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1.

На основу члана 35. Закона о планирању
и изградњи (“Службени гласник Републике
Србије”, број 72/09 и 81/09-исправка), члана
20. тачка 2. Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник Републике Србије”, број
129/07), члана 13. став 1. тачка 2. и члана
27. став 1. тачка 5. Статута општине Вршац
(“Службени лист општине Вршац”, број 10/08 и
13/08),Скупштина општине Вршац, на седници
одржаној дана 3. новембра 2010. године, донела
је
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ВЕТРОЕЛЕКТРАНА НА ЛОКАЦИЈИ КАТ.
ПАРЦ. БР. 1354 И КАТ. ПАРЦ. БР. 1405
У КО. ЗАГАЈИЦА И КОРИДОРА 35 kV
ДАЛЕКОВОДА ОД КАТ. ПАРЦ. БР. 1405 ДО
ТРАФОСТАНИЦЕ “ВРШАЦ 1”
I ОПШТИ ДЕО
1. Повод за израду плана
Повод за израду Плана детаљне регулације
ветроелектрана на локацији катастарске парцеле
број 1354 и катастарске парцеле број 1405 у
КО. Загајица и коридора 35 kV далековода од
катастарске парцеле број 1405 до трафостанице
“Вршац 1” (у даљем тексту: План) је изградња
ветроелектранa са пратећом инсталацијом у
општини Вршац.
Изградњa
ветроелектрана,
укупне
номиналне снаге од 5-6 МW, представља
један од иницијалних пројеката коришћења
алтернативних/обновљивих извора енергије у
Републици Србији, односно АП Војводини.

Иницијативу за израду Плана је поднело
акционарско друштво “МK-FINTEL WIND” из
Београда, са радним називом пројекта изградње
ветроелектрана „La Piccolina“
2. Циљ израде и предмет плана
Циљ израде Плана је утврђивање правила
изградње и уређења простора, односно стварање
планског основа за издавање локацијске дозволе.
Планом се обезбеђује усаглашавање извођачких
и експлоатационих захтева ветроелектрана и
далековода 35 kV са локационим условима,
постојећим и развојним интересима локалне
заједнице и, посебно, условима заштите животне
средине, природних и културних добара.
Предмет Плана представљају две
ветроелектране појединачне снаге од 2,5-3,0
МW (са пратећом трансформацијом), надземни
35 kV (перспективно 20 kV) далековод дужине
око 13,67 km и две деонице подземног кабла 20
kV укупне дужине око 0,93 km.
Укупна површина планског обухвата
износи 75,82 ha , од чега 0,67 ha (0,9%)
представља планирано грађевинско земљиште,
а 75.15 ha (99,1%) остало земљиште у режиму
привременог
заузећа
(извођачки
појас/
градилиште) и службености пролаза.
3. Правни и плански основ за израду
плана
Правни основ за израду Плана одређен
је:
- чланом 46. Закона о планирању и
изградњи (“Службени гласник РС”, број 72/09 и
81/09-исправка) и
- Одлуком о изради Плана детаљне
регулације ветроелектрана на локацији к.п.
1354 и к.п. 2168/2 у КО Загајица и коридора 35
kV далековода од к.п. 2168/2 до трафостанице
“Вршац 1” , Скупштина општине Вршац, број
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011-049/2009-II -01 од 04.12.2009. године.
Плански основ за израду Плана садржан
је у Просторном плану општине Вршац (СО
Вршац, број 011-025/2009-II-1 од 18.06.2009.
године), у оквиру смерница за спровођење
планских решења (Табела 34: Основе за
спровођење планских решења) којим је за објекте
електроенергетске инфраструктуре – ветропарк
предвиђена израда урбанистичког плана.
4. Опис планског подручја и попис
обухваћених парцела
Опис планског подручја почиње од
локације ветроелектране планиране на делу к.п
бр. 1354 у КО Загајица (графичка ознака Вет.1)
код топoнима Други Флур северно од насеља
Загајица, одакле у форми коридора ширине
6,0 m скреће ка северозападу у дужини од око
250 m до локалног атарског пута, где скреће ка
североистоку пратећи атарски пут до локације
друге ветроелектране планиране на делу к.п. бр.
1405 у КО Загајица (графичка ознака Вет.1н).
Од к.п. бр. 1405, планско подручје, у форми
коридора ширине 60,0 m, наставља ка северу у
дужини од око 2,8 km, затим западно од насеља
Потпорањ праволинијски скреће ка североистоку,
пресеца канал ДТД, пратећи границу између КО
Потпорањ и КО Ритишево, до тромеђе са КО
Вршац. Од тромеђе коридор скреће ка северу
пратећи праволинијски са западне стране
границу КО Ритишево и КО Вршац до водотока
Кевериш, након преласка водотока коридор
праволинијски скреће ка северозападу, укршта се
са магистралном  пругом бр. 6 и државним путем
I реда број 1.9, прелази у КО Вршац где, у форми
коридора ширине 6,0 m, скреће ка североистоку,
пратећи са југоисточне стране локални пут у
дужини од око 1120 m, затим праволинијски
скреће ка истоку, до ТС 110/35 kV “Вршац 1”.
Према претходном опису, граница
планског подручја обухвата део катастарских
општина Загајица, Потпорањ, Ритишево, Павлиш
и Вршац ( Карта 1, Прегледна ситуација).
У односу на планирану врсту објеката и
радова, постојећа намена површина у планском
обухвату је следећа:
1) Локације   ветроелектрана планиранe
су на обрадивом пољопривредном земљишту.
2) Кабловска, енергетска, веза између
ветроелектрана планирана је у коридору атарског
пута и, делом, на обрадивом пољопривредном
земљишту.
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3) Преносни    далековод,    који
обезбеђује прикључење ветроелектрана на
електроенергетску мрежу планиран је углавном
на пољопривредном земљишту, укључујући и
краће прелазе преко водног земљишта, јавних
путева, пруге и мелиорационе каналске мреже.
На подручју Генералног плана Вршца дeo
трасе преносног далековода (дужине око 1680
m), до ТС 110/35kV “Вршац 1”, планиран је на
неизграђеном и делом неуређеном градском
грађевинском земљишту, које је још увек у
пољопривредној намени.
Осим објеката и површина јавне намене
(пруга, путеви, водно земљиште), највећи део
површина у планском обухвату је у приватном
власништву.
Граница планског обухвата је ближе
одређена на катастарској ситуацији у графичком
прилогу Плана (Карта 2, лист 1-6) и следећим
пописом обухваћених катастарских парцела:
1) КО Загајица
- део парцела: 1119/1, 1119/2, 1119/3,
1120/1, 1120/2, 1121, 1122, 1123, 1142,1158, 1273,
1274, 1275, 1276, 1277, 1278/1, 1278/2, 1279/1,
1279/2, 1279/3, 1280, 1281/1, 1281/2, 1282/1,
1282/2, 1282/3, 1283/1, 1283/2, 1284, 1285, 1286/1,
1286/2, 1286/3, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291/1,
1291/2, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297/1,
1297/2, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302/1, 1302/2,
1303, 1304, 1336, 1354, 1383, 1384,  1404, 1405 и
1406.
2) КО Потпорањ
- целе парцеле: 275, 277/3, 278/2;
- део парцеле: 246/1, 246/2, 247, 248, 249,
250/1, 250/2, 251/1, 251/2, 251/3, 252, 253, 254,
255, 256, 257, 258, 259, 265, 266, 267/1, 267/2,
267/3, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 276,
277/1, 277/2, 277/4, 278/1, 280/1, 937/2, 938/1,
938/2, 938/3, 939/1, 939/2, 940/1, 940/2, 941/1,
941/2, 942/1, 942/2, 943, 951, 952/1, 952/2, 953/1,
953/2, 954, 955/1, 955/2, 956, 958, 959/1, 959/2,
960/1, 960/2, 961/1, 961/2, 961/3, 961/4, 962/1,
962/2, 963/1, 980, 983, 984/1, 984/2, 984/3, 988,
989, 990, 991/1, 991/2, 991/3, 992/1, 992/2, 992/3,
993, 994, 997/1, 997/2, 998/1, 998/2, 999/1, 999/2,
1000/1, 1000/2, 1000/3, 1000/4, 1001, 1002/1,
1002/2, 1003, 1013, 1020, 1021, 1023, 1024, 1062,
1065, 1066 и 1067.
3) КО Ритишево
- целе парцеле: 1238/1, 1239/1, 1239/3;
- део парцела: 1013, 1014, 1015, 1016,
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1017, 1018/1, 1019, 1020, 1021/1, 1022, 1023, 1024,
1025, 1026, 1027, 1028, 1029/1, 1030, 1031, 1032,
1032, 1033, 1036, 1037, 1042, 1043, 1048, 1049,
1050, 1055, 1056/1, 1057/1, 1058, 1062/1, 1063,
1065/1, 1066/1, 1070/1, 1071/1, 1076/1, 1076/2,
1077/1, 1078/1, 1082/1, 1083/1, 1084/1, 1085/1,
1086/1, 1094/1, 1095/1, 1095/2, 1095/3, 1095/4,
1099/1, 1100/1, 1101/1, 1104/1, 1109, 1110, 1111/1,
1116/1, 1116/, 1117/1,  1118, 1121/1, 1122/1, 1123/1,
1126/1, 1127/1, 1128/1, 1129, 1212, 1213, 1214,
1215, 1216, 1217, 1218/1, 1219/1, 1219/2, 1220/1,
1221/1, 1222/1, 1223/1, 1224, 1225, 1226, 1227,
1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236/1,
1236/2, 1237, 1238/2, 1238/3, 1239/2, 1240, 1241,
1242/1, 1242/2, 1242/3, 1243/2, 1243/3, 1246/2,
1246/3, 1247/1, 1247/4, 1248, 1249/1, 1251/1,
1252/1, 1252/2, 1253, 1258, 1259/1, 1260/1, 1262,
1263, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1336/1,
1336/2, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470,
1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477/1, 1477/2,
1480/1, 1480/2, 1481/1, 1481/4, 1481/5, 1482/1,
1485/1, 1486/1, 1487/1, 1491/1, 1492/1, 1495/1,
1496/1, 1496/2, 1505, 1506, 1507, 1510, 1511,
1512, 1513, 1518, 1519/1, 1519/2, 1519/3, 1526,
1527, 1529/1, 1530/1, 1530/2, 1530/7, 1531/10,
1531/9, 1531/10, 1531/12, 1532, 1533, 1549, 1550,
1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1561, 1562,
1592, 1918, 1919, 2013, 2014, 2015, 2016, 2925,
2929, 2960, 2974, 2981, 2982, 2990, 3002/2, 3004,
3005 и 3008.  
4) КО Павлиш
-  целa парцела: 1967/3;
- део парцела: 1186, 1187, 1189, 1190,
1192/1, 1193/1, 1193/2, 1194/1, 1194/2, 1195,
1196/1, 1200/1, 1201/3, 1201/4, 1201/5, 1201/6,
1201/7, 1201/8, 1201/9, 1201/10, 1203/1, 1203/2,
1204, 1205/1, 1205/2, 1206, 1207, 1208, 1209,
1410/1, 1410/2, 1410/3, 1411, 1412, 1413/1, 1414,
1417, 1419, 1423, 1424, 1425, 1426/1, 1426/2,
1426/3, 1427/1, 1427/2, 1428/1, 1428/2, 1508,
1941, 1943, 1967/2, 1968/1, 1968/2, 4425, 4427,
4432, 4435, 4437. 4438 и 4448.
5) КО Вршац
- део парцела:18346/1, 18346/3 (TS Vr{ac
1), 18347, 18348, 18349, 18350, 18351, 18352,
18353, 18354, 18355, 18356, 18357, 18358/1,
18359/1, 18361, 18366, 18367, 18368, 18369,
18379, 18380, 18381, 18388, 18389, 18390, 18391,
18392, 18393, 18397, 18398/1, 18399, 18400,
18407, 18411, 18412, 18413, 18415, 18416, 18417,
18418, 18419, 18420, 18421, 18422, 18423, 18424,
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18425, 18428, 18429/1, 18429/2, 18429/3, 18430,
18430/4, 18431/3, 18433, 18435, 18436, 18437,
18438, 18439, 18440, 18441, 18442, 18443, 18444,
18445, 18446, 18447, 18448, 18450, 18451, 18452,
18453, 18454, 18455, 18456, 18457, 18458, 18459,
18460, 18461, 18462, 18463, 18464, 18465, 18466,
18467, 18468, 18469, 18470, 18471, 18472, 18473,
18474, 18477, 18478, 18479, 18482, 18483, 18486,
18487, 25034/2, 25035, 25036, 25128, 25129,
25130, 25131, 25570, 27330, 27366, 27367.
У случају међусобног неслагања
графичког приказа границе плана и пописа
обухваћених парцела, меродаван је графички
приказ границе плана (Карта 2, лист 1-6).
II КОНЦЕПТ ПЛАНА
1. Анализа и оцена стања
Осим објеката и површина јавне намене (пруга,
путеви, водно земљиште), највећи део површина
у планском обухвату представља обрадиво
пољопривредно земљиште у приватном
власништву.
Објекти
ветроелектрана,
које
представљају предмет овог Плана, локационо
су позициониране/условљене оптимизацијом
инвестиционих трошкова и енергетског,
експлоатационог, потенцијала ветра.
Енергетски потенцијал ветра на ширем
подручју општине Вршац акцептиран је у
Студији: Атлас ветрова АП Војводине (Факултет
техничких наука у Новом Саду, 2008. године).
Енергетски        потенцијал ветра на
локацији Загајица, потврђен је моделовањем и
осматрањем ветра на метеоролошкој станици
Банатски Карловци и једногодишњем осматрањем
у периоду 2008/2009. године, помоћу наменски
постављених мерних стубова “Шушара Н80”
и “Шушара Н50” на гребену “Уљмански
виногради”. На основу моделовања очекиване
брзине и густине снаге ветра (софтверски пакет
WAsP и GH WindFarмer) одређен је енергетски
потенцијал ширег простора и оптимална
локација ветроелектрана.
Морфологија терена је благо заталасана,
са котом терена на локaцији ветроелектрана од
99-104 m н.м.
Локалне инжењерскогеолошке услове
репрезентују лесне заравни, са квартарним
наслагама холоценске старости. Горњи ниво
представљен
је
копненим
седиментима
еолске формације, познатије као лесни
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седименти. Доњи ниво, на дубини од 2,4 –
20 m, репрезентују алувијални седименти
са алувијалном прашинастом глином. Лесне
формације су безводне. Присуство подземних
вода је евидентирано, на истражној бушотини
локацијe ветроелектране бр. 2, у алувијалном
слоју на дубини од око 7 m. Применом
одговарајућих техничких решења, подлога у
инжињерскогеолошком и хидрогеолошком
смислу не представља проблем за изградњу
ветроелектрана и преносног далековода.
У планском обухвату нема заштићених
и евидентираних природних добара, док су
археолошки налази евидентирани су на више
локалитета искључиво у делу трасе 35 kV
далековода.
Најближа ветроелектрана (локација број
2) се налази на удаљености од 5,8 km од границе
Специјалног резервата природе „Делиблатска
пешчара“. Резерват представља једно од
најзначајнијих подручја птица у Србији са 167
забележених врста од којих су многе заштићене
Правилником о проглашењу и заштити строго
заштићених и заштићених дивљих врста биљака,
животиња и гљива (из 2010. године).
У закључаку Студије: Мониторинг стања
орнитофауне и хироптерофауне на подручју
потенцијалног ветропарка “La Piccolina”. Зимско
– пролећни аспект (мр Милан Пауновић, Београд,
2010) констатовано је следеће:
- Станиште на истраживаној територији, а
нарочито на локацији за ветропоље „La Piccolina“
је једнолично и припада типу култивисаних
степа где се искључиво гаје монокултуре
(кукуруз, пшеница, луцерка и сунцокрет). Такве
површине заузимају више од 95% територије,
а остатак заузимају необрађене површине,
закоровљене ледине и сеоски пашњаци, те у
извесном смислу представљају регенерисане
делове налик на природна степска станишта.
Сиромаштву станишта у великој мери доприноси
одсуство веће водене површине што директно
утиче на састав орнитофауне и хироптерофауне.
У истраживаним биотопима доминирају биљне
културе и коров, док дрвенасте врсте, а нарочито
дрвеће у потпуности изостају.
- Током зимско-пролећног периода (јануараприл 2010. године) мониторингом је утврђено
присуство 64 врста птица, од којих је већина
била у значајно ниској бројности, првенствено
због крајње једноличности станишта. За
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истраживано подручје су карактеристичне врсте
које живе на подлози. Највише врста припада
реду Passeriforмes – 34, а затим следи ред
Falconiforмes – 6, док су остали заступљени са
малим бројем врста . Од укупно 64 врста само
6 врста немају статус међународно значајних
(Васић 1995) и то Garrulus garrulus, Pica pica,
Corvus frugilegus, Corvus corone, Sturnus vulgaris
и Passer doмesticus.
- Од врста које би имале евентуалне штете
које би нанеле ветротурбине у првом реду може
се указати на миграторна јата дивљих гусака,
али обим, висина и правци прелета говоре о
потенцијално ниском ефекту и интензитету
евентуалних штета. Поред њих извесни ефекти
могу се претпоставити за птице дневне и ноћне
грабљивице, али њихове забележене мале
бројности и начин коришћења станишта говоре
о вероватно малом утицају. Већа монотипска и
мешовита јата врана, као и већа јата чворака и
дроздова боровњака нису бележена у критичној
висинској зони, па се и поред значајнијег
присуства представника ових врста не очекује
значајнији негативни утицај ветропарка.
- Слепи мишеви     су још мање
потенцијално угрожени летећи орга низми на
истраживаном подручју у зимско-пролећном
периоду. Бројност и активност слепих мишева
је расла са отопљавањем, због њихових
сезонских померања и тражења адекватних
дневних склоништа, али је одсуство дрвећа и
линеарних елемената вегетације пресудно за
слабо одвијање миграције на истраживаном
подручју. Представници пет врста су због тога
углавном регистровани на ободним деловима
истраживаног подручја и око села. Ови резултати
говоре о вероватном малом, готово минорном
ефекту ветропарка на фауну слепих мишева у
зимско-пролећном аспекту.
2. Концепција и пропозиције уређења
простора
Концепција
уређења
простора
у
планском обухвату је одређена на основу
техничких захтева (изградње и експлоатације)
ветроелектрана и далековода, локационих
услова, заштите непосредног окружења и,
посебно, заштите животне средине. Коцептом
плана позиција планираних објекта је измењена
у складу са условима Завода за заштиту природе
Србије, радна јединица Нови Сад (број 03-49/2
од 16.02.2010). Поступајући по претходним
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условима позиција ветроелектране на локацији 1
измештена је око 2,5 km северoзападно од насеља
Загајица на нову локацију (графичка ознака 1н),
која је позиционирана на делу кат. парцеле бр.
1405 у КО Загајица.
Претходни захтеви, у вези техничке
безбедности и заштите од буке су обезбеђени
позиционирањем ветроелектрана на удаљености
од око 850 m, односно око 1500 m  oд најближих
кућа у насељу Загајица.
Траса далековода (надземна и кабловска
деоница) постављена је изван изграђених
простора, без потребе за претходним уклањањем
или трајним измештањем постојећих објеката
инфра и супраструктуре, крчења пољопривредних
засада или значајнијег ометања активности
локалног становништва.
Са гледишта животне средине примарна
заштита је обезбеђена коришћењем локација и
траса изван заштићених објеката и простора са
природним и културним добрима, а допунска
успостављањем заштитног појаса, а на појединим
деоницама условљавањем појачане електричне
и механичке сигурности, као и минимално
дозвољених сигурносних висина и удаљености
планираних инсталација и објеката.
Концептом
уређења
простора
је
предвиђено успостављање коридора дуж
планираних далековода, и то:
- дуж надземне деонице 35(20) kV
далековода ширина коридора на подручју
Генералног плана Вршца коридора износи 6,0 m,
а на осталом делу трасе 60,0 m;
- дуж     каблиране     деонице    20    kV
далековода ширине 6,0 m.
Наведена, ширина коридора обезбеђује
просторне услове да се кроз техничку
документацију обезбеди ближе позиционирање
трасе далековода у складу са издатим условима
и могућностима прихватљивог решавања
имовинско правних односа.   Планским
решењем, позиција и регулација стубних места
далековода се одређује условно, за случај/
варијанту трасирања далековода дуж подужне
осе коридора.
Номинални напонски ниво далековода
износи 35 kV, односно 20 kV у случају
реконструкције ТС 110/35(20) kV “Вршац 1”.
У варијанти 35 kV напонског нивоа, у оквиру
грађевинске парцеле ветроелектране број 1н, на
делу кат. парцеле број 1405, предвиђена је ТС
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20/35 kV.
На локацији ветроелектрана, планским
решењем се одређују границе грађевинских
парцела ветроелектрана и оквирна позиција
градилишта са приступним путем. Планско
решење регулације грађевинских парцела
обезбеђује могућност, кроз израду техничке
документације,
ближег
позиционирања
ветроелектране са основом/темељем оквирних
димензија, пратећe инсталацијe и опреме.
3. Подлога за израду Плана
Основну подлогу за израду Плана,
односно графичко позиционирање локације
ветроелектрана, траса и појаса регулације
коридора далековода представља катастарска
ситуација издата 2010. године од стране Службе
за катастар непокретности општине Вршац.
Подлога је формирана од следећих скенираних
и геореференцираних листова катастарских
планова: К.о. Вршац (1:2500) 59-n.tif, 68-n.tif,
69-n.tif, 76-n.tif, 77-n.tif, 82-n.tif; К.о. Павлиш
(1:2880) 10001.tif; К.о.Ритишево (1:2880)
804860KZR003001-n.tif, 804860KZR004001-n.tif,
804860KZR009001-n.tif, 804860KZR012001-n.tif,
804860KZR013001-n.tif, 804860KZR15001-n.tif,
804860KZR16001-n.tif; К.о.Потпорањ (1:2880)
804851KZR001001-n.tif, 804851KZR002001-n.tif,
804851KZR003001-n.tif, 804851KZR005001-n.tif,
804851KZR006001-n.tif, 804851KZR008001-n.tif;
К.о.Загајица (1:2880) 800651KZR004001-n.tif,
800651KZR005001-n.tif, 800651KZR009001-n.tif,
800651KZR013001-n.tif, и 800651KZR014001-n.
tif.
Сви наведени катастарски планови
уведени су у AutoCAD Map 3D 2010 окружење,
у складу са Законом о планирању и изградњи
(“Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09)
и чланом 35. и 36. Правилника о садржини,
начину и поступку израде планских докумената
(“Службени гласник РС”, бр. 31/2010).
III  ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
1. Подела простора на посебне зоне
Планским решењем одређене су зоне са следећим
пропозицијама коришћења и уређења простора:
1) Простор/коридор у коме се утврђују
посебна правила коришћења и уређења у циљу
изградње, одржавања и надзора далековода
плански је дефинисан као ИЗВОЂАЧКИ
ПОЈАС. Ширинa извођачког појаса одговара
ширини успостављених коридора који дуж
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ɜɪɟɦɟ ɬɪɚʁɚʃɚ ɪɚɞɨɜɚ. ɉɪɨɫɬɨɪ ɡɚ ɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɫɬɭɛɨɜɚ ɢ ɟɥɟɤɬɪɨɦɨɧɬɚɠɧɟ ɪɚɞɨɜɟ ɫɟ
ɨɛɟɡɛɟɻɭʁɟ ɩɭɬɟɦ ɭɝɨɜɨɪɚ ɨ ɡɚɤɭɩɭ ɢɥɢ ɭɝɨɜɨɪɚ ɨ ɭɫɬɚɧɨɜʂɟʃɭ ɩɪɚɜɚ ɫɥɭɠɛɟɧɨɫɬɢ ɫɚ
ɜɥɚɫɧɢɤɨɦ ɩɨɫɥɭɠɧɨɝ ɞɨɛɪɚ.
- ɍ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨʁ ɡɨɧɢ ɫɟ, ɛɟɡ ɩɪɨɦɟɧɟ ɜɥɚɫɧɢɲɬɜɚ ɧɚɞ ɨɛɭɯɜɚʄɟɧɢɦ ɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢɦɚ ɢ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɦ ɬɪɚʁɚʃɟɦ
ɩɪɟɧɚɦɟɧɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ,
ɨɛɟɡɛɟɻɭʁɟ
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ɫɥɭɠɛɟɧɨɫɬ ɩɪɨɥɚɡɚ/ɡɚɭɡɟʄɚ ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɟ ɢɡɜɨɻɟʃɚ ɪɚɞɨɜɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ
ɜɟɬɪɨɟɥɟɤɬɪɚɧɚ ɫɚ ɩɪɚɬɟʄɨɦ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɨɦ ɢ ɨɩɪɟɦɨɦ, ɧɚɞɡɨɪ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ. ɉɪɨɫɬɨɪ ɭ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨʁ ɡɨɧɢ ɫɟ ɨɛɟɡɛɟɻɭʁɟ ɩɭɬɟɦ ɭɝɨɜɨɪɚ ɨ ɡɚɤɭɩɭ ɢɥɢ ɭɝɨɜɨɪɚ ɨ ɭɫɬɚɧɨɜʂɟʃɭ
35(20) kV далековода изван
темених
тачака
парцела.
ɩɪɚɜɚ ɫɥɭɠɛɟɧɨɫɬɢ
ɫɚ ɜɥɚɫɧɢɤɨɦ
ɩɨɫɥɭɠɧɨɝ ɞɨɛɪɚ.

