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План детаљне регулације за изградњу разводног постројења РП 400kV 
уз постојећи комплекс трафостанице ТС 220/35kV “Бајина Башта” 

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
 за изградњу разводног постројења РП 400kV 

уз постојећи комплекс 
трафостанице ТС 220/35kV “Бајина Башта”  

О П Ш Т И   Д Е О

А. УВОД

А.1. Повод и циљ израде Плана

А.1.1. Повод за израду Плана

Основни циљ израде планског документа је омогућавање инвестирања и опремање 400kV 
далеководних поља, чиме се омогућује прикључак двоструког далековода 400kV  Бајина 
Башта – граница Црне Горе и Бајина Башта – граница БиХ, који ће се градити као део 
изузетно  битног  регионалног  и  пан-европског  енергетског  коридора,  на  правцу 
североисток-југозапад. 

Непосредни повод за израду Плана је стварање услова за утврђивање јавног интереса и 
реализацију  јавне  намене,  односно  за  издавање  локацијских  услова  и  одговарајућих 
дозвола од надлежног министарства. 

А.1.2. Циљеви израде Плана 

Циљеви израде овог Плана су:
• дефинисање  грађевинског  земљишта  јавних  намена  и  одређивање  намене 

површина;
• решавање саобраћајног  прикључења предметног  комплекса  на  државни пут  IIA 

реда бр.172.;
• сагледавање стања постојеће инфраструктуре и дефинисање услова прикључења 

на исту;
• одређивање  нивелационог  и  регулационог  решења  са  правилима  уређења  и 

грађења;
• обезбеђење адекватне заштите животне средине.

Непосредан  циљ  израде  овог  Плана  је  стварање  планског  основа  за  пренамену 
постојећег  пољопривредног  земљишта  са  дефинисањем  услова  за  изградњу  новог 
разводног  постројења  400kV,  са  приступним  путем  и  саобраћајним  прикључењем  на 
државни пут IIA реда бр.172.

А.2. Обухват Плана

Границом  Плана  детаљне  регулације  обухваћена  је  површина  од  7,89ha,  којом  је 
обухваћено постојеће постројење ТС 220/35kV  “Бајина Башта” са прикључним путем и 
планирано  проширење  за  разводно  постројење  РП400kV  са  планираним  прикључним 
путем. У обухвату су:

• целе катастарске парцеле бр.  480/1, 505/3, 505/6, 505/7, 507/1, 509/3 и 509/4 и
• делови катастарских парцела бр.  431/1, 439/2, 441/1, 454, 455, 457, 458, 459, 473, 

474/1, 474/2, 475/1, 494/1, 498, 499, 500, 501/3, 504, 505/1, 505/4 и 1207/3, све у КО 
Зауглине.

Граница  обухвата  плана је  ближе  одређена  на  графичком  прилогу  број  1. -  
“Катастарско-топографски план са границом обухвата плана”,  аналитичко-геодетским 
елементима за обележавање границе обухвата плана (тачке од 1 до 57),  као и пописом 
обухваћених катастарских парцела.
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Попис катастарских парцела које улазе у обухват плана                                              Табела број 1.

Ред.
бр.

Број 
ЛН

К.П.
бр.

Површина
по

катастру 
(ha)

Површина
из 

координата 
(ha)

Врста земљишта, 
начин коришћења

и класа
Власник/корисник

1 47 431/1
0,00.93

1,06.98

Пољопривредно земљиште
земљ.под зградом и др.обј. 

(пород.стамб.зграда)
Јовановић (Милорад) Милоје
Јовановић (Милорад) Ратко

Јовановић (Милорад) Радиша
Јовановић (Милорад) Миливоје1,05.38 Пољопривредно земљиште

њива 3.класе

2 123 439/2
0,18.59

0,30.40

Пољопривредно земљиште
њива 3.класе Радојичић (Милорад) Дамљан

Радојичић (Милорад) Душан
0,11.50 Пољопривредно земљиште

њива 4.класе

3 348 441/1 0,42.60 0,44.29 Пољопривредно земљиште
њива 3.класе Вимић (Новак) Велиша

4 545 454 0,29.60 0,29.97 Пољопривредно земљиште
њива 4.класе

Божић (Јевто) Зоран
Божић (Светозар) Владан

5 111 455 0,30.40 0,30.46 Пољопривредно земљиште
њива 4.класе Павловић (Марко) Миодраг

6 126 457 0,14.00 0,13.82 Пољопривредно земљиште
њива 4.класе Божић (Светозар) Обрад

7 56 458 0,13.60 0,13.73 Пољопривредно земљиште
њива 4.класе

Максимовић (Боривоје) Перка
Максимовић (Милојко) Драган

8 4 459 0,12.40 0,12.39 Пољопривредно земљиште
њива 4.класе

Ђуришић (Радојица) Весна
Максимовић (Радојица) 

Јасмина
Максимовић (Милојко) Драган

9 568 473 0,60.81 0,71.18 Пољопривредно земљиште
ливада 4.класе

Манојловић (Мирослав) 
Владимир

10 38 474/1 0,80.95 0,81.09 Пољопривредно земљиште
њива 4.класе Југовић (Миладин) Александар

11 339 474/2 0,59.82 0,59.69 Пољопривредно земљиште
њива 4.класе

Југовић (Арсеније) Томислав
Југовић (Арсеније) Лазар

12 164 475/1 0,56.88 0,57.17 Пољопривредно земљиште
њива 4.класе

Аксић (Миленко) Љубинка
Костић (Миленко) Љиљана

Милошевић (Миленко) 
Радмила

13 123 480/1 0,36.00 0,35.86 Пољопривредно земљиште
њива 3.класе

Радојичић (Милорад) Дамљан
Радојичић (Милорад) Душан

14 50 494/1 1,23.58 1,24.03 Пољопривредно земљиште
њива 3.класе

Радивојевић (Продан) Будимир
Петрашиновић (Продан) Перка

Швабић (Првослав) Вида
Радивојевић (Првослав) 

Вукоман

15 29 498 0,14.00 0,14.15 Пољопривредно земљиште
њива 3.класе Јеличић (Обрен) Милија

16 102 499 0,64.80 0,65.02 Пољопривредно земљиште
њива 3.класе

Софијанић (Тодосије) Нада
Аџић (Тодосије) Милка

17 349 500 0,44.80 0,45.23 Пољопривредно земљиште
њива 3.класе Вимић (Новак) Велибор

18 312 501/3 0,37.09 0,34.09 Пољопривредно земљиште
њива 3.класе Радојичић (Милорад) Дамљан

19 565 504 0,06.64 0,06.38
Остало земљиште

земљ.под зградом и др.обј. 
(некатегорисани пут)

Општина Бајина Башта
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20 173 505/1 0,14.13 0,14.76 Пољопривредно земљиште
њива 5.класе

ПД “Дринско-Лимске 
хидроелектране” д.о.о.

21 173 505/3 0,05.56 0,05.39 Пољопривредно земљиште
њива 5.класе

ПД “Дринско-Лимске 
хидроелектране” д.о.о.

22 173 505/4 0,05.57 0,04.94 Остало земљиште
ост.вешт.створ.неплод.зем.

ПД “Дринско-Лимске 
хидроелектране” д.о.о.

23 173 505/6 0,01.95 0,02.02 Пољопривредно земљиште
њива 5.класе

ПД “Дринско-Лимске 
хидроелектране” д.о.о.

24 173 505/7 0,01.24 0,03.28 Пољопривредно земљиште
њива 5.класе

ПД “Дринско-Лимске 
хидроелектране” д.о.о.

25 173 507/1 0,22.48 0,22.88 Пољопривредно земљиште
њива 5.класе

ПД “Дринско-Лимске 
хидроелектране” д.о.о.

26 173 509/3

0,01.07

3,99.78

Грађ.зем.изван грађ.подр.
земљ.под зградом и др.обј.

ПД “Дринско-Лимске 
хидроелектране” д.о.о.

0,02.80 Грађ.зем.изван грађ.подр.
земљ.под зградом и др.обј.

0,01.92 Грађ.зем.изван грађ.подр.
земљ.под зградом и др.обј.

3,94.35 Грађ.зем.изван грађ.подр.
земљ.уз зграду и др.обј.

27 173 509/4 0,08.92 0,08.93 Пољопривредно земљиште
њива 5.класе

ПД “Дринско-Лимске 
хидроелектране” д.о.о.

28 178 1207/3 1,86.89 1,86.89
Остало земљиште

земљ.под зградом и др.обј. 
(регионални пут)

ЈП “Путеви Србије”

У случају  неслагања пописа катастарских парцела и  графичких прилога,  меродаван је 
графички  прилог  број  1. -  “Катастарско-топографски  план  са  границом  обухвата 
плана”.

А.3. Правни и плански основ 

А.3.1. Правни основ

Правни основ за израду Плана чине:
• Закон о планирању и изградњи („Службени гласник  РС“,  број  72/2009,  81/2009-

исправка,  64/2010-одлука  УС,  24/2011, 121/2012,  42/2013-одлука  УС,  50/2013-
одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014);

• Правилник  о  садржини,  начину  и  поступку  израде  докумената  просторног  и 
урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 64/2015);

• Одлука о изради Плана детаљне регулације за изградњу разводног постројења РП 
400kV  уз  постојећи  комплекс  трафостанице  ТС  220/35kV  “Бајина  Башта” 
(“Службени лист општине Бајина Башта” број 2/2015). 

А.3.2. Плански основ 

Плански основ  за израду Плана је Просторни план општине Бајина Башта (“Службени 
лист општине Бајина Башта” број 10/2012). 

Плански документ релевантан за израду овог Плана је Просторни план подручја посебне 
намене Националног парка “Тара” (“Службени гласник РС”, број 100/2010).
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А.3.2.1. Условљеност из Просторног плана општине Бајина Башта 
(“Службени лист општине Бајина Башта” број 10/2012) 

У уводним напоменама, наглашено је: “Просторни план представља специфичан плански 
документ из разлога што је део општинског подручја обрађен ППППН „Тара“ (Бесеровина, 
Заовине,  Зауглине,  Јагоштица,  Коњска  Река,  Мала  Река,  Перућац,  Растиште,  Рача  и 
Солотуша), који је чином усвајања постао документ по коме се планска решења спроводе. 
За део територије коју обухвата општински центар и приградска насеља Вишесава и Луг, 
недавно  је  донешен  План  генералне  регулације,  по  коме  ће  се  планска  решења 
спроводити.  За остали део територије  Општине планска решења и пропозиције  ће се 
спроводити у складу са одредбама која се односе на израду Просторног плана општине.

Претходно у планском смислу значи да ће за општину Бајина Башта постојати три режима
спровођења планских решења и пропозиција.

Из  наведеног  разлога  је  у  изради  Просторног  плана  захтевана  примена  посебног 
методолошког поступка. За неке области, овакав методолошки поступак је значио да се 
одређени плански елементи стратешког карактера (визије, циљеви, принципи, политике 
развоја  и  организације,  одређени  показатељи  развоја  -  буџети,  запосленост  и  др.) 
дефинишу за целокупан простор Општине. У осталим планским елементима посебно су 
разрађивана остала насеља (23) која се налазе изван подручја ППППН „Тара“ и ПГР-а”.

Наведено  је  да  је  ППППН  Националног  парка  “Тара”,  планирано,  у  области 
електроенергетске инфраструктуре, да се изгради:

• ДВ 400 kV Б. Башта – Ваљево 3 – Обреновац, Б. Башта – Краљево 3 и Б. Башта 
Вардиште;

• ДВ 220 kV Б. Башта – Пожега и
• ТС 400 KV Б. Башта, као проширење постојеће ТС Б. Башта.

А.3.2.2. Условљеност из Просторног плана подручја посебне намене 
Националног парка “Тара” 
(“Службени гласник РС”, број 100/2010)

Обухват Просторног плана - Планско подручје обухвата делове општина Бајина Башта, 
Ужице и Чајетина,  односно територије 15 катастарских општина, у а у оквиру општине 
Бајина  Башта  следеће  КО:  Басеровина,  Заовине,  Зауглине,  Јагоштица,  Коњска  Река, 
Мала Река, Перућац, Растиште, Рача и Солотуша. 

Циљеви  развоја  електроенергетске  инфраструктуре -  Општи  циљ  је  квалитетна 
електрична  енергија  на „прагу”  потрошача.  У  вези  са  овим дефинисани су  и  посебни 
циљеви:
1) сигурност напајања потрошача електричном енергијом;
2) прекиди у снабдевању енергијом сведени на најмању меру;
3) подршка коришћењу других видова енергије;
4) раздвајање дистрибутивних електроенергетских објеката од градских (трафостанице и 
водови);
5)  уградња  уређаја  за  регистровање  вршне  снаге  по  појединим  изводима у  разводна 
постројења;
6) смањење губитака у испоруци електричне енергије.

Однос  према  НП  “Тара”  -  подручје  у  граници  обухвата  овог  Плана  се  налази  изван 
подручја  Националног  парка  “Тара”,  у  заштитној  зони  (према  Просторном  плану 
Националног  парка  „Тара”  из  1989.  године),  чији  простор,  становништво  и  активности 
утичу у одређеној мери на положај, карактеристике и развој подручја.  Укупно заштитна 
зона обухвата  37.584  ha  и  то:  падине  према  Дрини,  Бајиној  Башти  и  Солотуши,  део 
гребена ка Пониквама, падине према Кремнима и подручје села Заовине.
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уз постојећи комплекс трафостанице ТС 220/35kV “Бајина Башта” 

Друмски саобраћај  -  Основно концепцијско опредељење јесте саобраћајно отварање и 
повећање  доступности  подручја,  у  првом  реду  реконструкцијом  постојећих  државних 
путева, изградњом планираног аутопута и квалитетним повезивањем са мрежом државних 
путева Републике Србије.

Државни  пут  II  реда  бр.  1121 (43,7  km):  Перућац  –  Бајина  Башта  –  Кремна,  који  се 
задржава  на  постојећој  траси  од  Перућца  до  Кремана  (чвор  0166),  где  се  предлаже 
измештање дела пута од Кремана до Кнежевића (од чвора 0166 до чвора 0235) на стару 
трасу државног пута I реда бр. 5 од Кремана до Биоске и Волујице (од чвора 0166 до 
чвора 0039). У подручју овог Плана, овај путни правац задржава постојећу трасу. 

За  подручје  Националног  парка  урађен  је  пројекат  „Тароцикл”  на  основу  којег  би 
Национални  парк  Тара  постао  први  национални  парк  са  дефинисаним  и  обележеним 
бициклистичким стазама. Између осталог, пројектом је предвиђена бициклистичка стаза 
Бајина Башта – Перућац – Предов Крст (П-7), дужине око 18 km. 

Електроенергетска инфраструктура - У складу са планираним развојем капацитета, на 
основу  процене  планиране  потрошње,  планира  се  даљи  развој  и  допуна  мреже 
трафостаница и водова на планском подручју. 

Планирана је изградња:
• ДВ 400kV  Бајина Башта – Ваљево 3 – Обреновац, Бајина Башта – Краљево 3 и 

Бајина Башта – Вардиште;
• ДВ 220 KV Б. Башта – Пожега;
• ТС 400 KV Б. Башта, као проширење постојеће ТС Б. Башта

Правила уређења (површине јавних намена) - Изградња на површинама јавне намене. На 
земљишту  које  је  предвиђено  за  земљиште  јавне  намене,  до  привођења  не  могу  се 
градити нови објекти друге намене, а постојећи објекти се могу адаптирати, санирати и 
санитарно хигијенски унапређивати.

