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Сходно Закону о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 

– одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013–одлука УС, 50/2013–одлука УС, 98/2013–одлука УС, 

132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019),) и члану 77. став 5. Правилника о садржини, 

начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник 

РС“, број 32/2019), дајем 

 

ИЗЈАВУ 

 

Урбанистички пројекат број Е-01/19 за комплекс трансформаторске станице за „Ветропарк 

Башаид“ 110/35(33) kV са управном зградом ветропарка израђен је у складу са: 

1. Законом о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – 

одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013–одлука УС, 50/2013–одлука УС, 98/2013–одлука УС, 

132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019), 

2. Правилником о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког 

планирања („Сл. гласник РС“, број 32/2019) и 

3. Планом детаљне регулације ветропарка у к.о. Башаид („Службени лист општине Кикинде“, 

број 32/2014 и „Службени лист града Кикинде“, број 8/2016 и 10/2018). 

 

 

 

Одговорни урбаниста 

Живко Остојић, лиценца ИКС 200 1104 08 
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На основу Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник Републике Србије", број 72/2009, 

81/2009, 64/2010 - Одлука УС РС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - Одлука УС РС, 50/2013 - Одлука 

УС РС, 98/2013 - Одлука УС РС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019) и Правилника 

о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања 

("Службени гласник РС", број 32/2019) израђен је: 

 

 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА КОМПЛЕКС  

ТРАНСФОРМАТОРСКЕ СТАНИЦЕ ЗА  

"ВЕТРОПАРК БАШАИД" 110/35(33) kV  

СА УПРАВНОМ ЗГРАДОМ ВЕТРОПАРКА 

 

 

1. УВОДНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

Предмет овог Урбанистичког пројекта је урбанистичко-архитектонска разрада локације у циљу 

изградње комплекса трансформаторске станице (ТС) за "Ветропарк Башаид" 110/35(33) kV са 

управном зградом ветропарка, као и потребних колско манипулативних површина.  

 

Комплекс трансформаторске станице "Ветропарк Башаид" 110/35(33) kV са управном зградом 

ветропарка (у даљем тексту: Комплекс) ће представљати јединствен технолошко-

функционални систем, подељен на три основне просторне целине:   

 

- А: Просторна целина командно-погонске зграде ветропарка "Башаид"; 

- Б: Просторна целина објекта МРП; 

- Ц: Просторна целина приступа комплексу ТС. 

 

2. ОБУХВАТ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА И ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ 

 

Овим урбанистичким пројектом (у даљем тексту УП) обухваћена је катастарска парцела број 

8632/19 К.О. Башаид која је добијена парцелацијом од затечене парцеле број 8632/18 К.О. 

Башаид пројектом парцелације (надлежни орган Градске управе града Кикинде издао је 

Потврду на предметни пројекат парцелације, број III-09-952-30/2018 од дана 10.10.2018. 

године). 

 

Парцела која је предмет УП-а (кат. парцела број 8632/19 К.О. Башаид) се у катастарском 

операту води као пољопривредно земљиште – њива 2. класе, а Планом детаљне регулације 

ветропарка у К.О. Башаид („Службени лист општине Кикинде“, број 32/2014 и „Службени лист 

града Кикинде“, број 8/2016 и 10/2018, у даљем тексту: ПДР)  је планирана као грађевинско 

земљиште ван границе грађевинског подручја насеља.  

 

Са западне, источне и јужне стране граничи се са кат. парцелом број 8632/18 К.О. Башаид 

(коридор пољопривредног земљишта – остало пољопривредно земљиште). 

 

Са северне стране граничи се са кат. парцелом број 8632/13 К.О. Башаид  (пољопривредно 

земљиште - атарски пут).  

 

Површина обухвата УП-а износи 4000 m
2 
(0,4 ha).  

 

Граница обухвата је ближе одређена на катастарско-топографском плану Графички прилог број 

2. Катастарско-топографски план са границом подручја обухваћеног Урбанистичким 

пројектом.  
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3. ДОСТАВЉЕНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

- Катастарско-топографски план за кат. парцелу број 8632/19 К.O. Башаид, оверен од стране 

носиоца лиценце првог реда; 

- Копија плана; 

- Препис листа непокретности; 

- Услови и подаци од надлежних органа, институција и завода који су прибављени за 

потребе израде Урбанистичког пројекта. 

 

 

4. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ 

 

Правни основ 

 

Правни основ за израду и спровођење УП-а налази се у члану 27, 60, 61, 62, 63 и 64 Закона о 

планирању и изградњи ("Сл. гласник Републике Србије", број 72/2009, 81/2009, 64/2010 - 

Одлука УС РС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - Одлука УС РС, 50/2013 - Одлука УС РС, 98/2013 - 

Одлука УС РС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019). 

 

Плански основ 

 

Урбанистички пројекат израђен је у складу са одредбама и смерницама датим планском 

документацијом – Планом детаљне регулације ветропарка у К.О. Башаид („Службени лист 

општине Кикинде“, број 32/2014 и „Службени лист града Кикинде“, број 8/2016 и 10/2018) (у 

даљем тексту ПДР).  