деонице надземног
Генералног плана Вршца износи 60,0 (2x30,0)m,
а дуж осталог дела деонице 35(20) kV далековода
и каблираног 20 kV далековода износи 6,0 (2x3,0)
m.
2) Простор у коме се утврђују посебна
правила коришћења и уређења за потребе
изградње, одржавања и надзора ветроелектрана
дефинисан је као ГРАЂЕВИНСКА ЗОНА.
Грађевинска зона обухвата грађевинске парцеле
ветроелектрана са градилиштем и делом
приступног пута.
Спољне границе извођачког појаса и
грађевинске зоне представљају уједно и границу
планског обухвата.
2. Правила коришћења простора по
посебним зонама
Правила коришћења простора по
посебним зонама одређена су на следећи начин:
- У извођачком појасу се, без промене
постојеће намене и власништва над обухваћеним
непокретностима, обезбеђује привремено заузеђе
и привремена службеност пролаза за време
трајања радова. Простор за постављање стубова
и електромонтажне радове се обезбеђује путем
уговора о закупу или уговора о установљењу
права службености са власником послужног
добра.
- У грађевинској зони се, без промене
власништва над обухваћеним непокретностима
и са ограниченим трајањем пренамене
пољопривредног
земљишта,
обезбеђује
службеност пролаза/заузећа за потребе извођења
радова, односно постављање ветроелектрана
са пратећом инсталацијом и опремом, надзор
и одржавање. Простор у грађевинској зони се
обезбеђује путем уговора о закупу или уговора
о установљењу права службености са власником
послужног добра.
3. Правила регулације и нивелација
површина
3.1. Регулација и нивелација грађевинске
парцеле ветроелектрана
Грађевинска
парцела
планираних
ветроелектрана је одређена  на две локације, и то:
за ветроелектрану са графичком ознаком “1(н)”
у делу катастарских парцела број 1405 и 1406;
и за ветроелектрану са графичком ознаком “2”
у делу кат. парцеле бр. 1354, све у КО Загајица.
Регулација парцела је одређена у координатним
систему,
дефинисањем
карактеристичних

Графички

приказ

планског

решења

3. ɉɪɚɜɢɥɚ ɪɟɝɭɥɚɰɢʁɟ ɢ ɧɢɜɟɥɚɰɢʁɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ
границе
ветроелектрана
3.1. Ɋɟɝɭɥɚɰɢʁɚ грађевинских
ɢ ɧɢɜɟɥɚɰɢʁɚ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟпарцела
ɩɚɪɰɟɥɟ ɜɟɬɪɨɟɥɟɤɬɪɚɧɚ
ɩɚɪɰɟɥɚброј
ɩɥɚɧɢɪɚɧɢɯ
ʁɟ ɨɞɪɟɻɟɧɚ ɧɚ ɞɜɟ
ɢ ɬɨ: ɡɚ
датȽɪɚɻɟɜɢɧɫɤɚ
је у Карти
3.1.ɜɟɬɪɨɟɥɟɤɬɪɚɧɚ
и 3.2. Елементи
заɥɨɤɚɰɢʁɟ,
геодетско
ɜɟɬɪɨɟɥɟɤɬɪɚɧɭ ɫɚ ɝɪɚɮɢɱɤɨɦ ɨɡɧɚɤɨɦ "1(ɧ)" ɭ ɞɟɥɭ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɢɯ ɩɚɪɰɟɥɚ ɛɪɨʁ 1405 ɢ 1406;
обележавање
угаоних
грађевинских
ɢ ɡɚ ɜɟɬɪɨɟɥɟɤɬɪɚɧɭ ɫɚ ɝɪɚɮɢɱɤɨɦ
ɨɡɧɚɤɨɦ "2" темена
ɭ ɞɟɥɭ ɤɚɬ. ɩɚɪɰɟɥɟ
ɛɪ. 1354, ɫɜɟ ɭ ɄɈ
Ɂɚɝɚʁɢɰɚ. Ɋɟɝɭɥɚɰɢʁɚ ɩɚɪɰɟɥɚ ʁɟ ɨɞɪɟɻɟɧɚ ɭ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɧɢɦ ɫɢɫɬɟɦɭ, ɞɟɮɢɧɢɫɚʃɟɦ
парцела
дати
су
у
табели
1.
ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɬɟɦɟɧɢɯ ɬɚɱɚɤɚ ɩɚɪɰɟɥɚ.
1: ɝɪɚɧɢɰɟ
Елементи
за ɜɟɬɪɨɟɥɟɤɬɪɚɧɚ
геодетско
ȽɪɚɮɢɱɤɢТабела
ɩɪɢɤɚɡ ɩɥɚɧɫɤɨɝ ɪɟɲɟʃɚ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯ ɩɚɪɰɟɥɚ
ɞɚɬ ʁɟ
ɭ Ʉɚɪɬɢ ɛɪɨʁ 3.1. ɢ 3.2. ȿɥɟɦɟɧɬɢ ɡɚ ɝɟɨɞɟɬɫɤɨ ɨɛɟɥɟɠɚɜɚʃɟ ɭɝɚɨɧɢɯ ɬɟɦɟɧɚ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯ
обележавање
грађевинске
парцеле
ɩɚɪɰɟɥɚ ɞɚɬɢ ɫɭ ɭ ɬɚɛɟɥɢ 1.
ветроелектрана
Ɍɚɛɟɥɚ 1: ȿɥɟɦɟɧɬɢ ɡɚ ɝɟɨɞɟɬɫɤɨ ɨɛɟɥɟɠɚɜɚʃɟ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟ ɩɚɪɰɟɥɟ ɜɟɬɪɨɟɥɟɤɬɪɚɧɚ
Ƚɪɚɮɢɱɤɚ
ɨɡɧɚɤɚ
ɬɟɦɟɧɚ

Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɟ ɬɟɦɟɧɚ*

ɏ

Ƚ1.1
Ƚ1.2
Ƚ1.3
Ƚ1.4

7 518 253,5
7 518 330,0
7 518 316,0
7 518 239,4

Ƚ2.1
Ƚ2.2
Ƚ2.3
Ƚ2.4

7 518 189,1
7 518 230,5
7 518 216,5
7 518 174,9

*Gaus-Krigerova ɩɪɨʁɟɤɰɢʁɚ

Y

ɍɤɭɩɧɚ
ɩɨɜɪɲɢɧɚ
m²

ȼɟɬɪɨɟɥɟɤɬɪɚɧɚ 1(ɧ)
4 983 924.0
4 983 879,6
2.482,4
4 983 855,2
4 983 899,7
ȼɟɬɪɨɟɥɟɤɬɪɚɧɚ 2
4 983 243.6
4 983 219,5
1.341,0
4 983 195,4
4 983 219,6

Ɉɤɜɢɪɧɚ
ɤɨɬɚ
ɧɢɜɟɥɚɰɢʁɟ
m ɧ.ɦ

Ʉɚɬɚɫɬɚɪɫɤɚ
ɩɚɪɰɟɥɚ
(ɄɈ Ɂɚɝɚʁɢɰɚ)

99,6 (±0,1%)

1405-ɞɟɨ
1406-ɞɟɨ

103,0
(±0,1%)

1354-ɞɟɨ

Ɇɢɧɢɦɚɥɧɨ ɪɚɫɬɨʁɚʃɟ ɢɡɦɟɻɭ ɝɪɚɧɢɰɟ ɩɚɪɰɟɥɟ ɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟ ɥɢɧɢʁɟ ɢɡɧɨɫɢ 4,0 m.
Ɉɤɜɢɪɧɚ ɧɢɜɟɥɚɰɢɨɧɚ ɤɨɬɚ ɬɟɪɟɧɚ ɧɚ ɩɚɪɰɟɥɢ ɜɟɬɪɨɟɥɟɤɬɪɚɧɚ ɨɞɝɨɜɚɪɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɨʁ ɤɨɬɢ
ɬɟɪɟɧɚ.
растојање
између границе
3.1.1. ɄɨɥɫɤɢМинимално
ɩɪɢɫɬɭɩ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨʁ ɩɚɪɰɟɥɢ
ɜɟɬɪɨɟɥɟɤɬɪɚɧɚ
Ʉɨɥɫɤɢ
ɩɪɢɫɬɭɩ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨʁ
ɩɚɪɰɟɥɢ
ɜɟɬɪɨɟɥɟɤɬɪɚɧɚ
ɫɟ ɨɛɟɡɛɟɻɭʁɟ
парцеле и грађевинске линије износи
4,0ɤɨɪɢɲʄɟʃɟɦ
m.
ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɚɬɚɪɫɤɢɯ ɩɭɬɟɜɚ, ɚ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɩɚɪɰɟɥɟ ɜɟɬɪɨɟɥɟɤɬɪɚɧɚ ɢɧɬɟɪɧɢɦ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɦ
Оквирна
нивелациона кота терена на парцели
ɩɭɬɟɦ.
ɉɪɟɦɚ ɨɱɟɤɢɜɚɧɨɦ ɝɚɛɚɪɢɬɭ одговара
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯ
ɜɨɡɢɥɚ, ɩɥɚɧɢɪɚɧɚ
ʁɟ
ветроелектрана
постојећој
коти
ɪɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɚ ɚɬɚɪɫɤɢɯ ɩɭɬɟɜɚ, ɨɛɟɡɛɟɻɟʃɟɦ ɦɢɧ. ɲɢɪɢɧɟ ɤɨɥɨɜɨɡɚ ɨɞ 4,5 m ɫɚ ɞɜɟ
ɛɚɧɤɢɧɟ ɦɢɧ. ɲɢɪɢɧɟ 0,5 m, ʁɟɞɧɨɫɬɪɚɧɢɦ ɩɨɩɪɟɱɧɢɦ ɧɚɝɢɛɨɦ ɤɨɥɨɜɨɡɚ ɞɨ 2% ɢ ɩɨɞɭɠɧɢɦ
терена.

3.1.1. Колски приступ грађевинској
парцели ветроелектрана
Колски приступ грађевинској парцели
ветроелектрана се обезбеђује коришћењем
постојећих атарских путева, а у оквиру парцеле
ветроелектрана интерним грађевинским путем.
Према очекиваном габариту транспортних
и
грађевинских
возила,
планирана
је
рехабилитација атарских путева, обезбеђењем
мин. ширине коловоза од 4,5 m са две банкине
мин. ширине 0,5 m, једностраним попречним
нагибом коловоза до 2% и подужним нагибом до
1%. Препоручени радијус вертикалних кривина
пута, који обезбеђује пролаз вучног возила
дужине око 24 m и макс. клиренсом пода до 0,2
m, износи мин. 370 m.
У оквиру плана, типско решење
рехабилитације атарских путева дато је само
за деонице у обухвату парцеле градилишта
(Карта 3.1. и 3.2.). На осталим деоницама, изван
планског обухвата, рехабилитација атарских
путева обрадиће се посебним пројектом, у
сарадњи са надлежним држаоцем/власником
пута. Рехабилитацију атарских путева треба
извести у појасу постојеће регулације пута
као трајно решење, у смислу очувања њихове
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основне функције. У случају да је неопходно
обухватити и простор изван регулације атарских
путева, приступни пут се изводи као привремено
решење.
3.2. Регулација и нивелација градилишта
ветроелектрана
Планским решењем је одређен оквирни
обухват градилишта, које је привременог
карактера, до завршетка радова. Простор
градилишта је планиран  у окружењу грађевинске
парцеле ветроелектрана, за одлагања опреме,
8
конструктивних делова ветроелектрана и пратеће
механизације.
ɧɚɝɢɛɨɦ ɞɨ 1%. ɉɪɟɩɨɪɭɱɟɧɢ ɪɚɞɢʁɭɫ ɜɟɪɬɢɤɚɥɧɢɯ ɤɪɢɜɢɧɚ ɩɭɬɚ, ɤɨʁɢ ɨɛɟɡɛɟɻɭʁɟ ɩɪɨɥɚɡ
Граница
јеm, ɢɡɧɨɫɢ
одређена
ɜɭɱɧɨɝ ɜɨɡɢɥɚ
ɞɭɠɢɧɟ ɨɤɨ 24 m ɢградилишта
ɦɚɤɫ. ɤɥɢɪɟɧɫɨɦ ɩɨɞɚ ɞɨ 0,2
ɦɢɧ. 370 m. на
ɍ ɨɤɜɢɪɭ ветроелектране
ɩɥɚɧɚ, ɬɢɩɫɤɨ ɪɟɲɟʃɟ ɪɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɟ
ɚɬɚɪɫɤɢɯ ɩɭɬɟɜɚ ɞɚɬɨ
ʁɟ ɫɚɦɨ ɡɚ
локацији
са графичком
ознаком
ɞɟɨɧɢɰɟ ɭ ɨɛɭɯɜɚɬɭ ɩɚɪɰɟɥɟ ɝɪɚɞɢɥɢɲɬɚ (Ʉɚɪɬɚ 3.1. ɢ 3.2.). ɇɚ ɨɫɬɚɥɢɦ ɞɟɨɧɢɰɚɦɚ, ɢɡɜɚɧ
1н
у делу
парцела
1304,ɫɟ ɩɨɫɟɛɧɢɦ
1366, ɩɪɨʁɟɤɬɨɦ,
1405 ɭи
ɩɥɚɧɫɤɨɝ
ɨɛɭɯɜɚɬɚ,кат.
ɪɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɚ
ɚɬɚɪɫɤɢɯброј
ɩɭɬɟɜɚ ɨɛɪɚɞɢʄɟ
ɫɚɪɚɞʃɢ ɫɚ
ɞɪɠɚɨɰɟɦ/ɜɥɚɫɧɢɤɨɦ ɩɭɬɚ.
ɚɬɚɪɫɤɢɯ ознаком
ɩɭɬɟɜɚ ɬɪɟɛɚ
1406
и ɧɚɞɥɟɠɧɢɦ
ветроелектране
са Ɋɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɭ
графичком
ɭ ɩɨʁɚɫɭкат.
ɩɨɫɬɨʁɟʄɟ
ɪɟɝɭɥɚɰɢʁɟ ɩɭɬɚ
ɤɚɨ ɬɪɚʁɧɨ
ɪɟɲɟʃɟ,
ɭ ɫɦɢɫɥɭ ɨɱɭɜɚʃɚ
2ɢɡɜɟɫɬɢ
у
делу
парцеле
бр.
1354
и
1384,
све
уʃɢɯɨɜɟ
КО
ɨɫɧɨɜɧɟ ɮɭɧɤɰɢʁɟ. ɍ ɫɥɭɱɚʁɭ ɞɚ ʁɟ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ɨɛɭɯɜɚɬɢɬɢ ɢ ɩɪɨɫɬɨɪ ɢɡɜɚɧ ɪɟɝɭɥɚɰɢʁɟ
Загајица.
ɚɬɚɪɫɤɢɯ ɩɭɬɟɜɚ, ɩɪɢɫɬɭɩɧɢ ɩɭɬ ɫɟ ɢɡɜɨɞɢ ɤɚɨ ɩɪɢɜɪɟɦɟɧɨ ɪɟɲɟʃɟ.
Граница
градилишта
одређена
3.2. Ɋɟɝɭɥɚɰɢʁɚ
ɢ ɧɢɜɟɥɚɰɢʁɚ ɝɪɚɞɢɥɢɲɬɚ
ɜɟɬɪɨɟɥɟɤɬɪɚɧɚ је
у ɉɥɚɧɫɤɢɦ
координатним
систему,
дефинисањем
ɪɟɲɟʃɟɦ ʁɟ ɨɞɪɟɻɟɧ ɨɤɜɢɪɧɢ
ɨɛɭɯɜɚɬ ɝɪɚɞɢɥɢɲɬɚ,
ɤɨʁɟ ʁɟ ɩɪɢɜɪɟɦɟɧɨɝ
ɤɚɪɚɤɬɟɪɚ,
ɞɨ
ɡɚɜɪɲɟɬɤɚ
ɪɚɞɨɜɚ.
ɉɪɨɫɬɨɪ
ɝɪɚɞɢɥɢɲɬɚ
ʁɟ
ɩɥɚɧɢɪɚɧ
ɭ
ɨɤɪɭɠɟʃɭ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟ
карактеристичних темених тачака парцеле
ɩɚɪɰɟɥɟ ɜɟɬɪɨɟɥɟɤɬɪɚɧɚ, ɡɚ ɨɞɥɚɝɚʃɚ ɨɩɪɟɦɟ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɯ ɞɟɥɨɜɚ ɜɟɬɪɨɟɥɟɤɬɪɚɧɚ ɢ
градилишта.
ɩɪɚɬɟʄɟ ɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢʁɟ.
приказ
границеɫɚ ɝɪɚɮɢɱɤɨɦ
градилишта
ȽɪɚɧɢɰɚГрафички
ɝɪɚɞɢɥɢɲɬɚ ʁɟ ɨɞɪɟɻɟɧɚ
ɧɚ ɥɨɤɚɰɢʁɢ ɜɟɬɪɨɟɥɟɤɬɪɚɧɟ
ɨɡɧɚɤɨɦ 1ɧ
ɭ ɞɟɥɭ ɤɚɬ. ɩɚɪɰɟɥɚ ɛɪɨʁ 1304, дат
1366, 1405
ɜɟɬɪɨɟɥɟɤɬɪɚɧɟ
ɫɚ ɝɪɚɮɢɱɤɨɦ
2
ветроелектрана
јеɢ 1406
у ɢКарти
број
3.1 ɨɡɧɚɤɨɦ
и 3.2.
ɭ ɞɟɥɭ ɤɚɬ. ɩɚɪɰɟɥɟ ɛɪ. 1354 ɢ 1384, ɫɜɟ ɭ ɄɈ Ɂɚɝɚʁɢɰɚ.
Елементи
за геодетско обележавање угаоних
Ƚɪɚɧɢɰɚ ɝɪɚɞɢɥɢɲɬɚ ʁɟ ɨɞɪɟɻɟɧɚ ɭ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɧɢɦ ɫɢɫɬɟɦɭ, ɞɟɮɢɧɢɫɚʃɟɦ
темена
градилишта
дати
су у табели 2.
ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɧɢɯ
ɬɟɦɟɧɢɯ ɬɚɱɚɤɚ ɩɚɪɰɟɥɟ
ɝɪɚɞɢɥɢɲɬɚ.
ȽɪɚɮɢɱɤɢТабела
ɩɪɢɤɚɡ ɝɪɚɧɢɰɟ 2:
ɝɪɚɞɢɥɢɲɬɚ
ɜɟɬɪɨɟɥɟɤɬɪɚɧɚ ɞɚɬ ʁɟза
ɭ Ʉɚɪɬɢгеодетско
ɛɪɨʁ 3.1 ɢ 3.2.
Елементи
ȿɥɟɦɟɧɬɢ ɡɚ ɝɟɨɞɟɬɫɤɨ ɨɛɟɥɟɠɚɜɚʃɟ ɭɝɚɨɧɢɯ ɬɟɦɟɧɚ ɝɪɚɞɢɥɢɲɬɚ ɞɚɬɢ ɫɭ ɭ ɬɚɛɟɥɢ 2.
обележавање градилишта ветроелектрана
Ɍɚɛɟɥɚ 2: ȿɥɟɦɟɧɬɢ ɡɚ ɝɟɨɞɟɬɫɤɨ ɨɛɟɥɟɠɚɜɚʃɟ ɝɪɚɞɢɥɢɲɬɚ ɜɟɬɪɨɟɥɟɤɬɪɚɧɚ
Ʉɚɬɚɫɬɚɪ.
Ƚɪɚɮɢɱɤɚ
Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɟ ɬɟɦɟɧɚ*
ɉɨɜɪɲɢɧɚ
ɩɚɪɰɟɥɚ
ɨɡɧɚɤɚ
m²
ɏ
Y
(ɄɈ Ɂɚɝɚʁɢɰɚ)
ɬɟɦɟɧɚ
ȼɟɬɪɨɟɥɟɤɬɪɚɧɚ 1ɧ
1304-ɞɟɨ
Ƚ.1.1
7 518 261,5
4 983 937.8
2.298,3
1366-ɞɟɨ
Ƚ.1.2
7 518 338,3
4 983 893,0
1405-ɞɟɨ
Ƚ.1.3
7 518 307,8
4 983 841,5
1406-ɞɟɨ
Ƚ.1.4
7 518 231,4
4 983 885,9
ȼɟɬɪɨɟɥɟɤɬɪɚɧɚ 2
Ƚ.2.1
7 518 186,4
4 983 252,4
1354-ɞɟɨ
Ƚ.2.2
7 518 238,8
4 983 221,7
1384-ɞɟɨ
3.709,6
Ƚ.2.3
7 518 193,2
4 983 144,2
Ƚ.2.4
7 518 140,6
4 983 174,7

*Gaus-Krigerova projekcija

ɍɪɟɻɟʃɟ ɝɪɚɞɢɥɢɲɬɚ ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɧɢɜɟɥɚɰɢʁɭ ɬɟɪɟɧɚ ɫɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɢɦ ɩɚɞɨɦ ɞɨ 1%, ɤɚɨ ɢ

ɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɩɪɢɜɪɟɦɟɧɟ
ɩɨɞɥɨɝɟ, ɤɨʁɚ ɧɚ
ɩɨɡɢɰɢʁɢ ɤɪɚɧɚнивелацију
(ɦɨɧɬɚɠɧɟ ɞɢɡɚɥɢɰɟ) терена
ɨɛɟɡɛɟɻɭʁɟ
Уређење
градилишта
обухвата
ɧɨɫɢɜɨɫɬ ɨɞ ɨɤɨ 1000ɤɇ/m2 .
са максималним
падом
доɝɪɚɞɢɥɢɲɬɚ
1%, као
и ɭпостављање
ɉɨ ɡɚɜɪɲɟɬɤɭ ɪɚɞɨɜɚ, ɡɟɦʂɢɲɬɟ
ɭ ɨɛɭɯɜɚɬɭ
ɫɟ ɜɪɚʄɚ
ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ ɫɬɚʃɟ.
привремене
подлоге,
која
на
позицији
крана
3.3. Ɋɟɝɭɥɚɰɢʁɚ ɢ ɧɢɜɟɥɚɰɢʁɚ ɤɨɪɢɞɨɪɚ ɞɚɥɟɤɨɜɨɞɚ
(монтажне
дизалице)
обезбеђује
носивост
од
око
Ʉɨɪɢɞɨɪ ɞɚɥɟɤɨɜɨɞɚ ʁɟ ɨɞɪɟɻɟɧ ɝɪɚɮɢɱɤɢ ɢ ɩɨɩɢɫɨɦ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɚ ɬɟɦɟɧɚ (T-ɧɚɞɡɟɦɧɚ
ɞɟɨɧɢɰɚ, k-ɤɚɛɥɢɪɚɧɚ .ɞɟɨɧɢɰɚ) ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɬɚɱɚɤɚ ɯɨɪɢɡɨɧɬɚɥɧɨɝ ɩɪɟɥɨɦɚ ɩɨɞɭɠɧɟ ɨɫɟ
1000кН/m2
ɤɨɪɢɞɨɪɚ.
ПоȽɪɚɮɢɱɤɢ
завршетку
радова, земљиште у обухвату
ɩɪɢɤɚɡ ɤɨɪɢɞɨɪɚ ɞɚɥɟɤɨɜɨɞɚ ɢ ɩɨɥɨɠɚʁɚ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɬɟɦɟɧɚ ɞɚɬ ʁɟ ɭ
градилишта
се
враћа
у претходно стање.
Ʉɚɪɬɢ ɛɪɨʁ 2. ɥɢɫɬɨɜɢ 1-6.
ɡɚ ɝɟɨɞɟɬɫɤɨ ɨɛɟɥɟɠɚɜɚʃɟиɤɨɪɢɞɨɪɚ
ɞɚɥɟɤɨɜɨɞɚ ɞɚɬɢ ɫɭ ɭ ɬɚɛɟɥɢ
3.
3.3.ȿɥɟɦɟɧɬɢРегулација
нивелација
коридора
далековода
Коридор далековода је одређен графички и
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пописом координата темена (T-надземна деоница,
k-каблирана деоница) карактеристичних тачака
хоризонталног прелома подужне осе коридора.
Графички приказ коридора далековода
и положаја карактеристичних темена дат је у
Карти број 2. листови 1-6.
Елементи за геодетско обележавање  
коридора далековода дати су у табели 3.  
Табела 3:   Елементи за геодетско обележавање9
коридора далековода
Ɍɚɛɟɥɚ 3: ȿɥɟɦɟɧɬɢ ɡɚ ɝɟɨɞɟɬɫɤɨ ɨɛɟɥɟɠɚɜɚʃɟ ɤɨɪɢɞɨɪɚ ɞɚɥɟɤɨɜɨɞɚ
Ƚɪɚɮɢɱɤɚ
Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɟ ɬɟɦɟɧɚ*
Ⱦɭɠɢɧɚ/ɤɭɦɭɥɚɬɢɜɧɨ
ɨɡɧɚɤɚ
(m)
X
Y
ɬɟɦɟɧɚ
Ʉɚɛɥɢɪɚɧɚ ɞɟɨɧɢɰɚ Ⱦȼ 20 kV: ȼɟɬ.1(ɧ) – ȼɟɬ.2
ȼɟɬ.1(ɧ)
7 518 282,63 4 983 885,49
0,0
ɤ1
7 518 309,95 4 983 868,52
32,2
ɤ2
7 517 997,75 4 983 346,54
651,95
ȼɟɬ.2
7 518 211,50 4 983 214,45
895.44
Ʉɚɛɥɢɪɚɧɚ ɞɟɨɧɢɰɚ Ⱦȼ 20 kV: ȼɟɬ.1(ɧ) –Ɍ.1
ȼɟɬ.1(ɧ)
7 518 282,63 4 983 885,49
0,0
Ɍ1
7 518 285,93 4 983 916,45
31,13
ɇɚɞɡɟɦɧɚ ɞɟɨɧɢɰɚ Ⱦȼ 35(20) kV :Ɍ.1 –Ɍɋ 110/35(20) kV "ȼɪɲɚɰ 1"
Ɍ1
7 518 285,93 4 983 916,45
0,0
Ɍ2
7 518 583,66 4 986 709,08
2.800,44
Ɍ3
7 520 374,38 4 988 235,32
5153,49
Ɍ4
7 521 822,18 4 992 945,03
10.077,49
Ɍ5
7 521 481,16 4 994 158,68
12.220,52
Ɍ6
7 521 429,97 4 994 330,70
13.339,95
Ɍ7
7 521 228,43 4 995 004,25
13.670,95
*Gaus-Krigerova ɩɪɨʁɟɤɰɢʁɚ

Ⱦɭɠɢɧɚ ɞɟɨɧɢɰɟ
(m)

0,0
32,2
619,75
243,49

31,13
0,0
2.800,44
2.353,05
4.924,00
2.143,03
1119,43
331,00

ɇɢɜɟɥɚɰɢʁɚ ɨɫɧɨɜɟ ɞɚɥɟɤɨɜɨɞɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɜɢɫɢɧɚ ɧɚɞɡɟɦɧɨɝ ɞɟɥɚ ɨɫɧɨɜɟ ɬɟɦɟʂɚ ɨɞ ɦɢɧ.
0,3 m ɭɬɜɪɻɭʁɟ ɩɪɟɦɚ ɤɨɬɢ ɬɟɪɟɧɚ. ȼɢɫɢɧɫɤɚ ɧɢɜɟɥɚɰɢʁɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɜɢɫɢɧɚ ɫɬɭɛɚ ɞɚɥɟɤɨɜɨɞɚ
ɫɟ ɭɬɜɪɻɭʁɟ ɬɟɯɧɢɱɤɢɦ ɩɪɨʁɟɤɬɨɦ ɩɪɟɦɚ ɬɟɯɧɢɱɤɢɦ ɩɪɨɩɢɫɢɦɚ ɢ ɭɫɥɨɜɢɦɚ ɨɛɟɡɛɟɻɟʃɚ
ɫɢɝɭɪɧɨɫɧɢɯ ɜɢɫɢɧɚ ɢ ɭɞɚʂɟɧɨɫɬɢ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɟ ɞɚɥɟɤɨɜɨɞɚ.
ɉɨɞɡɟɦɧɚ ɧɢɜɟɥɚɰɢʁɚ ɤɚɛɥɨɜɫɤɟ ɞɟɨɧɢɰɟ, ɭɬɜɪɻɭʁɟ ɫɟ ɩɪɟɦɚ ɤɨɬɢ ɬɟɪɟɧɚ ɧɚ ɦɢɧ. ɞɭɛɢɧɢ
ɨɞ 0,9 m ɤɨɞ ɭɤɪɲɬɚʃɚ ɢɥɢ ɜɨɻɟʃɚ ɭ ɩɪɨɮɢɥɭ ɚɬɚɪɫɤɢɯ ɩɭɬɟɜɚ ɢ 0,7-0,8 m ɢɡɜɚɧ ɪɟɝɭɥɚɰɢʁɟ
ɚɬɚɪɫɤɢɯ ɩɭɬɟɜɚ ɢ ɧɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨm ɡɟɦʂɢɲɬɭ.

Нивелација основе далековода, односно
висина надземног дела основе темеља од  мин.
0,3 m утврђује према коти терена. Висинска
нивелација, односно висина стуба далековода се
3.3.1. Ɏɨɪɦɢɪɚʃɟ
ɩɚɪɰɟɥɚ ɡɚ ɫɬɭɛɧɚ пројектом
ɦɟɫɬɚ ɞɚɥɟɤɨɜɨɞɚ према техничким
утврђује
техничким
ɉɚɪɰɟɥɟ ɫɬɭɛɧɢɯ ɦɟɫɬɚ 35(20) kV ɞɚɥɟɤɨɜɨɞɚ ɫɟ ɮɨɪɦɢɪɚʁɭ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɪɟɝɭɥɚɰɢʁɟ
прописима
и условима
обезбеђења
ɢɡɜɨɻɚɱɤɨɝ ɩɨʁɚɫɚ. ɉɚɪɰɟɥɟ,
ɩɨ ɩɪɚɜɢɥɭ, ɢɦɚʁɭ
ɨɛɥɢɤ ɤɜɚɞɪɚɬɚ ɫɚсигурносних
ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɢɦ, ɩɥɚɧɫɤɢ
ɦɨɝɭʄɢɦ, ɞɢɦɟɧɡɢʁɚɦɚ ɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɟ ɩɚɪɰɟɥɟ ɨɞ 6,0 m ɯ 6,0 m ɢɥɢ 36 m² ɩɨ ɫɬɭɛɧɨɦ ɦɟɫɬɭ.
висина
и
удаљености
инсталације
далековода.
ɉɥɚɧɫɤɢ ɦɚɤɫɢɦɭɦ ɨɛɟɡɛɟɻɭʁɟ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɨɝ ɢɡɛɨɪɚ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟɝ ɬɢɩɚ ɫɬɭɛɚ,
ɫɚ ɦɚʃɨɦ ɩɨɜɪɲɢɧɨɦ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟ
ɨɫɧɨɜɟ ɫɬɭɛɚ.
Подземна
нивелација
кабловске деонице,
ɉɥɚɧɫɤɢɦ ɪɟɲɟʃɟɦ, ɭ ɜɚɪɢʁɚɧɬɢ ɬɪɚɫɢɪɚʃɚ ɞɚɥɟɤɨɜɨɞɚ ɞɭɠ ɩɨɞɭɠɧɟ ɨɫɟ
утврђује
се
према
коти
терена
на мин. дубини
ɤɨɪɢɞɨɪɚ/ɢɡɜɨɻɚɱɤɨɝ ɩɨʁɚɫɚ, ɩɨɡɢɰɢʁɟ ɫɬɭɛɚ ɞɚɥɟɤɨɜɨɞɚ ɫɭ ɨɞɪɟɻɟɧɟ ɝɪɚɮɢɱɤɢ ɧɚ
ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɨʁ
ɫɢɬɭɚɰɢʁɢ
2, ɥɢɫɬɨɜɢ 1-6).или
ɋɩɢɫɚɤ вођења
ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɢɯ ɩɚɪɰɟɥɚ
ɧɚ ɤɨʁɢɦɚ ʁɟ
од
0,9 m
код (Ʉɚɪɬɚ
укрштања
у профилу
ɦɨɝɭʄɟ ɮɨɪɦɢɪɚʃɟ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯ ɩɚɪɰɟɥɚ ɡɚ ɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɫɬɭɛɚ ɞɚɥɟɤɨɜɨɞɚ ɞɚɬ ʁɟ ɭ ɬɚɛɟɥɢ
атарских
путева и 0,7-0,8 m изван регулације
4.
Ɍɚɛɟɥɚ 4: ɉɨɩɢɫ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɢɯ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɚ ɩɚɪɰɟɥɚ ɫɬɭɛɚ
атарских
путеваɩɚɪɰɟɥɚиɧɚ ɤɨʁɢɦɚ
наɫɟ ɮɨɪɦɢɪɚ
пољопривредноm
ɞɚɥɟɤɨɜɨɞɚ
земљишту.
Ƚɪɚɮ.
Ƚɪɚɮ.
Ȼɪɨʁ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɟ
Ȼɪɨʁ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɟ
ɇɚɫɬɚɥɚ
ɇɚɫɬɚɥɚ
ɨɡɧɚɤɚ
ɨɡɧɚɤɚ
3.3.1.
парцела
за стубна
места
ɩɨɜɪɲɢɧɚ Формирање
ɩɨɜɪɲɢɧɚ
ɩɚɪɰɟɥɟ/ɄɈ
ɩɚɪɰɟɥɟ/ɄɈ
ɫɬɭɛɚ
ɫɬɭɛɚ
1247/1-ɞɟɨ,
далековода
1304-ɞɟɨ, ɄɈ Ɂɚɝɚʁɢɰɚ
Nº 41
ɦɚɯ. 36 m²
Nº1
ɦɚɯ. 36 m²
ɄɈ Ɋɢɬɢɲɟɜɨ
1237-ɞɟɨ, се
Парцеле
стубних
kV
далековода
1300-ɞɟɨ,места
ɄɈ Ɂɚɝɚʁɢɰɚ 35(20)
Nº2
ɦɚɯ. 36 m²
Nº 42
ɦɚɯ.36 m²
ɄɈ Ɋɢɬɢɲɟɜɨ
1232-ɞɟɨ,
формирају
у оквиру
регулације
извођачког
појаса.
1293-ɞɟɨ, ɄɈ Ɂɚɝɚʁɢɰɚ
Nº3
ɦɚɯ. 36 m²
Nº 43
ɦɚɯ. 36 m²
ɄɈ Ɋɢɬɢɲɟɜɨ
Парцеле, по правилу, имају облик квадрата са
максималним, плански могућим, димензијама
појединачне парцеле од 6,0 m х 6,0 m или 36 m²
по стубном месту. Плански максимум обезбеђује
могућност инвестиционог избора одговарајућег
типа стуба, са мањом површином грађевинске
основе стуба.
Планским решењем, у варијанти
трасирања далековода дуж подужне осе коридора/

Ɍ5
Ɍ6
Ɍ7

7 521 481,16
7 521 429,97
7 521 228,43

*Gaus-Krigerova ɩɪɨʁɟɤɰɢʁɚ

4 994 158,68
4 994 330,70
4 995 004,25

12.220,52
13.339,95
13.670,95

2.143,03
1119,43
331,00

ɇɢɜɟɥɚɰɢʁɚ ɨɫɧɨɜɟ ɞɚɥɟɤɨɜɨɞɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɜɢɫɢɧɚ ɧɚɞɡɟɦɧɨɝ ɞɟɥɚ ɨɫɧɨɜɟ ɬɟɦɟʂɚ ɨɞ ɦɢɧ.