Правила изградње разводних постројења  - У близини разводних постројења забрањује 
се  изградња  свих  врста  стамбених,  угоститељских  и  производних  објеката.  Приликом 
изградње трафостаница , као и евентуалне изградње других објеката у њиховој близини 
држати  се  техничких  прописа  –  Правилника  о  техничким  нормативима  за  изградњу 
надземних електроенергетских водова називног напона од 1KV до 400KV. За добијање 
сагласности за  градњу објеката у  близини ТС чији  је  власник  „Електромрежа Србије”, 
потребна је сагласност поменутог власника.

А.4. Постојећа намена и начин коришћења земљишта

Постојећа трансформаторска станица 220/35kV  Бајина Башта се налази изван градског 
насеља Бајина Башта, уз коридор државног пута IIA реда бр.172. Бајина Башта-Перућац, 
на око 7 km од центра Бајине Баште. Ограђени комплекс заузима око 4,5 ha,  на равном 
терену, са платоима на којима се налазе постројења 220kV и 35kV, магацинима опреме у 
згради  и  на  отвореном простору,  командно-погонском  зградом  и  зеленим појасом око 
трафостанице.

ТС 220/35kV  је  у  погону  од  1963.  године.  У  погону  има  један  трофазни  регулациони 
трансформатор 220/35 kV, снаге 31,5 kV, са одговарајућим пољима и постројењима 220 kV 
и 35 kV. 

1 Према Уредби о категоризацији државних путева (“Службени гласник РС”, број 105/13, 119/13 и 
93/15), на деоници од Бајине Баште до Перућца, овај путни правац је категорисан као државни 
пут IIA реда бр.172. (односно Р-112, према референтном систему за магистралну и регионалну 
путну мрежу РС)
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Постојеће постројење 220 kV изведено је са 15 поља и то:
• поље Д01............ далеководно поље, правац Бајина Башта, ДВ 210

• поље Д02............ далеководно поље, правац Бајина Башта, ДВ 211

• поље Д03............ трафо поље

• поље Д04............ далеководно поље, правац Сремска Митровица, ДВ 209/1

• поље Д05............ далеководно поље, правац Ваљево, ДВ 227/1

• поље Д06............ спојно поље главних сабирница

• поље Д07............ далеководно поље, правац Плевља, ДВ 206/1

• поље Д08............ далеководно поље, правац ХЕ Бистрица, ДВ 203/1/2

• поље Д09............ далеководно поље, правац РХЕ Бајина Башта, ДВ 292 Б

• поље Д010.......... далеководно поље, правац Пожега, ДВ 291

• поље Д011.......... резервно поље

• поље Д012.......... далеководно поље, правац Београд 3, ДВ 204

• поље Д013.......... далеководно поље, правац РХЕ Бајина Башта, ДВ 292 А

• поље Д014.......... далеководно поље, правац Обреновац, ДВ 213/1

• поље Д015.......... резервно поље

Постојеће постројење 35 kV је изведено са 12 поља. Постоји 5 далеководних поља, једно 
трафо поље, поље са кућним трансформатором, спојно поље и 4 резервна поља. 

До постојеће локације се приступа преко некатегорисаног  пута (кп.бр.  504 и  505/4 КО 
Зауглине), који се прикључује на државни пут IIA реда бр.172.

Најближи стамбени објекат  се  налази  на  простору између комплекса  трафостанице  и 
коридора државног пута IIA реда бр.172.

У  граници  обухвата  Плана,  источно  од  постојеће  локације  постројења  је  неизграђени 
простор, односно земљиште потребно за изградњу новог разводног постројења 400kV, са 
приступним путем и саобраћајним прикључењем на државни пут IIA реда бр.172.

Постојећа намена земљишта                                                                                            Табела број 2.
Редни 
број Постојећа намена Површина (ha) Проценат 

учешћа (%)

1

Постојеће грађевинско земљиште 4,73 59,95

1.1. ТС 220/35 kV 4,32 54,75

1.2.  државни пут IIA реда бр.172. (Р- 112) 0,10 1,27

1.3.  некатегорисани пут 0,31 3,93

2 Остало земљиште - неизграђено 3,16 40,05

Укупно (од 1 до 2) 7,89 100
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А.5. Преглед прикупљених података и услова надлежних институција 
Преглед прикупљених података и услова                                                                         Табела број 3. 

р.б. Назив институције Број захтева 
Подаци и услови

Врста документа Број документа

1 Завод за заштиту природе Србије 350-46/2015
од 17.08.2015.

услови заштите 
природе

019-1785/2 
од 04.09.2015. 

2 Завод за заштиту споменика 
културе, Краљево

350-46/2015
од 17.08.2015. издавање података

1453/1 
од 19.10.2015. 

3 Министарство одбране, 
Управа за инфраструктуру

350-46/2015
од 17.08.2015. обавештење Инт.број 2682-2

од 26.08.2015.

4
МУП Републике Србије, Сектор за 
ванредне ситуације, Управа за 
ванредне ситуације у Ужицу 

350-46/2015
од 17.08.2015. услови 217-9839/15

од 21.08.2015. 

5
Министарство унутрашњих послова, 
Дирекција полиције, Управа 
граничне полиције 

350-46/2015
од 17.08.2015. обавештење 28-4011/15-1

од 01.10.2015.

6 ЈВП “Србијаводе”, ВПЦ “Сава – 
Дунав”, Нови Београд 

350-46/2015
од 17.08.2015. мишљење 3666/1

од 11.12.2015.

7 Републички хидрометеоролошки 
завод

350-46/2015
од 17.08.2015.

повраћај 
документације

922-3-67/2015
од 21.08.2015.

8 Републички сеизмолошки завод 350-46/2015
од 17.08.2015.

сеизмолошки 
услови

02-475/15
од 19.08.2015.

9 ЈКП “12. септембар”, Бајина Башта 350-46/2015
од 17.08.2015. услови 20.08.2015.

10
Оператор  дистрибутивног  система 
“ЕПС  Дистрибуција”  Огранак 
Електродистрибуција Ужице, Погон
Бајина Башта

350-46/2015
од 17.08.2015. технички услови 09041-145178/1-2015 

од 24.09.2015.

11 “Телеком Србија”, Извршна једница 
Ужице

350-46/2015
од 17.08.2015. подаци и услови 171-296995/2-2015 

БЋ од 04.09.2015.

12 Директорат цивилног 
ваздухопловства, Нови Београд

350-46/2015
од 17.08.2015. обавештење 5/3-09-0145/2015-

0002 од 15.09.2015.

13 ЈП „Србијагас“, 
Организациони део Београд

350-46/2015
од 17.08.2015. обавештење 06-03/16735 од 

18.08.2015.

14
ЈП “Електропривреда Србије”, 
Огранак “Дримско-лимске” 
хидроелектране Бајина Башта

350-46/2015
од 17.08.2015. обавештење 0201-35945/1-15 од 

31.08.2015.

15 ЈП “Путеви Србије” 350-46/2015
од 17.08.2015. услови 953-17967/15-1 

од 31.08.2015.

16 ЈП “Дирекција за изградњу Бајина 
Башта”

350-46/2015
од 17.08.2015. подаци и услови 640/15 

од 24.12.2015.

17 Републичка дирекција за воде 350-54/2015
од 14.12.2015. водни услови 325-05-1755/2015-07

од 28.12.2015.

П Л А Н С К И   Д Е О

Б. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА

Б.1. Планирана намена и начин коришћења земљишта

Основни циљ инвестирања је опремање 400kV  далеководних поља, чиме се омогућује 
прикључак  двоструког  далековода 400kV  Бајина Башта –  граница Црне Горе и  Бајина 
Башта – граница БиХ, који ће се градити као део изузетно битног регионалног и пан-
европског енергетског коридора, на правцу североисток-југозапад. 
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План детаљне регулације за изградњу разводног постројења РП 400kV 
уз постојећи комплекс трафостанице ТС 220/35kV “Бајина Башта” 

Далековод ће представљати значајну карику у овом региону преносног система Републике 
Србије, повезујући већ започете пројекте (који су у различитим фазама реализације):

• интерконективни  далековод  400kV  Србија  –  Румунија  (ДВ  2x400kV  Панчево  – 
Решица);

• подизање преносне мреже у региону Западне и Централне Србије на напонски 
ниво 400kV  и даље повезивање са Црном Гором и Босном и Херцеговином на 
400kV напону, шо би допринело изузетном повећању сигурности напајања читавог 
региона југоисточне Европе.

Додатна вредност овог пројекта је што би се, 400kV далеководом Бајина Башта - граница 
Црне  Горе  и  Бајина  Башта  –  граница  БиХ,  омогућило  укључење  нове  реверзибилне 
хидроелектране инсталисане снаге 700MW у електроенергетски систем Србије, која би се, 
према плановима Електропривреде Србије, градила у региону постојеће ХЕ Бистрица. 

Нова 400kV  мрежа би, поред смањења нивоа губитака у преносном систему, довела до 
повећања  поузданости  и  сигурности  целокупног  енергетског  система,  обезбеђујући 
евакуацију електричне енергије из два значајна и јака извора: постојеће ХЕ Бајина Башта 
и  будуће  РХЕ Бистрица.  Реализација  овог  пројекта,  омогућила  би  одрживи економски 
развој  Западне  Србије  и  довела  до  већег  нивоа  транзита  електричне  енергије,  кроз 
преносни  систем  ЕМС-а  и  повећане  приходе  од  наплате  међународних  транзита 
електричне енергије.  

Реализацијом овог пројекта, постижу се три основна циља енергетске политике Европске 
Уније:

• повећање сигурности напајања;
• интеграција обновљивих извора електричне енергије;
• успостављање једниственог електроенергетског тржишта. 

Б.1.1. Планирана намена земљишта и подела на урбанистичке зоне

У односу на претежне намене и карактеристике планиране изградње, планско подручје је 
подељено на три урбанистичке зоне:

• Зона 1 – обухвата постојећи комплекс трафостанице ТС 220/35 kV “Бајина Башта” 
и планирано проширење за изградњу разводног постројења 400kV;

• Зона 2 – обухвата коридор приступног пута са новим прикључком на државни пут 
IIA реда бр.172;

• Зона 3 – обухвата коридор државног пута  IIA реда бр.172. и планирани коридор 
бициклистичке стазе;

• Зона 4 – обухвата коридор некатегорисаног пута. 

Сво земљиште у граници обухвата Плана припада грађевинском земљишту, које је, према 
режиму коришћења земљиша, намењено за површине јавних намена.

У комплексу планиране трафостанице ТС 400/220/35 kV “Бајина Башта”, планирано је:
• задржавање  постојећег  постројења,  уз  уградњу  одводника  преднапона  у  два 

постојећа  далеководна  поља,  која,  овом  реконструкцијом,  постају 
трансформаторска поља нових аутотрансформатора 400/220 kV, 400 MVA;

• изградња постројења 400kV,  изван сада ограђеног комплекса ТС Бајина Башта, у 
продужетку  постројења  220kV,  са:  четири  далеководна  поља,  два 
трансформаторска поља, једним спојним пољем и два главна система сабирница. 

Коридори далековода нису предмет овог планског документа. 

Подаци о трансформацији су следећи:
• Постојећи однос трансформације........................................... 220/35kV

• Однос трансформације након реконструкције и доградње... 400/220kV+220/35kV 
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План детаљне регулације за изградњу разводног постројења РП 400kV 
уз постојећи комплекс трафостанице ТС 220/35kV “Бајина Башта” 

• Постојећа снага трансформације............................................ 31,5MVA

• Снага трансформације након реконструкције и доградње.... 2x400MVA+31,5MVA

Постројење 400 kV ће имати укупно 7 поља и то:
• поље Ц01............ трансформаторско поље трансформатора Т2, 400 MVA

• поље Ц02............ далеководно поље, правац ТС Вишеград

• поље Ц03............ далеководно поље, правац ТС Пљевља 2

• поље Ц04............ трансформаторско поље трансформатора Т3, 400 MVA

• поље Ц05............ далеководно поље, правац ТС Обреновац

• поље Ц06............ далеководно поље, правац ТС Обреновац 

• поље Ц07............ спојно поље
 
Б.1.2. Попис катастарских парцела за јавне намене и план парцелације јавних 

намена

У складу са планским решењем, земљишту јавних намена припадају следеће парцеле:

• УП 1/1 – постојеће постројење ТС 220/35kV “Бајина Башта”, у чији састав улазе 
целе кп бр.507/1, 509/3 и 509/4 КО Зауглине;

• УП 1/2 – планирано РП 400/220kV  “Бајина Башта”, у чији састав улазе цела кп 
бр.580/1 КО Зауглине и делови кп.бр.439/2,  441/1,  454,  455,  457,  458,  459,  473, 
474/1, 474/2, 475/1 и 494/1 КО Зауглине;

• УП  2 – приступни пут до комплекса ТС 400/220/35kV  “Бајина Башта”, у чији 
састав улазе делови кп.бр.431/1, 494/1, 498, 499, 500 и 501/3 КО Зауглине;

• УП  3  –  деоница  државног  пута  IIА  реда  бр.172, у  чији  састав  улази  део 
кп.бр.1207/3 КО Зауглине;

• УП 4 – деоница бициклистичке стазе, у  чији састав улази део кп.бр.501/3 КО 
Зауглине;

• УП 5 – деоница бициклистичке стазе, у  чији састав улази део кп.бр.431/1 КО 
Зауглине;

• УП 6 – деоница некатегорисаног пута, у чији састав улазе целе кп.бр.505/3, 505/6 
и 505/7 КО Зауглине и делови кп.бр.504, 505/1 и 505/4 КО Зауглине.

На графичком прилогу  број 5. - “План парцелације јавних површина са смерницама за 
спровођење”,  приказане  су  грађевинске  парцеле  јавних  намена,  у  граници  обухвата 
Плана, са потребним аналитичко-геодетским елементима. 

Сходно члану 67. Закона о планирању и изградњи, овај План садржи план парцелације за 
грађевинске  парцеле  јавних  намена.  За  потребе  спровођења  у  катастарском  операту, 
неопходно је урадити пројекат геодетског обележавања. 

Због Закључка Владе Републике Србије 05 број 46-13030/2015 од 5.12 2015.године, којим 
се дозвољава упис права својине на неенергетским објектима и земљишту за редовну 
употребу  предметних  објеката  и  раздвајање  енергетских  од  неенергетских  објеката, 
могуће је извршити парцелацију кп.бр. 509/3 КО Зауглине, израдом пројекта парцелације 
(чији је саставни део пројекат геодетског обележавања), уз поштовање следећих услова:

• минимална површина грађевинске парцеле, 800 m²
• минимални фронт грађевинске парцеле, 20 m.
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План детаљне регулације за изградњу разводног постројења РП 400kV 
уз постојећи комплекс трафостанице ТС 220/35kV “Бајина Башта” 

Грађевинске парцеле јавних намена                                                                                   Табела број 4.  
Ознака 
парцеле 

Формирање грађевинске парцеле јавне намене Површина грађевинске 
парцеле јавне намене

(ha)
Број кат.парцеле

(КО  Зауглине)
Површина

(ha)

УП 1 /1

кп.бр. 507/1 (цела) 0,22.88

4,31.59кп.бр. 509/3 (цела) 3,99.78

кп.бр. 509/4 (цела) 0,08.93

УП 1 /2

кп.бр. 439/2 (део) 0,17.08

2,89.19

кп.бр. 441/1 (део) 0,31.54

кп.бр. 454 (део) 0,02.76

кп.бр. 455 (део) 0,17.87

кп.бр. 457 (део) 0,03.81

кп.бр. 458 (део) 0,05.27

кп.бр. 459 (део) 0,06.23

кп.бр. 473 (део) 0,18.94

кп.бр. 474/1 (део) 0,76.01

кп.бр. 474/2 (део) 0,50.84

кп.бр. 475/1 (део) 0,14.10

кп.бр. 480/1 (цела) 0,35.86

кп.бр. 494/1 (део) 0,18.88

УП 2

кп.бр. 431/1 (део) 0,00.61

0,23.77

кп.бр. 494/1 (део) 0,05.14

кп.бр. 498 (део) 0,02.98

кп.бр. 499 (део) 0,02.90

кп.бр. 500 (део) 0,02.85

кп.бр. 501/3 (део) 0,09.29

УП 3 кп.бр. 1207/3 (део) 0,10.52 0,10.52

УП 4 кп.бр. 501/3 (део) 0,01.86 0,01.86

УП 5 кп.бр. 431/1 (део) 0,01.28 0,01.28

УП 6

кп.бр. 504 (део) 0,04.34

0,31.09

кп.бр. 505/1 (део) 0,11.63

кп.бр. 505/3 (цела) 0,05.39

кп.бр. 505/4 (део) 0,04.43

кп.бр. 505/6 (цела) 0,02.02

кп.бр. 505/7 (цела) 0,03.28

На грађевинској  парцели УП 1/1 налази се постојећа трафостаница 220/35  kV “Бајина 
Башта”. На грађевинској парцели УП1/2 налази се планирано разводно постројење 400 kV. 
Грађевинске парцеле УП 1/1 и УП 1/2 чине грађевински комплекс.