 

Смернице дате Планом детаљне регулације ветропарка у К.О. Башаид:  

 

ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ 

Грађевинско подручје у оквиру границе Плана обухвата планирани комплекс 

трафостанице и површине за изградњу темеља и стубова ветрогенератора. Тако ће 

максимална површина грађевинског подручја унутар обухвата Плана износити 2,20 ha. 

 

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 

3.1. Концепција уређења и подела на функционалне целине 

У складу са планираном наменом простора, начином коришћења земљишта и 

ограничењима, простор у обухвату Плана је подељен на четири карактеристичне 

целине које функционално чине комплекс ветропарка, и то: 

- Целина I - површине за изградњу темеља и стубова ветрогенератора; 

- Целина II - површине за изградњу приступно-манипулативних платоа  

ветрогенератора и приступно сервисних путева; 

- Целина III - остале површине пољопривреног и водног земљишта - простор у оквиру 

којег је забрањена изградња ветрогенератора;  

- Целина IV - површина за изградњу комплекса трафостанице напонског нивоа 110/X kV. 

 

Услови за уређење и изградњу мреже јавне комуналне инфраструктуре и зеленила  

 

Канализациона мрежа 

Предвиђена је изградња водонепропусне уљне канализације од каде трансформатора до 

водонепропусне јаме за уље. Капацитет уљне јаме одредити према максималној 

количини уља једног трансформатора.    

 

Електроенергетска инфраструктура 

У оквиру комплекса трафостанице планира се изградња незапоседнуте трафо-

станице преносног односа 110/X kV (секундарни напон ће бити у складу са напонским 
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нивоом подземних електроенергетских каблова), као и управни објекат постројења, за 

који је потребна интерна инфраструктура (нн-мрежа која се напаја са посебне трафо 

станице 20(10)/0,4 kV у оквиру постројења). Напајање трафо станице елкетричном 

енергијом се планира из правца Башаида и из правца Српске Црње, подземним каблом уз 

атарске путеве или надземно а од најближих електро-енергетских објеката За 

прикључење ТС 20(10)/0,4 kV потребно је тражити посебно Услове за пројектовање и 

прикључење од ЕПС Дистрибуције ДОО Београд, погон Зрењанин.  

Планирану изградњу управног објекта- за потребе експлоатације и управљања 

системом предвидети у оквиру парцеле трафо станице. Површина, капацитет и 

садржај оваквог објекта условљени су потребама управљача система. 

У оквиру коридора приступно-сервисних путева и атарских путева планиране су трасе 

подземних електроенергетских каблова напонског нивоа у складу са важећим законом 

који регулише ову област, а који ће повезивати ветрогенераторе са планираном 

трафостаницом. Приликом израде главног пројекта планирати АC/AC дизајн који 

подразумева редно везивање ветрогенератора на сабирне средњенапонске водове који 

долазе до заједничке тачке трансформације у трафостаници. Каблови се, по правилу, 

до трафо станице воде најкраћим путем у коридорима атарских путева, а по потреби 

и кроз парцеле пољопривреног земљишта, односно деловима приступно сервисних 

путева у обухвату плана. 

У случају постављања енергетског и оптичког кабла изван регулације атарских путева 

формира се заштитни појас, оквирне ширине 2 x 1,0 m рачунајући од спољне ивице 

рова. 

 

Према условима надлежног предузећа Електровојводине д.о.о. Нови Сад (бр. 1.31.3-

424/1 од 13.01.2014.) и ЕПС-а (бр. 4.40-71670/2 од 11.08.2015.) дистрибуција 

произведене електричне енергије у преносни систем вршиће се планираним надземним 

водом 110 kV до сабирница у ТС 110/20 kV/kV "Нова Црња" или до далековода бр. 1143/2 

ДВ 110 Кикинда 2 - Нова Црња који је прикључен на сабирнице ТС 110/20kV „Нова 

Црња“. С обзиром да је положај прикључења ван обухвата Плана, оно ће се 

дефинисати другим планским документом и посебним захтевом за информацију о 

могућности прикључења на преносни систем ЈП „Електромреже Србије“ (ЕМС), 

Сектору за управљање стратешким и развојним пројектима ( услови ЕМС-а, бр. 0-1-2-

3386НС/1 од 15.09.2015.). 

 

Коначно решење прикључења комплекса на преносни систем биће дефинисанo по 

прибављеним условима надлежног предузећа током израде другог планског 

документа и неће се сматрати изменом Плана. 

 

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 

Правила грађења за комплекс трафостанице  

За комплекс трафостанице обавезна је израда урбанистичког пројекта према 

смерницама датим правилима грађења за комплекс трафостанице из овог плана.  

 

Врста и намена објеката који се могу градити: 

- објекти, постројења и опрема за трафостаницу, 

- пратећи објекти у функцији комплекса трафостанице, 

- интерна инфраструктурна  мрежа.  