Ƚɪɚɮ.
ɨɡɧɚɤɚ
ɫɬɭɛɚ

ɇɚɫɬɚɥɚ
ɩɨɜɪɲɢɧɚ

Ȼɪɨʁ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɟ
ɩɚɪɰɟɥɟ/ɄɈ

Ƚɪɚɮ.
ɨɡɧɚɤɚ
ɫɬɭɛɚ

ɇɚɫɬɚɥɚ
ɩɨɜɪɲɢɧɚ

Nº 35

ɦɚɯ. 36 m²

ɄɈ Ɋɢɬɢɲɟɜɨ
1476-ɞɟɨ,
ɄɈ Ɋɢɬɢɲɟɜɨ
1474-ɞɟɨ,
ɄɈ Ɋɢɬɢɲɟɜɨ
1472-ɞɟɨ,
ɄɈ Ɋɢɬɢɲɟɜɨ
1270-ɞɟɨ,
ɄɈ Ɋɢɬɢɲɟɜɨ
1260/1-ɞɟɨ,
ɄɈ Ɋɢɬɢɲɟɜɨ

Nº 74

ɦɚɯ. 36 m²

0,3 m ɭɬɜɪɻɭʁɟ ɩɪɟɦɚ ɤɨɬɢ ɬɟɪɟɧɚ. ȼɢɫɢɧɫɤɚ
ɧɢɜɟɥɚɰɢʁɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɜɢɫɢɧɚ
ɫɬɭɛɚ ɞɚɥɟɤɨɜɨɞɚ
196
SLU@BENI
LIST
OP[TINE VR[AC BR.1486/1-ɞɟɨ,
9/2010
ɫɟ ɭɬɜɪɻɭʁɟ ɬɟɯɧɢɱɤɢɦ ɩɪɨʁɟɤɬɨɦ ɩɪɟɦɚ ɬɟɯɧɢɱɤɢɦ ɩɪɨɩɢɫɢɦɚ ɢ ɭɫɥɨɜɢɦɚ ɨɛɟɡɛɟɻɟʃɚ
ɫɢɝɭɪɧɨɫɧɢɯ ɜɢɫɢɧɚ ɢ ɭɞɚʂɟɧɨɫɬɢ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɟ ɞɚɥɟɤɨɜɨɞɚ.
ɉɨɞɡɟɦɧɚ ɧɢɜɟɥɚɰɢʁɚ ɤɚɛɥɨɜɫɤɟ ɞɟɨɧɢɰɟ, ɭɬɜɪɻɭʁɟ ɫɟ ɩɪɟɦɚ ɤɨɬɢ ɬɟɪɟɧɚ ɧɚ ɦɢɧ. ɞɭɛɢɧɢ
ɨɞ 0,9 m ɤɨɞ ɭɤɪɲɬɚʃɚ ɢɥɢ ɜɨɻɟʃɚ ɭ ɩɪɨɮɢɥɭ ɚɬɚɪɫɤɢɯ ɩɭɬɟɜɚ ɢ 0,7-0,8 m ɢɡɜɚɧ ɪɟɝɭɥɚɰɢʁɟ
ɚɬɚɪɫɤɢɯ ɩɭɬɟɜɚ ɢ ɧɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨm ɡɟɦʂɢɲɬɭ.

извођачког појаса, позиције стуба далековода су
одређене графички на катастарској ситуацији
3.3.1. Ɏɨɪɦɢɪɚʃɟ ɩɚɪɰɟɥɚ ɡɚ ɫɬɭɛɧɚ ɦɟɫɬɚ ɞɚɥɟɤɨɜɨɞɚ
(Карта
2, листови 1-6). Списак катастарских
ɉɚɪɰɟɥɟ ɫɬɭɛɧɢɯ ɦɟɫɬɚ 35(20) kV ɞɚɥɟɤɨɜɨɞɚ ɫɟ ɮɨɪɦɢɪɚʁɭ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɪɟɝɭɥɚɰɢʁɟ
парцела
је ɨɛɥɢɤмогуће
формирање
ɢɡɜɨɻɚɱɤɨɝ ɩɨʁɚɫɚ. на
ɉɚɪɰɟɥɟ,којима
ɩɨ ɩɪɚɜɢɥɭ, ɢɦɚʁɭ
ɤɜɚɞɪɚɬɚ ɫɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɢɦ,
ɩɥɚɧɫɤɢ
ɦɨɝɭʄɢɦ, ɞɢɦɟɧɡɢʁɚɦɚ ɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɟ ɩɚɪɰɟɥɟ ɨɞ 6,0 m ɯ 6,0 m ɢɥɢ 36 m² ɩɨ ɫɬɭɛɧɨɦ ɦɟɫɬɭ.
грађевинских
парцела
за
постављање
стуба
ɉɥɚɧɫɤɢ ɦɚɤɫɢɦɭɦ ɨɛɟɡɛɟɻɭʁɟ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɨɝ ɢɡɛɨɪɚ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟɝ ɬɢɩɚ ɫɬɭɛɚ,
ɫɚ ɦɚʃɨɦ ɩɨɜɪɲɢɧɨɦ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟ ɨɫɧɨɜɟ ɫɬɭɛɚ.
далековода
дат је у табели 4.
ɉɥɚɧɫɤɢɦ ɪɟɲɟʃɟɦ, ɭ ɜɚɪɢʁɚɧɬɢ ɬɪɚɫɢɪɚʃɚ ɞɚɥɟɤɨɜɨɞɚ ɞɭɠ ɩɨɞɭɠɧɟ ɨɫɟ
Табела
4: ɩɨʁɚɫɚ,
Попис
парцела
ɤɨɪɢɞɨɪɚ/ɢɡɜɨɻɚɱɤɨɝ
ɩɨɡɢɰɢʁɟкатастарских
ɫɬɭɛɚ ɞɚɥɟɤɨɜɨɞɚ ɫɭ ɨɞɪɟɻɟɧɟ
ɝɪɚɮɢɱɤɢ на
ɧɚ
ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɨʁ ɫɢɬɭɚɰɢʁɢ (Ʉɚɪɬɚ 2, ɥɢɫɬɨɜɢ 1-6). ɋɩɢɫɚɤ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɢɯ ɩɚɪɰɟɥɚ ɧɚ ɤɨʁɢɦɚ ʁɟ
којима
се
формира
грађевинска
парцела
стуба
ɦɨɝɭʄɟ ɮɨɪɦɢɪɚʃɟ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯ ɩɚɪɰɟɥɚ ɡɚ ɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɫɬɭɛɚ ɞɚɥɟɤɨɜɨɞɚ ɞɚɬ ʁɟ ɭ ɬɚɛɟɥɢ
4.
далековода
Ɍɚɛɟɥɚ 4: ɉɨɩɢɫ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɢɯ ɩɚɪɰɟɥɚ ɧɚ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɮɨɪɦɢɪɚ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɚ ɩɚɪɰɟɥɚ ɫɬɭɛɚ
ɞɚɥɟɤɨɜɨɞɚ
Ƚɪɚɮ.
ɨɡɧɚɤɚ
ɫɬɭɛɚ

ɇɚɫɬɚɥɚ
ɩɨɜɪɲɢɧɚ

Ȼɪɨʁ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɟ
ɩɚɪɰɟɥɟ/ɄɈ

Ƚɪɚɮ.
ɨɡɧɚɤɚ
ɫɬɭɛɚ

ɇɚɫɬɚɥɚ
ɩɨɜɪɲɢɧɚ

Nº1

ɦɚɯ. 36 m²

1304-ɞɟɨ, ɄɈ Ɂɚɝɚʁɢɰɚ

Nº 41

ɦɚɯ. 36 m²

Nº2
Ƚɪɚɮ.
ɨɡɧɚɤɚ
Nº3
ɫɬɭɛɚ

ɦɚɯ. 36 m²
ɇɚɫɬɚɥɚ
ɩɨɜɪɲɢɧɚ
ɦɚɯ.
36 m²

1300-ɞɟɨ, ɄɈ Ɂɚɝɚʁɢɰɚ
Ȼɪɨʁ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɟ
ɩɚɪɰɟɥɟ/ɄɈ
1293-ɞɟɨ,
ɄɈ Ɂɚɝɚʁɢɰɚ

ɦɚɯ.36 m²
ɇɚɫɬɚɥɚ
ɩɨɜɪɲɢɧɚ
ɦɚɯ. 36 m²

Nº4

ɦɚɯ. 36 m²

Nº5

ɦɚɯ. 36 m²

1286/2-ɞɟɨ,
ɄɈ Ɂɚɝɚʁɢɰɚ
1282/1- ɞɟɨ,
ɄɈ Ɂɚɝɚʁɢɰɚ

Nº 42
Ƚɪɚɮ.
ɨɡɧɚɤɚ
Nº 43
ɫɬɭɛɚ

Nº6

ɦɚɯ. 36 m²

1276- ɞɟɨ, ɄɈ Ɂɚɝɚʁɢɰɚ

Nº7

ɦɚɯ. 36 m²

Nº 8

ɦɚɯ. 36 m²

Nº9

ɦɚɯ.36 m²

Nº10

ɦɚɯ. 36 m²

Nº11

ɦɚɯ.36 m²

Nº12

ɦɚɯ. 36 m²

Nº13

ɦɚɯ.36 m²

Nº 14

ɦɚɯ. 36 m²

Nº 15

ɦɚɯ.36 m²

Nº 16

ɦɚɯ. 36 m²

Nº 17

ɦɚɯ.36 m²

Nº 18- Nº
19
Nº 20- Nº
21

ɦɚɯ.2ɯ36 m²

1120/2- ɞɟɨ,
ɄɈ Ɂɚɝɚʁɢɰɚ
942/2-ɞɟɨ,
ɄɈ ɉɨɬɩɨɪɚʃ
939/1-ɞɟɨ,
ɄɈ ɉɨɬɩɨɪɚʃ
954-ɞɟɨ,
ɄɈ ɉɨɬɩɨɪɚʃ
958-ɞɟɨ,
ɄɈ ɉɨɬɩɨɪɚʃ
962/1-ɞɟɨ,
ɄɈ ɉɨɬɩɨɪɚʃ
1000/3-ɞɟɨ,
ɄɈ ɉɨɬɩɨɪɚʃ
998/1-ɞɟɨ,
ɄɈ ɉɨɬɩɨɪɚʃ
991/3-ɞɟɨ,
ɄɈ ɉɨɬɩɨɪɚʃ
990-ɞɟɨ,
ɄɈ ɉɨɬɩɨɪɚʃ
2016-ɞɟɨ,
ɄɈ Ɋɢɬɢɲɟɜɨ
2015-ɞɟɨ,
ɄɈ Ɋɢɬɢɲɟɜɨ
1918-ɞɟɨ,
ɄɈ Ɋɢɬɢɲɟɜɨ
1562-ɞɟɨ,
ɄɈ Ɋɢɬɢɲɟɜɨ
256-ɞɟɨ,
ɄɈ ɉɨɬɩɨɪɚʃ
265-ɞɟɨ,
ɄɈ ɉɨɬɩɨɪɚʃ
267/1-ɞɟɨ,
ɄɈ ɉɨɬɩɨɪɚʃ
269-ɞɟɨ,
ɄɈ ɉɨɬɩɨɪɚʃ
275-ɞɟɨ,
ɄɈ ɉɨɬɩɨɪɚʃ
276-ɞɟɨ,
ɄɈ ɉɨɬɩɨɪɚʃ
277/4-ɞɟɨ,
ɄɈ ɉɨɬɩɨɪɚʃ
1532-ɞɟɨ,
ɄɈ Ɋɢɬɢɲɟɜɨ
1529/1-ɞɟɨ,
ɄɈ Ɋɢɬɢɲɟɜɨ
1518-ɞɟɨ,
ɄɈ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɟ
Ɋɢɬɢɲɟɜɨ
Ȼɪɨʁ
1505-ɞɟɨ,
ɩɚɪɰɟɥɟ/ɄɈ
ɄɈ Ɋɢɬɢɲɟɜɨ
1486/1-ɞɟɨ,
ɄɈ Ɋɢɬɢɲɟɜɨ
1476-ɞɟɨ,
ɄɈ Ɋɢɬɢɲɟɜɨ
1474-ɞɟɨ,
ɄɈ Ɋɢɬɢɲɟɜɨ
1472-ɞɟɨ,
ɄɈ Ɋɢɬɢɲɟɜɨ
1270-ɞɟɨ,
ɄɈ Ɋɢɬɢɲɟɜɨ
1260/1-ɞɟɨ,
ɄɈ Ɋɢɬɢɲɟɜɨ

Nº 44

ɦɚɯ.36 m²

Nº 45

ɦɚɯ. 36 m²

Nº 46

ɦɚɯ.36 m²

Nº 47

ɦɚɯ. 36 m²

Nº 48

ɦɚɯ.36 m²

Nº 49

ɦɚɯ. 36 m²

Nº 50

ɦɚɯ. 36 m²

Nº 51

ɦɚɯ.36 m²

Nº 52

ɦɚɯ. 36 m²

Nº 53

ɦɚɯ.36 m²

Nº 54

ɦɚɯ. 36 m²

Nº 55

ɦɚɯ.36 m²

Nº 56

ɦɚɯ. 36 m²

Nº 57

ɦɚɯ. 36 m²

Nº 58

ɦɚɯ.36 m²

Ȼɪɨʁ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɟ
ɩɚɪɰɟɥɟ/ɄɈ
1247/1-ɞɟɨ,
ɄɈ Ɋɢɬɢɲɟɜɨ
1237-ɞɟɨ,
ɄɈɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɟ
Ɋɢɬɢɲɟɜɨ
Ȼɪɨʁ
1232-ɞɟɨ,
ɩɚɪɰɟɥɟ/ɄɈ
ɄɈ Ɋɢɬɢɲɟɜɨ
1227-ɞɟɨ,
ɄɈ Ɋɢɬɢɲɟɜɨ
1224-ɞɟɨ,
ɄɈ Ɋɢɬɢɲɟɜɨ
1218/1-ɞɟɨ,
ɄɈ Ɋɢɬɢɲɟɜɨ
1121/1-ɞɟɨ,
ɄɈ Ɋɢɬɢɲɟɜɨ
1099/1-ɞɟɨ,
ɄɈ Ɋɢɬɢɲɟɜɨ
1078/1-ɞɟɨ,
ɄɈ Ɋɢɬɢɲɟɜɨ
1065/1-ɞɟɨ,
ɄɈ Ɋɢɬɢɲɟɜɨ
1050-ɞɟɨ,
ɄɈ Ɋɢɬɢɲɟɜɨ
1042-ɞɟɨ,
ɄɈ Ɋɢɬɢɲɟɜɨ
1032-ɞɟɨ,
ɄɈ Ɋɢɬɢɲɟɜɨ
1023-ɞɟɨ,
ɄɈ Ɋɢɬɢɲɟɜɨ
1017-ɞɟɨ,
ɄɈ Ɋɢɬɢɲɟɜɨ
1013-ɞɟɨ,
ɄɈ Ɋɢɬɢɲɟɜɨ
1968/1-ɞɟɨ,
ɄɈ ɉɚɜɥɢɲ
25130-ɞɟɨ,
ɄɈ ȼɪɲɚɰ

10

ȼɪɲɚɰ 25128-ɞɟɨ,
ɄɈ ȼɪɲɚɰ
1426/1-ɞɟɨ,
Nº 22
ɦɚɯ. 36 m²
Nº 60
ɦɚɯ.36 m²
ɄɈ ɉɚɜɥɢɲ
1414-ɞɟɨ,
Nº 23
ɦɚɯ. 36 m²
Nº 62
ɦɚɯ.36 m²
ɄɈ ɉɚɜɥɢɲ
1201/4-ɞɟɨ,
Nº 63- Nº
Nº 24
ɦɚɯ.36 m²
ɦɚɯ.2ɯ36 m²
ɄɈ ɉɚɜɥɢɲ
64
1201/6-ɞɟɨ,
Nº 25
ɦɚɯ. 36 m²
Nº 65
ɦɚɯ. 36 m²
ɄɈ ɉɚɜɥɢɲ
1203/1-ɞɟɨ,
Nº 26
ɦɚɯ.36 m²
Nº 66
ɦɚɯ.36 m²
ɄɈ ɉɚɜɥɢɲ
1205/2-ɞɟɨ,
Nº 27
ɦɚɯ. 36 m²
Nº 66ɚ
ɦɚɯ. 36 m²
ɄɈ ɉɚɜɥɢɲ
1196/1-ɞɟɨ,
Nº 28
ɦɚɯ.36 m²
Nº 67
ɦɚɯ.36 m²
ɄɈ ɉɚɜɥɢɲ
1195-ɞɟɨ,
Nº 29- Nº
ɦɚɯ.2ɯ36 m²
Nº 68
ɦɚɯ. 36 m²
ɄɈ ɉɚɜɥɢɲ
30
1187-ɞɟɨ,
Nº 31
ɦɚɯ. 36 m²
Nº 70
ɦɚɯ. 36 m²
ɄɈ ɉɚɜɥɢɲ
11
18478-ɞɟɨ,
Nº 32
ɦɚɯ.36 m²
Nº 71
ɦɚɯ.36 m²
ɄɈ ȼɪɲɚɰ
18458-ɞɟɨ,
Nº 33
ɦɚɯ. 36 m²
Nº 72
ɦɚɯ. 36 m²
ɄɈɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɟ
ȼɪɲɚɰ
Ƚɪɚɮ.
Ƚɪɚɮ.
Ȼɪɨʁ
ɇɚɫɬɚɥɚ
ɇɚɫɬɚɥɚ
ɨɡɧɚɤɚ
ɨɡɧɚɤɚ
18445-ɞɟɨ,
ɩɨɜɪɲɢɧɚ
ɩɨɜɪɲɢɧɚ
ɩɚɪɰɟɥɟ/ɄɈ
Nº
34
ɦɚɯ.36
m²
Nº
73
ɦɚɯ.36
m²
ɫɬɭɛɚ
ɫɬɭɛɚ
ɄɈ ȼɪɲɚɰ
18430-ɞɟɨ,
Nº 35
ɦɚɯ. 36 m²
Nº 74
ɦɚɯ. 36 m²
ɄɈ ȼɪɲɚɰ
18414-ɞɟɨ,
Nº 36
ɦɚɯ.36 m²
Nº 75
ɦɚɯ.36 m²
ɄɈ ȼɪɲɚɰ
18400-ɞɟɨ,
Nº 37
ɦɚɯ. 36 m²
Nº 76
ɦɚɯ. 36 m²
ɄɈ ȼɪɲɚɰ
18381-ɞɟɨ,
Nº 38
ɦɚɯ.36 m²
Nº 77
ɦɚɯ.36 m²
ɄɈ ȼɪɲɚɰ
18359/1-ɞɟɨ,
Nº 39
ɦɚɯ. 36 m²
Nº 78
ɦɚɯ. 36 m²
ɄɈ ȼɪɲɚɰ
18348-ɞɟɨ,
Nº 40
ɦɚɯ.36 m²
Nº 79
ɦɚɯ.36 m²
ɄɈ ȼɪɲɚɰ
18346/3-ɞɟɨ,
80-ɩɨɪɬɚɥ ɭ
Ɍɋ "ȼɪɲɚɰ 1"
ɄɈ ȼɪɲɚɰ
ɇɚɩɨɦɟɧɚ: ɍ ɫɥɭɱɚʁɭ ɧɟɫɥɚɝɚʃɚ ɛɪɨʁɚ ɩɚɪɰɟɥɟ ɫɚ ɝɪɚɮɢɱɤɢɦ ɩɪɢɤɚɡɨɦ ɩɨɡɢɰɢʁɟ ɫɬɭɛɚ, ɦɟɪɨɞɚɜɧɚ ʁɟ
ɝɪɚɮɢɱɤɚ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚ ɧɚ ɤɚɪɬɢ ɛɪ. 2, ɥɢɫɬɨɜɢ 1-6.
ɦɚɯ.2ɯ36 m²

Nº 59

ɦɚɯ. 36 m²

Ɍɢɩɫɤɨ ɪɟɲɟʃɟ ɩɪɚɜɢɥɚ ɯɨɪɢɡɨɧɬɚɥɧɟ ɢ ɜɟɪɬɢɤɚɥɧɟ ɪɟɝɭɥɚɰɢʁɟ ɧɚ ɩɚɪɰɟɥɢ ɫɬɭɛɧɨɝ
ɦɟɫɬɚ ɞɚɥɟɤɨɜɨɞɚ ɞɚɬɨ ʁɟ ɭ ɝɪɚɮɢɱɤɨɦ ɩɪɢɥɨɝɭ ɛɪɨʁ 5.

Ȼɪɨʁ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɟ
ɩɚɪɰɟɥɟ/ɄɈ

17.12.2010.
18430-ɞɟɨ,

ɄɈ ȼɪɲɚɰ
18414-ɞɟɨ,
Nº 36
ɦɚɯ.36 m²
Nº 75
ɦɚɯ.36 m²
ɄɈ ȼɪɲɚɰ
18400-ɞɟɨ,
Nº 37
ɦɚɯ. 36 m²
Nº 76
ɦɚɯ. 36 m²
ɄɈ ȼɪɲɚɰ
18381-ɞɟɨ,
Nº 38
ɦɚɯ.36 m²
Nº 77
ɦɚɯ.36 m²
ɄɈ ȼɪɲɚɰ
18359/1-ɞɟɨ,
Nº 39
ɦɚɯ. 36 m²
Nº 78
ɦɚɯ. 36 m²
ɄɈ ȼɪɲɚɰ
18348-ɞɟɨ,
Nº 40
ɦɚɯ.36 m²
Nº 79
ɦɚɯ.36 m²
ɄɈ ȼɪɲɚɰ
18346/3-ɞɟɨ,
80-ɩɨɪɬɚɥ ɭ
Ɍɋ "ȼɪɲɚɰ 1"
ɄɈ ȼɪɲɚɰ
ɇɚɩɨɦɟɧɚ: ɍ ɫɥɭɱɚʁɭ ɧɟɫɥɚɝɚʃɚ ɛɪɨʁɚ ɩɚɪɰɟɥɟ ɫɚ ɝɪɚɮɢɱɤɢɦ ɩɪɢɤɚɡɨɦ ɩɨɡɢɰɢʁɟ ɫɬɭɛɚ, ɦɟɪɨɞɚɜɧɚ ʁɟ
ɝɪɚɮɢɱɤɚ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚ ɧɚ ɤɚɪɬɢ ɛɪ. 2, ɥɢɫɬɨɜɢ 1-6.

Напомена: У случају неслагања броја парцеле са
графичким приказом позиције стуба, меродавна
је графичка ситуација на карти бр. 2, листови
1-6.
Типско решење правила хоризонталне и
вертикалне регулације на парцели стубног места
далековода дато је у графичком прилогу број 5.
4. Биланс површина у планском обухвату
Ɍɢɩɫɤɨ ɪɟɲɟʃɟ ɩɪɚɜɢɥɚ ɯɨɪɢɡɨɧɬɚɥɧɟ ɢ ɜɟɪɬɢɤɚɥɧɟ ɪɟɝɭɥɚɰɢʁɟ ɧɚ ɩɚɪɰɟɥɢ ɫɬɭɛɧɨɝ
Биланс
планиране
намене
дат је у
ɦɟɫɬɚ ɞɚɥɟɤɨɜɨɞɚ
ɞɚɬɨ ʁɟ ɭ ɝɪɚɮɢɱɤɨɦ
ɩɪɢɥɨɝɭ ɛɪɨʁ површина
5.
следећој
табели
4. Ȼɢɥɚɧɫ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɭ ɩɥɚɧɫɤɨɦ ɨɛɭɯɜɚɬɭ
Ȼɢɥɚɧɫ ɩɥɚɧɢɪɚɧɟ
ɧɚɦɟɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɚ
ɞɚɬ ʁɟ ɭ ɫɥɟɞɟʄɨʁповршина
ɬɚɛɟɥɢ
Табела
5: Биланс
планираних
Ɍɚɛɟɥɚ 5: Ȼɢɥɚɧɫ ɩɥɚɧɢɪɚɧɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ
ɇɚɦɟɧɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ

Ɉɛɪɚɱɭɧ ɩɨɜɪɲɢɧɚ

ɉɨɜɪɲɢɧɚ

Ƚɪɚɻɟɜɢɧɫɤɚ ɡɨɧɚ ɜɟɬɪɨɟɥɟɤɬɪɚɧɚ
1. Ƚɪɚɞɢɥɢɲɬɚ
2.298,3 m² + 3.709,6 m²................................6.007,9 m²
1.341,4m²
+1.722,4 m² +(760 m²).................3.063,8 m²
2. Ƚɪɚɻɟɜɢɧɫɤɚ ɩɚɪɰɟɥɚ
ɜɟɬɪɨɟɥɟɤɬɪɚɧɚ (ɫɚ Ɍɋ 20/35 kV)
(4.595,7 m²)
3. ɉɪɢɫɬɭɩɧɢ ɩɭɬ
419 m² +534,3 m² ...........................................953,3 m²
ɍɄɍɉɇɈ ( 1+2+3) 10.025,0 m²
(10.785,0 m²)
4. Ʉɨɪɢɞɨɪ Ⱦȼ 35(20) kV
4.1.ɋɬɭɛɧɚ ɦɟɫɬɚ
5. Ʉɨɪɢɞɨɪ ɤɚɛɥ 20 kV

ɂɡɜɨɻɚɱɤɢ ɩɨʁɚɫ ɞɚɥɟɤɨɜɨɞɚ
12.220,5 m ɯ 60,0 m..................................733.231,2 m²
80 ɫɬ. ɯ 36 m² ................................................2.800 m²
895,4 m ɯ 6,0 m + 31,13 m ɯ 6,0 m ...........5.559,4 m²
ɍɄɍɉɇɈ ( 4+5 ) 738.790,6 m²
ɋȼȿȽȺ (1+2+3+4) 748.815,6 m²

(749.575,6 m²)

IV  ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
1. Правила за изградњу ветроелектрана и
постављање пратеће инсталације
1.1. Правила за избор типског решење
ветроелектрана
Основно,
техничко
решење
инсталације ветроелектрана, узимајући у
обзир карактеристике ветра и географске
карактеристике локације, зависи од избора
испоручиоца опреме.  
За
приказ
типског
решења
ветроелектрана разматрана је ветроелектрана
V112-3.0 номиналне снаге 3,0 МW данског
произвођача Vestas. Изабрана ветроелектрана
по својим конструктивним и енергетским
елементима
представља
типски
пример
техничко-технолошког решења савремених
ветроелектрана.
Техничке карактеристике ветроелектране
V112-3.0 су следеће
-:
Номинална снага 3.000 кW
Номинални напон 650 V
Номинална струја 4615 А
Улазна брзина ветра 3,0 m/s

17.12.2010.