У циљу флексибилнијег  планског  решења препарцелације  и  формирања грађевинских 
парцела,  дата  је  могућност  да  се  простор  намењен  за  развој  електроенергетских 
капацитетета третира као грађевински комплекс,  с тим што се накнадно,  дозвољава и 
формирање  једне  грађевинске  парцеле,  која  би  обухватала  и  постојећу  локацију 
трафостанице 220/35 kV “Бајина Башта” и локацију новог разводног постројења 400 kV.
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План детаљне регулације за изградњу разводног постројења РП 400kV 
уз постојећи комплекс трафостанице ТС 220/35kV “Бајина Башта” 

Инвеститор  има  и  могућност  да  уради  пројекат  препарцелације,  чији  је  саставни  део 
пројекат геодетског обележавања, под условима који су прописани овим Планом. 

Б.2.  Биланси планиране намене земљишта 

Планирана намена грађевинског земљишта                                                                   Табела број 5.
Редни 
број Површине јавне намене Површина (ha) Проценат 

учешћа (%)
1 ТС 400/220/35 kV “Бајина Башта” 7,21 91,38

2 приступни пут са зоном прикључка 
и проширењем за планирану бициклистичку стазу 0,27 3,42

3 државни пут IIA реда бр.172. 0,10 1,27

4 некатегорисани пут 0,31 3,93

Укупно (од 1 до 4) 7,89 100

Б.3. Урбанистички услови за површине и објекте саобраћајне и техничке 
инфраструктуре

Б.3.1. Јавне саобраћајне површине

Постојеће стање 

У  оквиру  граница  Плана,  у  складу  са  Уредбом  о  категоризацији  државних  путева 
(“Службени гласник РС”, број 105/13, 119/13 и 93/15), налази се деоница државног пута IIA 
реда бр.172. -  према Референтном систему мреже државних путева Републике Србије, 
деоница 17201, од почетног чвора 17101 “Бајина Башта (Перућац)” у km 0+000 до крајњег 
чвора 17201 “Перућац” у km 12+762).

У граници обухвата Плана је деоница дужине 0,088 km (од km 4+784 до km 4+872). 

Постојећи комплекс трафостанице се саобраћајно повезује на некатегорисани пут, који се 
прикључује на државни пут IIA реда бр.172. на стационажи km 5+143. 

Због изграђене електроенергетске мреже, у околини постојеће трафостанице и положаја 
стубова, није могућа реконструкција постојећег саобраћајног прикључка. 

Планирано решење

Планско подручје је  саобраћајно ослоњено на деоницу  државног пута  IIA  реда бр.172. 
(према Уредби о категоризацији државних путева - “Службени гласник РС”, број 105/13, 
119/13 и 93/15). У граници обухвата Плана је деоница предметног пута, која је захваћена 
због  потребе  да  се  плански  регулише  начин  прикључења  предметне  зоне,  у  циљу 
омогућавања безбедног одвијања саобраћаја, у складу са планираном наменом простора. 

Обухваћена деоница државног пута IIA реда бр.172. према Референтном систему мреже 
државних путева Републике Србије, налази се на деоници предметног пута број 17201, од 
почетног  чвора  17101  “Бајина  Башта  (Перућац)”  у  km  0+000  до  крајњег  чвора  17201 
“Перућац” у km 12+762).  У граници обухвата Плана, је деоница дужине 0,088 km (од km 
4+784 до km 4+872). 

Планом се резервише простор за реконструкцију коловоза државног пута,  у  складу са 
Правилником  о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају 
путни објекти и други елементи јавног пута („Службени гласник РС“, број 50/2011).
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План детаљне регулације за изградњу разводног постројења РП 400kV 
уз постојећи комплекс трафостанице ТС 220/35kV “Бајина Башта” 

За  потребе  пројектовања  бициклистичке  стазе,  дуж  реке  Дрине,  на  потезу  од  Бајине 
Баште  до  Перућца,  издвојен  је  коридор,  ширине  5,5  m,  који  омогућава  и  формирање 
зеленог разделног појаса између државног пута и бициклистичке стазе, као и изградњу 
пешачке стазе.

Анализа постојећег прикључка некатегорисаног пута на стационажи km 5+143 је показала 
да није могућа његова реконструкција, јер положај постојеће мреже – расплета постојећих 
далековода  који  се  уводе  у  трафостаницу и  положај  постојећих  стубова,  онемогућава 
формирање ивичног радијуса од 25 m. 

С обзиром да се Планом детаљне регулације планира проширење постојеће локације 
(ради  изградње  разводног  постројења  400  kV,  источно  од  постојеће  локације),  у 
планираном решењу, предвиђено је отварање новог прикључка на стационажи km 4+822 
државног  пута  IIA  реда  бр.172.  удаљеног  око  320  m  од  постојећег  прикључка 
некатегорисаног  пута  (који  се  задржава  у  постојећем  стању).  Ширина  коловоза  новог 
прикључка износи 6,0  m,  а ивични радијуси износе 25  m  (неопходни у току изградње и 
касније  редовног  одржавања  предметне  трафостанице).  Због  малог  броја  возила  на 
предметној  деоници  државног  пута,  као  и  мале  фреквенције  возила  која  скрећу  на 
предметну локацију, нема оправдања за изградњу додатних трака за успорење/убрзање, 
ни траке за лева скретања. 

С обзиром на позицију планираног разводног постројења, Планом је обезбеђен потребан 
заштитни  појас,  као  и  појас  контролисане  изградње,  у  складу  са  Законом  о  јавним 
путевима („Службени гласник РС“, бр.101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13). 

Озелењавање дуж коридора предметног државног пута, мора се планирати искључиво у 
складу  са  чланом  31.  Закона  о  јавним  путевима  („Службени  гласник  РС“,  бр.101/05, 
123/07, 101/11, 93/12 и 104/13),, тако да не омета прегледност и не угрожава безбедност 
одвијања саобраћаја на предметном државном путу.

Унутар  локације  новог  разводног  постројења  400  kV  планира  се  мрежа  интерних 
саобраћајница,  којом ће бити омогућено несметано кретање свих врста возила за које 
постоји потреба, како у току изградње, тако и касније у току експлоатације и редовног 
одржавања. Интерну мрежу чини главна транспортна стаза, ширине 6,0 m, којом се врши 
транспорт трансформатора, од улазне капије до места уградње и обрнуто, као и стазе 
ширине 3,5 m, којима се врши приступ осталој опреми у постројењу. 

Планирано  је  повезивање  мреже  интерних  саобраћајница  у  постојењу  400  kV  са 
постојећом мрежом интерних саобраћајница у постројењу 220 kV. 

Правила уређења и изградње 

Зона саобраћајног прикључка на државни пут

Планирани  саобраћајни  прикључак  у  km  4+822, пројектовати  уз  испуњење  следећих 
услова:

• планирати реконструкцију,  односно проширење државног пута  II  реда на 7,10  m 
(без издигнутих ивичњака), односно 6,50 m (са издигнутим ивичњацима);

• обезбедити приоритет одвијања саобраћаја на предметном државном путу;
• адекватно решити прихватање и одводњавање површинских вода, уз усклађивање 

са системом одводњавања државног пута;
• са  даљином  прегледности  од  минимално  120  m  (у  односу  на  “стоп”  линију  на 

саобраћајном прикључку на предметни државни пут);
• са  коловозном  конструкцијом  за  тежак  саобраћај  (осовинско  оптерећење  од 

најмање 11,50 t по осовини);
• полупречнике  лепеза  у  зони  раскрснице  утврдити  на  основу  криве  трагова 

меродавних возила које ће користити предметни саобраћајни прикључак).
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Некатегорисани пут

Саобраћајницу пројектовати са параметрима у складу са функционалним рангом у мрежи 
а  раскрснице  и  кривине  геометријски  обликовати  да  омогућавају  задовољавајућу 
безбедност и прегледност.

Код подужног профила и повлачења нивелете, применити падове у распону од 0,3 (ради 
обезбеђења услова за одвођење воде са коловоза) до 10%.

Попречни пад коловоза на правцу треба да износи 2,50%.

Планирати  адекватан  систем одвођења атмосферских  вода са коловоза,  путем кишне 
канализације, сливника и кишних решетки. 

Бициклистичка стаза 

Минимална ширина једносмерне бициклистичке стазе је 1,50m, а двосмерне 2,50m. Стаза 
мора бити означена вертикалном и хоризонталном сигнализацијом и осветљена целом 
дужином. Стаза мора бити обезбеђена оградом, у зонама где је потенцијално угрожена 
безбедност бициклиста.  Бициклистчка стаза мора бити физички раздвојена од коловоза 
државног пута, острвом минималне ширине 1,50 m.

Б.3.2. Инфраструктурна мрежа и објекти

Б.3.2.1. Општа правила

Објекте и мреже комуналне инфраструктуре изводити у складу са техничким условима и 
нормативима који су прописани за сваку врсту инфраструктуре и у складу са прописима о 
паралелном вођењу и укрштању водова инфраструктуре.

Приликом планирања објеката и инсталација у оквиру предметних комплекса (пословне и 
помоћне зграде, бунари резервоари, септичке јаме, инсталације и сл.) применити ширине 
заштитног појаса које су утврђене чланом 28. и 29. Закона о јавним путевима („Службени 
гласник РС“, бр.101/2005, 123/2007, 101/2011, 93/2012 и 104/2013).

За  планиране  инсталације,  пројектна  документација  мора  садржати  ситуационо  и  на 
попречним профилима приказане положаје инсталација у односу на предметни државни 
пут,  на местима пре почетка и краја паралелног вођења, и на месту подбушивања, на 
месту  лома  инсталација,  на  месту  уласка  и  изласка  из  катастарских  парцела  које 
припадају  путу  и  то  са  унетим  битним  стационажама,  апсолутним  висинским  котама, 
пречницима и дужинама инсталација. 

Правила за укрштање инсталација са државним путем

Укршање  инсталација  са  државним  путем  се  планира  искључиво  механичким 
подбушивањем, испод трупа пута, управно на пут, у прописаној заштитној цеви.

Заштитна цев мора бити пројектована по целој дужини, између крајњих тачака попречног 
профила пута (изузетно спољна ивица реконструисаног коловоза), увећана за по 3,0m са 
сваке стране. 

Минимална дубина инсталација и заштитних цеви од најниже коте коловоза до горње коте 
коте заштитне цеви износи 1,50 m.

Минимална дубина предметних инсталација  и  заштитних цеви испод путног  канала за 
одводњавање (постојећег или планираног) од коте дна канала до горње коте заштитне 
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цеви износи 1,20m.

Приликом постављања надземних инсталација, по правилу, водити рачуна о томе да се 
стубови  поставе  на  растојању  које  не  може  бити  мање  од  висине  стуба,  мерено  од 
спољне ивице земљишног појаса пута, као и да се обезбеди сигурносна висина од 7,0m од 
највише коте коловоза до ланчанице, при најнеповољнијим температурним условима. 

Уколико није могуће испунити наведени услов, у грађевинском подручју насеља, ближи 
услови се дефинишу приликом издавања услова управљача пута. 

Правила грађења за паралелно вођење инсталација поред државног пута 

Инсталације  мора  да  буду  постављене минимално  3,0  m  од  крајње  тачке  попречног 
профила предметног државног пута (ножице насипа трупа пута или спољне ивице путног 
канала за одводњавање),  изузетно ивице реконструисаног коловоза (уколико се тиме не 
ремети режим одвоњавања коловоза). 

Уколико није могуће испунити наведени услов, мора се пројектовати и извести адекватна 
заштита трупа предметног пута. 

Није  дозвољено вођење инсталација  по банкини,  по косинама усека или насипа,  кроз 
јаркове и кроз локације које могу бити иницијалне за отварање клизишта. 

Б.3.2.2. Водоснабдевање

Постојеће стање 

На основу података и услова, издатих од  ЈКП “12. септембар” (од 20.08.2015. године), у 
предметном подручју, ни у непосредној околини, није изграђена јавна водоводна мрежа. 

Водоснабдевање постојећег  комплекса је  из  каптаже,  која  је  лоцирана на брду,  изнад 
постојења, јужно од предметног комплекса. 

Планирано решење

Потенцијалним решењем водоснабдевања Бајине Баште и околних насеља, предвиђено 
је коришћење вода Перућачког врела. Из наведеног разлога, поред државног пута IIA реда 
бр.172,  планирана  је  изградња  јавног  водовода,  а  до  изградње  истог,  као  прелазно 
решење, наставиће се водоснабдевање из каптаже. 

Водоводну  мрежу  унутар  комплекса,  димензионисати  тако  да  се  обезбеди  довољан 
притисак и довољне количине воде за санитарне и противпожарне потребе. 

Уколико буде било потребно, на предметној локацији је могуће поставити и резервоар за 
противпожарну заштиту. Уколико према хидрауличком прорачуну не буде задовољавајући 
радни притисак у хидрантској мрежи, унутар предметне локације, пројектовати постројење 
за  повећање  притиска.  Избор  хидраната  решиће  се,  у  склопу  израде  техничке 
документације, кроз израду елабората заштите од пожара. 

Правила уређења и изградње 

Димензионисање  водоводних  линија  одредити  на  основу  хидрауличког  прорачуна,  а 
узимајући у  обзир потребну количину воде за  гашење пожара,  у  складу са законским 
прописима. 

Минимална дубина укопавања цеви водовода је 1,2 m од врха цеви до коте терена, а 
падови према техничким нормативима и прописима, у зависности од пречника цеви.
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Водоводну мрежу градити у прстенастом систему, што омогућава сигурнији и поузданији 
начин водоснабдевања. 

Противпожарна  заштита  се  омогућава  уградњом  противпожарних  хидраната  на 
водоводној  мрежи.  Цеви  морају  бити  минималног  пречника  Ø100  mm,  тако  да  се 
евентуални пожар на сваком објекту може гасити са најмање два хидранта.

Уколико се хидрантска мрежа напаја водом недовољног притиска, обавезна је уградња 
уређаја за повишење притиска.

Водовод  трасирати  једном  страном  коловоза,  супротној  од  фекалне  канализације,  на 
одстојању од 1,0 m од ивичњака.

