Р Е П У Б Л И КА С Р Б И Ј А
ОПШТИНA ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
OПШТИНСКА УПРАВА
БР:ROP-GML-1066-LOC-1/2016
Заводни број: 4-06-350-1/2016-2
07.03.2016. године
СА
Општинска управа Горњи Милановац, поступајући по захтеву ЕПС Дистрибуција ДОО
Огранак Чачак, Кренов пролаз бб, Чачак, МБ 07005466, ПИБ 100001378, на основу члана 53а.
Закона о планирању и изградњи («Сл.гл.РС» бр. 72/09, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС,
24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС и 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/14 и 145/14),
чл. 6-14 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем
(„Сл.гл.РС“ бр.113/2015), Правилника о начину размене 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
Планом генералне регулације „Горњи Милановац 2025“(„Сл.гл.општине Горњи Милановац“ број
18/2013) и Идејним решењем које је израдио Жељко Живчевић, дип.инг.ел., издаје:
ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ
За изградњу типске ТС10/04кВ „Дом културе“ у Горњем Милановцу са прикључним
водовима 10 и 1кВ
Подаци о катастарским парцелама
Катастраске парцеле број 432 и 661/1 КО Горњи Милановац.
Кп бр.432 КО Горњи Милановац, површине 21,88ари, остало вештачки створено неплодно
земљиште и 10,99ари земљиште под зградом и кп бр.661/1 КО Горњи Милановац, површине
1.18,64ха земљиште под објектом (улица).
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2. Подаци о класи и намени објекта
Према Правилнику о класификацији објеката („Службени гласник РС“ бр. 22/15),
планирани објекат припада класи Локалне трансформаторске станице, трансформаторске станице
и подстанице, класификациони број 222420 (80%) и локалне електрични надземни и подземни
водови, класификациони број 222410 (20%), категорија Г.
Изградња трафо станице је планирана у зони културе а за напајање објекта дома културе који се
реконструише и дограђује као и објеката у околини. Приступ ТС директан из улице Милоша
Великог.
Правила уређења и грађења
Планирани радови обухватају:
- објекат ТС 10/0,4кВ „Дом културе“ и агрегата на кп бр.432 КО Горњи Милановац и
- прикључни водови 10 и 1кВ.
Трафо станица је типска, са типском опремом за снагу до 630 kVA, на СН страни
опремљена са СН блоком који има 3 ћелије (2 водне+1трафо), трансформатором у 1 фази 400
kVA, крајње 630 kVA, и НН блоком са доводним пољем, разводом са 8 извода и пољем јавне
расвете 63 А. Опрема у ТС усклашена је са важећим СРПС стандардима и према ТП 1а ЕД
Србије.
Уземљење на ТС се изводи у свему према ТП 7 ЕД Србије, при чему се предвиђа израда
здруженог уземљења.
У блоку НН постављају се 3 СМТ преносног односа 500/5, тако да су 3 извода у ТС мерена
за потребе дома културе, док су 4 извода немерене енергије, за потребе напајања потрошача ЕД.
Мерни орман за потребе дома културе поставља се у ТС.
Напајање објекта ТС изводи се кабловски, каблом типа 3 x XHE 49A 1x150 mm2 6/10kV,
по систему „улаз – излаз“, пресецањем постојећег кабла IPO 13 3x95 mm2 6/10 kV Стандард –
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Карађорђева и израдом прелазних спојница на каблу. Траса кабла иде улицом Милоша Великог,
паралелно са улицом, преко КП 432 КО Горњи Милановац.
Развод НН из објекта врши се кабловски, кабловима типа PP00-А 4x150 mm2, односно
PP00-А 4x25 mm2, са слободних извода у орману НН. Поред 3 извода мерене енергије за потребе
дома, предвиђена су 3 извода НН и то први који излази на НН стуб 9/1000 на почетку улице
Милоша Великог, други који напаја стамбени објекат Милоша Великог бр 13 а трећи који напаја
стамбене објекте у улици Војводе Милана од броја 8 до броја 14.
Уз први извод за улицу Милоша Великог, поставља се и кабал за јавну расвету.
Расплет водова НН врши се преко КП 432 и 661/1 КО Горњи Милановац, прекопавањем
или подбушивањем улице Милоша Великог, а потом раскопавањем тротоара.
Полагање каблова 10 kV и 1 kV врши се према ТП 3 ЕД Србије.
Услови уређивања парцела: По завршетку радова вратити земљиште у пређашње стање и
унети трасу у катастар непокретности.
4.Услови за пројектовање, прикључење на инфраструктуру и вођење и укрштање водова
4.1. Технички Услови „Телеком Србија“, број 76497/3-2016 од 02.03.2016.
4.2. Технички услови ЈП „Србијагас“, број 02-06-3/1019 од 29.02.2016.год.
4.3. Технички услови ЈКП “Горњи Милановац“, број 4611/2 од 16.07.2013.год и потврда о
важности истих од 04.03.2016.год.
5. Рок важности локацијских услова
Локацијски услови важе 12 месеци од дана издавања или до истека важења грађевинске
дозволе издате у складу са тим условима, за катастарску парцелу за коју је поднет захтев.
6. Обавезе инвеститора
Инвеститор је дужан да уз захтев за издавање Решења о одобрењу извођења радова,
приложи идејни пројекат према члану 145. Закона о планирању и изградњи („Сл.гл. 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, доказ о одговарајућем праву на земљишту или објекту у складу са чланом 135. Закона.
7. Прилози:
- копија плана парцела,
- потврда о катастру подземних водова,
- услови имаоца јавних овлашћења,
- Идејно решење урађено од стране Жељка Живчевића дипл.инг.ел.
- Уговор о установљењу права службености
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,
Имаоцима јавних овлашћења,
Архиви

Начелник одељења за комунално
Стамбене послове и урбанизам
Зоран Дрињаковић
Начелник општинске управе
Горица Петровић
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