m/s

-

SLU@BENI LIST OP[TINE VR[AC BR. 9/2010
Максимална брзина ветра 25,0

Номинална брзина ветра 12,0 m/s
Класа - IEC IIа, IIIа
Број елиса 3
Пречник ротора 112 m
Пребрисана површина 9.852 m²
Висина главчине 119 m
На основу типског решења, правила за
изградњу ветроелектрана у смислу хоризонталне
и вертикалне регулације дата су у графичком
прилогу број 5.
Управљање
ветрогенератором
је
појединачно или у склопу више ветрогенератора
(ветроелектрана) обавља посебно произведена
опрема и одговарајући софтвер, тзв. “Wind
Plant SCADA и WindCONTROLcabinet”,
која се испоручује заједно са постројењем
ветрогенератора. Унутрашње инсталације и
опрему испоручује произвођач ветрогенератора,
а везу између ветроелектране и прикључак на
јавну мрежу обезбеђује инвеститор. За систем
управљања и комуникацију на далеководу ка ТС
110/35(20) kV “Вршац 1” предвиђен је OPGW
кабл. Веза између појединих ветрогенератора
обезбеђује се са подземним оптичким каблом
истог броја влакана, који се поставља у ров са 20
kV каблом.
Парцела ветроелектрана између границе
грађевинске парцеле и грађевинске линије може
се оградити транспарентном оградом висине
до 2,2 m. Уземљење ограде је обавезно. Улаз
у парцелу обезбеђује се колском и пешачком
капијом, које се отварају ка парцели.
Опрема за противпожарну заштиту
се изводи према Правилнику о техничким
нормативима за заштиту електроенергетских
постројења и уређаја од пожара (“Службени
лист СФРЈ”,број 74/99).
За потребе техничког обезбеђења
постављене опреме и инсталација, на локацији
ветроелектрана (и ТС 20/35 kV) могу се
поставити уређаји за даљински надзор.
1.2. Правила за избор типског решење
инсталације далековода
Пројектовање, изградња и техничко
обезбеђење далековода спроводе се према
Правилнику о техничким нормативима за
изградњу надземних електроенергетских водова
називног напона од 1 kV до 400 kV, у даљем
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тексту: Правилник, (“Службени лист СФРЈ”,
број 65/88 и “Службени лист СРЈ”, број 18/92),
пратећих техничких прописа, норматива и
препорука ЕПС-а.
На основу очекиваних енергетскоексплоатационих захтева и локационих услова,
предвиђени су следећи основни елементи
инсталације 35(20) kV  далековода:
проводници, типаAl/~ мин. пресека
3 х 95/15 mm² са одговарајућим изолаторима (у
складу са меродавним IEC стандардом), који су
код приближавања или преласка преко важнијих
објеката електрично и/или механички појачни,
заштитно уже, према меродавним
IEC стандарду од Al–легуре и ACS-а (алумовелда)
са оптичким влакноm (OPGW); и
стубови далековода, челично
решеткасти, четвороугаони са једним врхом
за заштитно уже и директним заштитним
уземљењем.
Избор номиналног напонског нивоа
далековода зависи од динамике реконструкције
прикључне ТС “Вршац 1”, односно прелазак
са трансформације 110/35 kV на 110/20 kV.
Инсталација далековода се технички опрема за
могућност преласка са 35 kV на 20 kV напонски
ниво.
Висина сваког стуба се одређује Главним
пројектом далековода, према локационим
условима и техничким захтевима у вези
обезбеђења сигурносних висина и сигурносних
удаљености инсталације далековода. Код
укрштања са важнијим објектима (јавни пут,
водоток, пруга и сл.) сигурносни захтеви се, по
правилу, додатно обезбеђују за услове појачаног
оптерећења далековода са температуром
проводника од 80°C, укључујући и резерву у
сигурносној висини од мин. 0,7 m за компензацију
нееластичног истезања проводника током
експлоатационог периода.
Темељи стубова су, по правилу, армирано
бетонски, рашчлањени или блок темељи.
Уземљење се изводи на сваком стубу са два
прстена, око сваког темеља и једним заједничким.
Уземљење обезбеђује поуздану заштиту од удара
грома и повратног прескока на проводнике или
заштитно уже. Димензионисање уземљивача
се решава према Правилнику о техничким
нормативима за уземљење електроенергетских
постројења називног напона изнад 1000 V
(“Службени лист СФРЈ”, број 61/96).
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Мере заштите од земљоспоја и индуктивног
утицаја на друге објекте одређују се, посебним
пројектом, према Правилнику о техничким
нормативима за заштиту електроенергетских
постројења од преднапона (“Службени лист
СФРЈ”, број 7/71 и 44/76), и другим техничким
прописима, нормативима и препорукама ЕПС-а.
У свим етапама извођења радова се спроводе
мере предвиђене прописима у вези заштите
на раду, интерним правилницима извођача
радова и упутствима инвеститора, испоручиоца
опреме и надзорног органа. Такође, све етапе
радова се правовремено пријављују надлежним
службама, организацијама који су условиле
надзор, органима локалне самоуправе и другим
корисницима простора у близини далековода.
За колски превоз опреме и делова
инсталације далековода предвиђено је коришћење
најкраћих прилаза са јавних путева, атарских
путева и стаза, а изузетно и прелази непосредно
преко поседа. Прелаз преко поседа и формирање
градилишта изван извођачког појаса условљени
су претходном сагласношћу власника/корисника
или установљењем привремене службености
пролаза/заузећа.
Каблирани енергетски вод 20 kV и 35(20)
kV се поставља у отворени ров или кабловску
канализацију на делу укрштања са атарским
путем, на минималној  дубини од 0,9 m. Остали
елементи типског решења постављања кабла
дати су у графичком прилогу  5.
У случају реконструкције ТС “Вршац
1” подземни кабл 20 kV из ветроелектране на
локацији 1(н) се директно повезује на први стуб
(графичка ознака Nº 1) надземног далековода
(у овом случају номиналног напона 20 kV),
који се димензионише као крајњи и опрема
са платформом за монтажу кабловске главе и
одводника пренапона. Технички елементи кабла
(типа XLPE), платформе и опреме за прелаз са
кабловског вода на надземни вод се изводе у
складу са техничким стандардима и препорукама
надлежног електродистрибутивног предузећа.
Друга варијанта, у случају пролонгирања
реконструкције ТС “Вршац 1”, представља
изградња ТС 20/35 kV (контејнерског типа) у
оквиру грађевинске парцеле ветроелектране на
лок. 1(н). У овом случају, из ТС изводи се један
35 kV кабл до првог стуба надземног далековода
(у овој варијанти, номиналног напона 35 kV).
2. Правила за усаглашавање са другим објектима
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и инсталацијама
Изградња ветроелектрана, пратећих далековода,
као и спровођење посебних захтева који
обезбеђују експлоатацију, одржавање и надзор,
не условљава уклањање стамбених, економских
и помоћних објеката.
У обухвату извођачког појаса могућа је
изградња или реконструкција других објеката и
инсталација. Услове за наведене радове издаје
предузеће надлежно за предметни далековод и
ветроелектране, у складу са Правилником.
Укрштања, приближавања и паралелна
вођења далековода са важнијим објектима
и инсталацијама решаваће се у складу са
Правилником, издатим условима надлежних
предузећа,
односно
власника/корисника
конкретног објекта. По правилу, за ближе
решавање наведених ситуација, у склопу Главног
пројекта далековода ради се посебан пројекат
на који се обезбеђује сагласност надлежног
власника/корисника. Пројекат поред техничког
решења садржи и прорачун међусобног утицаја
у различитим режимима и условима рада.
Уколико се прописани/захтевани услови
не могу испунити, инвеститор далековода
спроводи одговарајуће мере техничке заштите,
укључујући и могућност измештања локалних
инсталација. У овим случајевима, инвеститор
далековода сноси трошкове у случају демонтаже,
привремених искључења и других интервенција
на другим  инсталацијама.
Позиције
укрштања
планираног,
преносног, далековода 35(20)kV са другим
инфраструктурним
објектима/инсталацијама
дате су и графичком приказу подужног профила,
на карти 4, листови 1-6.
2.1. Правила за усаглашавање са јавним и
осталим путевима
Укрштање и приближавање далековода
јавним и осталим путевима се обезбеђује у
складу са Правилником, правилима из члана
27-30. Закона о јавним путевима (“Службени
гласник РС”, број 101/05 и 123/07).
Укрштање     далековода са јавним
путевима остварује се на:
- државном путу I реда број 1.9, на
деоници ИДД 2021 од чвора 2011/Уљма на km
75+714 до чвора 2012/Вршац 1(Зрењанин) на km
89+422; укрштање са државним путем је изван
насељеног места на стационажи пута кm 86+310,
са углом укрштања од око 67º.
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- планираним општинским путем на
деоници Потпорањ-Избиште, на стационажи
далековода  km 2+430, са углом укрштања од око
69º.
У распону укрштања са државним путем
изолација проводника мора бити електрично
и механички појачана. Сигурносна висина у
распону укрштања износи мин. 9,0 m, рачунајући
растојање између најнижег проводника и највише
коте коловоза. Минимална сигурносна висина се
мора очувати у случају појачаног електричног
оптерећења и нееластичног, експлоатационог,
истезања проводника.
За прелаз далековода преко државног пута
уз Главни пројекат урадиће се посебан елаборат
укрштања, на који се у складу са саобраћајнотехничким условима обезбеђује сагласност
надлежног предузећа/управљача јавног пута.
У распону укрштања далековода са локалним
(општинским) јавним путевима и улицама
изолација проводника мора бити механички
појачана. Код укрштања са осталим локалним
некатегорисаним путевима изолација проводника
може бити и само електрично појачана.
У свим случајевима, сигурносна висина у
распону укрштања далековода и локалних путева
износи мин. 7,0 m. Минимална сигурносна
висина, између најнижег проводника и највише
коте коловоза, се мора очувати у случају појачаног
електричног оптерећења и експлоатационог
истезања проводника.
По правилу, у распону укрштања са
јавним путем стубови далековода се постављају
на удаљености минимум за висину стуба од
земљишног појаса пута, а изван заштитног појаса
пута. Ширина заштитног појаса државног пута
број 1.9 износи 20 m, а локалног (општинског)
пута 10 m. Граница земљишног појаса пута
одређена је границом припадајуће катастарске
парцеле, односно границом регулације јавног
пута.
Сигурносна         удаљеност стуба
далековода може бити мања само уз претходну
сагласност надлежног предузећа.
Код укрштања са атарским путевима
сигурносна висина проводника износи мин. 7,0
m, а сигурносна удаљеност стуба, по правилу,
мин. 5,0 m.
2.2. Правила за усаглашавање са
железничком инфраструктуром
Укрштање и приближавање далековода
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са железничком инфраструктуром се обезбеђује
у складу са Законом о железници (“Службени
гласник РС”, број 18/05) и издатим условима.
Укрштање далековода са пругом се
остварује на делу магистралне једноколосечне
електрифициране железничке пруге број
6: Београд Центар-Панчево Варош-Вршац
–државна граница, на пружној стационажи km
80+450.  
У распону укрштања са пругом, мора
се обезбедити заштита пружног појаса на
удаљености од мин. 8,0 m рачунајући од осе
крајњих колосека, као и ваздушни простор од
мин. 12,0 m рачунајући од горње ивице шине.
У распону укрштања, планиран је угао
укрштања далековода, мерено управно на
осовину колосека, од око 79° (дозвољено мин.
60°), с тим да је стубове у распону укрштања
могуће поставити на мин. удаљености од 25,0 m
рачунајући од осе крајњег (најближег) колосека.
За прелаз планираног далековода преко
пруге уз Главни пројекат урадиће се посебан
елаборат укрштања, на који инвеститор се у
складу са накнадно прибављеним условима за
пројектовање обезбеђује сагласност надлежног
предузећа/управљача пруге.
2.3. Правила за усаглашавање са
електроенергетском и ТТ мрежом
За свако укрштање, приближавање
или паралелно вођење далековода са
електроенергетским и телекомуникационим
инсталацијама предвиђено је да се у склопу
Главног пројекта, поред техничког решења,
обради и прорачун међусобног утицаја у
различитим режимима и условима рада. На
пројектно решење се обезбеђује сагласност
предузећа надлежног за предметну инсталацију.
Уколико се прописани услови не могу испунити,
инвеститор далековода је у обавези да спроведе
одговарајуће мере техничке заштите, укључујући
и могућност измештања локалних инсталација.
Инвеститор далековода сноси трошкове у случају
демонтаже, привремених искључења и других
интервенција на локалним инсталацијама.
Извођач радова је у обавези да правовремено
обавести надлежна предузећа о почетку и
трајању радова на постављању далековода и, по
потреби, обезбеди њихов надзор.
а) Електроенергетска мрежа и објекти
Код укрштања високонапонских водова,
далековод са номинално већим напоном
поставља се, по правилу, са електрично појачаном
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изолацијом, изнад вода са нижим напоном.
Сигурносна висина одговара прописаном
сигурносном размаку за вод вишег напона, која
мора бити очувана при додатном оптерећењу
само горњег вода.
Код
паралелног
вођења
најмања
међусобна удаљеност одговара прописаном
сигурносном размаку за вод већег напона при
највећем отклону једног од проводника под
утицајем ветра.
Код преласка високонапонског далековода
преко нисконапонског вода обезбеђује се
електрично појачана изолација, сигурносна
висина од мин. 2,5 m и сигурносна удаљеност од
мин. 2,0 m. Потреба за додатном механичком или
електричном заштитом утврђује се посебним
пројектом укрштања.
У току радова неопходно је спровести
мере заштите предвиђене за рад у близини
електроенергетских инсталација.
б) Телекомуникациони водови
Проводници далековода се постављају
изнад ТТ водова на сигурносној висини од мин.
3,0 m, под углом не мањим од 45 °, а изузетно
од 30°. Уколико се у распону укрштања изводи
електрично и механички појачана изолација
сигурносна удаљеност водова одговара вредности
сигурносне висине. У супротном, хоризонтална
удаљеност између најближих водова одговара
висини вишег стуба увећаној за 3,0 m .
Хоризонтална удаљеност далеководног
стуба од ТТ вода не сме бити мања од 4,0 m.
У случају да висинска разлика између водова
износи мање од 10,0 m, хоризонтална удаљеност
најближег проводника од стуба ТТ вода не сме
бити мања од 5,0 m. Код кабловских извода
сигурносна
удаљеност
проводника/стуба
далековода мора бити најмање једнака висини
стуба/проводника на месту укрштања увећаној
за 3,0 m.
Код укрштања/приближавања подземним
телекомуникационим кабловима обезбеђује
се минимална сигурносна удаљеност стуба
далековода од 10,0 m. Ова удаљеност може
бити мања уз претходну сагласност предузећа/
власника инсталације.
2.4.
Правила
за
усаглашавање
са
комуналним
објектима
и
осталим
инсталацијама
По правилу, за свако укрштање и
паралелно вођење далековода са комуналним и
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осталим локалним инсталацијама потребно је
у склопу Главног пројекта посебно обрадити
мере техничке заштите и заштите од евентуалне
појаве индукованих напона при нормалном раду
далековода. На пројектно решење је потребно
обезбедити сагласност надлежног предузећа/
власника инсталације.
Посебну пажњу треба обратити на
могућност
угрожавања
неевидентираних
инсталација (нпр. сеоски и индивидуални
водоводи) у зони грађевинских радова. У случају
да се на терену не може утврдити тачан положај,
стање и врста инсталације изводи се истражни
ископ уз надзор надлежног предузећа/власника.
3. Правила и мере заштите пољопривредног и
шумског земљишта
Извођење радова на пољопривредном
земљишту условљено је очувањем намене
и функционалности обухваћених парцела,
уз обавезу санирања или исплате накнаде за
причињену штету на земљишту и културама.
Усклађивање сигурносних захтева далековода и
услова газдовања/коришћења пољопривредног
земљишта се обезбеђује у складу са
Правилником.
У
заштитном
појасу
далековода,
на обрадивом земљишту се могу мењати
пољопривредне културе у структури која је
уобичајена за плодоред. Претходна сагласност
предузећа надлежног за далековод је потребна
код деоница далековода где могу бити нарушене
минималне сигурносне висине и удаљености
проводника. Овај услов се односи на евентуално
формирање нових шумских и вишегодишњих
пољопривредних засада (вегетационе висине
у пуној зрелости преко 3,0 m), плантажа са
жичаним мрежама (виногради, воћњаци и сл.).
У заштитном појасу далековода је
ограничено коришћење система за наводњавање
са распрскавањем, док се остала стандардна
агротехничка опрема и механизација могу
примењивати без посебних ограничења.
Прелаз далековода преко обраслог
шумског земљишта се обезбеђује у складу са
Правилником и условима власника односно
предузећа надлежног за газдовање шумом.
Ширина просека кроз шуму   обезбеђује
минималну сигурносну удаљеност од 3,0 m
између проводника и стабала..
4. Правила за усаглашавање са
водопривредним објектима
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Укрштање     далековод    са      
водопривредним објектима основне каналске
мреже и мелиорационих канала обухвата :
1.
Канале ширине 8,20 m (са радним
стазама 2 х 2 m) К-1.3.2, К-1.3.1 (два прелаза),
К-1, К-А, К-1.2, К-1.2;
2.
Канал Боруга,  ширине 10,8 m (са
радним стазаmа 2 х 2 m)
3.
Канал Б-2, ширине 9,6 m (са
радним стазаmа 2 х 2 m)
4.
Канал Криваја,  ширине 10,8 m (са
радним стазама 2 х 2 m)
5.
Поток Кевериш -природни ток (са
радним стазама 2 х 2 m)
6.
Канал 9, ширине 7,6 m (са радним
стазама 2 х 2 m)
7.
Канал 6, ширине 8,0 m (са радним
стазама 2 х 2 m)
8.
Канал ДТД, деоница Банатска
Паланка-Нови Бечеј, на стационажи km 28+600,
са меродавним подацима о водостају:
- максимални ....................... 75,80 m нЈМ
- минимални ......................... 73,50 m нЈМ
- радни (најдужег трајања) ....... 73,5573,90 m нЈМ
Посебним водопривредним условима
(број 191/6-10 од 29.03.2010) укрштање
далековода са наведеним водопривредним
објектима је условљено обезбеђењем прописаних
сигурносних висина и удаљености, односно
обезбеђењем
несметаног
функционисања,
одржавања и надзора.
Планским решењем обезбеђују се следећи
услови:
сигурносна висина проводника
преко канала ДТД износи мин. 15,0 m, рачунајући
од коте највишег пловидбеног водостаја,
хоризонтална удаљеност стуба од
спољних ножица насипа износи мин. 15,0 m,
обезбеђење заштитног појаса  
радно-инспекцијске стазе на депонији дуж
канала ширине мин. 8,0 m   са сигурносном
висином проводника од мин. 7,0 m, и
обезбеђење минималног угла
укрштања од 30° ( обезбеђено 82° ).
Сигурносна висина изнад пловног и
мелиорационих канала се одређује за услове
појачаног електричног оптерећења далековода.
У распону укрштања са пловним каналом
постављају се проводници са механички и
електрично појачаном изолацијом, а на осталим
каналима само са механички   појачаном
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изолацијом.
За прелаз далековода преко пловног ДТД и
мелиорационих канала потребно је у склопу
Главног пројекта урадити и посебан елаборат
укрштања, у складу са накнадно прибављеним
водопривредним условима. На пројектно
решење инвеститор је у обавези да прибави
водопривредну сагласности од стране надлежног
водопривредног предузећа.
5. Правила и мере заштите животне
средине, природних и културних добара
Планским решењем наведена су опште
мере заштите животне средине, природних
и културних добара. Посебне мере заштите
укључујући и план мониторинга садржани су у
Извештају о стратешкој процени утицаја плана
на животну средину.
5.1. Правила и мере заштите животне
средине
Основне пропозиције заштите животне
средине обухватају: обезбеђење сигурносних
висина и удаљености у зависности од значаја
суседних објеката или активности првенствено у
близини ветроелектрана и надземног далековода;
техничку сигурност инсталација у целини; и
посебно, поуздано уземљење на свим стубним
местима и коришћење опреме за брзо искључење
у случају акцидента.  
У свим фазама пројектовања и етапама
извођења радова предвиђене су следеће мере
заштите животне средине:
Доследно спровођење планираног
обима и врсте радова, технолошке дициплине,
ограничење радних активности у оквиру
извођачког коридора, поштовање техничких
прописа, правила и упутстава, као и услова
издатих од стране надлежних предузећа.
Пројектним решењем, избором
опреме и квалитетним извођењем обезбедити
поуздану заштиту од акцидената, ризика од
напона корака и додира, појаве недозвољеног
нивоа преднапона, и др. Далековод је потребно
обавезно обезбедити са ефикасно уземљеном
неутралном тачком и опремом за брзо аутоматско
искључење.
Уређење градилишта и извођење
радова мора испунити критеријуме утврђене
Правилником о опасним материјама у водама
(“Службени гласник СРС”, број 31/81) и
Правилника о дозвољеним количинама опасних
и штетних материја у земљишту и методама за
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њихово испитивање (“Службени гласник СРС”,
број 11/90 и 23/94). У случају изливања горива и
сл. локација се мора одмах санирати, а загађено
земљиште уклонити на комуналну депонију.
За санитарне отпадне воде и
чврсти отпад са градилишта предвидети посебне,
мобилне, контејнере. Место и начин њиховог
пражњења решава се у договору са надлежним
комуналним предузећем.
За извођачке путеве предвидети
коришћење постојећих јавних и некатегорисаних
путева и стаза, а само изузетно и непосредан
прелаз преко поседа. Код развлачења монтажне
сајле, водова и преноса опреме потребно је
користити   технику која не оштећује трајно
земљиште и вишегодишње засаде.
Код извођења земљаних радова
(ископи за темеље ветроелектрана, стуба
далековода и кабловског рова) педолошки вредан
површински слој земљишта потребно је посебно
одложити и користити за завршну прекривку
ископа. Вишак материјала, уколико није
педолошки вредан, уклонити на одговарајућу
депонију или локацију коју одреди надлежна
комунална служба или власник/корисник
земљишта.
Након завршетка земљаних и
грађевинских радова обавезна је нивелација
земљишта и чишћење терена од отпадног
материјала. Посебну пажњу треба посветити
санацији евентуалних оштећења или нарушавања
функционалности мелиоративне и каналске
мреже.
Рекултивација/накнада
штете
се спроводи у свим случајевима оштећења
вегетације и земљишта насталих у току радова.
Извођење радова на надземном
делу далековода предвидети сукцесивно, по
затезним пољима, како би се смањио обим
једновременог ометања локалних активности и
могућих акцидената. Почетак и време трајања
радова се правовремено пријављује надлежним
предузећима, локалној заједници и власницима
непокретности објеката у близини далековода.
Посебним пројектом обрадити
техничко решење санације површина након
истека експлоатационог века планираних
објеката и инсталација, односно периода закупа
земљишта.
Позиција ветроелектрана на локацијама са
графичком ознаком број 1(н) и број 2 обезбеђује
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услове прописане Правилником од дозвољеном
нивоу буке у животној средини (“Службени
гласник РС”, број 54/92). Применом програмског
пакета GH WindFarmer процењени ниво буке у
односу на најближе стамбене објекте у насељу
Загајица износи од 23,8-29 dB, док се у центру
насеља очекује око 25,7 dB. Према важећем
Правилнику (СРПС У.Ј6 205:1992, акустичко
зонирање простора), најближе насеље Загајица
се може сврстати у II зону (мала насеља),
где је највиши дозвољени ниво спољашње
(амбијенталне) буке у дневном режиму 50 dB и
45 dB у ноћном режиму.
Траса надземне и каблиране деонице
планираног 35(20) kV и 20 kV далековода
постављена je   изван подручја повећане
осетљивости, одређених у члану 2. подтачка 5). и
члану 12. Правилника о изворима нејонизујућих
зрачења од посебног интереса, врстама
извора, начину и периоду њиховог испитивања
(“Службени гласник РС”, број 104/09).  
На подручју Генералног плана Вршца,
планирана намена површина блока бр. 81
плански одређеног као део перспективне зоне
дистрибутивних центара на велико), блока 79
(зона терцијалних делатности) и посебно блока
80 (зона мале привреде са становањем), могла би
се дефинисати као зона повећане осетљивости.
Планом је предвиђено да се за меродавне граничне
вредности користе базични и референтни нивои
излагања електричним и магнетним пољем и
контактних струја у складу са Правилником о
границама излагања нејонизујућим зрачењима
(“Службени гласник РС”, број 104/09).  
На
осталом
простору,
изван
предпостављене зоне повећане осетљивости, за
одређивање граничне вредности изложености
електричним, магнетским и електромагнетским
пољима користиће се препоруке Међународне
комисије за заштиту од не-јонизујућег зрачења
(INIRC/ICNIP), Међународног удружења за
заштиту од зрачења (IRPA, 1998.) и Светске
здравствене организације (WHO).  
Препоручене
граничне
вредности
дозвољеног нивоа буке, експонираности
електричним, магнетним и електромагнетним,
пољем и контактних струја представљаће део,
обавезујућих, услова за спровођење Плана, и
то:
у
фази
израде
пројектне
документације, избором техничког решења које
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обезбеђује минимално дозвољене вредности
нивоа буке, електричног и магнетног поља и
контактних струја, као и мере за ограничење
или спречавање могућег прекорачења тих
вредности;
у фази пуштања у погон и током
експлоатације, провером очекиваних вредности
и систематским/периодичним испитивањем
у условима нормалног и појачаног рада
ветроелектрана и енергетског оптерећења
далековода, и
евидентирани
подаци
током
редовне или ванредне контроле представљају
податке од јавног интереса, односно морају се
презентовати на захтев правних и физичких
лица.
На основу Закона о процени утицаја
на животну средину (“Службени гласник РС”,
број 135/04 и 36/09), инвеститор је обавезан,
да у даљем поступку спровођења Плана,
поднесе захтев покрајинском секретаријату
надлежном за послове заштите животне средине
у вези потребе израде Студије о процени утицаја
изградње ветроелектрана, пратећих објеката
и инсталација на животну средину. Студија о
процени утицаја израђује се на нивоу идејног
пројекта и без сагласности на студију, односно
решења да израда студије није потребна, не може
се приступити извођењу радова.
5.2. Правила и мере заштите природних
добара
Према подацима Завода за заштиту природе
Србије, радна јединица Нови Сад (број 0349/2 од 16.02.2010), на простору у планском
обухвату нема евидентираних или заштићених
непокретних природних добара.
Планиране ветроелектране са пратећим
објектима и инсталацијама се налазе на
удаљености од 5,8 km од границе специјалног
резервата природе “Делиблатска пешчара”
(“Службени гласник РС”, број 3/2002), који је
уједно и међународно значајно подручје птица
(Important Bird Area).
Општи услови и мере заштите природних
и амбијенталних вредности спроводе се у
складу са одредбама из тачке 5.1. овог Плана,
укључујући и обавезу заштите евентуалног
налаза предмета (геолошко-палеонтолошког и
минералошко-петрографског порекла) која могу
имати својство природног добра.
5.3. Правила и мере заштите културних

добара
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Према подацима Завода за заштиту
споменика културе у Панчеву (број 50/3
од 17.02.2010) на локацији планираних
ветроелектрана нема културних добара и добара
која уживају претходну заштиту.
На траси    планираног 35(20) kV
далековода констатовани су, у режиму претходне
заштите, следећи археолошки локалитети:
- локалитет “Коњско гробље” (у условима
означен бројем 4), у зони канала ДТД северно од
насеља Потпорањ,
- локалитет “Криваја” (у условима означен
бројем 5), између насеља Ритишево и држ. пута
број 126 Вршац –Бела Црква
локалитет “Мршаве ливаде” (у
условима означен бројем 6), уз обалу потока
Кевериш, западно од држ. пута број 126 Вршац
–Бела Црква
локалитет у зони магистралне
пруге бр. 6 и границе ГП Вршца   (у условима
означен бројем 7)
локалитет “Старо село” уз
некадашњи пољски пут за Потпорањ на десној
обали реке Криваја  (у условима означен бројем
10)
Остали, назначени локалитети (у условима
под бројем 1, 2, 3, 8 и 9) се налазе изван границе
планског обухвата. Измештањем планиране
ветроелектране са локације бр. 1 на локацију
1(н) северозападно од насеља Загајица избегнут
је прелазак каблиране деонице далековода преко
археолошког локалитета западно од насеља
Загајица (у условима означен бројем 1)
Опште мере заштите евидентираних
локалитета се односе на обезбеђење:
археолошке
проспекције
терена
након
обележавања/геодетског маркирања трасе и
дефинисања локација стубних места далековода
и ветроелектрана; археолошког надзора у
току извођења грађевинских радова: као и
обавезу заштите евентуалног налаза за које се
претпоставља да има својство културног добра.
6. Правила и мере обезбеђење потреба
одбране, заштите од елементарних непогода и
акцидената
За изградњу објеката који представљају
предмет овог Плана нису утврђени посебни
услови и захтеви за прилагођавање потребама
одбране (Инт. број 233-2 од 02.02.2010).
Мере заштите од елементарних непогода и
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акцидената спроведе се у складу са прописима
од значаја за ову област. Правила која су у том
погледу обавезујућа, обухватају: извођење
објеката и пратећих радова у граници планског
обухвата и у складу са издатим условима;
успостављање извођачког појаса и зона,
спровођење правила који се односе на извођење
радова и избор квалитетног техничког решења
инсталације и опреме; обезбеђење појачане
електричне и механичке заштите проводника у
случају приближавања и укрштања далековода
са другим инсталацијама и објектима; опреме
за ефикасно уземљење неутралне тачке и
брзо аутоматско искључење. Са становишта
обезбеђења безбедности ваздушног саобраћаја,
конструкцију планираних ветроелектрана
обавезно обележити као препреку за летење,
одговарајућом светлосном сигнализацијом и
обележавањем у складу са издатим условима
Директората
цивилног
ваздухопловства
РС (број 214-07-0065/2010-0005 и 214-070031/2010-0005).
Противпожарну и техничку заштиту
у фази израде пројектне документације,
извођења и издавања употребне дозволе
спровести у складу са издатим условима
Сектора за ванредне ситуације у Панчеву (број
02-217/83 од 19.02.2010. године).
Приликом пројектовања и извођења
радова поред примене савремених материјала и
поступака добре грађевинске праксе, важећих
норматива, стандарда и правила, потребно
је: спровести снимање стања изведених
објеката и оцену квалитета изведених радова,
предвидети оперативне мере осматрања,
опажања и санирања појава нарушавања
техничке исправности инсталација.
Посебне, додатне мере заштите о могу
се спроводити у свим етапама радова, под
условом да не утичу на измену планског решења
границе плана, правила која се односе на
обезбеђење минималних сигурносних висина
и удаљености, као и да нису у супротности са
издатим условима и претходним сагласностима
које чине саставни део овог Плана
7. Услови за међупланско усаглашавање,
изградњу других објеката и
уређење површина
Планска усаглашеност је обезбеђена

17.12.2010.