 

Положај објеката у односу на регулацију и границу грађевинске парцеле 

Положај објеката у односу на регулацију и границу грађевинске парцеле утврдиће се 

посебним пројектима, у складу са технолошким захтевима садржаја, а овим Планом се 

одређује на минимално 5,0 m удаљености од регулационе линије према атарском путу, 

односно 3,50 m удаљености од бочних граница парцеле. 
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Урбанистички показатељи 

Не утврђују се посебно овим Планом, већ су условљени технолошким и функционалним 

захтевима планираних садржаја. 

 

Правила за формирање грађевинске парцеле за комплекс трафостанице 

Планирана површина за комплекс трафостанице дата је као грађевинска површина 

унутар које је могуће организовати комплекс, и одређенa je графичким прилогом 3 

„Намена површина“, лист 2, и координатама карактеристичних темених тачака 

границе грађевинске парцеле, Елементи за геодетско обележавање грађевинске парцеле 

трафостанице  дати су у Табели 3.   

 

Грађевинска парцела трафостанице формира се парцелацијом катастарске парцеле 

број 8632/18 у К.О.Башаид. 

 

Табела 3: Елементи за геодетско обележавање грађевинске парцеле трафостанице  

 

 X Y 

T-1 
7462740.09 5056810.79 

T-2 
7462779.14 5056819.49 

T-3 
7462757.39 5056917.10 

T-4 
7462718.36 5056908.37 

 

Правила за парцелацију и препарцелацију 

Дозвољена је парцелација, односно деоба планиране грађевинске парцеле трафостанице 

у складу са важећим Законом и технолошким потребама комплекса, како би се 

дефинисале грађевинске парцеле унутар парцеле предвиђене за комплекс 

трафостанице. 

 

Услови за приступ парцели и паркирање унутар парцеле: 

- приступ парцели се обезбеђује непосредно са јавног атарског пута; 

- паркирање за сопстеве потребе решава се у оквиру припадајуће парцеле, и то 

изградњом одговарајућег броја паркинг места према критеријуму 1ПМ на три 

запослена лица, или 1ПМ на 50 m² корисног пословног/административног простора. 

 

Услови за ограђивање парцеле 

Око комплекса поставити ограду на сопственој парцели или на граници парцеле у 

договору са суседом. Врата и капије на уличној огради не могу се отварати ван 

регулационе линије. Минимална  висина ограде је 2,0 m. 

 

Услови прикључења на техничку и комуналну инфраструктуру 

Инфраструктура за потребе објеката у овој целини обезбеђује се интерно, у оквиру 

парцеле комплекса трафо-станице, и то: 

- снабдевање техничком водом у току изградње планираних објеката вршиће се из 

постојећих мелиорационих канала уз претходну сагласност надлежног водопривредног 

предузећа, 

- уколико је потребна, вода за потребе хидрантске мреже обезбедиће се из постојећих 

мелиорационих канала уз претходну сагласност надлежног водопривредног предузећа, 

или сакупљањем атмосферских вода са кровних и других површина у резервоаре или 

изградњом засебних извора (бунара) технолошке воде за ове потребе у оквиру парцеле, 

и одговарајуће хидрантске мреже, 

- за одвођење атмосферских вода у оквиру комплекса не предвиђа се изградња посебног 

система. Условно чисте атмосферске воде са кровних површина могу се испуштати 
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директно на зелене површине у оквиру комплекса. С обзиром да се не очекује да 

атмосферске воде са манипулативних површина буду запрљане, не предвиђа се 

изградња таложница и сепаратора. 

- напајање електричном енергијом за пратеће објекте постројења - изградњом 

прикључка са интерног „кућног“ трансформатора у оквиру постројења, напонског 

нивоа 20/0,4kV, 

- телефонски прикључак обезбедити по потреби подземним оптичким каблом са 

најближе насељске ТТ мреже, према условима које изда надлежно предузеће. 

 

Услови за уређење и озелењавање: 

- минимална површина за зеленило на парцели износи 20 %, 

- уређење комплекса/ парцеле се реализује у складу са организацијом садржаја на 

парцели, позицијом приступа и положајима објеката и траса интерне 

инфраструктуре, на основу пројектне документације, 

- озелењавање слободних површина решавати у складу са диспозицијом и наменом 

објеката, као ободно зеленило у виду дрворедних садница или жбуња, односно као 

компактне зелене површине унутар комплекса са групацијама декоративних вртса 

шибља и жбуња, 

- колско-манипулативне и пешачке површине извести од бетона, бехатона и сл. 

 

5. НАМЕНА И КАРАКТЕР ПРОСТОРА КОМПЛЕКСА 

 

У циљу рационалне организације површина, просторна целина трансформаторске станице 

110/35(33) kV (ТС) се планира непосредно уз будуће прикључно разводно постројење 110 kV са 

погонском зградом (ПРП), као посебна целина и налазиће се на посебној грађевинској парцели 

и биће предмет другог планско-техничког документа. Комплекс ТС се састоји од командно-

погонске зграде и објекта дистрибутивног постројења (МРП) са припадајућим саобраћајним, 

паркинг и уређеним зеленим површинама и садржи неопходне објекте инфраструктуре. 

