

1.6

26.0

30.0
11744 618

11133 604
28.0

12894 700

13.5

877

439

658

1316

2069

 826

 826

 826
 826

 826
2069
2069

2069

2069

372

372
372

372

372

1585

1585

1130

2069

 826

 826

 826

 826

 826

1458

372

372
372
372

372

68 2

(kgарматура
reinforcement

1.0 3.0 3.01.0 1.0 3.0

192.3

239.62

270.50 120.22 121.14 63.34 10632 6468

106.5 109.26 58.06 8695 5376

87.46 91.06 50.74 5925 3756

)

* *

*

*
гравитациони распон и вертикалне силе су срачунати за коефицијент
додатног оптерећења:     - за проводнике 3.2 x 0.18 x √d    
                                                   - за заштитно уже 3.2 x 0.18 x √d 

weight spans calculated with ice load:
    - for conductor 3.2 x 0.18 x √d
    - for earth wire  3.5 x 0.18 x √d
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