у вези правила, смерница и пропозиција
садржаним у Просторном плану општине
Вршац (СО Вршац, број 011-025/2009-II-1 од
18.06.2009. године). Просторно плански услови
за избор локације ветроелектрана обухватају
обавезу заштите насељених подручја,
природних добара и амбијенталних вредности од
штетних утицаја ветроелектрана. Повезивање
ветроелектрана на електроенергетску мрежу
се обезбеђује урбанистичком разрадом
појединачних локација и условима надлежне
електродистрибуције.
Посебни   услови Просторног плана
у вези правила изградње ветроелектрана
и пратеће инфраструктуре, (поглавље V,
тачка 1.5.3. Енергетска инфраструктура)
односе на могућност изградње надземних
ДВ преко пољопривредног земљишта,
односно каблирања енергетске везе између
ветроелектрана у коридору путева и
пољопривредном земљишту. Повезивање
ветроелектрана на електроенергетску мрежу
се обезбеђује по правилу на 110 и 20 kV
напонском нивоу.
Усаглашавање са Генералним планом
Вршца (“Службени лист општине Вршац”,
број 4/2007), се обезбеђује  планским решењем
коридора планираног далековода, који пресеца  
површину блока бр. 81 плански одређеног
као део перспективне зоне диструбутивних
центара (на велико), затим наставља у оквиру
планираног појаса заштитног зеленила,
са југоисточне стране трасе планираног
пута између блока 79 (зона терцијалних
делатности) и блока 80 (зона мале привреде са
становањем), затим у зони расплета постојећих
далековода, скреће ка истоку ка ТС 110/35 kV
“Вршац 1” (Слика 2). Планско решење којим је
предвиђено извођење надземног далековода,
сагледано је као прелазно решење до израде
посебне урбанистичке документације за
наведене блокове и зоне, којом ће се утврдити
услови (на нивоу синхрон плана) за каблирање
деонице далековода на подручју Генералног
плана Вршца.
У       извођачком појасу се успоставља
режим контролисане изградње и коришћења
земљишта.
Овај
режим
подразумева
обавезу прибављања претходних услова и

ɛɥɨɤɚ 80 (ɡɨɧɚ ɦɚɥɟ ɩɪɢɜɪɟɞɟ ɫɚ ɫɬɚɧɨɜɚʃɟɦ), ɡɚɬɢɦ ɭ ɡɨɧɢ ɪɚɫɩɥɟɬɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ
ɞɚɥɟɤɨɜɨɞɚ, ɫɤɪɟʄɟ ɤɚ ɢɫɬɨɤɭ ɤɚ Ɍɋ 110/35 kV Ȉȼɪɲɚɰ 1Ȉȱ(ɋɥɢɤɚ 2). ɉɥɚɧɫɤɨ ɪɟɲɟʃɟ ɤɨʁɢɦ
17.12.2010.
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ɫɚɝɥɟɞɚɧɨ ʁɟ ɤɚɨ ɩɪɟɥɚɡɧɨ LIST
ɪɟɲɟʃɟ ɞɨ ɢɡɪɚɞɟ
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ɩɨɫɟɛɧɟ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ ɡɚ ɧɚɜɟɞɟɧɟ ɛɥɨɤɨɜɟ ɢ ɡɨɧɟ, ɤɨʁɨɦ ʄɟ ɫɟ ɭɬɜɪɞɢɬɢ
сагласности
предузећа
надлежног
а два примерка АД “МK-FINTEL WIND” из
ɭɫɥɨɜɢ (ɧɚ ɧɢɜɨɭ ɫɢɧɯɪɨɧод
ɩɥɚɧɚ)стране
ɡɚ ɤɚɛɥɢɪɚʃɟ ɞɟɨɧɢɰɟ
ɞɚɥɟɤɨɜɨɞɚ ɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ
Ƚɟɧɟɪɚɥɧɨɝ
за газдовање предметним далеководом (у
Београда.
ɩɥɚɧɚ ȼɪɲɰɚ.
складу са Правилником) и ветроелектранама у
ɍ ɢɡɜɨɻɚɱɤɨɦизраде
ɩɨʁɚɫɭ ɫɟ ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚ
ɤɨɧɬɪɨɥɢɫɚɧɟ
ɢɡɝɪɚɞʃɟ ɢ ɤɨɪɢɲʄɟʃɚ
случају
друге ɪɟɠɢɦ
планске
документације,
пројектовања,
извођења
грађевинских
ɡɟɦʂɢɲɬɚ. Ɉɜɚʁ ɪɟɠɢɦ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ
ɨɛɚɜɟɡɭ ɩɪɢɛɚɜʂɚʃɚ
ɩɪɟɬɯɨɞɧɢɯ ɭɫɥɨɜɚ ɢ радова
ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬɢ
иɨɞ пренамену
површина
сл.).ɫɚ
ɫɬɪɚɧɟ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ ɧɚɞɥɟɠɧɨɝ
ɡɚ ɝɚɡɞɨɜɚʃɟ(пошумљавање
ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɦ ɞɚɥɟɤɨɜɨɞɨɦ (ɭиɫɤɥɚɞɭ
Динамикаɭ ɫɥɭɱɚʁɭ
реализације
и носилац
ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɨɦ)8.ɢ ɜɟɬɪɨɟɥɟɤɬɪɚɧɚɦɚ
ɢɡɪɚɞɟ ɞɪɭɝɟ ɩɥɚɧɫɤɟ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ,
инвестиционих
трошкова
ɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚʃɚ, ɢɡɜɨɻɟʃɚ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯ ɪɚɞɨɜɚ ɢ ɩɪɟɧɚɦɟɧɭ ɩɨɜɪɲɢɧɚ (ɩɨɲɭɦʂɚɜɚʃɟ ɢ ɫɥ.).
Планирани радови се изводе у једној етапи.
8. Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɢɯ за
ɬɪɨɲɤɨɜɚ
Почетак
радоваɢ ɧɨɫɢɥɚɰ
је планиран
2010. годину, а
увођење
у експлоатацију
у року
до две
године
ɉɥɚɧɢɪɚɧɢ ɪɚɞɨɜɢ
ɫɟ ɢɡɜɨɞɟ ɭ ʁɟɞɧɨʁ ɟɬɚɩɢ. ɉɨɱɟɬɚɤ
ɪɚɞɨɜɚ ʁɟ ɩɥɚɧɢɪɚɧ
ɡɚ 2010.
ɝɨɞɢɧɭ, ɚ
од
почетка
радова
.
ɭɜɨɻɟʃɟ ɭ ɟɤɫɩɥɨɚɬɚɰɢʁɭ ɭ ɪɨɤɭ ɞɨ ɞɜɟ ɝɨɞɢɧɟ ɨɞ ɩɨɱɟɬɤɚ ɪɚɞɨɜɚ .
   Инвестиционе
трошкове
ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɟ ɬɪɨɲɤɨɜɟ ɨɛɟɡɛɟɻɭʁɟ
"ɆɄ-FINTEL WIND"обезбеђује
ɚ.ɞ. ɢɡ Ȼɟɨɝɪɚɞɚ. “МКFINTEL WIND” а.д. из Београда.
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Ʉɚɪɬɚ ɛɪɨʁ 3.1 : ɉɥɚɧ ɪɟɝɭɥɚɰɢʁɟ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɧɚ ɥɨɤɚɰɢʁɢ ɜɟɬɪɨɟɥɟɤɬɪɚɧɟ 1(ɧ) ................. 1:1000
Ʉɚɪɬɚ ɛɪɨʁ 3.2 : ɉɥɚɧ ɪɟɝɭɥɚɰɢʁɟ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɧɚ ɥɨɤɚɰɢʁɢ ɜɟɬɪɨɟɥɟɤɬɪɚɧɟ 2 ...................... 1:1000
Ʉɚɪɬɚ ɛɪɨʁ 4, ɥɢɫɬ. 1-6: ɉɨɞɭɠɧɢ ɩɪɨɮɢɥ ɬɪɚɫɟ 35(20)kV ɞɚɥɟɤɨɜɨɞɚ .......................1:2000/500
Ƚɪɚɮɢɱɤɢ ɩɪɢɥɨɝ ɛɪɨʁ 5: Ɍɢɩɫɤɨ ɪɟɲɟʃɟ ɜɟɬɪɨɟɥɟɤɬɪɚɧɚ ɢ ɩɪɚɬɟʄɟ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɟ ............ ɫɤɢɰɚ
VI  ДОКУМЕНТАЦИЈА  ПЛАНА
Саставни део Плана представљају
засебно елаборирани: (1) Извештај о стратешкој
процени утицаја Плана на животну средину и
(2) Документациона основа Плана, са општом
документацијом,
прибављеним
условима,
сагласностима и мишљењима надлежних
служби, предузећа и институција.
VII   СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПЛАНА
Овај План се спроводи издавањем
Локацијске дозволе, у складу са чланом 54. став
3. Закона о планирању и изградњи.
VIII   ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ
ОДРЕДБЕ
Овај План је урађен у дигиталном облику
и шест примерака аналогног оригинала, који
је оверен и потписан од стране председника
Скупштине општине Вршац. По један примерак
овереног и потписаног Плана се налази у архиви
Скупштине општине и органу општинске
управе надлежне за послове урбанизма, по
један примерак се доставља Покрајинском
секретаријату надлежном за послове урбанизма
и Институту за архитектуру и урбанизам Србије,

Право на увид у План имају правна
и физичка лица у складу са Правилником о
садржини, начину и поступку израде планских
докумената   (“Службени гласник РС”, број
31/2010).

IX
План ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном листу општине
Вршац”.
Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ
Broj:011-042/2010-II-01
Datum: 03.11.2010. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Стевица Назарчић, с.р.

206

SLU@BENI LIST OP[TINE VR[AC BR. 9/2010

17.12.2010.

17.12.2010.

SLU@BENI LIST OP[TINE VR[AC BR. 9/2010

2

Na osnovu ~lana 46. Zakona o
planirawu i izgradwi (“Sl. glasnik RS” br.
92/09), ~lana 20. stav 1. Zakona o lokalnoj
samoupravi (“Sl. glasnik RS” br. 129/07)
~lana 13. stav 1. ta~ka . i ~lana 27. stav 1.
ta~ka 5. Statuta op{tine Vr{ac (Sl. list
op{tine Vr{ac br 10/08 i 13/08), Odluke
o izradi izmena i dopuna Plana detaqne
regulacije dela bloka 82 – Tehnolo{ki park
u Vr{cu, broj 011-18/2010-II-01 od 26.05.2010.
godine, Skup{tina op{tine Vr{ac, na
sednici odr`anoj dana 07.10.2010. godine
donela je Odluku o usvajawu
IZMENA I DOPUNA PLANA
DETAQNE REGULACIJE
DELA BLOKA 82 – TEHNOLO[KI
PARK U VR[CU
1.0

UVOD

Blok 82 je namewen op{toj radnoj
zoni. U wemu se nalazi kompleks Koncerna
Hemofarm, Zanninieast d.o.o., skladi{ta
„Proteinke“ i Vr{a~ke pivare, kompleks
nekada{we fabrike name{taja „Uzor“. Blok
se saobra}ajno i infrastrukturno oslawa
na magistralni put M 1.9, Beograd – Vr{ac
– Dr`avna granica. Ju`no je ograni~en
`eqezini~kom prugom Beograd – Vr{acTemi{var, a isto~no ran`irnim kolosecima
`eqezni~ke stanice Vr{ac.
Povod za izmenu i dopunu Plana
detaqne regulacije dela bloka 82 –
Tehnolo{ki park, su novonastale potrebe
za izmenom kori}ewa prostora, u odnosu na
osnovni koncept plana iz 2003. godine.
U ciqu formirawa prostorne
celine, kojom bi se zadovoqile potrebe
zainteresovanog investitora, potrebno
je objediniti katastarske parcele 8804/5,
8804/8, 8804/7 i 9690/6 i promeniti status
javnog gra|evinskog zemqi{ta parcela
9690/10 i dela parcele 8804/17.
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U procesu legalizacije, shodno
odrebama Zakona o planirawu i izgradwi
u procesu legalizacije je objekat izgra|en
bez gra|evinske dozvole na delu parcele
8805/2. Za taj objekat potrebno je formirati
gra|evinsku parcelu, sa vezom sa javnim
gra|evinskim zemqi{tem i izvr{iti
promenu namenu povr{ina iz javne zelene u
povr{inu za proizvodwu i prate}e namene.
{irina regulacije ulice 1, je delom
pro{irena za 1.00 m, (regulaciona linija
je pomerena prema parceli 15), da bi se
smestila trasa niskonaponskog razvoda i
javne rasvete.
Plan detaqne regulacije iz 2003.
godine i Izmene i dopune regulacionog
plana dela brloka 82 – Tehnolo{ki park
izradio je Institut za arhitekturu i
urbanizam Srbije. Pravila ure|ewa vezana
za infrastrukturne sisteme i pravila
gra|ewa su u neizmewenom obliku preuzeta
iz prethodne verzije planskog dokumenta.
1.1
CIQEVI IZRADE PLANA
Opredeqewe za izradu Plana detaqne
regulacije dela bloka 82 (Tehnolo{kog
parka) u Vr{cu (u daqem tekstu Plan
detaqne regulacije) je promocija i podr{ka
razvoju malih i sredwih preduze}a, primena
i razvoj novih visokih i sredwih tehnologija
(hi-tech firmi), pove}awe zaposlenosti i
`ivotnog standarda zaposlenih i gra|ana,
pove}awe racionalnosti i efikasnosti
poslovawa, uz potpuno kori{}ewe resursa.
Planom detaqne regulacije stvaraju se
uslovi za ure|ewe i izgradwu ovog prostora,
ekonomije
kori{}ewa
gra|evinskog
zemqi{ta i wegovo komunalno opremawe,
kao i za usmeravawe racionalnog ulagawa za
novu izgradwu.
Ciq izrade Plana detaqne regulacije
je:
-definisawe
urbanisti~koprostornih kriterijuma, uslova i mera
za lokaciju malih i sredwih preduze}
a i definisawe ekolo{kih uslova i
ograni~ewa.
1.2
PRAVNI
I
PLANSKI
OSNOV ZA DONO[EWE PLANA
1.2.1. Pravni osnov
Pravni osnov za izradu ovog Plana
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detaqne regulacije je:
-Zakon o planirawu i izgradwi (“Sl.
Glasnik RS”, br.92/09),
-Pravilnik o sadr`ini, na~inu i
postupku
planskih dokumenata, (“Sl.
Glasnik RS”, br. 31/10).
-Odluke Skup{tine op{tine Vr{ac
o izradi izmena i dopuna Plana detaqne
regulacije dela bloka 82 – Tehnolo{ki
park u Vr{cu, broj 011-18/2010-II-01 od
26.05.2010. godine
1.2.2. Planski osnov
Planski osnov ovog Plana detaqne
regulacije je:Generalni plan Vr{ca
(objavqen u Slu`benom listu op{tine
Vr{ac br. 6/07 od 07. novembra 2007. godine
-Izemene i dopune regulacionog plana
dela bloka 82 (Tehnolo{ki park) u Vr{cu
(Odluka o usvajawu Regulacionog plana dela
bloka 82, Tehnolo{ki park u Vr{cu, Sl.
List Op{tine Vr{ac br.1/09 od 13.02.2009.)
2.0
GRANICE
OBUHVATA
PLANA I PODELA PROSTORA NA
ZEMQI[TE
JAVNE
NAMENE
I
OSTALO GRA\EVINSKO ZEMQI[TE
2.1
Granica obuhvata plana
Podru~je obuhvata Plana detaqne
regulacije ima povr{inu od 27.70 ha.
U prilogu Plana dati su analaiti~ko
geodetski elementi koji odre|uju granicu
obuhvata Plana.
Gra|evinsko zemqi{te u obuhvatu
plana
je
prete`no
neizgra|eno
i
infrastruktuno neopremqeno.
2.2
Spisak katastraskih parcela
U obuhvatu plana su slede}e
katastraske parcele k.o. Vr{ac: deo parcela
18627, 18595, 18594 i 18593, cele parcele
18592, 18591, 18590, 18589/1, 18589/2, 18588/1,
1/588/2, 18588/3, 18588/4, deo parcela 27340/3,
18587/1, 18586/1 i 18585/1, cele parcele
18650, 18628, 18629, 18630, 18631, 18632, 18633,
18634, 18635, 18636, 18637, 18638, 18639, 18640,
18641, 18642, 18643/1-7, 18644/1-7, 18645/1-7,
18646/1-7, 18647/1-6, 18648/1-6, 18649/1,2,3,6,8,
18650/1-9, 8801/2-18, 8802/1, 3, 5, 6, 8805/2-4,
9690/3-18 i 9993/4.
2.3
Podela
prostora
na
urbanisti~ke celine
Kao povr{ine javne namene odre|ene

17.12.2010.

su budu}e ulice, u okviru kojih su trase
komunalne infrastrukture, saobra}ajnice i
uli~no zelenilo.
Uz magistralni put je celina
namewena upravi, administraciji i uslugama,
a uz prilaznu saobra}anicu tehnolo{kom
parku je parkirali{te. Preostali prostor,
izme|u ulica,
je izdeqen na jedanaest
celina namewewih proizvodwi i prate}
im delatnostima. Namewen je nepoznatim
investitorima, ali poznatoj ciqnoj grupi,
koju predstavqaju mala i sredwa preduze}
a (MSP), koja bi se bavila razvojem novih
tehnologija i proizvodwom, koja svojom
funkcijom ne ugro`avaju `ivotnu sredinu.
Predvi|en je sistem od modula koji
mogu da formiraju parcele razli~itih
dimenzija i {irina frontova. Umno`avawem
modula mo`e se dobiti ve}a povr{ina
za izgradwu jednog ili vi{e objekata.
Grafi~ke podloge su georeferencirane, pa
se analiti~ko geodetski elementi, potrebni
za formirawe parcela zainteresovanim
investitorima, mogu o~itatiti sa podloga.
2.3.1 Postoje}e povr{ine javne
namene
Sprovo|ewem
urbanisti~kog
projekta za parcelaciju i preparcelaciju
dela bloka 82 – tehnolo{ki park broj 7/09350-9 iz aprila 2009. godine, izra|enog na
osnovu usvojenog istoimenog plana detaqne
regulacije 13.02.2009. godine formirane su
parcele javne namene, broj: 8802/6, 9993/5,
8804/16, 8804/10, 8804/11, 8804/12, 8804/13,
8804/14, 8804/15, 8805/4, 9690/9, 9690/10,
9690/11, 9690/13, 9690/14, 9690/16. k.o. Vr{ac.
Parcela 18650 (weni delovi) je prethodno,
pre izrade planskog dokumenta, imala status
zemqi{ta javne namene.
2.3.2 Planirane povr{ine javne
namene
Da bi se stvorili uslovi za ure|ewe
prostora na parceli 31, promenila
namena kori{}ena prostora i formirala
gra|evinska parcela, planirana je prilazna
saobra}ajnica (parcela 13) javne namene.
Od parcela 8804/5, 8804/7, 8804/13,
9690/5, 9690/6, 9690/8 i dela parcele 9690/10
nastaje jedinstvena parcela, pri tom parcele
8804/13 i deo parcele 9690/10 gube status
javne namene.

21 Zaštitno zelenilo
4885.78
24
4613.48
22 Zelene
Zaštitnopovršine
zelenilo
3815.35
2.3.2 Planirane površine javne namene
25 Zelene površine
6643.17
23 Zaštitno zelenilo
2436.97
26
površine
1838.32
Da bi se stvorili uslovi za ureÿenje
prostora na parceli 31,LIST
promenila OP[TINE
24 Zelene
Zelene
površine BR. 9/2010
4613.48
17.12.2010.
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27
Zelene
površine
3344.84
namena korišüena prostora i formirala graÿevinska parcela, planirana je
25
Zelene
površine
6643.17
prilazna saobraüajnica (parcela 13) javne namene.
Ukupno zelene površine: 45858.51
26 Zelene površine
1838.32
Od parcela 8804/5, 8804/7, 8804/13, 9690/5, 9690/6, 9690/8 i dela
parcele 9690/10
nastaje jedinstvena
parcela, pri tom parcele 8804/13
i deo
27
Zelene
površine
3344.84
Tabela
1. Gra|evinsko
zemqi{te
Tabela
Uprava,
administracija
i usluge
parcele 9690/10 gube status javne namene.
Tabela3.3. Uprava,
administracija
i usluge
Ukupno zelene površine: 45858.51
javne namene
Tabela 1. Graÿevinsko zemljište javne namene

2

Par.
Namena
1
Ulica

Katastarske parcele
P= m
8802/6, 9993/5, 8804/16,8804/10, 9690/2, 9414.42
18650/3, 18645/5, 18644/5, delovi parcela
18642, 18641, 18640, 18639, 18638,
18637
2
Ulica
8804/11 i deo 8804/5
2855.79
3
Ulica
8804/12, deo 8804/13, 8804/14, 9690/11 i 3171.10
deo 9690/16
4
Ulica
deo 8804/13
1105.62
5
Ulica
deo 8805/4, 8806/158804/17, deo
4595.97
18650/8 i 8804/18
6
Ulica
9960/13, deo 9690/5, 9690/18,18950/5,
2452.77
18650/6, 18650/7, deo 9690/16, 9690/17,
deo 9804/18 i deo 18649/4
7
Ulica
deo 18649/4, 18648/5, 18647/5, 18646/5, 2306.56
18645/6, 18644/6, 18643/6 i delovi parcel
188642,18641,18640,18639,18638,18637
8
Ulica
delovi parcela18587/1, 18588/1,18689/1,
942.83
18650/1, 18631
9
Ulica
9990/12, 18650/2, delovi parcela 18585/1, 3729.80
18586/1, 18587/1, 18588/2, 18589/1,
18590, 18591, 18592, 18593, 18594
10 Ulica
delovi parcela 27340/3, 18588/4, 18589/1, 2414.19
18589/2, 18590
11 Ulica
delovi parcela 18636, 18635, 18634,
3796.83
18633, 18632, 18631, 18630, 18650,
18591, 18592, 18593, 18594, 18595,
18627
12 Ulica
delovi parcela 8804/3 i 8804/4
425.29
13 Parking
delovi pracela 8804/2, 9993/4, 8802/5 i
17340.68
8802/1
14 Indust. kolosek 18649/8, 18648/6, 18647/618646/6,
3794.28
18645/7, 18644/7, 18643/7 i delovi
Izmene i dopune Plana detaljneparcela
regulacije
dela bloka
82 18640, 18639,
5
18642,
18641,
18638, 18637, 18636, 18635, 18634,
18633, 18632, 18631, 18630, 18629
Ukupno javna namena: 58346.13

Tabela
Zelene
Tabela2.2. Zelene
površinepovr{ine

Par.
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Zelene površine
Zelene površine
Zelene površine
Zaštitno zelenilo
Zelene površine
Zaštitno zelenilo
Zaštitno zelenilo
Zaštitno zelenilo
Zaštitno zelenilo
Zelene površine
Zelene površine
Zelene površine
Zelene površine

P= m2
4166.46
1677.96
1336.39
7632.35
2169.94
1297.50
4885.78
3815.35
2436.97
4613.48
6643.17
1838.32
3344.84
Ukupno zelene površine: 45858.51

Namena

Tabela 3. Uprava, administracija i usluge
Par.

Namena

P= m2

Par.
Namena
Tabela 3. Uprava, administracija i usluge
28 Uprava i administracija
Par. Uslužne delatnosti
Namena

P= m2
12401.20
9135.14
P=
m2
21536.34
12401.20

Ukupno:
28 Uprava i administracija
Uslužne delatnosti
9135.14
Tabela 4. Proizvodnja i prateüe delatnosti
21536.34
Tabela 4.
ProizvodwaUkupno:
i prate}e
delatnosti
Par.
Namena
P= m2
Tabela 4. Proizvodnja i prateüe delatnosti
29 Proizvodanja i prateüe delatnosti
2126.86
30
Proizvodanja
i
prateüe
delatnosti
3196.71
Par.
Namena
P=
m2
31 Proizvodanja i prateüe delatnosti
7986.99
29 Proizvodanja i prateüe delatnosti
2126.86
32
Proizvodanja
i
prateüe
delatnosti
6197.73
30 Proizvodanja i prateüe delatnosti
3196.71
33
22411.13
31 Proizvodanja
Proizvodanja ii prateüe
prateüe delatnosti
delatnosti
7986.99
34 Proizvodanja i prateüe delatnosti
17109.12
32 Proizvodanja i prateüe delatnosti
6197.73
35
Proizvodanja
i
prateüe
delatnosti
11949.76
33 Proizvodanja i prateüe delatnosti
22411.13
36
7761.25
34 Proizvodanja
Proizvodanja ii prateüe
prateüe delatnosti
delatnosti
17109.12
37 Proizvodanja i prateüe delatnosti
10175.00
35 Proizvodanja i prateüe delatnosti
11949.76
38
9533.81
36 Proizvodanja
Proizvodanja ii prateüe
prateüe delatnosti
delatnosti
7761.25
39
Proizvodanja
i
prateüe
delatnosti
13553.58
37 Proizvodanja i prateüe delatnosti
10175.00
40 Proizvodanja i prateüe delatnosti
11928.07
38 Proizvodanja i prateüe delatnosti
9533.81
41
Proizvodanja
i
prateüe
delatnosti
10732.43
39 Proizvodanja i prateüe delatnosti
13553.58
42
Proizvodanja
i
prateüe
delatnosti
13439.52
40 Proizvodanja i prateüe delatnosti
11928.07
43 Proizvodanja i prateüe delatnosti
1223.69
41 Proizvodanja i prateüe delatnosti
10732.43
Ukupno:
149325.65
42 Proizvodanja i prateüe delatnosti
13439.52
43 Proizvodanja i prateüe delatnosti

1223.69
Ukupno: 149325.65

2.3.3 Namena i na~in kori{}ewa
zemqi{ta
Planom
detaqne
regulacije
Tehnolo{kog parka defini{e se na~in
kori{}ewa i izgradwe prostora, a prema
strategiji datoj Generalnim urbanisti~kim
planom Vr{ca.
Ovim planom dati su pokazateqi i
pravila za izgradwu objekata.
Pravila gra|ewa i kori{}ewa
zemqi{ta po pojedina~nim parcelama data
su ovim Planom detaqne regulacije. Pri
realizaciji pojedinih objekata mogu}a su
odstupawa od datih parametara ali nisu
dozvoqena wihova prekora~ewa vi{e od
10%.
U okviru parcele, prema pravilima
datim u ovom planu, objekti se postavqaju
svojom uli~nom fasadom na gra|evinsku
liniju ili pomereni od gra|evinske linije
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ako to zahteva tehnolo{ki proces.
Na jednoj gra|evinskoj parceli mo`e
biti
vi{e
objekata,
da se uklope
Izmene ii
dopune
Plana detaljne
regulacije delauz
blokaobavezu
82
6
u Pravila izgradwe objekata na parceli
datih
ovimi naþin
Planom
2.3.3 Namena
korišüenja(ta~ka
zemljišta 3.3).
Tehnolo{ki park }e funkcionisati
Planom detaljne regulacije
Tehnološkog
parka definiše sejenaþin
kao nezavisna
celina,
ali podeqen
u vi{e
korišüenja i izgradnje prostora, a prema strategiji datoj Generalnim
zona:
urbanistiþkim planom Vršca.
1. Proizvodne i prate}e delatnosti
Ovim planom dati su pokazatelji i pravila za izgradnju objekata.
2. Uprava, administracija
Pravila graÿenja i korišüenja zemljišta po pojedinaþnim parcelama data
3. Uslu`ne
delatnosti.
su ovim Planom
detaljne regulacije.
Pri realizaciji pojedinih objekata moguüa
4. Saobra}ajnice,
pe{a~ke
su odstupanja
od datih parametara ali nisu dozvoljena
njihovapovr{ine
prekoraþenja
više
od
10%.
i parkinzi
U okviru
parcele, prema pravilima
datim u ovom planu,
se
Povr{ine
predvi|ene
zaobjekti
saobra}
postavljaju
svojom
uliþnom
fasadom
na
graÿevinsku
liniju
ili
pomereni
od
aj, pe{a~ke staze i trotoare, parkinge
i
graÿevinske linije ako to zahteva tehnološki proces.
infrastrukturu odre|ene su regulacionim
Na jednoj graÿevinskoj parceli može biti i više objekata, uz obavezu da
linijama
saobra}ajnica i koridora za
se uklope u Pravila izgradnje objekata na parceli datih ovim Planom (taþka
industrijski
kolosek i u okviru tih prostora
3.3).
ne dozvoqava se bilo kakva izgradwa, niti
postavqawe
objekata.
U pojasu
Tehnološki parkprivremenih
üe funkcionisati kao nezavisna
celina, ali podeljen
je u
više zona:
regulacije
dozvoqava se izgradwa samo
1. Proizvodne
i prateüe delatnosti
komunalne
mre`e.
Zelene
povr{ine
2. 5.
Uprava,
administracija
U ovoj
zoni
3. Uslužne delatnosti.predvi|ene su povr{ine
namewene
zelenilu.
4. Saobraüajnice,
pešaþke površine i parkinzi
Osnovni koncept formirawa zelenih
Površine predviÿene
za saobraüaj,
pešaþke staze i trotoare,
parkinge i
povr{ina
je wihovo
povezivawe
u celovit
infrastrukturu odreÿene su regulacionim linijama saobraüajnica i koridora za
sistem.
industrijski kolosek i u okviru tih prostora ne dozvoljava se bilo kakva
du` objekata.saobra}ajnica,
izgradnja,Zelenilo
niti postavljanje privremenih
U pojasu regulacije
dozvoljava
se
izgradnja
samo
komunalne
mreže.
(centralnih i obodnih) i na parkingu
5. Zelene površine
re{avati
drvoredima. Ostale povr{ine
namewene
zelenilu
zatravniti.
U ovoj zoni predviÿene
su površine
namenjene zelenilu. Travnate
povr{ine
osve`iti
Za ovu
Osnovni koncept
formiranja cvetnim
zelenih površinavrstama.
je njihovo povezivanje
u
celovit sistem.
zonu
potrebno je uraditi poseban projekat
pejza`ne
Zelenilo obrade.
duž saobraüajnica, (centralnih i obodnih) i na parkingu rešavati
drvoredima.
Ostale površine
zelenilupovr{ina
zatravniti. Travnate prema
površine
Tabela
5. namenjene
Bilans
osvežiti cvetnim vrstama. Za ovu zonu potrebno je uraditi poseban projekat
osnovnim
(planskim) namenama
pejzažne obrade.
Tabela 5. Bilans površina prema osnovnim (planskim) namenama
Namena površina

Površina u
%
ha
1. Proizvodne i prateüe delatnosti
14.93 54.29 %
Izmene i dopune Plana detaljne regulacije dela bloka 82
7
2. Uprava, administracija
1.24 4.51 %
3. Uslužne delatnosti
0.91 3.28 %
4. Saobraüajnice, pešaþke površine i parkinzi
5.83 21.21 %
5. Zelene površine
4.58 16.67 %
UKUPNO:
27.70
3.0

Regulacija mreže saobaüajnih površina

3.0
Regulacija mre`e saoba}ajnih
Uslovi za saobraüajne površine
povr{ina
Razradom
Plana za
detaljne
regulacije rešenjepovr{ine
Magistralnog puta M-1.9
Uslovi
saobra}ajne
Beograd - rumunska granica neüe se menjati u zoni ulazne raskrsnice jer je
Razradom Plana detaqne regulacije
širina puta u zoni raskrsnice zadovoljavajuüa. Klasiþna trokraka raskrsnica
re{ewe
Magistralnog
puta
M-1.9
treba da obezbedi
neometen ulazak i izlazak
i najveüih
kamiona.Beograd
Širina svih
saobraüajnica je 7.5 m sa obostranim trotoarima po 2.0 m širine. U okviru
Plana detaljne regulacije predviÿena je nova interna saobraüajna mreža koja
obezbeÿuje normalnu cirkulaciju svih vozila i prilaz do svih novoprojektovanih

17.12.2010.