 

Комплекс трансформаторске станице је незапоседнутог типа. 

 

Комплекс се састоји од три функционалне целине (Графички прилог број 3. План 

функционалних  целина): 

- А: Функционална целина командно-погонске зграде ветропарка "Башаид"; 

- Б: Функционална целина објекта МРП; 

- Ц: Функционална целина приступа комплексу. 

 

Урбанистичким пројектом дефинисана је просторна диспозиција садржаја планираног 

Комплекса, као и објекти Комплекса, решење колско манипулативних површина, паркинг 

површина, комуналне инфраструктуре и уређења зелених површина.  

 

На подручју Урбанистичког пројекта, забрањена је изградња објеката чија је намена у 

супротности са датим решењима. 

 

Просторна диспозиција функционалних целина  

 

Урбанистичким пројектом утврђују се целине унутар функционалних целина А и Б и то за: 

 

А - Функционалну целину командно-погонске зграде ветропарка "Башаид": 

- Командно-погонска зграда; 

- Слободна зелена површина са коридорима средњенапонских кабловских водова за 

повезивање ветрогенератора, уз могућност њиховог директног укопавања или полагања у 

бетонске кабловске канале, у зависности од избора опреме; 

- Површина у функцији Трансформаторa 110/33(35) kV;  

- Зелене површине; 

- Колске површине; 
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- Површине за приступ објектима и паркирање возила; 

- Простор за уређај за компензацију реактивне енергије (у случају потребе, а у зависности 

од типа ветрогенератора). 

 

Б – Функционалну целину објекта МРП: 

- Објекат МРП  

- Колске површине; 

- Површине за приступ објектима и паркирање возила; 

- Простор за антенски стуб; 

- Зелена површина. 

 

Ц: Функционалну целину приступа комплексу:  

- Зелене површине; 

- Колске површине. 

 

Намена грађевинског земљишта унутар функционалних целина, као и прилази комплексу, 

приказани су Графичким прилогом бр. 4.  План намене површина са диспозицијом објеката, у 

размери 1:500. 

 

Објекти морају да испуне све услове из овог УП-а и посебне услове и захтеве према 

одговарајућој врсти објекта. Изградња на простору обухвата Урбанистичког пројекта не сме да 

угрожава дату намену, саобраћајну инфраструктуру, као и намене у окружењу. 

 

Саобраћајним решењем колски прилази планираним целинама А и Б ће бити засебни са 

колске површине преко Функционалне целине приступа Комплексу (Ц), која је саставни део 

Комплекса ТС и на коју се прилази са приступно-сервисне саобраћајнице (дефинисане  

ПДР-ом као саобраћајнице планиране за повезивање објекта унутар ветропарка).  

 

Саобраћајни прикључак Комплекса на приступно-сервисну саобраћајницу вршиће се преко 

просторне целине Ц, коју је потребно изградити са одговарајућим геометријским елементима 

датим Графичким прилогом бр. 5 „Регулационо-нивелациони план са саобраћајним 

решењем“. Овакво решење омогућује одговарајућу прегледност и безбедна прикључења 

(улаз/излаз) Комплекса на јавну путну мрежу.  

 

Интерне саобраћајнице унутар Целина А и Б Комплекса су одговарајућих димензија и 

носивости, са елементима који омогућавају правилно одводњавање са свих манипулативних 

површина. Саобраћајно решење унутар Комплекса омогућује правилан кружни ток свих возила 

(путничких, као и специјалних возила за одржавање) која се могу очекивати у току коришћења 

Комплекса ТС. 

 

За паркирање возила у оквиру Комплекса, постоје одговарајуће резервисане површине. 

 

Саобраћајна инфраструктура је детаљно описана у поглављу 11. Прикључци на саобраћајну и 

комуналну инфраструктуру - Саобраћајна инфраструктура. 

 

Ограђивање грађевинске парцеле - Функционалне целине А и Б се посебно ограђује оградом. 

Целине су међусобно разграничене јединственом оградом која је постављена по линији 

разграничења целина. Врсту и висину ограде ускладити са Правилником о техничким 

нормативима за електроенергетска постројења називног напона изнад 1000 V („Службени лист 

СФРЈ“, број 4/74 и 13/78) и Правилника о техничким нормативима за уземљења 

електроенергетских постројења називног напона изнад 1000 V („Службени лист СРЈ“, број 

61/95).  