Хоризонтално растојање између водоводних и канализационих цеви, зграда, дрвореда и 
других затечених објеката, не сме бити мање од 2,5 m.

Растојање  водоводних  цеви  од  осталих  инсталација  (гасовод,  топловод, 
електроенергетски и телефонски каблови) при укрштању, не сме бити мање од 0,5 m.

Тежити  да  цеви  водовода  буду  изнад  канализационих,  а  испод  електроенергетских 
каблова при укрштању.

Минимално растојање ближе ивице цеви до темеља објекта је 1,5 m.

Б.3.2.3. Одвођење отпадних и атмосферских вода 

Постојеће стање 

На предметном подручју не постоји изведена (ни фекална, ни кишна), као ни пројектована 
канализациона мрежа. 

Планирано решење

С обзиром да није извесна изградња јавне канализационе мреже, предвиђено је да се 
санитарно-фекалне отпадне воде евакуишу, системом интерне канализације, до септичке 
јаме, која је лоцирана унутар комплекса, одакле би се повремено празнио садржај помоћу 
специјалних  цистерни  надлежног  комуналног  предузећа.  Димензионисање  фекалне 
канализационе мреже дефинисати кроз техничку документацију.

Све  прикупљене  атмосферске  воде  са  оперативних  платоа и  саобраћајница  се  пре 
упуштања у реципијент, морају третирати у таложницима и сепараторима уља и масти, 
након чега се могу упустити у реципијент (путни канал или реку).  

Правила уређења и изградње

Мрежу  санитарно-фекалне  канализације  пројектовати  од канализационих  цеви 
одговарајућег профила. 

Код канализационе мреже не треба усвајати колекторе мањих пречника од Ø250mm, док 
за израду кућних прикључака усвојити минимални пречник од Ø150mm.

Минимална дубина укопавања канализационог колектора примарне мреже прописује се 
из разлога њихове заштите од мраза најмање: 

• 0,8 m ради заштите од саобраћајних потреса; 
• 1,0 до 1,5m, да се и са најнижег пода у подручју може употребљена вода одвести 

гравитационо до уличног канала.
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Највећа дубина укопавања зависи од месних геолошких, хидрогеолошких и геомеханичких 
услова, као и од носивости цеви која се уграђују. Дубина израде канала у отвореном рову 
обично никад није већа од 6,0 до 7,0m. Преко те дубине прелази се на тунелску израду. У 
лошем  земљишту,  нарочито  када  је  присутан  висок  ниво  подземне  воде,  дубина 
укопавања не би требала бити већа од 4,0m.  

На местима промене праваца као и на правцима на максималној дужини од око 160D 
предвиђа се изградња ревизионих шахтова. 

Шахтови се раде од армирано-бетонских прстенова Ø1000mm са конусним завршетком. 
За савлађивање висинских разлика користе се два типа каскадних шахтова. За висинске 
разлике између дна доводне цеви и дна шахта до 1,5m предвиђен је уобичајени каскадни 
шахт, у коме се вода слободно излива из доводне цеви. За савлађивање већих висинских 
разлика користи се  шахт са изливном лулом, тако да се један део воде улива у  шахт 
преко ње, док се други део слободно излива.

Ако није могуће гравитационо одвођење отпадне воде, предвиђена је  изградња црпних 
станица шахтног типа.  

Одвођење  отпадних  санитарних вода,  до  изградње  јавне  канализационе  мреже  са 
постројењем за пречишћавање отпадних вода  за целу зону, може се решити изградњом 
мреже  интерне  канализације  и  водонепропусних  септичких  јама  /  или  постројења  за 
пречишћавање отпадних вода  (ППОВ) за блок/комплекс, уз издавање услова надлежне 
институције.

Запремина непропусне септичке јаме рачуна се према потрошњи воде и времену трајања 
процеса, а непропусне септичке јаме поставити.

• мин. 2m од ограде комплекса;
• мин. 5m од објекта;
• мин. 10m од регулационе линије;
• мин. 20m од бунара.

Димензионисање  атмосферске  канализације  извршити  у  складу  са  хидрауличким 
прорачуном, а на бази специфичног отицаја. 

Уколико је површина асфалта зауљана (у оквиру паркинга, платоа и слично) обавезно је 
предвидети изградњу сепаратора уља и масти,  пре упуштања атмосферских вода или 
вода од прања платоа у атмосферску канализацију.

Атмосферске,  условно  чисте  воде,  се  могу  упустити  у  кишну  канализацију  или  у 
затрављене површине у оквиру комплекса.

Б.3.2.4. Електроенергетика 

Постојеће стање 

У  обухвату  Плана,  налази  се  постојећа  трансформаторска  станица  220/35kV  Бајина 
Башта, која је изведена са 12 поља, чији је управљач ЈП “Електромрежа Србије”. 

За  потребе  израде  Плана,  прибављени  су  технички  услови,  од  “ЕПС  Дистрибуција” 
Огранак Електродистрибуција Ужице, Погон Бајина Башта, број 09041-145178/1-2015 од 
24.09.2015.  године,  у којима је  наведено да се постојећи вод 10  kV,  који пролази кроз 
планско  подручје,  мора  изместити.  Надземни  далековод  10  kV  од  Бајине  Баште  по 
Перућца  има  подземни  кабловски  пролаз  кроз  командно-погонску  зграду  разводног 
постројења, у коме напаја две резервне трафостанице 10/0,4 kV. 
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Планирано решење 

Планирано је измештање део дистрибутивног надземног и подземног далековода 10 kV из 
зоне планираног разводног постројења 400 kV. У том циљу, потребно је:

• демонтирати два поља надземног далековода 10 kV, која су изведена проводником 
Alč  3x35mm²  заједно  са  два  стуба,  као  и  демонирати  наставак  вода  10  kV  до 
командно-погонске зграде, који је изведен подземним каблом PP41 3x35mm² (који 
је дотрајао);

• новонастали  крајњи  стуб  надземног  далековода  10 kV  (после  демонтаже)  на 
катастарској парцели бр.439/2 КО Зауглине, који је пре демонтаже имао функцију 
носећег  прихватања проводника,  служиће  за  затезно прихаватање,  па  га  треба 
заменити  новим  бетонским  стубом  потребне  називне  силе  за  једнострано 
прихватање проводника  Alč 3x35mm²;

• са новонасталог крајњег стуба положити наставак подземног вода до командно-
погонске зграде подземним кабловима 3xXHE 49-А 1x150mm² предложеном трасом 
која  прати  планиране  и  постојеће  саобраћајнице  у  планираном  постројењу.  На 
крајњем стубу - месту спајања надземног и подземног вода извести заштиту од 
атмосферских пренапона;

• нисконапонски вод 1 kV прелази преко планираног приступног пута. Постојећи стуб 
се  налази  на  растојању  од  5m од  пута,  што  је  задовољавајуће.  Потребно је 
задовољити сигурносну висину проводника нисконапонског вода 1 kV од 6m при 
укрштању са приступним путем.

Правила уређења и изградње 

Код изградње надземних водова 400kV, 220kV 110kV, 35kV и 10kV, обавезно је поштовање 
одредби  Правилника о  техничким  нормативима  за  изградњу  надземних 
електроенергетских водова називног напона од 1  kV  до 400  kV ("Службени лист СФРЈ" 
бр.65/88 и "Службени лист СРЈ" бр.18/92), а мора да се обезбеде и одговарајући заштитни 
коридори.

Надземни  водови  ниског  напона  се  могу  градити сагласно одредбама Правилника о 
техничким нормативима за изградњу надземних нисконапонских водова ("Службени лист 
СФРЈ" бр.6/92).

Уземљење  планираног  крајњег  стуба  надземног  вода  и  заштите  од  атмосферских 
пренапона  на  стубу  пројектовати  према  Правилнику  о  техничким  нормативима  за 
уземљења електроенергетских постројења називног напона изнад 1000V ("Службени лист 
СРЈ" бр.61/95) и Техничкој препоруци бр. 9 ЕД Србије.

Код полагања енергетских каблова, потребно је обезбедити минималне размаке од других 
врста инсталација и објеката, који износе: 

• 0,4 m од цеви водовода и канализације;
• 0,5  m од телекомуникационог кабла и темеља грађевинских објеката;
• ако  се  потребни  размаци  не  могу  обезбедити,  енергетски  кабл  се  полаже  у 

заштитну цев, дужине најмање 2,0  m  са обе стране места укрштања   или целом 
дужином код паралелног вођења, при чему најмањи размак не може бити мањи од 
0,3 m.

Није  дозвољено  паралелно  вођење  енергетских  каблова  изнад  или  испод  гасовода, 
топловода и цеви водовода и канализације.

Код  укрштања  енергетског  кабла  са  телекомуникационим  каблом,  енергетски  кабл  се 
полаже испод телекомуникационог, а угао укрштања треба да је најмање 30°, односно што 
ближе 90º.

На прелазу преко саобраћајница, енергетски кабл се полаже у заштитну цев или бетонске 
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кабловице, на дубини минимално 0,8 m испод површине коловоза, зависно од категорије 
саобраћајнице. У пешачким стазама, енергетски кабл се полаже у каналима или цевима, с 
тим да се исти не могу користити за одвод атмосферске воде. 

У односу на телекомуникациони надземни вод хоризонтални размак мора износити:
• 1m, за енергетски вод са SKS-ом; 
• 10m, за вод са Alč ужетом.

Јавна расвета се по правилу гради поред саобраћајница у тротоару или зеленом појасу, 
на удаљености 0,5m од коловоза саобраћајнице.

Б.3.2.5. Телекомуникације 

Постојеће стање 

На  основу  података  и  услова,  издатих  од  Предузећа  за  телекомуникације  „Телеком 
Србија“,  Извршна  јединица  Ужице,  број  171-296995/2-2015  од  04.09.2015.  године,  дуж 
коридора државног пута IIA реда бр.172. положени су мрежни и оптички каблови.

Планирано решење 

У  предметном  комплексу,  објекат  управне  зграде  је  прикључен на  јавну 
телекомуникациону мрежу.

Приликом  евентуалне  реконструкције  и  проширења  предметног  државног  пута,  као  и 
приликом  изградње  новог  саобраћајног  прикључка,  мора  се  обезбедити  заштита 
постојећих  телекомуникационих  капацитета,  на  адекватан  начин.  У  том  циљу,  у  зони 
саобраћајног прикључка, телекомуникационе каблове положити у заштитне PVC цеви. 

Правила уређења и изградње 

Извођач  радова  је  у  обавези  да  предузме  све  потребне  и  одговарајуће  мере 
предострожности  како  не  би  на  било  који  начин  дошло  до  угрожавања  механичке 
стабилности,  електичне  исправности  и  оптичких  карактеристика  постојећих 
телекомуникационих капацитета, као и да све грађевинске радове у непосредној близини 
истих изводи искључиво ручним путем, без употребе механизације.

Пре  почетка  извођења  грађевинских  радова,  потребно  је  извршити  идентификацију  и 
обележавање траса постојећих каблова, помоћу инструмената трагача каблова, како би се 
утврдио тачан положај и дубина и дефинисали коначни услови заштите.

Приликом полагања телекомуникационих каблова неопходно је у свему се придржавати 
важећих  техничких  прописа  око  паралелног  вођења  и  укрштања  са  другим 
инфраструктурним објектима, као и других прописа који регулишу ову материју.  Техничку 
документацију потребно је доставити надлежном предузећу, на сагласност. 

Б.3.3. Зелене површине

Уређење зелених површина планирати тако да се заснива се на испуњавању санитарно-
хигијенских  функција,  декоративне  и  заштитних  функција.  План  зеленила,  у  оквиру 
комплекса,  мора  бити  у  сагласности  са  основном наменом и  да  не  омета  обављање 
енергетске делатности, а мора се усагласити и са синхрон планом интерних инсталација. 
На ободима комплекса, у зонама где нема колизија са постојењем и заштитним зонама 
далековода, могућа је садња високог растиња. Претежно, зелене површине уредити као 
травњаке, са комбинацијом различитих врста жбуња. 
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Б.4. Урбанистичке мере заштите

Б.4.1. Мере заштите животне средине

Ваздух
Заштита и очување квалитета ваздуха на подручју  Плана, обухвата мере превенције и 
контроле  емисије  загађујућих  материја  из  свих  извора  загађења  (покретних  и 
стационарних),  како  би  се  спречио  и  умањио  њихов  утицај  на  квалитет  ваздуха  и 
минимизирали потенцијално негативни ефекти на животну средину и здравље људи.  
Изградња разводног постројења РП 400kV уз постојећи комплекс трафостанице ТС 220/35 
kV „Бајина Башта” неће проузроковати никакву промену квалитета ваздуха током редовног 
рада. Цурење SF6 гаса из прекидача трафостанице је ретко, а чак и ако се појави имаће 
минималне и  привремене утицаје  на квалитет ваздуха.  Утицаји  на квалитет ваздуха у 
фази  припремних  и  осталих  радова  су  занемарљиви  обзиром  да  су  краткотрајни, 
временски  и  просторно  ограничени  и  престају  по  завршетку  извођења  радова  на 
микролокацијама стубних места и траси далековода.

Заштита квалитета ваздуха и спречавање емисије у ваздух спроводи се у складу са:
• Законом о заштити ваздуха („Сл. гласник РС”, бр.36/09 и 10/13-30);
• Уредбом о  граничним вредностима емисија  загађујућих  материја  у  ваздух  („Сл. 

гласник РС”, бр.71/10 и 6/11-исправка);
• Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Сл. гласник 

РС”, бр.11/10, 75/10 и 63/13).

Смернице и мере заштите ваздуха: 
• заштиту  ваздуха  од  загађивања  спроводити  као  интегрални  део  мониторинга 

квалитета ваздуха на подручју Општине Бајине Башта;
• за случај прекорачења граничних вредности емисије у ваздух из било ког извора, 

предузети  додатне  техничко-технолошке  мере  како  би  се  концентрације 
загађујућих материја свеле у прописане вредности; 

• у  циљу контроле  животне  средине  са  аспеката  потенцијалне  емисије  у  ваздух, 
потребно  је  покретање  поступка  процене  утицаја  на  животну  средину  пред 
надлежним органом за заштиту животне средине и доношење одлуке о изради /не 
изради  Студије  о  процени  утицаја  на  животну  средину  за  планиране  пројекте 
потенцијалне  значајне  изворе  загађивања  ваздуха,  у  складу  са  Уредбом  о 
утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката 
за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. гласник РС” 
бр. 114/08).

Вода
Заштита и унапређење квалитета површинских и подземних вода заснована је на мерама 
и  активности  којима  се  њихов  квалитет  штити  и  унапређује  преко  мера  забране, 
превенције,  обавезујућих  мера  заштите,  контроле  и  мониторинга,  у  циљу  очувања 
квалитета живота, живота живог света, постизања стандарда квалитета животне средине, 
смањења  загађења,  спречавања  даљег  погоршања  стања  вода  и  обезбеђење 
нешкодљивог и несметаног коришћења вода за различите намене. 
У обухвату Плана не постоје природни водотоци и акумулације. На око 120m северно од 
границе Плана, протиче река Дрина чије сливно подручје обухвата југозападни и западни 
део  Србије,  северни  део  Црне  Горе  и  источни  део  Републике  Српске. Геотехничким 
испитивањима терена, подземна вода се може очекивати на коти око 225 mnm.