- rumunska granica ne}e se mewati u zoni
ulazne raskrsnice jer je {irina puta u
zoni raskrsnice zadovoqavaju}a. Klasi~na
trokraka raskrsnica treba da obezbedi
neometen ulazak i izlazak i najve}ih
kamiona. {irina svih saobra}ajnica je 7.5 m
sa obostranim trotoarima po 2.0 m {irine. U
okviru Plana detaqne regulacije predvi|ena
je nova interna saobra}ajna mre`a koja
obezbe|uje normalnu cirkulaciju svih
vozila i prilaz do svih novoprojektovanih
parcela. Na ulazu u Tehnolo{ki park
predvi|en je prostor za izgradwu upravne
zgrade sa prate}im sadr`ajima. Za potrebe
miruju}eg saobra}aja odmah posle ulaska u
zonu, za upravu i potrebe cele zone obezbe|en
je parking sa 717 parking mesta za putni~ke
automobile, a za kamione je predvi|eno
du` obodne saobra}ajnice, koja ide pored
`elezni~ke stanice, traka {irine 3.0 m
du`ine oko 250 m na kojoj mo`e da se parkira
10 kamione du`ine 18 m. Sve ostale potrebe
za parkirawem putni~kih i teretnih
vozila bi}e obezbe|ene u sklopu placeva
jer parkirawe du` ulica nije dozvoqeno.
Da bi se obezbedio pomo}ni ulaz/izlaz iz
Tehnolo{kog parka saobra}ajni sistem je
povezan sa susednom Radnom zonom, preko
koje je mogu}e obaviti tu funkciju.
U granicama plana sve nove saobra}
ajnice prostorno su definisane osnovnim
elementima horizontalne i vertikalne
projekcije i regulacije. Osovine saobra}
ajnica
definisane
su
koordinatama
osovinskih ta~aka u gradskom koordinatnom
sistemu. Obra|eno re{ewe prezentirano je
na prilo`enom situacionom planu R = 1:1000
list br. 5.
Nivelaciono re{ewe novih saobra}
ajnica prilagoditi {to vi{e terenskim
uslovima uz po{tovawe zadate koncepcije
regulacije odvo|ewa povr{inskih voda.
Nivelaciono re{ewe prezentirano u ovom
elaboratu nije u potpunosti obavezuju}
e u daqem projektovawu ali osnovna
orijentacija vo|ewa povr{inskih voda i
definisane niske ta~ke u ovom planu se moraju
zadr`ati. Popre~no vo|ewe povr{inskih
voda obezbe|uju popre~ni padovi za kolovoz
2.5%, za parkinge 2.5%-4.0% u zavisnosti
od povr{inske obrade i 2.0% za trotoare.
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Podu`no vo|ewe vode vr{i}e se podu`nim
nagibom koji ne sme da bude mawi od 0.3%.
Odvodwavawe atmosferskih voda obezbedi}
e se povr{inskim putem do slivnika a daqe
ki{nom kanalizacijom.
Geomehani~ka ispitivawa potrebna
za dimenzionisawe novih kolovoznih
konstrukcija radi}e se u kasnijim fazama
projektovawa. Ovim uslovima se odre|uje
da nove kolovozne povr{ine
imaju
kolovoznu konstrukciju za te{ko saobra}
ajno optere}ewe.
Konstrukcija prolaza
na parkirali{tima je predvi|ena za lako
saobra}ajno optere}ewe a na parkinzima
mo`e biti od raster elemenata po sistemu
beton-trava ili od nekog drugog odgovaraju}eg
materijala. Na svim parkinzima predvideti
sadwu drvoreda posle svakog tre}eg parking
mesta na min.1.5 m u odnosu na prolaznu
saobra}ajnicu. Dimenzije parking mesta za
putni~ke automobile ne smeju biti mawa
od 2.4 m x 4.8 m. dok je planom predvi|ena
dimenzija od 2.5 m x 5.0 m.
Regulacione {irine i osnovni elementi
normalnih popre~nih profila dati su u
situacionom planu. Svi elementi popre~nog
profila saobra}ajnih povr{ina koji se
me|usobno funkcionalno razlikuju odvojiti
odgovaraju}im elementima vizuelno i
nivelaciono.
Radi bezbednog odvijawa saobra}aja
naro~ito na raskrsnicama treba predvideti
odgovaraju}u horizontalnu i vertikalnu
signalizaciju.
3.1
Regulacija
mre`e
infrastrukturnih sistema
Infrastruktura je planirana na
osnovu maksimalnih kapaciteta prostora
tako da se mo`e realizovati fazno.
3.1.1 Vodovodna mre`a
Postoje}i krak vodovodne cevi od
azbest-cementa pre~nika F 300 se nalazi sa
desne strane koridora magistralnog puta
Beograd - Vr{ac gledano iz pravca Beograda.
Pritisak na mestu prikqu~ka iznosi 3
bara.
Na povr{ini koja je predvi|ena za
izgradwu Tehnolo{kog parka Vr{ac ne
postoji vodovodna mre`a. Projektovana
mre`a za vodosnabdevawe je prstenastog tipa
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i na postoje}i krak vodovodne mre`e }e biti
prikqu~ena na dva mesta (jedan prikqu~ak
je na povr{ini Tehnolo{kog parka, a drugi
na povr{ini pro{irene Radne zone grada
Vr{ca), te }e vodovodna mre`a Tehnolo{kog
parka i pro{irene Radne zone ~initi jednu
celinu.
Ukupna du`ina nove distributivne
vodovodne mre`e iznosi oko 5,4 km, i to:
-ukupna du`ina cevi F 200 je 1505 m
-ukupna du`ina cevi F 150 je 1849 m
-ukupna du`ina cevi F 100 je 1980 m.
Na raskrsnicama ulica i du` ulica na
rastojawima izme|u 80 i 150 m, projektovani
su hidranti F 80 za potrebe prawa ulica i
eventualnog ga{ewa po`ara.
Potrebna koli~ina vode iznosi oko
Qmax cas=15 l/s.
Novoprojektovanu mre`u vodovoda
treba postaviti u trotoarima sa jedne strane
ulice, na dubini od 1 m i na rastojawu od 0.5
m od ivi~waka, opremiti dovoqnim brojem
zatvara~a, ispusta i ostalim armatura¬ma
potrebnim za weno lako odr`avawe i
pravilno funkcionisawe.
Postoje}i vod AC F 300 je dovoqan
da zadovoqi potrebe za vodom, pod uslovom
da se uradi poja~awe voda u ulici Pavli{ki
put levo sa F300 na F300 + F400. Uslovi za
prikqu~ke }e biti definisani pri izradi
glavnog projekta.
Kona~ni korisnici ove vodovodne
mre`e nisu bili poznati za vreme
projektovawa, tako da su mogu}e mawe izmene
u dimenzijama cevi.
3.1.2. Kanalizaciona mre`a
Odvo|ewe upotrebqenih voda u Vr{cu
odvija se po separacionom principu, pa je taj
princip primewen i u ovom Regulacionom
planu.
a) Odvo|ewe fekalnih voda
Postoje}i krak kolektora za fekalnu
kanalizaciju od azbest-cementa pre~nika
F400 se nalazi sa leve strane koridora
magistralnog puta Beograd - Vr{ac gledano
iz pravca Beograda.
Iz razloga {to se granica izme|u
Plana detaqne regulacije Tehnolo{kog
parka Vr{ac i Plana detaqne regulacije
pro{irewa Radne zone grada Vr{ca i
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vododelnica ne poklapaju, fekalne vode se
sa povr{ine Tehnolo{kog parka evakui{u
ve}im delom granatim sistemom cevi do
postoje}eg {ahta koji se nalazi u neposrednoj
blizini ulaza u Tehnolo{ki park, a drugi
mawi deo se evakui{e drugim granatim
sistemom cevi koji se svojim ve}im delom
nalazi na povr{ini pro{irene Radne zone.
Novoprojektovana mre`a fekalne
kanalizacije se sastoji od cevi pre~nika
F200, F250 i F300 ~iji su nagibi 4-5‰. Zbog
malih koli~ina fekalnih voda i malog
nagiba cevi ({to je uslovqeno malim nagibom
terana), neophodno je na po~etke pojedinih
cevi prikqu~iti slivnike (nazna~eno u
prora~unu).
Cevi fekalne kanalizacije se vode
na odstojawu od 1m od osovine ulice, sa
minimalnom dubinom ukopavawa od 2.2 m do
vrha cevi. {ahtovi se postavqaju na svim
ukr{tawima cevi i du` cevi na minimalnom
rastojawu od 160 x D (D je pre~nik cevi).
Potreba za primarnim pre~ista~em
}e biti definisana pri izradi glavnog
projekta u saradwi sa projektantom.
Kona~ni korisnici ove kanalizacione
mre`e nisu bili poznati za vreme
projektovawa, tako da su mogu}e mawe izmene
u dimenzijama cevi.
b) Odvo|ewe atmosferskih voda
Na povr{ini koja je planirana za
izgradwu
Tehnolo{kog parka ve} postoji
sistem kanala koji, u novim uslovima, ne mogu
re{iti problem odvodwavawa atmosferskih
voda.
Stoga }e atmosferske vode }e
sa povr{ine Tehnolo{kog parka biti
evakuisane granatim sistemom cevi koje
}e zahva}enu vodu odvesti u planirani
kolektor atmosferskih voda. Ovaj kolektor
prolazi ispod `elezni~ke pruge i vodu
sa analiziranog prostora odvodi u potok
Mesi}. Navedenim re{ewem se ovo podru~je
ponovo prikqu~uje na sliv potoka Mesi},
odnosno uspostavqa se stawe pre izgradwe
`elezni~ke pruge.
Dimenzionisawe
kanalizacione
mre`e izvr{iti na ki{u povratnog perioda
jedna godina, trajawa 15 minuta i inteziteta
100 l/s. Ukupna koli~ina atmosferske vode
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koja se evakui{e iznosi oko 2200 l/s.
Ukupna du`ina kanalizacione mre`e
je oko 4800 m a pre~nici cevi se kre}u u
intervalu 300 do 1400 mm.
Cevi atmosferske kanalizacije se
vode po osovini saobra}ajnica sa minimalnom
dubinom ukopavawa od 1.5 m.
3.1.3. Elektroenergetska mre`a, TT
mre`a i postrojewa
Na podru~ju obuhva}enim Planom
detaqne regulacije Tehnolo{kog parka
postoje izgra|eni nadzemni dalekovod 35
kV DV ( Vr{ac 1 - Vr{a~ki Vinogradi ) i
nadzemni dalekovod 20 kV DV ( Vr{ac 2 Bela Crkva ).
U drugoj ili tre}oj fazi razvoja
Tehnolo{kog parka postoje}e 20 kV i 35
kV dalekovode izmestiti u zemqu trasom
koja }e biti usagla{ena sa ostalim
infrastrukturnim objektima.
Svi potro{a~i u planiranom podru~ju
obuhva}eni ovim Planom detaqne regulacije
napaja}e se iz rekonstruisane trafostanice
TS 110/20 kV Vr{ac 1.
Planom
detaqne
regulacije
Tehnolo{kog parka obuhva}eno je 14 blokova
bruto gra|evinske povr{ine od 79850 do
127760 m2. Za odre|ivawe maksimalnog
jednovremenog optere}ewa za objekte
predvi|ene na posmatranom podru~ju kori{}
eni su podaci o veli~ini urbanih jedinica
i specifi~noj potro{wi od 60 W/m2 neto
gra|evinske povr{ine. Ukupna potreba za
elektri~nom energijom je Pj= 6518 kW {to
predstavqa maksimalnu jednovremenu snagu
kompleksa sa maksimalnim stepenom izgra|
enosti.
Za usvojeni trafo jedinicu od 630
kVA potrebno je izgraditi
6518
n = --------- = 10,4 transformatora
630
Ukupno je predvi|ena izgradwa 11
trafostanica 20/0,4 kV.
Lokacije transformatorskih stanica
20/0,4 kV su prikazane na prilo`enoj
situaciji.
Planirane
transformatorske
stanice izgraditi kao slobodno stoje}e
monta`no betonske objekte ili u sklopu
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planiranih gra|evinskih objekata. Objekte
trafostanica gra|evinski predvideti tako
da se u krajwoj realizaciji Plana detaqne
regulacije mogu opremiti do kapaciteta 2 h
630 kVA. Stepen opremqenosti trafostanica
}e pratiti stepen izgra|enosti objekata u
pojedinim blokovima kompleksa.
Objekte TS 20/0,4 kV izvesti tako da
ispuwavaju uslove iz oblasti distribucije
elektri~ne energije kao i uslove neposrednog
isporu~ioca elektri~ne energije.
Za podmirewe navedene potro{we
potrebno je izvr{iti rekonstrukciju TS
110 / 35 kV Vr{ac 1. Trafostanica se mora
rekonstruisati za napon 110 / 20 kV sa novim
energetskim transformatorom i pripadaju}
om opremom.
Planirane transformatorske stanice
20/0,4 kV prikqu~iti na elektroenergetsku
mre`u 20 kV kablovski u svemu prema
uslovima nadle`ne elektrodistributivne
organizacije. Trafostanice prikqu~iti na
principu ulaz-izlaz na novoprojektovanu 20
kV kablovsku mre`u.
Elekti~nu mre`u 1 kV oblikovati
tako da zadovoqava sve zahteve u vezi
kontinuiteta i kvaliteta snadbevawa
potro{a~a elektri~nom energijom.
Prikqu~ewe objekata na kablovsku 1
kV mre`u izvesti preko tipskih prikqu~nih
kutija postavqenih na fasadi objekata.
Trasa elektroenergetske mre`e je odre|ena
konfiguracijom i rasporedom objekata koje
napajaju. Ona u principu prati regulacionu
liniju, kolske i pe{a~ke komunikacije i
uskla|ene su sa ostalim objektima tehni~ke
infrastrukture.
Sve
planirane
saobra}ajnice
parkirali{ta i pe{a~ke staze opremiti
instalacijom osvetqe{wa.
Izvor
snadbevawa
elektri~nom
energijom javnog osvetlewa bi}e planirane
trafostanice 20/0,4 kV. Ukqu~ewe spoqwe
rasvete bi}e vezano na centralni sistem
ukqu~ewa putem mre`ne tonfrekventne
komande.
Na mre`u spoqne rasvete sprovesti
mere za{tite od previsokog napona dodira i
kratkog spoja i preoptere}ewa.
Na osnovu broja mogu}eg broja
zaposlenih i povr{ine objekata predvi|enih

213

u sklopu Plana detaqne regulacije odre|en je
broj telefonskih prikqu~aka prema zahtevu
da na svakih 250 m2 povr{ine objekata bude
1 TT prikqu~ak.
Na osnovu ovakve prognoze potrebno
je na prostoru ograni~enim ovim Planom
detaqne regulacije obezbediti ukupno 550
TT prikqu~aka.
U prostoru obuhva}enim ovim Planom
detaqne regulacije predvi|en je gra|evinski
objekat IS ( istureni stepen ) za koji treba
obezbediti prostor od minimum 35 m2 u
prizemqu zgrade koja treba da se gradi za
upravu i administraciju. Predvideti PVC
cevi kapaciteta 4h2h110mm od prostorije
isturenog stepena IS do {ahta ispred
objekta.
Prikqu~ak isturenog stepena IS na
ATC Vr{ac izvesti na postoje}i opti~ki
kabl.
Kablovska mre`a je podzemna.
Podzemnu mre`u izvesti TT kablovima
kroz postoje}u ili novu TT kanalizaciju ili
polagawem u iskopani rov. Pored TT mre`e u
isti rov sa TT kablovima polo`iti PVC cev
- 32/40 mm za KDS ( kablovski distributivni
sistem ) i internet mre`u.
Plan polagawa TT mre`e, kanalizacije,
KDS dati su na grafi~koj dokumentaciji.
a)
Tehni~ki
uslovi
za
elektroenergetsku mre`u i objekte
Za obezbe|ewe sigurnog i kvalitetnog
napajawa elektri~nom energijom potro{a~a
na predmetnom kompleksu potrebno je
izgraditi adekvatnu elektroenergetsku i
TT mre`u i postrojewa i to:
Izvr{iti rekonstrukciju TS 110/35 kV
Vr{ac 1 za napon 110/20 kV sa novim
energetskim transformatorom i pripadaju}
om opremom.
Izgraditi nove trafostanice 20/0,4
kV kapaciteta 1 h 630 kVA (2h630 kVA ).
Izgraditi pripadaju}u mre`u 20 kV i
1 kV i mre`u javne rasvete.
Postoje}e 20 kV i 35 kV dalekovode
izmestiti u zemqu .
Trafostanice
izgraditi
kao
slobodnostoje}e monta`no betonske ili u
sklopu planiranih gra|evinskih objekata.
Prostorije u koje }e se smestiti
transformatorske stanice treba svojom
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veli~inom i rasporedom da omugu}e nesmetan
sme{taj transformatora i odgovaraju}e
opreme.
Obezbediti prilaz trafostanici
izgradwom pristupnog puta minimalne
{irine 3 m nosivosti 5 t do najbli`e javne
saobra}ajnice.
Nagib okolnih terena i pristupnog
puta treba da bude takav da se onemogu}i
prodor atmosferskih padavina u prostorije
za sme{taj trafostanice.
Razvodnu elektri~nu mre`u napona 20
kVA u kompleksu izgraditi kao podzemnu sa
kablovima ~iji }e presek odrediti preduze}
e za distribuciju elektri~ne energije.
Elektri~nu mre`u 1 kV izgraditi kao
podzemnu.
Podzemne vodove polagati u rovu
potrebnih dimenzija a koji prolaze ispod
kolovoza javnih saobra}ajnica polo`iti
u odgovaraju}oj kablovskoj kanalizaciji.
Dubina ukopavawa za kablove do 1-10 kV
je 0,6-0,8 m a za kablove do 35 kV je 0,8-1 m.
{irina rova zavisi od broja kablova u istom
. Me|usobni razmak izme|u kablova je 7 cm
za kablove do 1 kV , 8-10 cm za kablove do 10
kV i 20 cm za kablove do 35 kV.
Pri izgradwi elektrodistributivnih
kablovskih mre`a moraju se obezbediti
propisani
razmaci
pri
paralelnom
polagawu i ukr{tawu sa drugim podzemnim
instalacijama.
Sve
planirane
saobra}ajnice
opremiti instalacijom javnog osvetlewa.
Napajawe elektri~nom energijom javnog
osvetlewa vr{iti iz razvodnog poqa javne
rasvete sme{tenog u trafostanici i iz
ormana javnog osvetlewa.
b) Tehni~ki uslovi za TT mre`u i
objekte
U prostoru obuhva}enim ovim Planom
detaqne regulacije predvi|en je gra|evinski
objekat IS ( istureni stepen ) za koji treba
obezbediti prostor od minimum 35 m2 u
prizemqu zgrade koja treba da se gradi za
upravu i administraciju.
Predvideti PVC cevi kapaciteta
4h2h110 mm od prostorije IS do {ahta ispred
objekta .
Prikqu~ak isturenog stepena IS na

ATC Vr{ac izvesti na postoje}i opti~ki
kabl.
Telefonske prikqu~ke za preplatnike
na podru~ju ovog Plana detaqne regulacije
obezbediti iz isturenog stepena IS.
Pretplatni~ku mre`u izgraditi
na principu krute kablovske mre`e sa
unutra{wim ku}nim izvodima.
Podzemnu mre`u izvesti TT kablovima
kroz postoje}u ili novu TT kanalizaciju ili
polagawem u iskopani rov.
Pored TT mre`e u isti rov sa TT
kablovima polo`iti PVC cev - 32/40 mm za
KDS ( kablovski distributivni sistem ) i
internet mre`u.
Na mestu prolaska kablova ispod
kolovoza i na ulazima u objekte predvideti
PVC cevi -110 mm. Kablovski rov za polagawe
TT mre`e i KDS je dimenzija 0,4x0,8 m.
Na mestima koncentracije predvideti
ugradwu propisnih izvodnih telefonskih
ormana.
3.1.4. Termotehni~ke instalacije
a)Plana
Projekcija
potreba13
Izmene i dopune
detaljne regulacije delaenergetskih
bloka 82
Na osnovu Plana detaqne regulacije
dela bloka 82 (Tehnolo{ki park u Vr{cu
dobijena
je namena
3.1.4. Termotehniþke
instalacije i bruto gra|evinska
povr{ina
objekata
(u
predvi|enim
a)
Projekcija
energetskih
potreba
blokovima od 28 do 43) definisanih kroz
prikaz
bilansa
pojedinim
Na osnovu
Plana detaljneu regulacije
dela bloka 82blokovima,
(Tehnološki park u a
gde
se o~ekuje
potro{wa
Vršcu dobijena
je namena zna~ajna
i bruto graÿevinska
površina objekatatoplotne
(u
energije
obzirom
na
wihovu
predviÿenim blokovima od 28 do 43) definisanih kroz prikaz bilansanamenu,
u
izvr{ena
analiza
i izkazana
pojedinim blokovima,jea gdedetaqna
se oþekuje znaþajna
potrošnja toplotne
energije
projekcija potreba,

obzirom na njihovu namenu, izvršena je detaljna analiza i izkazana projekcija
potreba,
Tabela 6.

Ukupni kapacitet

Broj blokova
Broj privrednih objekata
Ukupna BRGP
Broj zaposlenih

Tabela 7.

Spoljna temperatura

14
min.14
134.64
84.150
2.200

Specifiþni toplotni kapacitet

Spec. optereüenje - grejanje
Spec. optereüenje - ventilacija
Spec. optereüenje - san.topla voda

Tabela 8.

Y (kom.)
Y (kom.)
P max. (m2)
P min. (m2)
N. (kom.)

Qg (W./m2.)
Qv (W./m2.)
Qtw (W./m2.)

140
210
10

Projektni uslovi
ts (o. C.)

-18

Spec. optereüenje - grejanje
Spec.
optereüenje - ventilacija
17.12.2010.
Spec. optereüenje - san.topla voda

Tabela 8.

Projektni uslovi

Spoljna temperatura
Standardnja unutrašnja temp.
Srednja godišnja temp.
Broj grejnih dana
Broj þasova grejanja
Stepen korisnosti kotla
Donja toplotna vrednost zemnog gasa

Tabela 9.

Qg (W./m2.)
140
2
.)
210 OP[TINE VR[AC BR. 9/2010
Qv
(W./m
SLU@BENI LIST
2
10
Qtw (W./m .)

ts (o. C.)
tu (o. C.)
tm (o. C.)
n (dan./god.)
Tn (h./dan.)
e/n ( - )
Hd (kWh./m3n.)