 

Уколико се због технолошког процеса укаже потреба, дозвољено је преграђивање просторних 

целина у оквиру Комплекса, уз услов да висина те ограде не може бити већа од висине спољне 

ограде и да је обезбеђена проточност саобраћаја. 
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6. УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКАТА - НАМЕНА И КАРАКТЕР 

 ПРОСТОРА И ГРАЂЕВИНА ФУНКЦИОНАЛНИХ ЦЕЛИНА 

 

А - ПРОСТОРНА ЦЕЛИНА КОМАНДНО-ПОГОНСКЕ ЗГРАДЕ ВЕТРОПАРКА 

"БАШАИД" 

 

Командно-погонска зграда ветропарка  

 

Командно-погонска зграда ветропарка је планирана у оквиру просторне целине А (Графички 

прилог број 4: „План намене површина са диспозицијом објеката“). Командно-погонска зграда 

трафостанице и ветроелектране обухвата следеће просторије: 

- Просторију за смештај средњенапонског развода напонског нивоа 35 kV (33 kV) и два 

трансформатора сопствене потрошње 20/0.4 kV; 

- Просторију за смештај нисконапонског развода;  

- Просторију за смештај акумулаторских батерија;  

- Просторију за смештај опреме сопствене потрошње трансформаторске станице; 

- Просторију за смештај телекомуникационе опреме; 

- Командну собу; 

- Ходник. 

  

Командно-погонска зграда је самостојећи приземни објекат површине око 350 m
2
.  Пројекат 

спољног уређења, пејзажна архитектура и хортикултура платоа постројења ће бити у складу са 

диспозицијом постројења и објеката, интерним саобраћајницама и синхрон планом 

инсталација. Избор садног материјала извршиће се на основу климатских услова и врсте 

земљишта. 

 

Напајање електричном енергијом за потребе сопствене потрошње командно-погонске зграде 

обезбедиће се изградњом објекта МРП у који ће бити смештено 20kV постројење. Постројење 

20kV ће се напајати са дистрибутивног електроенергетског система према условима ЕПС-а.  

 

За одвођење атмосферских вода у границама ове функционалне целине се не предвиђа 

изградња посебног система. Условно чисте атмосферске воде са кровних површина могу се 

испуштати директно на зелене површине у оквиру комплекса. С обзиром да се не очекује да 

атмосферске воде са манипулативних површина буду запрљане, не предвиђа се изградња 

таложница и сепаратора.  

 

Простор за улаз подземних каблова 35(33) kV од стубова ветрогенератора  

 

Овај простор је у функцији коридора улазних каблова 35(33) kV од стубова ветрогенератора до 

командно-погонске зграде.  

 

Каблови ће се од ивице парцеле комплекса трафостанице, а до командно погонске зграде 

полагати директно у земљу или у бетонске кабловске канале испод нивоа површине тла, а у 

зависности од конфигурације повезивања ветрогенератора. 

 

У оквиру тог простора је забрањена изградња објеката и привремено складиштење материјала и 

опреме. Ограничавају се и активности везане за земљане и хортикултурне радове. Ову целину 

треба затравити и означити у складу са прописима и нормативима.  

 

Површина у функцији Трансформатора 110/35 (33) kV 

 

Трансформаторска станица ће имати два енергетска трансформатора 110/35(33)kV, 

прелиминарно изабране снаге од 63 MVA. Енергетски трансформатори су надземним везама 

повезани са суседним 110 kV Прикључно разводним постројењем (предмет посебног планско-

техничког документа, намењен прикључењу ветропарка на преносни електроенергетски 

систем), а подземним са 35(33) kV постројењем унутар командно погонске зграде, при чему ће 
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се каблови полагати као директно укопани или у бетонске кабловске канале, а у зависности од 

избора каблова. Ови трансформатори су смештени  непосредно иза командно погонске зграде, а 

уз интерну саобраћајницу комплекса трансформаторске станице која се простире дуж источне 

ограде комплекса и раздваја комплекс трансформаторске станице од будућег Прикључно 

разводног постројења 110kV. Смештај трансформатора решити тако да се омогућава његово 

уклањање и превоз помоћу вучног воза без прекида погона другог трансформатора. Темеље 

опремити решетком на целој површини каде. Детаљи везани за трансформатор, 

трансформаторску каду и темељне плоче решиће се у каснијим фазама пројекта.  

 

Зелене површине 

 

Због карактера функционалних процеса трансформаторске станице и командно-погонске зграде 

ветропарка, урбанистичким пројектом се ограничава озелењавање слободних површина 

шибљем. Све слободне површине у оквиру Комплекса треба затравити у што већој могућој 

мери. Зелене површине се могу користити као простори за складиштење опреме и друге 

пратеће, а неопходне намене у процесу изградње и експлоатације комплекса.  
 
Уређај за компензацију реактивне енергије  

 

Уређаји за компензацију реактивне енергије су елементи електроенергетског система који 

служе да поправе фактор снаге електричне енергије која се предаје у мрежу. Однос активне и 

реактивне енергије у тачки прикључења на преносни електроенергетски систем зависи 

првенствено од самог избора ветрогенератора, а затим и од начина повезивања ветрогенератора 

и карактеристика средњенапонске кабловске мреже, и уколико не задовољава захтеве 

надлежног предузећа на које се објекат прикључује, ови уређаји за компензацију реактивне 

енергије морају се уградити. 