Заштита квалитета вода спроводи се у складу са:
• Законом о водама („Сл. гласник РС”, бр.30/10 и 93/12);
• Уредбом о утврђивању Водопривредне основе РС („Сл.гласник РС“, бр.11/02);
• Уредбом о класификацији вода („Сл. гласник СРС”,  бр.5/68 и 33/75-др.закон);
• Уредбом о категоризацији водотока („Сл. гласник СРС”,  бр. 5/68);
• Уредбом  о  граничним  вредностима  емисије  загађујућих  материја  у  воде  и 
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роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС”, бр.67/11 и 48/12);
• Уредбом  о  граничним  вредностима  загађујућих  материја  у  површинским  и 

подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл.  гласник 
РС”, бр.50/12);

• Уредбом  о  граничним  вредностима  приоритетних  и  приоритетних  хазардних 
супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање („Сл. 
гласник РС”, бр.35/11);

• Правилником о одређивању граница подсливова („Сл.гласник РС“, бр.54/11);
• Правилником о утврђивању водних тела површинских и подземних вода водотока 

(„Сл.гласник РС“, бр. 96/10);
• Правилником о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и 

параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода („Сл. гласник РС”, 
бр. 74/11);

• Правилником о опасним материјама у водама („Сл. гласник СРС”, бр.31/82);
• Правилником о дозвољеним количинама опасних и штетних материја у земљишту 

и  води  за  наводњавање  и  методама  њиховог  испитивања  („Сл.  гласник  РС”, 
бр.23/94);

• Правилником о начину и минималном броју испитивања квалитета отпадних вода 
(„Сл. гласник СРС”,  бр.47/83 и 13/84 (исправка)).

Смернице и мере заштите вода:
• све отпадне воде које настају на планском подручју,  пре упуштања у било који 

реципијент, морају бити пречишћене, применом одговарајућег третмана, до нивоа 
који не представља опасност за природне процесе, за обнову квалитета и количине 
воде и на начин који не умањује могућност њиховог вишенаменског коришћења;

• испитивање квалитета  отпадних вода врши овлашћена  институција  у  складу са 
Законом о водама („Сл. гласник РС”, бр.30/10 и 93/12);

• све активности на планском подручју: радови на истраживању, уређењу, земљаним 
и осталим радовима, изградњи, редовном раду, одржавању и остале активности на 
Планском подручју,  морају се спроводити искључиво према условима и мерама 
које обезбеђују заштиту вода и приобаља реке Дрине; 

• приликом  реализације-изградње  планираних  објеката  и  садржаја,  градилишта 
обезбедити тако да се искључи могућност хаварија и удесних систуација;

• испод  сваког  трансформатора  мора  се  пројектовати  бетонска,  водонепропусна 
када за прихват свог евентуалног акцидентно исцурелог уља;

• неопходно  је  појектовати  водонепропусну  уљну  канализацију  која  ће  (у  случају 
цурења) трансформаторско уље одвести до водонепропусне јаме (запремине 110 
% од запремине уља у једном трансформатору) укопане у земљу која мора бити 
затворена;

• неопходно  је  редовно  одржавање  и  контрола  непропусности  система  уљне 
канализације;

• испод акумулаторских батерија је неопходно пројектовати јаму за прихват киселине 
из  ћелије  акумулатора  (запремине  киселине  из  једне  ћелије)  која  мора  бити 
обложена киселоотпорним керамичким плочицама;

• у случају хаваријског изливања, просипања опасних и штетних материја, обавезна 
је хитна санација угрожене локације-одговор на удес;

• у  циљу  контроле  животне  средине  на  планском  подручју,  прописивања, 
спровођења и контроле мера за заштиту животне средине, обавезно је покретање 
поступка процене утицаја на животну средину пред надлежним органом за заштиту 
животне  средине  и  доношење  одлуке  о  изради  /не  изради  Студије  о  процени 
утицаја на животну средину за пројекте потенцијалне значајне изворе загађивања 
површинских вода, у складу са Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је 
обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена 
утицаја на животну средину („Сл. гласник РС” бр. 114/08).
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Земљиште 
Мере  заштите  земљишта  обухватају  систем  праћења  квалитета  земљишта  и  његово 
одрживо коришћење, у складу са: 

• Законом о пољопривредном земљишту („Сл. гласник РС”, бр.62/06, 65/08 и 41/09);
• Закон о шумама („Сл. гласник РС” бр. 30/10, 93/12 и 89/15);
• Правилник о дозвољеним количинама опасних и штетних материја у земљишту и 

води за наводњавање и методама њиховог испитивања („Сл. гласник РС” бр.23/94).

Смернице и мере заштите земљишта: 
• обавезно  планирање  и  спровођење  превентивних  мера  заштите  приликом 

коришћeња земљишта за све делатности за које се очекује да ће знатно оштетити 
функције земљишта;

• земљу насталу из ископа депоновати на место које одреди надлежна општинска 
комунална служба;

• реализација  планираног  пројеката  се  мора  спровести  у  складу  са  прописаним 
урбанистичким параметрима у Плану детаљне регулације;

• у  фази  изгадње  разводног  постројења  РП  400kV  уз  постојећи  комплекс 
трафостанице ТС 220/35 kV „Бајина Башта”, рационално користити земљиште – 
хумусни слој сачувати за касније уређење локација и околног терена;

• успоставити организовано управљање свим врстама отпада које могу настајати на 
планском  подручју,  како  у  фази  реализације  планских  решења,  тако  и  при 
редовном раду планираног пројекта;

• управљање  отпадним  водама,  у  складу  са  важећом  законском  регулативом  и 
условима надлежних институција и предузећа;

• обавезан је  мониторинг и контрола управљања отпадом и отпадним водама на 
планском подручју;

• претакање трафо уља из цистерне (буради) у котао трансформатора вршити преко 
затвореног система-пумпе са цревима, уз надзор стручних лица;

• црева преко којих се истаче уље и систем преко кога се спајају црева, на за то 
одређеним местима на котлу трансформатора, морају да буду непропусна тако да 
се онемогући цурење уља ван трансформатора;

• испод спојева црева поставити апсорбент (у врећама) или прихватна корита како 
би  се  спречила контаминација  земљишта.  Зауљени  апсорбент  прикупити  и 
привремено  одложити  у  затворену  металну  бурад  у затвореном  простору 
застићеним  од  атмосферских  утицаја,  до  долажења  оператера  који  поседују 
дозволу за управљање овом врстом отпада;

• у колико дође до процуривања нафте из грађ.механизације на бетонском простору 
или земљишту, поступити према Правилнику о начину складиштења, паковања и 
обележавања  опасног  отпада  („Сл.  гласник  РС”,  бр.  92/2010)-бетонски 
контаминирани простор посути апсорбентом - песком, а контаминирано земљиште 
посути апсорбентом, покупити зауљени апсорбент и повремено одложити у за то 
предвиђену металну бурад до коначног збрињавања и категоризације од стране 
оператера који поседује дозволу за управљање овом врстом отпада;

• по завршетку свих радова,  сва земљана површина унутар границе Плана мора 
бити уређена,  нивелисана  и  озелењена готовим травнатим смешама 
вишегодишњих трава и легуминоза. Врсте трава треба да буду генетског порекла 
од аутохтоних популација из Србије, 

• приликом  транспорта  конструкције  стубова, грађевинског  материјала и 
електромонтажне опреме, алата и свог осталог потребног материјала потребно је 
водити  рачуна  да  се,  у  што  је  могуће  већој  мери,  користе  постојећи  прилазни 
путеви, и у што је могуће мањој мери узурпира и девастира постојеће обрадиво 
земљиште; 

• терен који је био заузет за време градње потребно је довести у стање затечено пре 
изградње;

• обавеза инвеститора је да након изградње енергетског објекта на копну спроведе 
геодетско снимање изведеног објекта, изради елаборат изведеног стања и преда 
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на катастар где се води евиденција енергетских објеката – „катастар водова“, како 
би се спречиле могуће колизије истих са планираним објектима и активностима на 
неком подручју;

• у циљу контроле животне средине, контроле и заштите земљишта од загађивања, 
прописивања, спровођења и контроле мера за заштиту животне средине, потребно 
је  покретање  поступка  процене  утицаја  на  животну  средину  пред  надлежним 
органом за заштиту  животне средине и  доношење одлуке  о  изради /не  изради 
Студије о процени утицаја на животну средину за планиране пројекте.

Заштита и унапређење природе, биодиверзитета, предела и пејзажа, природних и 
културних добара

Заштита, унапређење и очување природе, биолошке, геолошке и предеоне разноврсности 
као  дела  животне  средине,  остварује  се  усклађивањем  активности,  економских  и 
друштвених  развојних  планова,  програма,  пројеката  са  одрживим  коришћењем 
обновљивих и необновљивих ресурса и дугорочним очувањем природних екосистема и 
природне  равнотеже.  На  подручју  Плана,  према  Централном  регистру  заштићених 
природних  добара  који  води  Завода  за  заштиту  природе  Србије,  нема  заштићених 
подручја,  подручја  за  које  је  покренут  поступак  заштите,  подручја  еколошке  мреже 
Републике Србије. Обухват Плана у ширем појасу је подручје које припада Националном 
парку „Тара”. 

Мере заштите ће се спроводити у складу са:
• Законом о заштити природе („Сл. гласник РС” бр. 36/09, 88/10 и 91/10);
• Законом о шумама („Сл. гласник РС” бр. 30/10, 93/12 и 89/15);
• Правилника о критеријумима за издвајање типова станишта, о типовима станишта, 

осетљивим, угроженим, ретким и за заштиту приоритетним типовима станишта и о 
мерама заштите за њихово очување („Сл.гласник РС“, бр.35⁄10);

• Правилником о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих 
врста  биљака,  животиња  и  гљива  („Сл.гласник  РС”,  бр.5/10,  47/11,  даље: 
Правилник о дивљим врстама).

Смернице  и  мере  заштите,  унапређење  и  очување  природе,  биолошке,  геолошке  и 
предеоне разноврсности:

• сачувати и унапредити постојеће природне и блиско-природне елементе у обухвату 
Плана, непосредном и ширем окружењу;

• планирана  намена  површина  мора  бити  усклађена  са  плановима  вишег  реда 
(хијерархијска  условљеност),  компатибилне  садржаје  и  активности  груписати,  а 
раздвојити функције,  зоне и објекте који се међусобно угрожавају одређивањем 
неопходних заштитних растојања и појасева;

• у Планском обухвату, уредити простор према важећим правилницима, и у складу са 
посебним правилима коришћења и уређења; 

• разводно  постројење  и  трафостаницу  адекватно  оградити  како  би  се  спречио 
прилаз  неовлашћеним  лицима  и  животињским  врстама  које  су  настањене  на 
простору НП „Тара”;

• максимално очувати и заштитити околно земљиште, високо зеленило и вредније 
примерке дендрофлоре,  а  ако је  за извођење радова  неопходно  подразумевати 
сечу  одраслих,  вредних  примерака  стабала  у  државном  или  приватном 
власништву, прибавити сагласност ЈП Србијашуме као надлежне институције;

• у  свим  фазама  градње,  извођач  радова  је  у  обавези  да  максимално  користи 
постојећу саобраћајну инфраструктуру за прилаз локацији, а за потребе изградње 
разводног постројења изградити нови приступни пут;

• радове  треба  изводити  у  простору  градилишта  и  у  складу  са  грађевинском 
дозволом,  а  све  етапе  радова  правовремено  пријавити  надлежним  службама, 
органима локалне самоуправе, организацијама које су условиле надзор и другим 
корисницима простора;
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• градилиште  треба  организовати  на  минималној  површини  потребној  за  његово 
функционисање, а манипулативне површине просторно ограничити;

• користити атестирану опрему која је прописно заштићена, обележена и са свим 
упуствима за безбедан рад;

• спроводити  мере  предвиђене  прописима  у  вези  заштите  на  раду,  интерним 
правилницима извођача  радова  и  упутствима испоручиоца  опреме  и  надзорног 
органа;

• ископани слој земљишта депоновати посебно како би био искоришћен за санацију 
терена након заврешетка радова,  уз  обавезно предузимање свих мера заштите 
земљишта  како  не  би  дошло  до  евентуалног  изливања  горива  и  уља  из 
транспортних средстава и грађевинских машина;

• у  случају  акцидента,  радове  одмах  обуставити  и  приступити  одговору  на  удес-
одмах  очистити  запрљану  површину  и  уклонити  загађен  слој  земљишта  како 
загађујуће материје не би доспеле до подземних вода, а управљање тако насталим 
опасним  отпадом  поверити  оператеру  са  дозволом  за  управљање  опасним 
отпадом;

• ако се у току извођења радова наиђе на природно добро геолошко-палеонтолошког 
и минеролошко-петрографског типа, обавеза је да се радови одмах прекину и о 
томе  обавести  ресорно  Министарство,  односно  надлежни  завод  за  заштиту 
природе; 

• ако се у току извођења радова наиђе на археолошко налазиште или предмете, 
обавеза је  да се радови одмах прекину и  о томе обавести надлежни Завод за 
заштиту споменика културе.

Нејонизујуће зрачење 

Трафостанице и надземни водови не емитују јонизујуће зрачење већ само нејонизујућа 
зрачења.

По природи самог  технолошког  процеса,  у  току  редовног  погона постоје  електрична и 
магнетна  поља ниске  учестаности  (50Hz)  као  облик  нејонизујућег  зрачења.  Ова  поља 
стварају  проводници  надземних  високонапонских  водова  и  њихова  јачина  је  директно 
пропорционална напонском нивоу вода и интезитету струје, а обрнуто сразмема квадрату 
растојања од извора поља.

Електрична  поља и  магнетна  индукција  чији  је  извор  опрема трафостанице  слабе  са 
удаљеношћу  од  извора,  и  њихов  утицај  је  занемарљив  на  огради,  и  ван  ограде 
трафостанице.  Утицај  трансформатора на магнетну индукцију у  околини постројења је 
занемарен, јер се магнетни флукс затвара кроз магнетно коло и трансформаторски суд од 
челичног лима, и готово да не продире ван суда.

Заштита од нејонизујућих зрачења  обухвата услове и мере заштите здравља људи и 
заштите животне средине од штетног дејства нејонизујућих зрачења, услове коришћења 
извора нејонизујућих зрачења и представљају обавезне мере и услове при планирању, 
коришћењу и уређењу простора.

Статички  електрицитет  индукован  у  околини  високонапонских  објеката  може  да  буде 
извор непријатности за човека, али и живот човека може да буде угрожен додиром или 
недозвољеним приближавањем високонапонским објектима. Према критеријуму Светске 
здравствене организације (WHO), дозвољена јачина електричног поља равна је 5 kVeff/m, 
а дозвољена јачина магнетног поља равна је 100mT. Домаћи прописи који би регулисали 
дозвољене вредности јачине електричног и магнетног поља, којима би људи смели бити 
трајно  изложени  не  постоје.  Ово  је  разлог  зашто  је  критеријум  WHО  прихваћен  као 
компетентан. Критеријум WHО прописује следеће:

• дозвољене ефективне вредности електричног поља изван енергетских постројења 
у  чијој  близини  живе  људи  којима  они  могу  бити  трајно  изложени  износи  до 
Keff=5kV/m,
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• дозвољене ефективне вредности магнетног поља изван енергетских постројења у 
чијој  близини  живе  људи  којима  они  могу  бити  трајно  изложени  износи  до 
Beff=100mT,

• дозвољене ефективне вредности електричног поља унутар енергетских постројења 
или у близини надземних водова којима повремено може бити изложено особље 
које ради на одржавању износи до Keff=10 kV/m,

• дозвољене ефективне вредности магнетног поља унутар енергетских постројења 
или у близини надземних водова којима повремено може бити изложено особље 
које ради на одржавању износи до Beff=500mT;

Заштита од нејонизујућег зрачења спроводиће се у складу са одредбама:
• Закона о заштити од нејонизујућег зрачења („Сл. гласник РС”, бр.36/09);
• Правилника о границама излагања нејонизујућим зрачењима („Сл. гласник РС", бр. 