-18
18
4.2
181
16
0.85
9.722

Potrebne koliþine prirodnog gasa

Toplotna snaga za sve blokove - grejanje Q uk.g (kW.)
Potrošnja gasa za sve blokove
B g. (m. 3n/h.)
Ukupna godišnja potrošnja gasa za sve
B g. uk. (m. 3n/h.)
blokove

13140
1,59
1.860.000

b) b)
Koncept
rešenja re{ewa
Koncept

Za obezbe|ewe energetskih potreba

Za obezbeÿenje energetskih potreba koje su precizirane u Tabeli br. 6,
koje su precizirane u Tabeli br. 6, a za
a za potrebe planirane
izgradnje predviÿene
Planom detaljne
regulacije
potrebe
planirane
izgradwe
predvi|ene
predviÿeno jedetaqne
da se obezbediregulacije
prikljuþak na gasovodnu
mrežu.
Planom
predvi|eno
je da

se obezbedi
prikqu~ak
na gasovodnu
Prema Uslovima
za prikljuþak na gasovodnu
mrežu koje jemre`u.
izdalo
Prema
Uslovima
za
prikqu~ak
Društveno preduzeüe za komunalne delatnosti "Drugi Oktobar" - Vršac na
gasovodnu mre`u koje je izdalo Dru{tveno
precizirano je da se za potrebe objekata predviÿene za izgradnju u okviru
preduze}e za komunalne delatnosti “Drugi
pomenutih Regulacionih planova za planiranu potrošnju od 2600 m3/h
Oktobar” - Vr{ac precizirano je da se za
prirodnog gasa.objekata
Potrebna koliþina
gasa treba obezbediti
gasovoda u
potrebe
predvi|ene
zapreko
izgradwu
visokog pritiska
(10 bara), a u saglasnosti
sa postojeüim projektom
"Glavni za
okviru
pomenutih
Regulacionih
planova
planiranu potro{wu od 2600 m3/h prirodnog
gasa. Potrebna koli~ina gasa treba
obezbediti preko gasovoda visokog pritiska
(10 bara), a u saglasnosti sa postoje}im
projektom “Glavni projekat br. 097/92 industrijski gasovod sa mernoregulacionom
stanicom. Prema tom Projektu predvi|en
je prikqu~ak na postoje}i gasovod visokog
pritiska Vr{ac - Pavli{ u razvodnom {ahtu
na postoje}u cev pre~nika DN 150 . Od tog
{ahta pa do industrijske zone potrebno je
izgraditi novi prikqu~ni cevovod za gasovod
visokog pritiska izra|en od ~eli~nih cevi
pre~nika DN 100 , ukupne du`ine od 2245
m1, a u svemu kako je to dato u Situacionom
Planu.
Gasna podstanica je predvi|ena u
dvori{tu fondacije
“Hemofarma”, sa
kapacitetom od Q = 2000 m3/h (Qn = 4000
m3/h) prirodnog gasa. Redukcija pritiska
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u gasnoj podstanici je 10 / 1-2 bara. Radni
(sredwi) pritisak je 1 bar, a najve}i
dozvoqeni radni pritisak u industrijskom
gasovodu je 2 bar-a.
Od merno regulacione podstanice
pa do postoje}eg industrijskog gasovoda,
predvi|a se P.E. gasovod niskog pritiska
pre~nika DN 200 u du`ini od 120 m1, a kako
je datu u Situacionom planu.
Na industrijskim gasovodu a ispred
podvo`waka (kod “Euro{peda”), predvi|a
se izgradwa {ahta sa gasnom slavinom za
odvajawe potro{a~a industrijske zone od
gradskog gasovoda.
Od postoje}eg industrijskog gasovoda
kroz koridor koji prolazi prstenom kroz
prostor Plana detaqne regulacije, predvi|a
se prikqu~ak za gasnu mre`u niskog pritiska
koja snabdeva budu}e potro{a~e u okviru ovog
plana, a prema planiranim kapacitetima i
predvi|enoj nameni, a kako je predvi|eno
ovim Planom detaqne regulacije.
Izgradwa razvodne mre`e planira se
fazno prema potrebama budu}e izgradwe, s
tim da se prvo izvede glavni prsten, a potom
prema potrebama kroz ralizaciju ovog plana i
ostali potrebni gasovodi a kroz rezervisane
koridore i prema svim uslovima koji su dati
ovim Planom detaqne regulacije a u skladu
sa va`e}im propisima i standardima koji
va`e za ovu vrstu instalacija.
Dispozicija pomenute razvodne mre`e
za prirodni gas kao i predvi|eni koridori
dati su u Situacionim planovima u okviru
Plana detaqne regulacije. Prilikom
wihovog odre|ivawe vo|eno je ra~una i o
ostalim spoqnim instalacijama, {to je
prikazano Sinhron planom.
Gasna mre`a izvodi se od P.E. cevi
odgovaraju}eg pre~nika, dok se radni
pritisak predvi|a od 1 bara kao i ostalom
delu industrijskog gasovoda.
v) Tehni~ki uslovi
Za sve proizvodne ili uslu`ne
delatnosti koji treba da se grade na lokaciji
ovog Plana detaqne regulacije predvi|a se
centralno ili lokalno grejawe prostorija.
Svuda gde to uslovi dozvoqavaju
ispitati mogu}nost instalacije centralne
pripreme sanitarne potro{ne vode.
U objektima sa strogim zahtevima u
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pogledu mikroklime predvideti hla|ewe
prostorija a prema uslovima iz tehnolo{kog
projekta i klimatizaciju prema potrebama
za poslovni prostor, odnosno za prostorije
sa {tetnim isparewima predvideti lokalnu
ili op{tu ventilaciju.
Izmene i dopune
detaljne regulacije delauslovi
bloka 82
15
g)PlanaTehni~ki
za izvo|ewe
gasovodne mre`e
okviru
su
g)U
Tehniþki
uslovi zaovog
izvoÿenjeplana
gasovodnepredvi|eni
mreže
koridori
za
postavqawe
magistralnih
U okviru ovog plana predviÿeni su koridori za postavljanje magistralnihii
sekundarnih
energovoda,
kaoobjekte
i lokacije
sekundarnih energovoda,
kao i lokacije za moguüe
energetskih za
mogu}e
postrojenja.objekte energetskih postrojewa.
Tabela 10. Minimalno dozvoqeno
odstojawe
(m)gasovoda (m)
Tabela 10. podzemnih
Minimalno dozvoljenogasovoda
odstojanje podzemnih
OBJEKAT
Drugi gasovod
Toplovod, vodovod, kanalizacija
Kanali toplovoda
Nisko i visokonaponski elektrokablovi
Telefonski kablovi
Cevovodi tehnoloških fluida
Benzinske pumpe
Šahtovi i kanali
Visoko zelenilo

Ukrštanje
0,2
0,2
0,5
0,3
0,3
0,2
0,2
-

Paralelno voÿenje
0,6
0,3
1,0
0,6
0,5
0,6
5,0
0,3
1.5

d) Tehni~ki uslovi za izgradwu merno
regulacione
stanice
( MRS
)
d) Tehniþki uslovi
za izgradnju
merno regulacione
stanice ( MRS )
Merno
regulacione
( poštuju
MRS )
Merno
regulacione
stanice ( MRS ) treba stanice
locirati tako da se
treba
locirati
tako
da
se
po{tuju
slede}e
sledeüe preporuke o odaljenosti lokacije, ukoliko ne postoje druga ograniþenja
preporuke o odaqenosti lokacije, ukoliko
 od magistralnih i regionalnih puteva 8,0 m.
ne postoje druga ograni~ewa
 od železniþkih i tramvajskih pruga 15,0 m.
-od magistralnih i regionalnih
 od zgrada 15,0 m.
puteva
8,0 m.elektrovodova (pri þemu je h - visina stuba elektrovoda)
 od nadzemnh
-od
h + 3,0 m.`elezni~kih i tramvajskih pruga
15,0 m.
ÿ) Tehniþki uslovi gradnje distributivnog gasovoda
-od zgrada 15,0 m.
Za-od
izvoÿenje
distributivnogelektrovodova
gasovoda pridržavati se važeüih
i
nadzemnh
(pripropisa
~emu
tehniþko-tehnoloških uslova kao i:
je h - visina stuba elektrovoda) h + 3,0 m.
 Minimalna dubina ukopavanja distributivnog gasovoda treba da
|)
uslovi
iznosi odTehni~ki
90 do 120 cm ispod površine
zemlje (zavisno odgradwe
uslova
distributivnog
gasovoda
terena).
Za izvo|ewe distributivnog gasovoda
 Minimalna dubina ukopavanja pri ukrštanju distributivnog gasovoda
pridr`avati
se va`e}ih propisa i tehni~kosa:
tehnolo{kih uslova kao i:
a.) železniþkim prugama iznosi
1,5 metara raþunajuüi
od gornje
-Minimalna
dubina
ukopavawa
ivice zaštitne cevi dogornje ivice praga.
distributivnog gasovoda treba da iznosi od
tramvajskim
i industrijskimzemqe
kolesecima(zavisno
iznosi 1,0
90 do 120b.)cm
ispodprugama
povr{ine
metara.
od uslova terena).
c.) putevima i ulicamadubina
metara 1,0 metara.
-Minimalna
ukopavawa pri
ukr{tawu
distributivnog
gasovoda
 Širina rova za polaganje distributivnog gasovoda zavisisa:
od
a.)
prugama
iznosi
predviÿene`elezni~kim
dubine polaganja gasovoda
i iznosi od 0,3
do 0,6 1,5
gde se veüe širine
na veüe
dubine polaganje,
metarametara,
ra~unaju}i
od odnose
gorwe
ivice
za{titne
cevi dogorwe
ivice gasovoda
praga.sa saobraüajnicama vrši se
Ukrštanje distributivnog
polaganjem gasovoda u zaštitnu cev, odnosno kanal.
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b.)
tramvajskim
prugama
i
industrijskim kolesecima iznosi 1,0
metara.
c.)
putevima i ulicama metara 1,0
metara.
-{irina
rova
za
polagawe
distributivnog gasovoda zavisi od predvi|ene
dubine polagawa gasovoda i iznosi od 0,3 do
0,6 metara, gde se ve}e {irine odnose na ve}
e dubine polagawe,
-Ukr{tawe distributivnog gasovoda
sa saobra}ajnicama vr{i se polagawem
gasovoda u za{titnu cev, odnosno kanal.
e) Tehni~ki uslovi za kotlarnice
Za pojedine objekte ili grupe objekata
predvi|a se individualne kotlarnice.
Predvi|ene kotlarnice sme{tene su gde god
je to mogu}e u podrumskim prostorijama.
Za
kotlarnice
obezbe|ene
su
prostorije koje treba da budu slede}ih
dimenzija,
-du`ina i {irina u zavisnosti od
usvojene opreme sa potrebnim prostorima za
prolaz i servisirawe opreme,
-visina u zavisnosti od opreme ali ne
mawe od 2,8 m.
U okviru kotlarnice predvideti i
potreban dimwak koji mora da sa svojim
presekom i visinom odgovora tehni~kim
karakteristikama usvojenih kotlova, tako
i uslovima za{tite ~ovekove `ivotne
sredine.
Pored navedenog kotlarnica mora da
zadovoqi i druge uslove:
-mora imati prirodnu ventilaciju,
-mogu}nost odvoda otpadnih voda u
kanalizaciju,
-dobro osvetqewe,
-direktni ulaz spoqa,
-dvokrilna vrata potrbnih dimenzija
za uno{ewe opreme.
3.2.
Regulacija slobodnih i zelenih
povr{ina
U radnoj zone predvi}aju se slede}e
kategorije zelenih povr{ina:
-zelene povr{ine specijalne namene,
-zelene
povr{ine
uz
upravu,
administraciju, ugostiteqstvo i
-za{titno zelenilo.
Zelenilo specijalne namene ima,
pored sanitarno-higijenskog zna~aja, va`an
estetski efekat. Spoqnoj rasveti ovog
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podru~ja tako|e treba posvetiti posebnu
pa`wu.
Zelene
povr{ine
uz
upravu,
administraciju i ugostiteqstvo imaju pored
estetske funkcije i funkciju za{tite od
sunca i dominantnog vetra.
Za{titno zelenilo se formira
prema parkingu i putu Beograd - Vr{ac, uz
unutra{we saobra}ajnice (drvoredi) i u zoni
parkinga koja je van granica Tehnolo{kog
parka. Ovo zelenilo treba da predstavqa
skladan hortikulturno obra|en prostor
sa vrstama visokih estetsko-dekorativnih
vrednosti. Neophodna je stalna nega i za{tita
u kontekstu unapre|ewa ove povr{ine.
Uloga zelenila je da unapredi kvalitet
`ivotnih i radnih uslova u Tehnolo{kom
parku. Iz tih razloga potrebno je uraditi
projekat ozelewavawa celog kompleksa,
vode}i ra~una o klimatskim uslovima i
mogu}im alergenskim efektima.
4.0.
Pravila parcelacije
Parcelacija je zasnovana na saobra}
ajnom re{ewu i potrebama stvarawa
razli~itih veli~ina parcela, koje se lako
mogu prilagoditi potrebama malih i sredwih
preduze}a.
Ovim Planom detaqne regulacije
utvr|ene su parcele javnih namena (parcele
javnog puta i koridora industrijskog
koloseka, zelene povr{ine, parcele za
objekte javnog interesa i dr.). i parcela
za ostale namene, koje se pre svega odnose
na proizvodne aktivnosti. Plan je
georeferenciran i svaku ta~ku je mogu}e
o~itati.
Parcele za proizvodne aktivnosti
su sastavqene od modula. Svaki od ovih
modula mo`e postati gra|evinska parcela, u
skladu sa Pravilnikom o op{tim pravilima
urbanisti~ke regulacije i parcelacije, ~lan
66, prema kome se gra|evinska parcela mo`e
deliti do minimuma utvr|enog primenom
pravila o parcelaciji. Prilikom izdavawa
izvoda iz plana na osnovu urbanisti~kog
projekta, formiraju se nove parcele,
zavisno od potreba investitora, sastavqene
od jednog ili vi{e modula. Pri formirawu
novih parcela potrebno je odrediti
gra|evinske linije na na~in propisan ovim
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Planom i Pravilnikom o op{tim pravilima
urbanisti~ke regulacije i parcelacije.
Pri deobi i formirawu novih parcela, a
prilikom izdavawa urbanisti~kih uslova,
voditi ra~una da svaka od ovih parcela ima
pristup sa javnog puta.
Najmawa parcela se sastoji od dva
modula: tipskog modula uz dodatak prostora
do regulacione linije. Tipski moduli su
veli~ine oko 18 h 18 = 324 m2 sa {irinom frona
18 m na kojima se u idealnoj organizaciji
prostora lako sme{taju proizvodni pogoni
veli~ine do160 m2. Ve}e parcele namewene su
izgradwi sredwih preduze}a sa proizvodnim
pogonima veli~ine do 1000 m2. {irina
fronta ovih parcela je do 36 m. Izgradwa
ve}ih industrijskih kapaciteta (1000 - 4000
m2/ i vi{e) je mogu}a spajawem vi{e modula
do {irine fronta od 72 m i du`ini 126 m.
U grafi~kom prilogu Plan javnog
i ostalog zemqi{ta sa parcelacijom i
regulaciom i gra|evinskim linijama
prikazani su polo`aj, oblik i veli~ina
parcela i modula (tipskih i ostalih) (list
br. 4).
4.1.
Regulacija i nivelacija
Regulacionom
linijom
odvojene
su javne povr{ine za saobra}ajnice sa
parkinzima, dok su ostale povr{ine
namewene javnim sadr`ajima definisane
parcelama. Gra|evinske linije definisane
su u odnosu na regulacionu liniju.
U Prilogu II dati su analiti~ko
geodetski elementi koji odre|uju ose saobra}
ajnica.
4.2.
In`ewersko geolo{ki uslovi
U
geomorfolo{kom
smislu,
teren je oblikovan zavr{nim procesima
eolske erozije i povr{inskog plavqewa.
Antropogeno preoblikovawe je donekle
razorilo prirodne povr{inske oblike.
Mestimi~no teren je nasipan radi
postizawa potrebne nivelacije peskovito{qunkovitim i glinovitim materijalom
debqine do 1 m.
U
pogledu
nagiba,
teren
je
subhorizontalan.
Lokalno
drenirawe
povr{inskih voda je ote`ano zbog malog
nagiba terena. Zbog toga se mestimi~no
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pojavquju blaga zamo~varewa u periodima
ja~ih padavina.
U gra|i terena zna~ajno su zastupqeni
sedimenti kvartara predstavqeni barskim i
lesoidnim glinama.
Dosada{wi
zemqani
radovi
nisu doveli do pogor{awa prirodnih
in`ewerskogeolo{kih svojstava terena.
Na postoje}im objektima nisu prime}
ene deformacije u stati~kom smislu {to
obezbe|uje
nesmetano
funkcionisawe
sistema “teren - objekti”.
In`ewerskogeolo{ka svojstva terena
razmatraju se u funkciji litolo{kog sastava
terena i stvorenih uslova kao polazna osnova
za
definisawe
in`ewerskogeolo{kih
uslova za realizaciju planiranog sadr`aja.
Studija o geolo{ko geotehni~kim
svojstvima terena za potrebe izrade Plana
detaqne regulacije radne zone i tehnolo{kog
parka u Vr{cu deo je dokumentacije ovog
plana.
5.1.
O~uvawe priridnih i kulturnih
vrednosti
Na podru~ju Plana nema evidentiranih
ili za{ti}enih prirodnih vrednosti i
objekata.
O~uvawe kulturnih dobara radi}e se na
osnovu Uslova ~uvawa, odr`avawa i kori{}
ewa kulturnih dobara i dobara koja u`ivaju
prethodnu za{titu i utvr|ene mere za{tite
za potrbe izrade Plana detaqne regulacije
radne zone dela bloka 82 u Vr{cu, koje je
izdao Zavod za za{titu spomenika kulture
u Pan~evu, na osnovu Zakona o kulturnim
dobrima (Sl. glasnik RS, br.71/94) i ~lana
23. stav 2. Zakona o planirawu i ure|ewu
prostora (Sl. glasnik RS, br.44/95).
Sa stanovi{ta za{tite dobara koja
u`ivaju prethodnu za{titu, Plan detaqne
regulacije Tehnolo{kog parka mo`e se
planirati na osnovu slede}ih arheolo{kih
uslova:

u svim zonama ve}ih, zajedni~kih
objekata
i
druge
vrste
objekata
infrastrukture, pre po~etka gradwe
obaviti za{titna arheolo{ka istra`ivawa,
u okviru gabarita objekata;

obezbediti uslove pra}ewa svih
zemqanih radova od strane stru~waka Zavoda
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za za{titu spomenika kulture u Pan~evu
prilikom kopawa kanala (kanalizacije,
elektro-instalacije, PTT kablova, vodovoda
i sl.), a u slu~aju posebno zanimqivih i
vrednih slu~ajnih nalaza neophodno je
izvr{iti za{titna arheolo{ka iskopavawa
u neposrednoj zoni nalaza;
-na celom prostoru Plana detaqne
regulacije potrebno je obezbediti uslove
pra}ewa svih oblika zemqanih radova
(kopawe temeqa za zgrade individualne
gradwe, podruma i sl.) radi uvida i izrade
arheolo{ke dokumentacije i prikupqawa
pokretnih arheolo{kih nalaza.
-ako se u toku izvo|ewa gra|evinskih
i drugih radova nai|e na arheolo{ka
nalazi{ta ili arheolo{ke predmete, izvo|e~
radova je du`an da odmah, bez odlagawa
prekine radove i o tome obavesti Zavod za
za{titu spomenika kulture u Pan~evu kao i
da preduzme mere da se nalaz ne uni{ti i ne
o{teti i da se sa~uva na mestu i u polo`aju
u kome je otkriven, a sve u skladu sa ~lanom
109. stav 1. Zakona o kulturnim dobrima.
5.2.
Mere za za{titu i unapre|ewe
{ivotne sredine
Vr{ac ima relativno povoqnu
prostornu
poziciju,
sa
evidentnim
prirodnim vrednostima. Blizina Vr{a~kog
brega i Vr{a~kih planina, Deliblatske
pe{~are, dobro provetravawe, izdvojene i
dobro planirane industrijske zone, kao i
zelene povr{ine smawile su zaga|ewe koje
bi se moglo o~ekivati s obzirom na razvijenu
industrijsku proizvodwu.
Prioriteni
problemi
`ivotne
sredine
uslovqeni
su
kvalitetnim
re{ewima:
-vodosnabdevawa;
-odvodwe i pre~i{}avawa otpadnih
voda, zaga|enosti zemqi{ta otpadnim
vodama i ~vrstim otpadom;
-odlagawa tj. deponovawa sme}a i
formirawe divqih deponija itd.
Obzirom na ulogu i zna~aj Tehnolo{kog
parka koji }e razvijati sredwe i visoke
tehnologije, to podrazumeva poseban tretman
prema `ivotnoj sredini i odr`ivom razvoju
i preduzimawe posebnih mera preventive i
za{tite u skladu sa evropskim i svetskim
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standardima za ovu vrstu aktivnosti.
U proizvodnim objektima u kojima se
o~ekuje aerozaga|ewe moraju se preduzeti sve
propisane tehni~ke mere za{tite (filteri,
aspiratori i dr.).
Svi objekti }e se prikqu~iti
na naseqsku kanalizaciju uz prethodno
primarno pre~i{}avawe i daqe na ure|aj za
pre~i{}avawe pre upu{tawa u recipijent.
U pogledu vodosnabdevawa izgradi}
e se vodovodna mre`a za ceo kompleks.
Odvo|ewe vi{ka atmosferskih voda }e se
vr{iti zacevqenom kanalskom mre`om i
otvorenim kanalima, a fekalne vode }e se
evakuisati kanalizacionom mre`om. Na
ovaj na~in }e se za{tititi podzemne vode i
zemqi{te od zaga|ewa.
U okviru uslova za za{titu sredine u zoni
Tehnolo{kog parka posebne mere preduzeti
prilikom izrade projekata za:
-odlagawe
tj.
deponovawa
industrijskog i drugog otpada;
-generisawe transportnih tokova;
-emisiju zaga|uju}ih materija;
-odvodwe i pre~i{}avawe otpadnih
voda.
Daqe usmeravawe i pro{irewe
izgradwe
Tehnolo{kog
parka
treba
re{avati na osnovu ekolo{kih prostornih
potencijala.
Klimatski
uslovi,
vrednovawe,
valorizacija i bonitirawe prostora,
analiza ekolo{kih problema postoje}eg
stawa i ekolo{ki predlog namene povr{ina
obavezno se obra|uju u fazi projektne
dokumentacije.
Op{te mere za{tite `ivotne sredine
obezbe|uju se doslednim sprovo|ewem
urbanisti~kog re{ewa i uslova nadle`nih
preduze}a.
Postavqeni planski normativi su
obavezuju}i, posebno u pogledu: gra|evinske
izgra|enosti
lokacija,
spratnosti
objekata, osnovne namene povr{ina, i
naro~ito zastupqenosti prostora sa
javnim zelenilom. Prethodnim uslovima
obezbe|uje se provetrenost, osun~anost i u
celini kvalitetno ambijentalno ure|ewe
kompleksa.
Posebne mere i uslovi za{tite
`ivotne sredine se obezbe|uju/sprovode na
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slede}i na~in:
-na planskom podru~ju zabrawuju se
objekti za skladi{tewe ili promet opasnih
i {tetnih materija, kao i delatnosti koje
ne mogu obezbediti dozvoqene normative u
pogledu buke, emisije aerosedimenata, gasova,
aromata i sl. Opasne i {tetne materije
mogu}e je dr`ati u dozvoqenim koli~inama
neophodnim za proses proizvodwe.
-otpadne materije prikupqaju se i
elimini{u sa lokacija
u organizaciji
postoje}ih komunalnih slu`bi. ~vrsti
otpad prikupqa se u posebnim kontejnerima,
i dnevno odvozi sa lokacija prema uslovima
nadle`nog komunalnog preduze}a. U delu
javnih povr{ina predvideti redovno ~i{}
ewe i prawe saobra}ajnica i odr`avawe
zelenila.
-odvo|ewe otpadnih voda reguli{e
se prikqu~kom na separatnu kanalizacionu
mre`u. Atmosferska voda, kao i ve}i deo
komunalnih otpadnih voda se uvodi direktno u
atmosfersku, odnosno fekalnu kanalizaciju.
Za otpadne vode, zaga|ene organskim i
neorganskim materijama, obavezan je
predtretman pre upu{tawa u kanalaizaciju.
Otpadne, opasne i {tetne materije koje se ne
mogu neutralizovati ili ukloniti ne smeju
se upu{tati u kanalizaciju.
-zagrevawe prostorija svih objekata
se obezbe|uje prikqu~kom na centralni
gradski toplotni sistem, ili individualnim
kotlovskim postrojewima sa kori{}ewem
prirodnog gasa.
-elektroenergetske
potrebe
obezbe|uju se izgradwom novih TS 10/0,4
kV. Za sem{taj TS predvideti posebno
uslove
za
nesmetano
provetravawe,
za{titu od eventualne prekomerne buke i
obezbe|ewa u slu~aju havarijskog isticawa
transformatorskog uqa.
-visoko zelenilo u okviru kompleksa
planirano je pre svega uz prostore za
miruju}i saobra}aj i u kontaktnoj zoni
prema obodnim gradskim ulicama. Za zasade
potrebno je predvideti formirane sadnice,
klimatski i fitolo{ki adaptiranih
podnebqu, i posebno sa visokom otporno{}u
na industrijsko zaga|ewe.
Posebne mere za{tite `ivotne sredine
definisa}e se posebnom analizom u svemu
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prema Zakonu o proceni uticaja na `ivotnu
sredinu i Zakona o strate{koj proceni
uticaja na `ivotnu sredinu (“Slu`beni
glasnik RS”, broj 135/04).
Procena uticaja na `ivotnu sredinu se
radi za pojedina~ne objekte, grupu objekata i
instalacija koje ~ine tehni~ko-tehnolo{ku
celinu na konkretnoj modularnoj lokaciji.
Pozitivna ocena procene uticaja
na `ivotnu sredinu predstavqa obavezuju}
i preduslov za izdavawe urbanisti~ke
saglasnosti, odnosno gra|evinske dozvole.
Detaqnom analizom, u skladu sa dinamikom
izgradwe, mogu se obuhvtiti separatno
objekti i delatnosti koje predstavqaju
tehni~ke ili funkcionalne celine.
5.3.
Mere
za
za{titu
od
elementarnih enpogoda i uslovi od interesa
za narodnu odbranu
U ciqu za{tite qudi, materijalnih
i drugih dobara od ratnih razarawa,
elementarnih i drugih nepogoda i opasnosti
u miru i ratu, ukupna realizacija kompleksa
mora biti ostvarena uz primenu odgovaraju}
ih preventivnih prostornih i gra|evinskih
mera za{tite, {to podrazumeva:
-projektovawe,
gra|ewe,
rekonstrukcija i revitalizacija objekata
visokogradwe u svemu prema procewenom
seizmi~kom hazardu i prihvatqivom riziku
a u skladu sa Pravilnikom o tehni~kim
normativima
za
izgradwu
objekata
visokogradwe u seizmi~kom podru~ju (“Sl.
list SFRJ”, br. 31/81; 49/82; 29/83; 21/88;
52/90);
-mere za{tite od po`ara - u skladu sa
Zakonom o za{titi od po`ara (“Sl. list RS”,
br. 37/88), Pravilnikom o izgradwi stanica
za snabdevawe gorivom motornih vozila
i o uskladi{tavawu i pretakawu goriva
(“Sl. list SFRJ”, br. 27/71), Pravilnikom
o tehni~kim normativima za izgradwu
niskonaponskih nadzemnih vodova (“Sl. list
SRJ”, br.6/92), Pravilnikom o tehni~kim
normativima za spoqnu i unutra{wu
hidrantsku mre`u za ga{ewe po`ara (“Sl.
list SFRJ”, br. 39/91), Pravilnikom za
elektro instalacije niskog napona (“Sl. list
SRJ”, br.28/95) i Pravilnikom za za{titu
objekata
od atmosferskih pra`wewa

17.12.2010.

(“Sl. list SRJ”, br.11/96). Investitor
mora pribaviti saglasnost na tehni~ku
dokumentaciju MUP-a Srbije, re{ewe
o odobrewu lokacije od MUP-a Srbije Uprave protivpo`arne policije;
-sprovo|ewe efikasnih za{titnih
mera
usled
porasta
vodotokova
i
melioracionih odvoda na osnovu katastra
svih vidova ugro`enosti od povr{inskih i
podzemnih voda;
-mere s obzirom na prisustvo objekata
od posebnog zna~aja za odbranu zemqe i od
interesa za Vojsku Srbije i Crne Gore (u
smislu odluke o vrstama investicionih
objekata i prostornih i urbanisti~kih
planova zna~ajnih za odbranu zemqe - “Sl.
list SRJ”, br. 39/95) na planskom i susednom
podru~ju;
Uslovi
za
kretawe
lica
sa
invaliditetom
Pri projektovawu i realizaciji svih
objekata neophodno primeniti re{ewa koja
}e omogu}iti invalidnim licima neometano
i kontinualno kretawe i pristup u sve
sadr`aje komleksa i objekata u skladu sa
Pravilnikom o uslovima za planirawe i
projektovawe objekata u vezi sa neometanim
kretawem dece, starih, hendikepiranih i
invalidnih lica (“Slu`beni glasnik RS”,
br. 18/97).
5.4.
Mere za racionalno kori{}
ewe energije i upotrebe novih i obnovqivih
izvora energije
Programi koji se odnose na {tedwu
energije, energetsku efikasnost objekata
i kori{}ewe obnovqivih izvora energije,
na nivou Op{tine Vr{ac ili pojedinih
industrija, ne postoje.
Kroz urbanisti~ke uslove i projektne
zadatke za pojedine objekte uvrstiti i slede}
e preporuke:
-projektovati energetski efikasne
objekte;
-koristiti sve lokalne obnovqive
izvore energije (sunce, vetar, biomasu,
biogas);
-pri re{avawu fasada voditi ra~una
o orijentaciji;
-vetar
koristiti
za
prirodno