 

Уљна јама 

 

Уљна јама је подземни армирано-бетонски објекат (резервоар) који прихвата и привремено 

складишти уље од оштећеног трансформатора, а служи и за прихватање додатне количине уља 

које је исцурило из трансформатора. Уљна јама има функцију сепаратора за загађене и зауљене 

течности. Уљна јама функционише као сепаратор уља заснован на чињеници да се уље, пошто 

је лакше од воде, лагано повлачи на површину воде. Мора бити апсолутно водонепропусна. 

Одмах након изградње, јама се пуни водом до прописане висине и тај ниво се константно 

одржава. Сваки нови прилив аутоматски потискује воду из система јама.  

 

 

Б – ПРОСТОРНА ЦЕЛИНА ОБЈЕКТА ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА  

 

У северном делу комплекса предвиђена је изградња објеката који су у функцији како комплекса 

трансформаторске станице која је предмет овог пројекта, тако и  будућег суседног Прикључно 

разводног постројења. Основни концепт ове просторне целине је да се смести зграда 

дистрибутивног постројења са пратећим садржајима (Графички прилог број 4. План намене 

површина са диспозицијом објеката).  

 

Објекат МРП   

 

Објекат МРП је приземни објекат, који је пројектован тако да задовољи потребе напајања 

сопствене потрошње комплекса трансформаторске станице и ПРП-а.  

 

За одвођење атмосферских вода у границама ове функционалне целине не предвиђа се 

изградња посебног система, већ се ове воде слободним падом испуштати у уређене зелене 

површине Комплекса. 

 

Напајање електричном енергијом за сопствену потрошњу комплекса трансформаторске 

станице обезбедиће се уградњом два кућна трансформатора 20/0,4 kV и 0,4 kV разводног 
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постројења у оквиру командно погонске зграде који ће се напајати из објекта МРП-а путем два 

20kV кабла. Прикључак на дистрибутивни електроенергетски систем ће у свему бити према 

условима ЕПС-а.  

 

Зелена површина 

 

Слободну зелену површину између објекта и ограде, потребно је затравити. 

 

Антенски стуб  

 

Планирани антенски стуб висине до 20 метара (сходно условима надлежног предузећа) 

предвиђен је у непосредној близини објекта МРП-а и за потребе монтаже ТК опреме (антене) за 

потребе даљинског надзора и управљања зграде оператора дистрибутивног система. Антенски 

стуб је предвиђен као независан од осталих објеката у комплексу по питању изградње и 

реконструкције, али се може сматрати да припада  МРП-у. Планиран је као слободностојећи 

објекат. 

 

7. НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ - БИЛАНС ПОВРШИНА У ОКВИРУ КОМПЛЕКСА 

 

Табела бр. 1: Биланс површина у оквиру Комплекса 

 

ФУНКЦИОНАЛНЕ ЦЕЛИНЕ У 

ОКВИРУ КОМПЛЕКСА 

Планиране 

површине  

(m
2
) 

% 

А1 Командно-погонска зграда 

ветропарка  
310,30 7,75 

А2 Трансформатори 110/35(33) kV 172,80 4,32 

Уређај за компензацију реактивне 

енергије 
24,00 0,62 

Уљна јама 40,50 1,01 

Б1 Објекат МРП  43,10 1,07 

Антенски стуб 9,00 0,22 

Површине за приступ објектима и 

паркирање возила 
603,50 15,09 

Колске површине (у оквиру А, Б и Ц) 1.411,70 35,29 

Зелене површине 1.385,10 34,63 

УКУПНО  4.000,00 100 

 

 

8. ПОСТОЈЕЋА ПАРЦЕЛАЦИЈА 

 

Овим УП-ом обухваћена је катастарска парцела број 8632/19 К.О. Башаид, чија површина 

износи 0,4 ha.  

 

 

9. УСЛОВИ ЗА РЕГУЛАЦИЈУ И НИВЕЛАЦИЈУ 

 

Овим УП-ом се задржава постојећа регулација катастарске парцеле број 8632/19 К.О. Башаид. 

 

Предлог нивелационог решења је усклађен са постојећом конфигурацијом терена.  

Нивелационим решењем дате су преломне тачке, коте, нивелете и нагиби саобраћајница, које 

приликом израде пројектне документације имати мања одступања (Графички прилог број 5. 

Регулационо-нивелациони план са саобраћајним решењем). Предмет будуће техничке 

документације биће и изградња планираних саобраћајница потребних за функционисање 
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комплекса и дефинисаних овим Урбанистичким пројектом, те се техничком документацијом 

неће планирати изградња нових саобраћајница за потребе функционисања комплекса.  

 

Пројектом саобраћајница мора се обезбедити несметано одвијање саобраћаја, како на 

прикључним соабраћајницама, тако и унутар самог постројења. 

 

Саобраћајне површине намењене кретању возила димензионисане су тако да обезбеде 

проходност противпожарног возила.  