104/09).

Смањење ризика утицаја електричног и магнетног поља трафостанице на здравље 
људи и околину постиже се следећим смерницама и мерама заштите од 
нејонизујућег зрачења: 

• на  простору  планског  подручја,  према  стамбеним  објектима,  планирати 
формирање  заштитног  зеленог  појаса  -  дрвореда,  због  умањења  директних  и 
индиректних негативних ефеката;

• обавезна је примена средстава и опреме за заштиту од нејонизујућих зрачења;
• обавезна је контрола степена излагања нејонизујућем зрачењу у животној средини 

и контрола спроведених мера заштите од нејонизујућих зрачења;
• обавезно је  систематско испитивање и  праћење нивоа нејонизујућих зрачења у 

животној средини;
• обавезно  је  обезбеђивање  организационих,  техничких,  финансијских  и  других 

услова за спровођење заштите од нејонизујућих зрачења; 
• обавезно  је  вођење евиденције  о  изворима нејонизујућих  зрачења  од  посебног 

интереса; 
• обавезно је означавање извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса и зоне 

опасног зрачења; 
• обавезно  је  информисање  становништва  о  здравственим  ефектима  излагања 

нејонизујућим зрачењима; 
• обавезно  је  информисање  становништва  о  мерама заштите  и  обавештавање  о 

степену изложености нејонизујућим зрачењима у животној средини; 
• у циљу контроле животне средине, контроле и заштите здравља становништва од 

извора  нејонизујућег  зрачења,  прописивања,  спровођења  и  контроле  мера  за 
заштиту  животне  средине  и  здравља  становништва,  за  реализацију 
објеката/уређаја  извора  нејонизујућег  зрачења,  потребно  је  покретање поступка 
процене утицаја на животну средину пред надлежним органом за заштиту животне 
средине и доношење одлуке о изради /не изради Студије о процени утицаја на 
животну  средину  за  планиране  пројекте  потенцијалне  изворе  нејонизујућег 
зрачења у складу са Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна 
процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на 
животну средину („Сл.гласник РС“, бр.114/08).

Као основ за праћење утицаја на животну средину, потребно је успоставити мониторинг 
параметара, који карактеришу електромагнетно поље, одмах по пуштању објекта у рад у 
складу  са  Законом  о  заштити  од  нејонизујућих  зрачења,  односно  Правилником  о 
границама излагања нејонизујућим зрачењима („Сл. гласник РС", бр. 104/09)

Бука и вибрација
У  границама  Плана,  бука  се  може  јави  у  току  лимитирајућег  периода  изградње  (рад 
грађевинских машина), а током редовног рада од трансформатора на трафостаници, као 
и његовог вентилатора за хлађење. 
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Основни  извори  буке  у  трансформаторској  станици  су  трансформатори  снаге,  коју 
производе вибрације језгра изазване појавом магнетострикције (деформације кристалне 
решетке), односно процесом намагнетисавања језгра од феромагнетног материјала. Други 
извор  буке  су  расхладни  вентилатори  тих  трансформатора.Планирани  Пројекат,  са 
аспекта регенеративног и апсорпционог капацитет природних ресурса и животне средине 
на локацији и окружењу, је одржив и еколошки прихватљив уз обавезу пројектовања и 
реализације  свих  техничко-технолошких  мера  заштите,  мера  заштите  и  мониторинга 
животне  средине.  Ниво  буке  у  близини  енергтеског  трансофматора,  на  одређеном 
растојању, доминантно зависи од две величине: интезитета магнетске индукције у језгру и 
величине (снаге) трансформатора. Са повећањем интезитета магнетске индукције у језгру, 
ниво  буке  се  повећава  према  логаритамској  зависности.  Ниво буке  већи  је  код 
трансформатора веће снаге.

Бука се може јавити у виду шушкања и пуцкетања када елктрично поље на површини 
проводника постане веће од критичног електричног поља за ваздух (познати феномен 
„короне”  –локални  електрични  пробој  ваздуха),  али   обзиром  да  је  напонски  ниво 
коридора далековода 110kV, утицај овог извора буке се може занемарити.

У складу са законом о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС“ бр. 
36/09), ниво буке новог извора не сме бити већи од нивоа буке извора нултог стања у 
тачкама где је укупни ниво буке нултог стања већи од дозвољеног за предметно подручје. 
У тачкама где је укупна бука нултог стања испод дозвољеног нивоа, нови извор буке не 
сме повисити постојећи ниво буке за више од 5dB у односу на постојеће стање и не сме 
повисити ниво буке преко дозвољеног нивоа за предметно подручје. 

Заштита  од  буке  на  подручју  Плана  мора  бити  интегрални  део  акустичног  зонирања 
подручја Општине Бајина Башта, и спроводиће се у складу са:

• Законом о заштити од буке у животној средини („Сл. гласник РС” бр. 36/09 и 88/10);
• Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивања 

индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини („Сл. 
гласник РС”, бр.75/10);

• Правилником о дозвољеном нивоу буке у животној средини („Сл. гласник РС”, бр. 
72/10);

• Правилником о методама мерења буке,  садржини и обиму извештаја о мерењу 
буке („Сл. гласник РС”, бр. 72/10).

Управљање отпадом
Концепт управљања отпадом на подручју Плана мора бити заснован на укључивање у 
систем Локалног плана управљања отпадом  Општине Бајина Башта као и на примени 
свих  неопходних  организационих  и  техничких  мера  којима  би  се  минимизирали 
потенцијални негативни утицаји на квалитет животне средине.  Управљање отпадом на 
подручју  Плана  мора  бити  део  интегралног  управљања  отпадом  на  локалном  и 
регионалном нивоу и спроводиће се у складу са:

• Законом о управљању отпадом („Сл. гласник РС”, бр.36/09 и 88/10);
• Законом о амбалажи и амбалажном отпаду („Сл. гласник РС”, бр.36/09);
• Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Сл.гласник РС” 

бр.56/10);
• Правилником о  начину складиштења,  паковања и обележавања опасног  отпада 

(„Сл. гласник РС”, бр.92/10);
• Правилником о обрасцу Документа о кретању опасног отпада и упутству за његово 

попуњавање („Сл. гласник РС”, бр.114/03);
• Правилником  о  условима  и  начину  сакупљања,  транспорта,  складиштења  и 

третмана  отпада  који  се  користи  као  секундарна  сировина  или  за  добијање 
енергије („Сл. гласник РС”, бр.98/10).
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У  складу  са  планираним  садржајима  и  активностима  на  планском  подручју  се  може 
очекивати настајање следећих врста отпада:

• грађевински  отпад -  настајаће  на  локацији  у  току  реконструкције,  доградње и 
изградње објекта  и  инфраструктуре  и  у  фази  инсталирања  опреме  и  уређаја. 
Настали  отпад  се  мора  организовано  уклањати  са  Планског  подручја  према 
условима  надлежног  комуналног  предузећа-оператера  који  поседује  дозволу  за 
управљање  отпадом,  у  складу  са  Одлуком  органа  локалне  самоуправе  о 
утврђивању локације за грађевински отпад;

• комунални отпад - сакупљаће се и одлагати према партерном решењу на локацији. 
Избор  посуда  за  одлагање  отпада  мора  бити  сагласан  условима  надлежног 
комуналног предузећа. Изношење комуналног отпада мора бити контролисано и 
организовано преко надлежног комуналног предузећа; 

• рециклабилни  и  амбалажни  отпад - при  изградњи и одржавању  трафостанице 
настају извесне количине оштећених изолатора, металних делова стубова и мање 
количине отпада од коришћених материјала,  који се мора адекватно одлагати у 
одређене контејнере, селектовати и на даље управљање уступати оператеру са 
дозволом за управљање отпадом; 

• санитарно  –  фекалне  отпадне  воде  из  објекта,  системом  интерне  фекалне 
канализације, биће одведене у  септичку јаму као прелазно решење до извођења 
јавне канализационе мреже; 

• трансформаторска  уља  трафостанице   која  могу  да  се  источе  само  у 
акциденталним ситуацијама, третирати као опасан отпад. Третман овог отпада се 
поверава  акредитованој  организацији-оператеру  са  дозволом  за  управљање 
опасним отпадом;

• SF6 гас који  се  у  малим количинама може наћи у  прекидачима.   Чист  SF6 гас 
(сумпор-хексафлуорид) нема еколошки токсичан, мутаген, или канцероген утицај 
на  здравље  људи.  Овај  гас  је  биолошки  инертан.  Дозвољена  је  максимална 
концентрација SF6 гаса од 1000 ppmv (6000 mg/m3) за просторе где људи раде 
осам  сати  дневно,  пет  дана  у  недељи.  Ова  гранична  вредност  се  уобичајено 
користи за гасове који нису опасни по здравље, а у стандардним условима се не 
налазе у атмосфери. SF6 није у групи гасова који оштећују озонски омотач, али је 
укључен у групу гасова који стварају ефекат стаклене баште (GHG - Green House 
Gases). Његов потенцијал за повећање глобалног загревања (The Global Wаrming 
Potential - GWP) је за око 22,200 пута већи од потенцијала угљен-диоксида (CО2);

• потенцијално  зауљене атмосферске  воде  које  могу  настати  на  манипулативним 
површинама  и  платоима,  ће  се  риголама прикупљати и  одводити  у  сепаратор-
таложник масти и уља пре упуштања у  реципијент, уз обавезну уградњу мерача 
протока за контролу количина и места за узорковање у циљу контроле квалитета 
пречишћених вода.

Смернице и мере управљања отпадом:
• санирати све локације на којима је неконтролисано депонован отпад на Планском 

подручју, у контактним зонама и непосредном окружењу;
• забрањено је одлагање, депоновање свих врста отпада ван простора опредењених 

за ту намену, на планском подручју, непосредном и ширем окружењу; 
• опасан  отпад  се  привремено  чува  у  посебно  ограђеном  затвореном  простору, 

предвиђеном за чување опасног отпада, у коме мора бити постављен систем за 
природно проветравање, или ограђеном простору са надстрешницом;

• поступање  и  управљање  неопасним  отпадом  вршиће  се  преко  оператера  који 
поседује  дозволу  за  управљање  неопасним  отпадом,  у  складу  са  законском 
регулативом;

• поступање  и  управљање  опасним  отпадом  вршиће  се  преко  оператера  који 
поседује  дозволу  за  управљање  опасним  отпадом,  у  складу  са  законском 
регулативом;

• приликом руковања опремом која садржи  SF6 гас неопходно је  придржавати се 
процедура и упутства за употребу опреме, како се не би премашиле максимално 
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дозвољене концентрације;
• на  планском  подручју  није  дозвољена  прерада,  рециклажа  ни  складиштење 

отпадних материја, нити спаљивање било каквих отпадних материја;
• у циљу контроле животне средине, на комплексу Планског пројеката, прописивања, 

спровођења и контроле мера за заштиту животне средине, обавезно је покретање 
поступка процене утицаја на животну средину пред надлежним органом за заштиту 
животне  средине  и  доношење  одлуке  о  изради  /не  изради  Студије  о  процени 
утицаја на животну средину, у складу са Уредбом о утврђивању Листе пројеката за 
које  је  обавезна  процена  утицаја  и  Листе  пројеката  за  које  се  може  захтевати 
процена утицаја на животну средину („Сл.гласник РС”, бр.114/08).

Посебне мере управљања отпадом:
• вршити сакупљање,  разврставање и безбедно одлагање отпада  који  настаје  на 

Планском подручју, у складу са Локалним планом управљања отпадом; 
• сакупљање, транспорт и одлагање отпада вршити преко овлашћеног оператера, 

према врсти и категорији отпада, према извршеном испитивању отпада сагласно 
важећој законској регулативи;

• отпад настао у границама Плана и зонама индиректног значаја, може се уступати 
на  даљи  третман  оператерима  који  поседују  дозволе  за  управљање  отпадом 
(опасним и неопасним).

Заштита од удеса и удесних ситуација 

На  планском  подручју,  с  обзиром  на  планирану намену, постоји  вероватноћа  појаве 
удесних ситуација  у  свим фазама имплементације  Плана. Обзиром на карактеристике 
планираног пројекта - трафостанице, у свим фазама имплементације Плана, обавезне су 
мере превенције, спречавања, отклањања узрока, контроле и заштите од удеса и удесних 
ситуација, у циљу заштите живота и здравља људи и животне средине. 

Потенцијалне удесне ситуације са вероватноћом јављања су: 
• клизање земљишта; 
• кидање проводника под напоном; 
• просипање  нафтних  деривата,  уља  и  мазива,  у  току  уређивања  простора и 

изградње и  истицање трансформаторског уља у случају акцидента;
• прскање ћелија акубатерија;
• олујни ветар, лед и снег; 
• поплава; 
• пожар;
• земљотрес; 
• евентуално удар возила или авиона.

Општа заштита од удеса и удесних ситуација спроводиће се у складу са:
• Законом о ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС”, бр.111/09, 92/11 и 93/12);
• Закон о заштити од пожара („Сл. гласник РС”, бр. 37/88, 37/89, 53/93, 67/93, 92/93, 

48/94, 101/05, 111/09 и 20/15).

Рушење стуба и кидање проводника под напоном – акцидент кога може изазвати 
клизање земљишта, олујни ветар, снег или лед, удар возила или авиона. Неопходно је 
техничком  документацијом  предвидети  механичке  сигурности  стубова,  избор  погодних 
локација за стубове у односу на клизање терена.

Истицање  трансформаторског  уља  и  просипање  нафтних  деривата,  уља  и 
мазива у току уређивања простора - до цурења трансформаторског уља може доћи 
услед већег квара у трансформатору који проузрокује оштећење суда трансформатора 
(проузрокује истицање веће количине или свог уља из трансформатора) и услед квара у 
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систему  за  хлађење  (проузрокује  истицање  мање  количине  уља  - неколико  десетина 
литара).  На трансформатору се налази магнетни показивач нивоа уља.  Свакодневном 
визуелном контролом се проверава да ли је дошло до цурења уља ( визуелни-спољни 
преглед трансформатора као и провера нивоа уља на показивачу). У случају да је дошло 
до  цурења  веће  количине  уља  у  каду  трансформатора,  сигнал  „низак  ниво  уља"  се 
очитава на рачунару у командној  просторији,  трансформатор се искључује и ремонтна 
екипа се позива да отклони квар.

Трансформаторско  уље  које  се  користи  у  трансформаторима  је  високо  квалитетно 
трансформаторско уље, производи се из нафте,  нафтенске хазе,  процесом селективне 
рафинације који се води технолошки на такав начин да се све карактеристике доведу до 
захтеваних вредности без додатака адитива. Ово је посебно битно за тачку стишњавања 
(мржњења испод  -45°C ).  Ова  минерална  уља  су  потпуно  природна  и  не  садде  PCB 
(полихлороване  бифениле)  што  се  испитује  гасном  хроматографијом  и  гарантује 
одговарајућим  атестом.  По  хемијском  саставу  трафо  уље  је  композитни  органски 
материјал који садржи велики број органских једињења. Сва једињења су по свом саставу 
угљоводоници и групису се у 3 групе: нафтени, парафини и аромати. Не садржи ништа од 
опасних материја у концентрацијама штетним по здравље и околину, није канцерогено, 
није  експлозивно,  не  изазива  корозију  и  није  иритантно  и  као  такво  не  мора  бити 
етикетирано ( обележено) према захтевима Европске уније. Подаци водене токсичности 
показују LC вредности од> 1000 mg/l, што се сматра као ниска токсичност.