17.12.2010.
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provetravawe;
-obezbediti za{titu od vetra;
-koristiti pasivne i aktivne solarne
sisteme itd.
Ovim Planom detaqne regulacije daje
se mogu}nost da se deo Tehnolo{kog parka
projektuje i gradi kao energetski efikasna
demonstraciona zona. Ovakve zone danas u
svetu postaju vrlo zna~ajne i ukqu~ene su
u me|unarodne projekte bilo preko UN i
wihofih programa za energetku efikasnost i
odr`ivi razvoj, bilo preko EU. U ovoj zoni bi
se, izme|u ostalog, mogli uspostaviti pogodni
uslovi za stimulisawe preduzetni{tva i
inicijativa u tr`i{nom pristupu energetskoj
efikasnosti.
Podru~je delovawa demonstracione
zone:
-energetski-efikasne tehnologije;
-razvoj novih materijala i proizvoda;
-savetodavne slu`be;
-informacione kampawe;
-merewa, monitoring i kontrola;
-energetski bilansi.
Finansirawe:
-donacije i povoqni doma}i i inostrani
krediti;
-me|unarodna tehni~ka pomo} iz
programa za razvoj.
6.0
Etapnost realizacije plana
Plan detaqne regulacije predvi|a
mogu}nost fazna gradwe, o ~emu }e odlu~ivati
investitor.
U prvoj fazi izgradi}e se pristupni put
od prve raskrsnice koji iznosi 260 m i prvi
krak koji se odvaja ka severoistoku du`ine
oko 250m. Uz ove saobra}ajnice predvi|ena je
izgradwa dela blokova 29-35.
7.0
PRAVILA GRA\EWA
Koncepcija izgradwe sa mogu}no{}u
fazne gradwe
Tipovi objekata
Objekti nameweni proizvodwi malih i
sredwih preduze}a planirani su kao prizemni
ili sa vi{e eta`a do dozvoqene visinske
regulacije. Sadr`aji mogu biti komercijalni,
poslovni i proizvodni.
Karakteristike
-osnovna predpostavqena funkcionalna
prostorna jedinica (modul) od 324 m2 (18 x 18
m) )nije obavezna);
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-mogu}nost
uve}awa
dodatnim
jedinicama;
-rast objekta u svim pravcima;
-varijabilnost
i
fleksibilnost
prostora i sklopova;
-visok
stepen
urbanisti~ke
i
arhitektonske fleksibilnosti;
-sloboda estetskog oblikovawa.
7.1.
Pravila izgradwe objekata na
parcelama
Raspored
planiranih
povr{ina
prikazan je u grafi~kom prilogu Plan namene
povr{ina.
Izgradwa objekata na parcelama u
Tehnolo{kom parku vr{i se na osnovu slede}
ih urbanisti~kih standarda:
-povr{ina
zauzetosti
prostora
objektima na parceli je do 70% povr{ine tog
prostora;
-indeks izgra|enosti na parcelama je
od 1,5-2,1;
-visinska regulacija je do 12 m a
spratnost je u okviru ove regulacije. Mawi
delovi objekta mogu biti i vi{i samo ako to
zahteva tehnolo{ki proces. Na parceli 28, do
P+3 ili 16 m;
-gra|evinske
linije
poslovnih,
uslu`nih, servisnih i prodajnih prostora su
min. 5 m od regulacione linije;
-udaqewe od granice susedne parcele
treba da bude najmawe 3 m.
-na parcelama koje se nalaze uz
industrijski kolosek, gra|evinske linije mogu
da budu do peronskih granica;
-u okviru kompleksa mora se obezbediti
prostor za parkirawe vozila zaposlenih i za
posetioce.
Svi ostali standardi definisa}e se
urbanisti~ko tehni~kim uslovima.
7.2.
Preporuke za projektovawe i
kori{}ewe prostora
Projektovawe prostornih sklopova
zasnovanih na dimenzionalnoj koordinaciji
obezbe|uje visok kvalitet planirawa,
projektovawa i gra|ewa. Omogu}eno je
fleksibilno projektovawe unutar prostornih
jedinica, objekta i urbanisti~kih sklopova i
to:
-unutar jednog modula mogu}e je putem
monta`no-demonta`nih pregradnih zidova
vr{iti izmene u broju i veli~ini prostorija;
-ukoliko se prostor koristi za
delatnosti koje ne zahtevaju ve}e spratne

dodatne instalacije.
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postanu vlasnici
ili korisnici
razliþitih faza objekta: 17.12.2010.
 montažna konstrukcija;
 konstrukcija sa jezgrom instalacija i omotaþem;
 potpuno završen objekat.
administracija), mogu}a je podela

visine (npr.
po vertikali;
-unutar jednog sklopa koji se sastoji od
ve}eg broja modula mogu}e su razne kombinacije
povr{ina koje vremenom, prema potrebi
korisnika mogu da se mewaju (pove}avaju ili
smawuju);
-spoqna fleksibilnost je mogu}a
zavisno od projektantskih, urbanisti~kih i
zahteva investitora, naknadnim dogra|ivawem,
uz unapred planiranu etapnu izgradwu;
-fleksibilnost u toku eksploatacije
koja se javqa npr. zbog rasta proizvodwe,
promene ili dopune proizvodnog programa itd.
Ideja o modularnom sistemu koji omogu}
ava formirawe velikog broja varijantnih
re{ewa potekla je iz potreba da se budu}im
korisnicima, koji su za sada nepoznati, ponude
prostori koji }e po veli~ini i fleksibilnosti
zadovoqiti wihove zahteve koji pokrivaju
{irok stepen interesovawa i potreba: od
administrativnih, prodajnih do proizvodnih.
Pored toga predpostavqa se da }e korisnici
prostora vremenom mewati svoje zahteve, kako
za veli~inom tako i za opremawem prostora,
{to im ovaj sistem omogu}ava.
Ovaj sistem omogu}ava grupisawe
sadr`aja srodnih po delatnosti i stvarawe
inicijalnih jezgara.
Na ovaj na~in se mogu ostvariti pozitivni
efekti u prostornoj organizaciji, efikasnoj
upotrebi resursa, izgradwi komunalne i druge
infrastrukture, funkcionisawu servisnih
slu`bi, za{titi `ivotne sredine.
Pojedine parcele i objekti mogu
se razli~ito infrastrukturno opremiti.
Predvi|eno je da osnovna infrastrukturna
opremqenost za ceo kompleks bude ujedna~ena,
tj. da sve parcele i objekti na wima budu
opremqeni
osnovnom
infrastrukturom
potrebnom za funkcionisawe ovakve vrste
objekata - vodovod, kanalizacija, elektro i
telefonske instalacije, topla voda, slobodni
kanali za dodatne instalacije.
Ovakav princip dozvoqava kvalitetnu
etapnu gradwu i ugovarawe u razli~itim
stepenima dovr{enosti, tako da je mogu}e da
budu}i korisnici prostora postanu vlasnici
ili korisnici razli~itih faza objekta:
-monta`na konstrukcija;
-konstrukcija sa jezgrom instalacija i
omota~em;
-potpuno zavr{en objekat.

Tabela 11.
pokazateqi
Tabela 11.
Urbanistiþki pokazatelji
Parcela Površina
ha
28
2.15
29
0.21
30
0.32
31
0.80
32
0.62
33
2.24
34
1.71
35
1.19
36
0.78
37
0.10

Stepen
iskorišüenosti
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70

Urbanisti~ki

Indeks izgraÿenosti

spratnost

2.1
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5

P+2 – P+3
P – P+1
P – P+1
P – P+1
P – P+1
P – P+1
P – P+1
P – P+1
P – P+1
P – P+1

8.0.
SMERNICE ZA SPROVO\EWE PLANA DETAQNE REGULACIJE
Predmetni urbanisti~ki plan }e se
sprovoditi na slede}i na~in:
Pri izradi urbanisti~ko tehni~kih
uslova obavezno je prilo`iti idejno re{ewe
ili idejni projekat objekta i prikqu~aka na
infrastrukturne sisteme, opis tehnologije
i procesa rada, mi{qewe Ministarstva
nadle`nog za poslove za{tite `ivotne
sredine o potrebi izrade uticaja na `ivotnu
sredinu.
Potrebno je pri realizaciji plana
voditi ra~una da u okviru pojedinih blokova
ne ostanu povr{ine (moduli) koji nisu u vezi
sa javnim putem.
Na~in realizacije Plana detaqne regulacije:
1.
Izdavawem izvoda iz plana za
potrebe izgradwe na postoje}im parcelama i
za izgradwu na javnom zemqi{tu.
2.
Izrada
Urbanisti~kog
projekta za delove plana gde je potrebna
preparcelacija.
8.1
PRELAZNE I ZAVR[NE
ODREDBE
Ove Izmene i dopune plana detaqne
regulacije predstavqaju planski osnov
za izdavawe lokacijske dokumentacije za
izgradwu objekata, mre`a saobra}aja i
infrastrukture, ure|ewa zelenila, kao i
ure|ewe svih prostora u okviru plana, a
prema pravilima ovog plana.
Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ
Broj:011-037/2010-II-01
Datum: 07.10.2010. god.
Vr{ac, Trg pobede 1
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T44
T45
T46
T47
T48
T49
T50

PRILOG 2
ANALITIýKO GEODETSKI ELEMENTI ZA OSU SAOBRACAJNICE
T01
T02
T03
T04
T05
T06
T07
T08
T09
T10
T11
T12
T13
T14
T15
T16
T17
T18
T19
T20
T21
T22
T23
T24
T25
T26
T27
T28
T29
T30
T31
T32
T33
T34
T35
T36
T37
T38
T39
T40
T41
T42
T43

Y =7522247.83 X=4995549.40
Y =7522346.46 X=4995471.18
Y =7522430.90 X=4995426.61
Y =7522445.41 X=4995416.89
Y =7522464.78 X=4995403.89
Y =7522477.03 X=4995382.58
Y =7522630.48 X=4995115.53
Y =7522685.28 X=4995020.16
Y =7522545.62 X=4995483.99
Y =7522572.40 X=4995437.39
Y =7522646.14 X=4995309.07
Y =7522719.11 X=4995182.07
Y =7522770.70 X=4995092.30
Y =7522780.66 X=4995074.96
Y =7522763.32 X=4995065.00
Y =7522680.35 X=4995499.42
Y =7522700.55 X=4995511.02
Y =7522708.96 X=4995489.30
Y =7522757.92 X=4995362.89
Y =7522797.54 X=4995260.61
Y =7522803.08 X=4995246.31
Y =7522791.10 X=4995237.55
Y =7522536.04 X=4995061.26
Y =7522446.99 X=4995010.10
Y =7522463.82 X=4995009.80
Y =7522408.92 X=4994945.29
Y =7522400.09 X=4994931.21
Y =7522329.25 X=4995098.90
Y =7522375.19 X=4995487.17
Y =7522388.40 X=4995478.15
Y =7522401.62 X=4995469.13
Y =7522414.83 X=4995460.11
Y =7522428.05 X=4995451.08
Y =7522441.26 X=4995442.06
Y =7522454.48 X=4995433.04
Y =7522467.69 X=4995424.02
Y =7522445.29 X=4995505.52
Y =7522458.50 X=4995496.49
Y =7522471.72 X=4995487.47
Y =7522484.93 X=4995478.45
Y =7522498.15 X=4995469.43
Y =7522430.89 X=4995570.23
Y =7522444.11 X=4995561.20

Z=103.00

Z=101.77
Z=103.09
Z=103.27

Z=102.76
Z=103.41
Z=103.72
Z=103.69

Z=102.19
Z=102.82

2

X=4995552.18
X=4995543.16
X=4995608.30
X=4995599.28
X=4995337.92 Z= 103.07
X=4995341.76
X=4995344.54 Z=102.60
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PRILOG 1
ANALITIýKO GEODETSKI ELEMENTI ZA GRANICE PARCELA

Z=102.09
Z=102.86
Z=103.34
Z=103.70
Z=103.70
Z=102.72

Y =7522457.32
Y =7522470.54
Y =7522456.43
Y =7522469.65
Y =7522696.35
Y =7522703.04
Y =7522710.24
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66
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
153
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

PARCELA 1
Povrsina 9414.42 m2
Obim 1480.00 m
Y=7522253.04 X=4995534.17
Y=7522269.99 X=4995552.73
Y=7522270.93 X=4995549.69
Y=7522272.62 X=4995546.99
Y=7522274.95 X=4995544.82
Y=7522359.27 X=4995483.19
Y=7522375.30 X=4995471.47
Y=7522389.25 X=4995461.47
Y=7522449.25 X=4995421.23
Y=7522456.40 X=4995415.96
Y=7522463.06 X=4995410.08
Y=7522469.16 X=4995403.62
Y=7522474.67 X=4995396.66
Y=7522476.89 X=4995394.48
Y=7522479.77 X=4995393.28
Y=7522482.88 X=4995393.19
Y=7522485.82 X=4995394.22
Y=7522491.82 X=4995384.45
Y=7522489.61 X=4995382.46
Y=7522488.18 X=4995379.57
Y=7522488.00 X=4995377.04
Y=7522624.99 X=4995138.64
Y=7522631.03 X=4995128.12
Y=7522633.70 X=4995126.96
Y=7522637.09 X=4995127.02
Y=7522639.99 X=4995128.35
Y=7522645.41 X=4995117.99
Y=7522644.20 X=4995117.07
Y=7522642.31 X=4995114.99
Y=7522641.23 X=4995112.30
Y=7522641.18 X=4995109.44
Y=7522642.14 X=4995106.75
Y=7522683.42 X=4995034.95
Y=7522685.41 X=4995032.74

1

23
24
25
224 26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Y=7522637.09 X=4995127.02
Y=7522639.99 X=4995128.35
Y=7522645.41 X=4995117.99
Y=7522644.20 X=4995117.07
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Y=7522642.31 X=4995114.99
Y=7522641.23 X=4995112.30
Y=7522641.18 X=4995109.44
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Y=7522642.14 X=4995106.75
Y=7522683.42 X=4995034.95
Y=7522685.41 X=4995032.74
82 Y=7522584.98 X=4995437.26
Y=7522688.30 X=4995031.31
83 Y=7522583.55 X=4995434.38
Y=7522691.51 X=4995031.09
84 Y=7522583.33 X=4995431.17
Y=7522694.56 X=4995032.12
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36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

Y=7522700.29
Y=7522676.01
Y=7522670.28
Y=7522672.71
Y=7522674.13
Y=7522674.35
Y=7522673.32
Y=7522632.47
Y=7522630.35
Y=7522627.47
Y=7522624.30
Y=7522621.21
Y=7522615.48
Y=7522617.90
Y=7522619.33
Y=7522619.55
Y=7522618.52
Y=7522472.34
Y=7522468.27
Y=7522463.74
Y=7522458.78
Y=7522453.41
Y=7522447.66
Y=7522441.56
Y=7522301.48
Y=7522298.30
Y=7522295.08
Y=7522291.82
Y=7522288.53
Y=7522255.94

X=4995022.15
X=4995008.20
X=4995018.17
X=4995020.29
X=4995023.17
X=4995026.38
X=4995029.43
X=4995100.53
X=4995102.95
X=4995104.38
X=4995104.60
X=4995103.57
X=4995113.54
X=4995115.66
X=4995118.55
X=4995121.76
X=4995124.81
X=4995379.19
X=4995385.64
X=4995391.77
X=4995397.56
X=4995402.97
X=4995407.97
X=4995412.54
X=4995506.49
X=4995508.58
X=4995510.61
X=4995512.57
X=4995514.48
X=4995532.88

PARCELA 2
Povrsina 2855.79 m2
Obim 493.76 m
16 Y=7522485.82 X=4995394.22
68 Y=7522555.03 X=4995433.99
69 Y=7522558.27 X=4995436.82
70 Y=7522560.17 X=4995440.66
71 Y=7522560.46 X=4995444.95
72 Y=7522559.09 X=4995449.01
73 Y=7522569.06 X=4995454.74
74 Y=7522571.88 X=4995451.51
75 Y=7522575.73 X=4995449.60
76 Y=7522580.01 X=4995449.31
77 Y=7522584.08 X=4995450.69
79 Y=7522683.68 X=4995507.91
80 Y=7522679.17 X=4995492.11
81 Y=7522587.40 X=4995439.38

2

85
86
87
88
89
90
17

Y=7522584.36
Y=7522574.39
Y=7522572.27
Y=7522569.39
Y=7522566.18
Y=7522563.13
Y=7522491.82

X=4995428.12
X=4995422.39
X=4995424.81
X=4995426.24
X=4995426.46
X=4995425.43
X=4995384.45

PARCELA 3
Povrsina 3171.10 m2
Obim 561.67 m
86 Y=7522574.39 X=4995422.39
85 Y=7522584.36 X=4995428.12
133 Y=7522644.15 X=4995324.07
134 Y=7522646.27 X=4995321.64
135 Y=7522649.15 X=4995320.22
136 Y=7522652.36 X=4995320.00
137 Y=7522655.41 X=4995321.03
138 Y=7522661.12 X=4995311.09
139 Y=7522658.72 X=4995308.94
140 Y=7522657.29 X=4995306.05
141 Y=7522657.07 X=4995302.84
142 Y=7522658.10 X=4995299.79
164 Y=7522716.26 X=4995198.58
163 Y=7522706.28 X=4995192.86
PARCELA 4
Povrsina 1105.62 m2
Obim 215.47 m
137
143
144
145
146
147
122
121
152
151
150
149
148
138

Y=7522655.41 X=4995321.03
Y=7522693.85 X=4995343.12
Y=7522697.24 X=4995344.97
Y=7522700.69 X=4995346.70
Y=7522704.20 X=4995348.29
Y=7522707.78 X=4995349.75
Y=7522742.64 X=4995363.17
Y=7522746.80 X=4995352.45
Y=7522712.69 X=4995339.36
Y=7522709.15 X=4995337.87
Y=7522705.65 X=4995336.29
Y=7522702.21 X=4995334.57
Y=7522698.85 X=4995332.72
Y=7522661.12 X=4995311.09
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PARCELA 5
Povrsina 4595.97 m2
Obim 651.76 m
79
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
157
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
80

Y=7522683.64 X=4995507.89
Y=7522689.58 X=4995510.26
Y=7522695.92 X=4995510.83
Y=7522702.15 X=4995509.59
Y=7522707.78 X=4995506.63
Y=7522712.34 X=4995502.20
Y=7522715.49 X=4995496.67
Y=7522806.14 X=4995261.76
Y=7522807.36 X=4995257.23
Y=7522807.58 X=4995252.54
Y=7522806.81 X=4995247.91
Y=7522805.07 X=4995243.55
Y=7522802.44 X=4995239.66
Y=7522799.05 X=4995236.41
Y=7522784.48 X=4995239.70
Y=7522787.50 X=4995242.58
Y=7522789.83 X=4995246.03
Y=7522791.38 X=4995249.90
Y=7522791.92 X=4995252.67
Y=7522792.06 X=4995254.01
Y=7522791.85 X=4995258.17
Y=7522790.76 X=4995262.19
Y=7522757.50 X=4995347.74
Y=7522755.74 X=4995350.44
Y=7522753.11 X=4995352.29
Y=7522749.97 X=4995353.00
Y=7522746.80 X=4995352.45
Y=7522742.64 X=4995363.17
Y=7522745.36 X=4995364.89
Y=7522747.22 X=4995367.53
Y=7522747.92 X=4995370.67
Y=7522747.37 X=4995373.84
Y=7522705.28 X=4995482.86
Y=7522702.72 X=4995487.41
Y=7522698.98 X=4995491.05
Y=7522694.35 X=4995493.49
Y=7522689.23 X=4995494.51
Y=7522684.02 X=4995494.03
Y=7522679.17 X=4995492.11

4
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PARCELA 6
Povrsina 2452.77 m2
Obim 428.26 m
24 Y=7522639.99 X=4995128.35
158 Y=7522706.09 X=4995179.29
159 Y=7522708.01 X=4995181.42
160 Y=7522709.06 X=4995184.07
161 Y=7522709.10 X=4995186.93
162 Y=7522708.15 X=4995189.62
163 Y=7522706.28 X=4995192.86
164 Y=7522716.26 X=4995198.58
165 Y=7522718.53 X=4995196.07
166 Y=7522721.63 X=4995194.73
167 Y=7522725.02 X=4995194.78
Y=7522728.08 X=4995196.23
110 Y=7522784.57 X=4995239.77
109 Y=7522799.05 X=4995236.41
168 Y=7522731.47 X=4995184.33
169 Y=7522729.79 X=4995182.48
170 Y=7522728.88 X=4995180.15
171 Y=7522728.83 X=4995177.65
172 Y=7522729.67 X=4995175.30
173 Y=7522731.97 X=4995171.30
174 Y=7522721.97 X=4995165.55
175 Y=7522719.79 X=4995168.06
176 Y=7522716.77 X=4995169.45
177 Y=7522713.45 X=4995169.47
178 Y=7522710.41 X=4995168.11
25 Y=7522645.48 X=4995118.06
PARCELA 7
Povrsina 2306.56 m2
Obim 413.15 m
173
179
180
181
182
183
184
185
36
35
187
188
189
190

Y=7522731.97
Y=7522777.55
Y=7522779.64
Y=7522780.38
Y=7522779.61
Y=7522777.38
Y=7522773.83
Y=7522769.22
Y=7522700.29
Y=7522694.56
Y=7522757.42
Y=7522760.94
Y=7522763.80
Y=7522765.61

X=4995171.30
X=4995091.92
X=4995086.76
X=4995081.00
X=4995075.25
X=4995069.88
X=4995065.28
X=4995061.76
X=4995022.15
X=4995032.12
X=4995068.24
X=4995070.97
X=4995074.69
X=4995079.03

225
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191
192
193
174

Y=7522766.23
Y=7522765.63
Y=7522763.97
Y=7522721.97

X=4995083.69
X=4995088.35
X=4995092.47
X=4995165.55

PARCELA 8
Povrsina 942.83 m2
Obim 186.97 m
241
242
198
199

Y=7522538.04
Y=7522548.00
Y=7522588.85
Y=7522578.88

X=4995046.23
X=4995051.99
X=4994980.89
X=4994975.16

PARCELA 9
Povrsina 3729.80 m2
Obim 629.48 m
273
272
271
270
269
268
267
266
265
264
263
262
261
260
259
258
257
256
255
254
253
251
251*
250
249
48
47
247
246
245

Y=7522392.92 X=4994930.41
Y=7522395.88 X=4994935.39
Y=7522401.39 X=4994944.34
Y=7522407.16 X=4994953.13
Y=7522413.20 X=4994961.73
Y=7522419.49 X=4994970.16
Y=7522426.03 X=4994978.39
Y=7522432.81 X=4994986.42
Y=7522439.83 X=4994994.24
Y=7522447.09 X=4995001.85
Y=7522449.05 X=4995005.00
Y=7522449.47 X=4995008.69
Y=7522448.29 X=4995012.21
Y=7522445.71 X=4995014.89
Y=7522457.69 X=4995020.76
Y=7522460.58 X=4995019.42
Y=7522463.24 X=4995019.43
Y=7522465.60 X=4995019.98
Y=7522467.94 X=4995021.41
Y=7522476.49 X=4995028.57
Y=7522485.27 X=4995035.45
Y=7522494.27 X=4995042.05
Y=7522503.47 X=4995048.36
Y=7522512.86 X=4995054.38
Y=7522522.45 X=4995060.09
Y=7522615.48 X=4995113.54
Y=7522621.21 X=4995103.57
Y=7522551.04 X=4995063.25
Y=7522548.61 X=4995061.14
Y=7522547.18 X=4995058.25
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244
243
241
240
239
238
237
236
235
234
233
232
231
230
229
228
227
226
225
224
223
222
221
220
211
212
277
276
275
274

Y=7522546.97
Y=7522548.00
Y=7522538.04
Y=7522535.90
Y=7522532.99
Y=7522529.75
Y=7522526.68
Y=7522517.64
Y=7522508.77
Y=7522500.08
Y=7522491.58
Y=7522483.27
Y=7522475.17
Y=7522467.27
Y=7522459.60
Y=7522452.15
Y=7522444.93
Y=7522437.95
Y=7522431.22
Y=7522424.74
Y=7522418.51
Y=7522417.52
Y=7522417.12
Y=7522417.33
Y=7522418.14
Y=7522412.66
Y=7522410.93
Y=7522408.57
Y=7522406.21
Y=7522404.46
Y=7522402.81

X=4995055.04
X=4995051.99
X=4995046.23
X=4995048.68
X=4995050.10
X=4995050.29
X=4995049.22
X=4995043.68
X=4995037.86
X=4995031.77
X=4995025.43
X=4995018.83
X=4995011.99
X=4995004.90
X=4994997.58
X=4994990.02
X=4994982.25
X=4994974.26
X=4994966.06
X=4994957.67
X=4994949.08
X=4994947.13
X=4994944.98
X=4994942.81
X=4994940.78
X=4994927.24
X=4994928.97
X=4994929.62
X=4994929.01
X=4994927.30
X=4994924.53

PARCELA 10
Povrsina 2414.19 m2
Obim 370.74 m
260
304
303
302
301
300
299
298
297
296
295
294
293

Y=7522445.71
Y=7522343.49
Y=7522340.43
Y=7522337.15
Y=7522334.07
Y=7522329.69
Y=7522325.28
Y=7522321.13
Y=7522317.53
Y=7522314.74
Y=7522312.93
Y=7522312.25
Y=7522312.73

X=4995014.89
X=4995082.58
X=4995083.77
X=4995083.81
X=4995082.68
X=4995081.96
X=4995082.40
X=4995083.98
X=4995086.58
X=4995090.03
X=4995094.08
X=4995098.47
X=4995102.88
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292
291
290
289
288
287
286
285
284
283
282
281
280
279
259

Y=7522311.01
Y=7522317.05
Y=7522317.82
Y=7522322.02
Y=7522326.55
Y=7522331.44
Y=7522336.15
Y=7522340.29
Y=7522343.52
Y=7522345.56
Y=7522346.25
Y=7522346.68
Y=7522347.92
Y=7522349.84
Y=7522457.69

X=4995103.90
X=4995112.05
X=4995111.48
X=4995114.26
X=4995115.68
X=4995115.75
X=4995114.43
X=4995111.82
X=4995108.14
X=4995103.70
X=4995098.85
X=4995096.26
X=4995093.95
X=4995092.16
X=4995020.76

8
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PARCELA 12
Povrsina 425.29 m2
Obim 100.92 m
93
94
73
72

Y=7522418.14
Y=7522438.45
Y=7522441.27
Y=7522444.94
Y=7522449.21
Y=7522453.81
Y=7522458.40
Y=7522462.69
Y=7522575.84
Y=7522578.26
Y=7522579.69
Y=7522579.91
Y=7522578.88
Y=7522588.85
Y=7522590.97
Y=7522593.85
Y=7522597.06
Y=7522600.11
Y=7522670.28
Y=7522676.01
Y=7522463.98
Y=7522456.98
Y=7522451.22
Y=7522445.46
Y=7522440.10
Y=7522435.50
Y=7522431.97
Y=7522412.66

X=4994940.78
X=4994905.43
X=4994901.75
X=4994898.92
X=4994897.14
X=4994896.52
X=4994897.12
X=4994898.88
X=4994963.90
X=4994966.02
X=4994968.90
X=4994972.11
X=4994975.16
X=4994980.89
X=4994978.47
X=4994977.04
X=4994976.82
X=4994977.85
X=4995018.17
X=4995008.20
X=4994886.36
X=4994883.21
X=4994882.46
X=4994883.23
X=4994885.47
X=4994889.01
X=4994893.63
X=4994927.24

X=4995485.56
X=4995482.33
X=4995454.74
X=4995449.01

PARCELA 13
Povrsina 17340.68 m2
Obim 656.83 m
Y=7522359.27
Y=7522467.76
Y=7522495.17
Y=7522489.28
Y=7522488.83
Y=7522478.18
Y=7522465.35
Y=7522523.15
Y=7522467.34
Y=7522463.06
Y=7522456.40
Y=7522449.25
Y=7522389.25
Y=7522375.30

PARCELA 11
Povrsina 3796.83 m2
Obim 663.39 m
211
210
209
208
207
206
205
204
203
202
201
200
199
198
197
196
195
193
38
37
219
218
217
216
215
214
213
212

Y=7522538.09
Y=7522553.21
Y=7522569.06
Y=7522559.09

X=4995483.19
X=4995644.94
X=4995639.79
X=4995612.97
X=4995606.27
X=4995561.00
X=4995501.50
X=4995488.75
X=4995405.55
X=4995410.08
X=4995415.96
X=4995421.23
X=4995461.47
X=4995471.47

PARCELA 14
Povrsina 3794.28 m2
Obim 1053.94 m
359
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337

Y=7522534.61
Y=7522525.38
Y=7522691.11
Y=7522708.60
Y=7522725.30
Y=7522741.12
Y=7522755.99
Y=7522769.82
Y=7522782.56
Y=7522794.15
Y=7522804.52
Y=7522813.63
Y=7522821.43
Y=7522827.89
Y=7522832.97

X=4994859.95
X=4994863.40
X=4994958.63
X=4994969.51
X=4994981.58
X=4994994.78
X=4995009.05
X=4995024.32
X=4995040.52
X=4995057.56
X=4995075.36
X=4995093.84
X=4995112.92
X=4995132.48
X=4995152.45

227
9

341
Y=7522839.15 X=4995234.39
342
Y=7522841.51 X=4995227.88
343
Y=7522846.73 X=4995197.65
344
Y=7522844.93
X=4995178.00
228
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Y=7522841.80 X=4995158.17
346
Y=7522837.36 X=4995138.59
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347
Y=7522831.64 X=4995119.34
348
Y=7522824.66 X=4995100.52
349
Y=7522816.45 X=4995082.20
338
Y=7522836.65 X=4995172.72
350
Y=7522806.96 X=4995064.32
339
Y=7522838.92 X=4995193.21
351
Y=7522796.49 X=4995047.38
340
Y=7522839.75 X=4995213.79
352
Y=7522784.84 X=4995031.04
341
Y=7522839.15 X=4995234.39
353
Y=7522772.13 X=4995015.50
342
Y=7522841.51 X=4995227.88
354
Y=7522758.41 X=4995000.83
343
Y=7522846.73 X=4995197.65
355
Y=7522743.76 X=4994987.10
344
Y=7522844.93 X=4995178.00
356
Y=7522728.24 X=4994974.37
345
Y=7522841.80 X=4995158.17
357
Y=7522711.91 X=4994962.70
346
Y=7522837.36 X=4995138.59
358
Y=7522694.84 X=4994952.13
347
Y=7522831.64 X=4995119.34
348
Y=7522824.66 X=4995100.52
349
Y=7522816.45 X=4995082.20
350
Y=7522806.96 X=4995064.32
351
Y=7522796.49 X=4995047.38
352
Y=7522784.84 X=4995031.04
353
Y=7522772.13 X=4995015.50
354
Y=7522758.41 X=4995000.83
355
Y=7522743.76 X=4994987.10
356
Y=7522728.24 X=4994974.37
357
Y=7522711.91 X=4994962.70
358
Y=7522694.84 X=4994952.13
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I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ

1. Plan detaqne regulacije vetroelektrana na lokaciji kat.parc.br.1354 i kat. parc
1405 u KO Zagajica i koridora 35 kv dalekovoda od kat. parc. br. 1405 do
trafostanice “Vr{ac 1”....................................................................................................................189
2. Izmena i dopuna plana detaqne regulacije dela bloka 82 - Tehnolo{ki park u Vr{cu..207

IZDAJE SKUP[TINA OP[TINE VR[AC - Redakcija i administracija : Aleksandra Popi} samostalni
stru~ni saradnik u Odeqewu za poslove organa op{tine. Ra~un kod uprave za javno pla}awe br. 840-74235184394, prihodi op{tinskih organa uprave sa pozivom na broj odobrewa model 97 54-241. Tira` 170 primeraka.