 

 

10. УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ КОМПЛЕКСА ТС 

 

У складу са карактером комплекса и на основу услова од надлежних институција формирало се 

решење које ће задовољавати потребе функционисања комплекса ТС. Планом детаљне 

регулације ветропарка у К.О. Башаид („Службени лист општине Кикинде“, број 32/2014 и 

„Службени лист града Кикинде“, број 8/2016 и 10/2018) комплекс је дефинисан као 

грађевинско земљиште и утврђена је његова регулација.  

 

Овим Урбанистичким пројектом регулише се: 

- Спратност слободностојећих објекта у оквиру функционалне целине А и Б је максимално 

П (приземље). 

- Индекс изграђености (објекти и простор за трансформаторе) износи 0.2. 

- Саобраћајне површине (комуникација, паркинг, приступ објектима и депоновање опреме) 

износе 50%. 

- Степен заузетости парцеле планираним објектима (заједно са простором за реактивну 

енергију и антенским стубом) износи 15%  

- Степен заузетости заједно са саобраћајним површинама износи 65%  

 

Грађевинске линије су утврђене у односу на регулациону линију и границе комплекса (границе 

катастарске парцеле комплекса) и представљене су Графичким прилогом број 5. Регулационо-

нивелациони план са саобраћајним решењем. Грађевинска линија се поставља на 6,50 m од 

регулационе линије, која се поклапа са северном границом парцеле Комплекса. Са западне 

стране грађевинска линија се поставља на 11,00 m од границе парцеле, са јужне стране на  

10,40 m и са источне стране на 5,00 m.  

 

Објекти и опрема Комплекса се постављају прама графичком прилогу бр. 5 „Регулационо 

нивелациони план са саобраћајним решењем“, а мања одступања су могућа услед избора и  

промене габарита и параметара опреме. У случају промене димензија, потребно је одржати 

исто растојање између објеката и опреме.  

 

 

11. ПРИКЉУЧЦИ НА САОБРАЋАЈНУ И КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ 

 

Саобраћајна инфраструктура - саобраћајне површине Kомплекса  

 

Приступ Комплексу, изводи се са приступно-сервисне саобраћајнице (дефинисане  

ПДР-ом као саобраћајнице планиране за повезивање објекта унутар ветропарка). Према ПДР-у, 

за атарске путеве који су у функцији комплекса ветропарка и који се планирају као приступно-

сервисни путеви, планирана је реконструкција до потребне носивости за предвиђена 

транспортна возила. Приступно-сервисне саобраћајнице за изградњу и експлоатацију 

ветропарка су планиране и уз атарске путеве, по парцели осталог пољопривредног земљишта, 

без промене регулације. Интервенције на овим саобраћајницама подразумевају ојачање 

коловозне конструкције и рехабилитацију по одредбама Закона о јавним путевима или радове 

на изградњи односно реконструкцији по одредбама Закона о планирању и изградњи. Врста 

интервенције зависи од датих услова у техничкој документацији коју ће Инвеститор поднети у 

циљу добијања потребних дозвола. 
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Овим Урбанистичким пројектом решавају се прикључци унутар парцеле број 8632/19 К.О. 

Башаид, а приступ јавној саобраћајној површини се изводи преко Целинце Ц - Функционална 

целина приступа комплексу.  

 

Комплекс ТС ће се прикључити на јавну површину – атарски пут (к.п. бр. 8623/13 КО Башаид), 

а оставља се могућност прикључења и преко приступно-сервисне саобраћајнице на парцели 

осталог пољопривредног земљишта, када она буде изграђена.  

 

Поред објекта МРП-а се налази паркинг за службена возила, са укупно 2 паркинг места. 

Паркинг места су предвиђена за посетиоце који обављају контролу и обилазак комплекса.  Ток 

саобраћајнице је кружни, са елементима који омогућавају пролаз противпожарних возила.  
 

Укупна оквирна површина саобраћајно-манипулативних површина износи 2010 m
2
, од тога су 

површине за приступ објектима и паркирање возила око 600 m
2
, а површине за колски 

саобраћај 1410 m
2
. 

 

Све приступне саобраћајнице су са бетонским или асфалтним коловозним застором. Платое 

паркинга изградити са попречним падом чиме ће се омогућити несметано одвођење 

атмосферских вода.  

 

Положај и координате осовинских тачака (ОТ од 1 до 10) које дефинишу осне линије 

саобраћајница унутар комплекса ТС дате су у оквиру графичког прилога бр. 5: „Регулационо-

нивелациони план са саобраћајним решењем“.  

 

Електроенергетска инфраструктура 

 

Трансформаторска станица Башаид ће се прикључити на суседно Прикључно разводно 

постројење 110 kV које ће служити за прикључење на преносни електроенергетски систем и 

оно ће бити предмет посебног планског документа.  Од Трансформатора 110/35(33) kV планира 

се надземна веза на Прикључно разводно постројење 110 kV. Према допису АД „Електромрежа 

Србије“ Београд (ЕМС), који чини саставни део документационе основе Урбанистичког 

пројекта (бр. 130-00-УТД-003-1329/2018-003 од 10. Јануара 2019. године), констатује се да су 

инвеститори у процесу утврђивања начина прикључења и стога детаљи начина прикључења ће 

бити накнадно утврђени између инвеститора Ветропарка и ЕМС, кроз израду посебног 

пројекта, односно планског документа.  У складу са датим условима, прикључење ТС могуће је 

у три варијанте: из ТС Кикинда 2, из ТС Нова Црња и из ТС Зрењанин 2. Међутим, након 

спроведених анализа и на основу добиjених услова од оператера дистрибутивног сиситема, 

ЕМС АД је за прикључење ветроелектране Башаид понудио инвеститору два начина 

прикључења
1
: 

1. прикључењем на сабирнице 110 kV у ТС Зрењанин 2 и 

2. по принципу улаз-излаз на далековод број 1143/2 Нова Црња – ТС Кикинда 2.  

 

У оквиру Комплекса је потребно обезбедити напајање електричном енергијом за сопствену 

потрошњу за функционалну целину командно-погонске зграде и функционалну целину објекта 

МРП-а.  

 

Сопствена потрошња се напаја из новог дистрибутивног постројења (објекта МРП-а) преко 

20kV вода (далековода или кабла) који се доводи од одговарајуће тачке у постојећој 

дистрибутивној мрежи, а у складу са условима прописаним од стане надлежног предузећа. 

Ново дистрибутивно постројење (објекат МРП)  ће се изградити у непосредној близини 

                                            
1
 Записник са састанка између ЕМС АД и представника инвеститора од 21.08.2019. године се 

налази у документационој основи.   
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трансформаторске станице и напајати сопствену потрошњу како трафостанице Ветропарка 

Башаид тако и суседног прикључно разводног постројења 110kV.  

 
Од новог објекта МРП два кабловска извода напајају два 20/0.4 kV оквирне снаге 250kVA 

трансформатора сопствене потрошње унутар трафостанице Ветропарка Башаид. Захтеви за 
снагом сопствене потрошње биће потврђени у наредним фазама израде пројектно-техничке 
документације (пројекат за добијање грађевинске дозволе), када произвођачи опреме буду 
познати. Мерење утрошене електричне енергије се реализује у објекту МРП на 20kV 
напонском нивоу. Напајање сопствене потрошње је у складу са Правилима о раду 
дистрибутивног система Електропривреде Србије. 

 
Два кућна трансформатора напајана са 20kV развода МРП-а за напајање сопствене потрошње 
овог објекта су у командно погонској згради. Трансформатори су редудантни. 
 
Постројење 0.4kV, 50Hz има потребан број нисконапонских извода на главном разводу и 
потребним подразводима 0.4kV. 

 
За напајање телекомуникационих уређаја уграђују се извори једносмерног напајања напоном 

48V са одговарајућим исправљачима и АКУ батеријама који треба да обезбеде аутономију рада 

ТК уређаја од 8 сати. 

 

За потребе напајања сопствене потрошње Комплекса изградиће се траса кабловског или 

надземног вода (20 kV) уз атарске-приступне путеве из правца постојеће ТС у Башаиду и Новој 

Црњи 20/110 kV или у складу са условима надлежног предузећа, односно МРП-а. Прикључни 

водови биће предмет другог пројекта. 

 

Предвиђа се и изградња интерне подземне електроенергетске мреже напонског нивоа до 1 kV 

за потребе објеката у оквиру Комплекса.  

 
Поред претходног, предвиђа се и трасирање енергетских каблова напонског нивоа 33kV или 

35kV унутар комплекса трафостанице од ивице парцеле до средњенапонског постројења унутар 

управне зграде, као и између командно погонске зграде и енергетских трансформатора, 

системом директног укопавања или у бетонске кабловске канале.  

 

Кабл ТК мреже приказан је на графичком прилогу бр. 6, „План инфраструктуре“ док се 

прикључак планираног подземног оптичког кабла приступне ТТ мреже остварује преко 

суседног прикључно разводног постројења које је предмет посебног пројекта (такође је 

приказан на наведеном графичком прилогу).  

 

Спољашње осветљење 

 

Светиљке за спољашње осветљење комплекса поставити на стубове поред саобраћајница или 

на огради комплекса, а коначна диспозиција ће бити одређена пројектом за добијање 

грађевинске дозволе. Поставити и рефлекторе на ригли портала. 

 

Систем спољног осветљења обухвата осветљење саобраћајница унутар комплекса 

трансформаторске станице, али и ограде у чијем случају је минимални ниво осветљаја од 3 lx (а 

средњи ниво осветљаја је мин 5 lx). 

 

Напајање инсталација спољног осветљења се изводи са сабирница нисконапонског развода 

сопствене потрошње.  
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Инсталације и унутрашње осветљење 

 

У објектима комплекса предвиђене су инсталације осветљења, монофазних и трофазних 

утичница. