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ЗС
Општинска управа Горњи Милановац, Одељење за комунално стамбене послове и урбанизам,
поступајући по захтеву „КОРИДОРИ СРБИЈЕ“Д.О.О., из Београда ул.Краља Петра бр.21, за
издавање локацијских услова за изградњу средњонапонске електродистрибутивне мреже,
прикључног вода 10кВ за ТС „Тунел Брђани“ на кп.бр.664/1, 664/4, 664/3 и 674/12 КО Брђани, на
основу члана 53а. Закона о планирању и изградњи («Сл.гл.РС»Бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10
одлука УС, 24/11, 121/2013, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/13-одлука УС и 132/2014 и
145/14), чл. 6-14 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре („Сл.гл.РС“ бр.22/2015 и
113/2015), Правилника о размени докумената и поднесака електронским путем и форми у којој се
достављају акта у вези са обједињеном процедуром („Сл.гл.РС“бр.113/2015), Уредбе о локацијским
условима (“Сл.гл.РС“бр.35/2015 и 114/2015), а у складу са Просторним планом општине Горњи
Милановац („Сл.гл.општине Горњи Милановац“ бр.5/2012) и идејним решењем одговорног
пројектанта Душана Мајсторовића, дипл.инж.ел., издаје:
ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ
За изградњу средњонапонске електродистрибутивне мреже, прикључног вода 10кВ за ТС
„Тунел Брђани“ на кп.бр.664/1, 664/4, 664/3 и 674/12 КО Брђани
1.Плански основ: Просторни план општине Горњи Милановац („Сл.гл.општине Горњи
Милановац“ бр.5/2012).
1.1.Намена земљишта: земљиште планирано за проширење грађевинског реона.
2. Подаци о катастарским парцелама:
Катастраске парцеле број 664/1, 664/4, 664/3 и 674/12 све КО Брђани.
3.Подаци о класи и намени објекта:
Према Правилнику о класификацији објеката („Службени гласник РС“ бр. 22/15), планирани
објекат припада класи Локални електрични водови- електрични надземни или подземни водови,
класификациони број 222410, категорија Г.
4.Правила уређења и грађења:
За напајање инфраструктуре будућег ауто-пута број Е-763, односно тунела у Брђанима, потребно
је изградити ТС10/04кВ „Тунел Брђани“ и напојни вод 10кВ.
Изградња напојног вода је предвиђена са постојећег вода 10кВ, који напаја постојећу ТС 10кВ
„Лазањац“. Од ове ТС, по постојећим НН стубовима поставиће се СН СКС до близу тунелске ТС, а
затим ће се новом трасом, такође са СН СКС-ом, довести вод до будуће ТС.
Предметни вод целом дужином од 258м, иде изнад тунела Брђани и гради се на бетонским
стубовима.
5. Услови за пројектовање и прикључење на инфраструктуру:
-Пројектовати према техничким условима „Електросрбија“ Краљево, Огранак Чачак, Погон
Горњи Милановац, број 8Е 1.1.0-ДО927-167125/1 од 24.06.2016.год.
-Пројектовати према техничким условима ЈКП Горњи Милановац бр.3443/2 од 22.06.2016.год.
-Пројектовати према техничким условима ЈП „Србијагас“ бр.02-06-3/175 од 21.06.2016.
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-Пројектовати према техничким условима „Телеком Србија“а.д. ИЈ Чачак, бр.236004/3-2016 од
21.06.2016.год.
6.Рок важења локацијских услова:
Ови локацијски услови важе 12 месеци од дана издавања или до истека важења грађевинске
дозволе издате у складу са овим условима, за катастарске парцеле за које је поднет захтев.
7.Обавезе инвеститора:
Инвеститор је дужан да поднесе захтев за издавање решења о одобрењу за извођење радова у
складу са чланом 145. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“ број 72/09, 81/09-исправка,
64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 54/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), доказ о
уплаћеним административним таксама за подношење захтева и доношење решења и доказ о
одговарајућем праву на земљишту или објекту у складу са чланом 135. Закона.
8. Прилози:
- копија плана катастарске парцеле,
- копија катастарског плана водова,
- услови ималаца јавних овлашћења из тачке 5 ових услова,
- идејно решење.
9.Поука о правном средству:
На издате локацијске услове може се поднети приговор надлежном општинском већу у року од
три дана од дана достављања локацијских услова.

Доставити: Инвеститору и
Архиви

ШЕФ ОДСЕКА ЗА УРБАНИЗАМ И
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
Зорица Србовић
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА КОМУНАЛНО
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ И УРБАНИЗАМ
Зоран Дрињаковић
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