Утицај по здравље људи и животну средину се јавља у случају неконтролисаног истицања 
уља у објекту ТС. Статистички, и код нас и у иностранству, хаварије типа изливања уља су 
изузетно ретке. Ипак, за случај оваквог акцидента, предвиђа се изградња непропусне јаме 
која има могућност да привремено прихвати сву количину исцурелог уља из једног тако 
хаварисаног трансформатора и на тај начин спречи његово изливање у околно земљиште.
У  току  уређивања простора,  изградње објеката,  пратећих  садржаја  и  инфраструктуре, 
обавезно  је  одмах  спровести  мере  одговора  на  удес,  у  складу  са  захтевом  удесне 
ситуације:

• подручје Плана представља интегрални део Плана заштите од удеса за Општину 
Бајина Башта;

• испод  сваког  трансформатора  мора  се  пројектовати  бетонска,  водонепропусна 
када за прихват свог евентуалног акцидентно исцурелог уља;

• неопходно  је  појектовати  водонепропусну уљну  канализацију  која  ће  (у  случају 
цурења) трансформаторско уље одвести до водонепропусне јаме (запремине 110 
% од запремине уља у једном трансформатору) укопане у земљу која мора бити 
затворена;

• у колико уље стигне у водонепропусну јаму укопану у земљу, одвојиће се вода,а 
уље се даљим поступком обрађује ( регенерише) и након тога смешта у цистерне 
ради даљег коришћења;

• у случају хаваријског изливања, просипања опасних и штетних материја, обавезна 
је хитна санација угрожене локације-одговор на удес, у складу са планом заштите 
од удеса;

• у  циљу  контроле  животне  средине  на  комплексима  планираних  пројеката, 
прописивања, спровођења и контроле мера за заштиту животне средине, обавезно 
је  покретање  поступка  процене  утицаја  на  животну  средину  пред  надлежним 
органом за заштиту  животне средине и  доношење одлуке  о  изради /не  изради 
Студије о процени утицаја на животну средину за планиране пројекте.

Прскање ћелија акубатерија -  У досадашњој пракси није долазило до прскања ћелија 
акубатерија,  а  самим  тим  и  цурења  киселине  из  њих.  Ако  ипак  до  изливања  дође 
неопходно је испоштовати следеће мере:

• испод акумулаторских батерија је неопходно пројектовати јаму за прихват киселине 
из  ћелије  акумулатора  (запремине  киселине  из  једне  ћелије)  која  мора  бити 
обложена киселоотпорним керамичким плочицама;

• исцурелу сумпорну киселину, сместити у пластичну бурад, прописно обележену и 
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заштићену од спољних утицаја где се привремено чува до одношења од стране 
оператера који поседује дозволу за управљање оваквом врстом отпада;

• у  просторији  за  чување  буради  са  раствором  киселине  мора  бити  постављен 
систем за природно проветравање.

Земљотрес  - на основу сеизмолошке карте СФРЈ, за повратни период од 500 година, 
локација трафостанице се налази у подручју 80 по МSC скали. Заштита од земљотреса се 
спроводи кроз примену важећих сеизмичких прописа за изградњу нових и реконструкцију 
постојећих  објеката  (Правилник  о  техничким  нормативима  за  изградњу  објеката 
високоградње у сеизмичким подручјима, „Сл. лист СФРЈ“, бр.31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 
52/90). 

Пожар - може се предвидети да основни могући извор пожара може бити квар на неком 
од  трансформатора.  Појава  пожара  на  трансформатору  је  практично  онемогућена 
применом осетљивих заштитних и аутоматских уређаја ради бржег и сигурног искључења 
дела постројења где се догодио квар.Применом свих мера противпожарне заштите се 
практично искључују пожари који могу угрозити животну средину и здравље особља које 
ради у трафостаници као и становника у околини.

Трансформатори диспозиционо заузимају место приближно у средини постројења. Између 
трансформатора се гради противпожарни зид за спречавање преношења пожара.

Фундирање трансформатора вршено је на засебним темељима. Испод трансформатора 
налази се бетонска када прекривена решеткама преко које је  шљунак гранулације 30-
50mm,  слоја  дебљине  најмање  20cm.  Уколико  се  евентуално  исцурело  уље  запали, 
шљунчани филтер онемогућава даље ширење пожара, а угашено уље одлази у каду па 
даље у уљну канализацију и јаму за уље.

Трансформаторско уље је запаљив материјал са тачком паљења преко 145°C мерено у 
затворенорн суду. Продукти сагоревања трансформаторског уља су: дим, угљенмоноксид 
и угљендиоксид. У случају ако дође до пожара, пожар се гаси песком, пеном, или сувим 
прахом (поред сваког трансформатора су постављени сандуци са сувим песком, а поред 
опреме превозни апарати за гашење пожара). Не сме се користити вода-водени млаз и не 
улива се вода у суд у ком је запаљено уље јер овоможе да доведе до ширења пожара.

Превентивне мере заштите се обезбеђује изградњом планираног система и хидрантске, 
противпожарне  мреже,  као  и  профилима  саобраћајница,  који  омогућавају  несметано 
кретање  противпожарних  возила до  комплекса  трафостанице. Зграда  трафостанице 
треба  бити заштићена  од  атмосферских  пражњења  специјалним раностартујућим 
хватљкама  повезаним  на  уземљивачки  систем  ,  тако  да  се  атмосферски пренапон 
директно спроводи у земљу. 

Превентивне  мере  заштите  трафостанице  од  пожара  обухватају:  успостављање и 
одржавање  заштитне зоне;  избор квалитетног техничког решења инсталације 
трафостанице;  обезбеђење појачане електричне и механичке заштите проводника у 
случају приближавања и укрштања са другим инсталацијама и објектима;  коришћење 
опреме за ефикасно уземљење и брзо аутоматско искључење. 
Применом ових мера, остварени су основни, урбанистички услови за основну заштиту од 
пожара.  У  циљу  испуњења  грађевинско  –  техничких,  технолошких  и  других  услова, 
планирани објекти треба да се реализују према:

• Закону о заштити од пожара („Сл. гласник РС”, бр. 37/88, 37/89, 53/93, 67/93, 92/93, 
48/94,  101/05,  111/09  и  20/15  и  осталим  законским  прописима  из  предметне 
области;

• Правилнику  о  техничким  нормативима  за  заштиту  објеката  од  атмосферског 
пражњења („Сл.лист СРЈ”, бр. 11/96);

• Правилнику о техничким нормативима за заштиту електроенергетских постројења и 
уређаја од пожара („Сл.лист СфРЈ”, бр. 74/90);
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• Правилнику  о  техничким  мерама  за  погон  и  одржавање  електроенергетских 
постројења и водова („Сл.лист СфРЈ”, бр. 41/93);

• Правилнику о техничким нормативима за заштиту електроенергетских постројења 
од пренапона („Сл.лист СфРЈ”, бр. 07/71 и 44/76);

• Правилник  о  тенхичким  нормативима  за  заштиту  од  статичког  електрицитета 
(„Сл.лист СФРЈ ”, бр. 62/73); 

• Правилник о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских 
водова називног напона 1kV до 400kV („Сл. лист СФРЈ”, бр. 65/88 и „Службени лист 
СРЈ”, бр.18/92);

• Правилник о техничким нормативима за уземљење електроенергетских постројења 
називног напона изнад 1000V („Службени лист СРЈ”, бр. 61/95) .

Заштита од пожара подразумева примену техничких прописа и стандарда који регулишу 
ову област, са аспекта заштите од пожара и безбедносних растојања, који произилазе из 
наведених  законских  и  подзаконских  аката,  као  и  техничких  препорука ЕПС-а,  при 
пројектовању и изградњи објеката који су планирани на овом простору.

Мере и смернице којих се треба придржавати:
• објекти  морају  бити  изведени  у  складу  са  Законом  о  заштити  од  пожара  („Сл. 

Гласник РС”, бр. 111/09 и 20/15);
• потребно је предвидети извођење унутрашње хидрантске мреже у објекту сходно 

одредбама  Правилника  о  техничким  нормативима  за  спољну  и  унутрашњу 
хидрантску мрежу за гашење пожара („Сл. лист СФРЈ”, бр.30/91); 

• пројектовање  и  извођење  громобранске  инсталације  за  заштиту  објеката  од 
атмосферског  пражњења,  извршити  на  основу  прорачунатог  нивоа  заштите  и 
урадити у складу са Законом о заштити од пожара,  Правилником од техничким 
нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења („Сл. лист СРЈ”, бр. 
11/96) и стандарда SRPS IEC 1024-1 и SRPS IEC 1024-1-1;

• системе  вентилације  и  климатизације  у  објектима  предвидети  у  складу  са 
Правилником од техничким нормативима за вентилацију и климатизацију („Сл. лист 
СФРЈ”, бр. 87/93); 

• приступне путеве до објеката обезбедити и извести у складу са Правилником о 
техничким  нормативима  за  приступне  путеве,  окретнице  и  уређење  платоа  за 
ватрогасна возила у близини објекта повећаног ризика од пожара („Сл. лист СРЈ”, 
бр. 8/95);

• сви нови објекти морају  да задовољавају  услове за  разврставање у  енергетски 
разред  „А+”, „А” или „Б” према енергетској скали датој у Правилнику о условима, 
садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда („Сл. 
гласник РС”, бр.69/12).

Б.4.2. Мере заштите природних и културних добара 

За потребе израде Плана, издато је решење, број 019-1785/2 од 04.09.2015. године, од 
Завода за заштиту природе Србије.  

Предметно подручје не налази се унутар заштићеног подручја за које је спроведен или 
покренут поступак заштите, не налази се у просторном обухвату еколошких мрежа, нити у 
простору евидентираних културних добара. 

Обавеза је инвеститора извођења радова, да уколико у току извођења радова наиђе на 
природно добро које је геолошко – палеонтолошког или минералошко – петрографског 
порекла, а за које се претпоставља да има својство споменика природе, о томе обавести 
министарство надлежно за послове животне средине и да предузме све мере како се 
природно добро не би оштетило до доласка овлашћеног лица.

За потребе израде Плана, издати су подаци, број 1453/1 од 19.10.2015. године, од Завода 
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за заштиту споменика културе Краљево. У обухвату Плана, нема заштићених културних 
добара. 
У границама подручја овог Плана, обавезно је поштовање члана 109. Закона о културним 
добрима (“Службени гласник РС” број 71/94) који гласи:  "Ако се у току извођења радова 
наиђе на археолошка налазишта или археолошке предмете, извођач радова је дужан да 
одмах, без одлагања, прекине радове и обавести надлежан Завод за заштиту споменика 
културе и да предузме мере да се налаз не уништи и не оштети и да се сачува на месту и 
у положају у коме је откривен".

Б.4.3. Услови за лица са посебним потребама

Обавезна је примена  Правилника о техничким стандардима планирања, пројектовања и 
изградње  објеката,  којима  се  осигурава  несметано  кретање  и  приступ  особама  са 
инвалидитетом („Службени гласник РС“, број 22/2015).

Б.4.4. Урбанистичке мере за заштиту од елементарних непогода и акцидената

За потребе израде Плана, прибављени су сеизмички услови, број 02-475/15 од 19.08.2015. 
године, од Републичког сеизмолошког завода. Подручје  општине Бајина Башта, припада 
зони 8°MCS  скале. Догођени максимални сеизмички интензитет на подручју  општине је 
био 6°MCS скале, као манифестација земљотреса Бајина Башта. Заштита од земљотреса 
се  спроводи  кроз  примену  важећих  сеизмичких  прописа  за  изградњу  нових  и 
реконструкцију  постојећих  објеката  (Правилник  о  техничким  нормативима за  изградњу 
објеката високоградње у сеизмичким подручјима,  „Службени лист СФРЈ“, број  31/1981, 
49/1982,  29/1983,  21/1988  и  52/1990)  и  кроз  трасирање  главних  коридора  комуналне 
инфраструктуре дуж саобраћајница и зелених површина на одговарајућем растојању од 
објеката.  Ради заштите од земљотреса, планирани објекти мора да буду реализовани и 
категорисани  према  прописима  и  техничким  нормативима  за  изградњу  објеката  у 
сеизмичким подручјима.

Мере заштите од елементарних непогода и акцидената спроводе се у складу са Законом о 
ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС", број 111/09,  92/11 и 93/12) и  техничким 
прописима меродавним за разводна постројења 400 kV. 

Б.4.5. Урбанистичке мере за заштиту од пожара 

Уредбом о разврставању објеката, делатности и земљишта у категоријe угрожености од 
пожара  ("Службени  гласник  РС",  број  76/10),  објекти  ТС  400/220 kV,  сврстани  су  у 
категорију II.1. Објекти са повећаним ризиком од избијања пожара. Према члановима 24. 
и 27. Закона о заштити од пожара ("Службени гласник РС", број 111/09 и 20/15), прописана 
је  обавеза  доношења Плана заштите  од  пожара,  оргaнизовања  и  спровођења 
превентивних мера заштите од пожара и стално дежурство са потребним бројем лица 
стручно оспособљених за спровођење заштите од пожара.

У циљу испуњења грађевинско –  техничких,  технолошких и  других  услова,  планирани 
објекти треба да се реализују према Закону о заштити од пожара („Службени гласник РС“, 
број 111/2009 и 20/2015) и осталим законским прописима из предметне области. 

Саставни део Плана су услови број 217-9839/15 од 21.08.2015. године, издати од МУП-а, 
Сектора за ванредне ситуације, Одељења за ванредне ситуације у Ужицу.

Б.4.6. Урбанистичке мере за цивилну заштиту 

У складу са Одлуком о врстама инвестиционих објеката и просторних и урбанистичких 
планова значајних за одбрану земље („Службени лист СРЈ“, број 39/1995), за израду овог 
Плана прибављено је  обавештење од Министарства одбране,  Сектора за материјалне 
ресурсе,  Управе  за  инфраструктуру,  Инт.број  2682-2 од  26.08.2015.  године,  у  коме  је 
прописано  да  нема посебних услова  и  захтева  за  прилагођавање потребама одбране 
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земље.

Б.4.7. Мере енергетске ефикасности изградње

У  изградњи  објеката  поштоваће  се  принципи  енергетске  ефикасности.  Енергетска 
ефикасност  свих  објеката  који  се  граде  утврђиваће  се  у  поступку  енергетске 
сертификације и поседовањем енергетског пасоша у складу са Правилником о енергетској 
ефикасности зграда  (“Службени гласник РС”, број 61/2011)  и Правилником о условима, 
садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда („Службени 
гласник РС”, бр. 69/2012).

Б.5. Инжењерскогеолошки услови 

Истражни  радови  и  геомеханичка  лабораторијска  истраживања  су  рађени  за  потребе 
изградње  трафостанице  ТС  220/35kV  “Бајина  Башта”.  На  основу  ових  истраживања, 
геолошки састав терена је једноставан – речни нанос Дрине, односно старија алувијална 
тераса, нижа на коти приближно 230-231  mnm и виша на коти приближно 234-235  mnm, 
које су јасно издвојене благом падином. 

Подземна  вода  се  може  очекивати  на  коти  око  225  mnm.  На  основу  резултата 
лабораторијских  испитивања,  јасно  се  уочавају  две  зоне  са  различитим  условима 
фундирања:

• прва зона,  знатно већа,  која важи за терен,  између коридора државног пута  IIA 
реда бр.172. (Р- 112) и линије терена приближно на коти око 233-234 mnm;

• друга зона, мања по површини, између линије терена приближно на коти око 233-
234 mnm и падине, односно изохипсе 236-237 mnm.

Прва зона је изграђена од крупне фракције, претежно од шљунка, вероватно до дубине од 
10 и више метара, а друга зона, до дубине од 2,0  m је изграђена од мало песковитих и 
глиновитих прашина. 

Конкретни  параметри  тла  биће  предмет  детаљнијих  елабората  који  ће  се  радити  за 
потребе израдње планираног објекта. 

В. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ 

В.1. Правила грађења за локацију постојеће трафостанице 

Намена: Енергетски објекти и постројења 
Врста грађевинске 
интервенције: 

Инвестиционо  одржавање,  текуће  (редовно)  одржавање, 
санација, адаптација, реконструкција, доградња

Број објеката на 
парцели: 

Број  објеката  на  грађевинској  парцели  није  ограничен,  под 
условом  да  је испоштован  максимални  индекс  заузетости 
земљишта, као и потребни услови противпожарне заштите. 

Услови за формирање 
грађевинске парцеле: 

Постојећа  кп.бр.  509/3  КО  Зауглине  испуњава  услове  за 
грађевинску парцелу. 
Након  формирања  нове  грађевинске  парцеле  разводног 
постројења 400 kV са саобраћајним прикључењем на државни 
пут  IIA реда бр.172. у km 4+822, постојећа и нова парцела могу 
чинити грађевински комплекс.
Због Закључка Владе Републике Србије 05 број 46-13030/2015 
од 5.12 2015.године, којим се дозвољава упис права својине на 
неенергетским  објектима  и  земљишту  за  редовну  употребу 
предметних  објеката  и  раздвајање  енергетских  од 
неенергетских објеката, могуће је извршити парцелацију кп.бр. 
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509/3  КО  Зауглине,  израдом  пројекта  парцелације  (чији  је 
саставни део пројекат геодетског обележавања), уз поштовање 
следећих услова:

• минимална површина грађевинске парцеле, 800 m²
• минимални фронт грађевинске парцеле, 20 m.

Положај објекта на 
парцели и типологија: 

Планом  је  дефинисана  регулациона  линија,  као  линија  која 
раздваја површину јавне намене, од површина предвиђених за 
друге јавне и остале намене. 
Грађевинска линија јесте линија на, изнад и испод површине 
земље и воде до које је дозвољено грађење основног габарита 
објекта. Грађевинска линија се налази на грађевинској парцели 
на  растојању  од  регулационе  линије,  које  је  утврђено  овим 
Планом.
Дозвољена грађевинска линија подразумева дистанцу до које 
је  могуће  поставити  објекте  на  парцели  и  која  се  не  сме 
прекорачити  према  регулационој  линији,  а  може  бити  више 
повучена  ка  унутрашњости  комплекса.  Није  обавезно 
постављање објекта на грађевинску линију предњом фасадом.
Положај  регулационе  и  грађевинске  линије је  приказан  на 
графичком прилогу  број 4. - “Регулационо-нивелациони план 
са  урбанистичким  решењем  саобраћајних  површина  и 
аналитичко геодетским елементима”.
По типологији, објекат може бити постављен на грађевинској 
парцели  као  слободностојећи–објекат  не  додирује  ни  једну 
границу грађевинске парцеле.

Индекс заузетости: Индекс  заузетости  парцеле је  однос  габарита  хоризонталне 
пројекције планираног објекта и укупне површине грађевинске 
парцеле, изражен у процентима.  Највећа прописана вредност 
индекса  заузетости  се  не  може  прекорачити,  а  могу  се 
реализовати мање вредности. 
Планом је  дозвољен индекс  заузетости парцеле  до 80% (за 
објекте  високоградње,  енергетске  објекте  и  постројења  и 
интерну мрежу саобраћајница и платоа.

Спратност објекта: За објекте високоградње до П+1, а за енергетске објекте и 
постројења у складу са стандардизованим типским решењем 
енергетских постројења.

Кота пода приземља: Кота приземља објекта одређује се у односу на коту тротоара и 
то:

• кота  приземља  нових  објеката  на  равном  терену  не 
може бити нижа од коте нивелете јавног или приступног 
пута; 

• за објекте пословних делатности,  кота приземља може 
бити максимално 0,20m виша од коте тротоара.

Услови за ограђивање 
парцеле:

Парцела/комплекс  може  се  ограђивати  зиданом  или 
транспарентном оградом, висине до 2,20 m. 
Ограда  се  поставља на  регулациону  линију  тако  да  ограда, 
стубови ограде и капије буду на грађевинској парцели која се 
ограђује. Врата и капије на уличној огради не могу се отварати 
ван регулационе линије.

Услови за слободне и 
зелене површине: 

Обезбедити минимално 20% од укупне површине грађевинске 
парцеле, по реализацији свих планираних објеката на парцели.
Уређење зелених површина решити у складу са саобраћајним 
и архитектонско – грађевинским решењем, као и са трасама 
подземних инсталација. 
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Саобраћајни приступ 
грађевинској парцели:

У  случају  инвестиционог  одржавања,  текућег  (редовног) 
одржавања, санације, адаптације и реконструкције, дозвољава 
се коришћење постојећег саобраћајног прикључка.
За  потребе  доградње,  неопходно  је  формирање  новог 
саобраћајног прикључка на државни пут  IIA реда бр.172.  у km 
4+822 и  у  том  случају  могуће  је  постојећу  кп.бр. 509/3  КО 
Зауглине, третирати као грађевинску парцелу у грађевинском 
комплексу, заједно са новом грађевинским парцелом разводног 
постројења 400 kV. 
Постојећи  приступ  са  некатегорисаног  пута  до  командно-
погонске  зграде  се  задржава,  за  потребе  запослених  и 
посетилаца. 

Решење интерног 
саобраћаја: 

Илустративни  приказ  саобраћајних  површина  је  дат  у 
графичким  прилозима,  као  просторна  и  функционална 
провера.  Коначно  решење  унутрашње  организације 
саобраћајних  површина  биће  предмет  израде  у  техничкој 
документацији.
Интерну саобраћајну мрежу планирати тако да опслужује све 
планиране  објекте  и  кружни  ток  за  возила  посебне  намене 
(противпожарна и слично). У оквиру комплекса, противпожарни 
пут не може бити ужи од 3,5m  за једносмерну комуникацију, 
односно 6,0m за двосмерну комуникацију. 
Све саобраћајне површине пројектовати сходно предвиђеном 
саобраћајном  оптерећењу,  а  нивелацију  ускладити  са 
нивелацијом  изведених  интерних  саобраћајница  и  системом 
одводњавања атмосферских вода.
Све саобраћајне површине уоквирити ивичњацима. 

Паркирање: Паркирање  возила  за  потребе  корисника,  запослених  и 
службених  возила  се  обезбеђује  на  сопственој  грађевинској 
парцели.  Минимално  је  потребно  1  ПМ  на  100m²  бруто 
грађевинске површине објеката високоградње. 

В.2. Правила грађења за нову локацију разводног постројења 400 kV 

Намена: Енергетски објекти и постројења 
Врста грађевинске 
интервенције: 

Нова изградња

Број објеката на 
парцели: 

Број  објеката  на  грађевинској  парцели  није  ограничен,  под 
условом  да  је испоштован  максимални  индекс  заузетости 
земљишта, као и потребни услови противпожарне заштите. 

Услови за формирање 
грађевинске парцеле: 

Формирати  нову  грађевинску  парцелу  разводног  постројења 
400 kV са саобраћајним прикључењем на државни пут  IIA реда 
бр.172.  у  km  4+822;  постојећа  и  нова  парцела  могу  чинити 
грађевински комплекс. 

Положај објекта на 
парцели и типологија: 

Планом  је  дефинисана  регулациона  линија,  као  линија  која 
раздваја површину јавне намене, од површина предвиђених за 
друге јавне и остале намене. 
Грађевинска линија јесте линија на, изнад и испод површине 
земље и воде до које је дозвољено грађење основног габарита 
објекта. Грађевинска линија се налази на грађевинској парцели 
на  растојању  од  регулационе  линије,  које  је  утврђено  овим 
Планом.
Дозвољена грађевинска линија подразумева дистанцу до које 
је  могуће  поставити  објекте  на  парцели  и  која  се  не  сме 
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прекорачити  према  регулационој  линији,  а  може  бити  више 
повучена  ка  унутрашњости  комплекса.  Није  обавезно 
постављање објекта на грађевинску линију предњом фасадом.
Положај  регулационе  и  грађевинске  линије је  приказан  на 
графичком прилогу  број 4. - “Регулационо-нивелациони план 
са  урбанистичким  решењем  саобраћајних  површина  и 
аналитичко геодетским елементима”.
По типологији, објекат може бити постављен на грађевинској 
парцели  као  слободностојећи–објекат  не  додирује  ни  једну 
границу грађевинске парцеле.

Индекс заузетости: Индекс  заузетости  парцеле је  однос  габарита  хоризонталне 
пројекције планираног објекта и укупне површине грађевинске 
парцеле, изражен у процентима.  Највећа прописана вредност 
индекса  заузетости  се  не  може  прекорачити,  а  могу  се 
реализовати мање вредности. 
Планом је  дозвољен индекс  заузетости парцеле  до 80% (за 
објекте  високоградње,  енергетске  објекте  и  постројења  и 
интерну мрежу саобраћајница и платоа.

Спратност објекта: За објекте високоградње до П+1, а за енергетске објекте и 
постројења у складу са стандардизованим типским решењем 
енергетских постројења.

Кота пода приземља: Кота приземља објекта одређује се у односу на коту тротоара и 
то:

• кота  приземља  нових  објеката  на  равном  терену  не 
може бити нижа од коте нивелете јавног или приступног 
пута; 

• за објекте пословних делатности,  кота приземља може 
бити максимално 0,20m виша од коте тротоара.

Услови за ограђивање 
парцеле:

Парцела/комплекс  може  се  ограђивати  зиданом  или 
транспарентном оградом, висине до 2,20 m. 
Ограда  се  поставља на  регулациону  линију  тако  да  ограда, 
стубови ограде и капије буду на грађевинској парцели која се 
ограђује. Врата и капије на уличној огради не могу се отварати 
ван регулационе линије.

Услови за слободне и 
зелене површине: 

Обезбедити минимално 20% од укупне површине грађевинске 
парцеле, по реализацији свих планираних објеката на парцели.
Уређење зелених површина решити у складу са саобраћајним 
и архитектонско – грађевинским решењем, као и са трасама 
подземних инсталација. 

Саобраћајни приступ 
грађевинској парцели:

Неопходно  је  формирање  новог  саобраћајног  прикључка  на 
државни пут IIA реда бр.172. у km 4+822. 
НовА  грађевинска  парцела  разводног  постројења  400  kV, 
заједно са постојећом кп.бр.  509/3 КО Зауглине, може чинити 
грађевински комплекс. 

Решење интерног 
саобраћаја: 

Илустративни  приказ  саобраћајних  површина  је  дат  у 
графичким  прилозима,  као  просторна  и  функционална 
провера.  Коначно  решење  унутрашње  организације 
саобраћајних  површина  биће  предмет  израде  у  техничкој 
документацији.
Интерну саобраћајну мрежу планирати тако да опслужује све 
планиране  објекте  и  кружни  ток  за  возила  посебне  намене 
(противпожарна и слично). У оквиру комплекса, противпожарни 
пут не може бити ужи од 3,5m  за једносмерну комуникацију, 
односно 6,0m за двосмерну комуникацију. 
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Све саобраћајне површине пројектовати сходно предвиђеном 
саобраћајном  оптерећењу,  а  нивелацију  ускладити  са 
нивелацијом  изведених  интерних  саобраћајница  и  системом 
одводњавања атмосферских вода.
Све саобраћајне површине уоквирити ивичњацима. 

Паркирање: Паркирање  возила  за  потребе  корисника,  запослених  и 
службених  возила  се  обезбеђује  на  сопственој  грађевинској 
парцели.  Минимално  је  потребно  1  ПМ  на  100m²  бруто 
грађевинске површине објеката високоградње. 

Евакуација комуналног 
и опасног отпада: 

На локацији планирати место за одлагање отпада (комуналног-
неопасног  и  опасног  отпада)  у  близини  улаза,  ради  лакшег 
приступа комуналног возила.

Остали услови: Планирати испод трафоа изградњууљних јама, за прикупљање 
евентуално исцурелог уља и испоштовати све остале услове и 
мере  заштите  животне  средине,  у  складу  са  законским 
прописима. 

Г. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

Г.1. Спровођење Плана 

У складу са Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09-
исправка, 64/10-одлука  УС,  24/11,  42/13-одлука УС,  50/13-одлука УС, 98/2013 – одлука 
УС, 132/14 и 145/14), овај План представља правни и плански основ за:

• издавање Информације о локацији;
• издавање Локацијских услова;
• формирање грађевинских парцела за јавне намене.  

Г.2. Смернице за израду процене утицаја 

Еколошка процена Плана детаљне регулације за предметно подручје представља основ 
за  вредновање  простора  при реализацији  пројекта-трафостанице и  предлог  мера  за 
заштиту животне средине, а у циљу даљег одрживог развоја. 

Процедура  процене  утицаја  на  животну  средину  проводи  се  у  складу  са  Законом о 
процени утицаја на животну средину („Сл.  гласник РС”, бр. 135/04  и 36/09), Уредбом о 
Листи пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може 
захтевати процена утицаја  на животну средину  („Сл.  гласник РС”, бр.  114/08). Почетак 
поступка  процене  утицаја  је  подношење  Захтева  за  одлучивање  о  потреби  процене 
утицаја на животну средину. 

Обавезујућа смерница Стратешке процене за нижи хијерархијски ниво је обавеза Носиоца 
Пројекта да се надлежном органу задуженом за послове заштите животне средине обрати 
Захтевом за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину.

Д. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Д.1. Садржај графичког дела 

Саставни део овог Плана су следећи графички прилози:

1. Катастарско-топографски план са границом обухвата плана........................ 1:1.000
2. Постојећа намена површина............................................................................ 1:1.000
3. Планирана намена површина са поделом на урбанистичке зоне................ 1:1.000
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4. Регулационо-нивелациони план са урбанистичким решењем 
саобраћајних површина и аналитичко геодетским елементима................... 1:1.000

5. План парцелације јавних површина са смерницама за спровођење........... 1:1.000
6. Синхрон план комуналне инфраструктуре...................................................... 1:1.000

Д.2. Садржај документације Плана 

Саставни део овог Плана је аналитичко-документациона основа, која садржи: 
• одлуку о изради планског документа;
• изводе из планске документације ширег подручја;
• списак коришћене документације за израду планског документа;
• прибављене податке и услове надлежних институција;
• прибављене и коришћене геодетске подлоге;
• извештај  о  обављеном  раном  јавном  увиду,  извештај  о  обављеној  стручној 

контроли нацрта плана и извештај о обављеном јавном увиду у нацрт плана;
• извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину;
• мишљења надлежних институција.
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                                                                Г Г Р А Ф И Ч К И  Д Е ОР А Ф И Ч К И  Д Е О  

1. Катастарско-топографски план са границом обухвата плана.............. 1:1.000
2. Постојећа намена површина.................................................................. 1:1.000
3. Планирана намена површина 

са поделом на урбанистичке зоне.......................................................... 1:1.000
4. Регулационо-нивелациони план са урбанистичким решењем 

саобраћајних површина и аналитичко геодетским елементима......... 1:1.000
5. План парцелације јавних површина 

са смерницама за спровођење.............................................................. 1:1.000
6. Синхрон план комуналне инфраструктуре........................................... 1:1.000
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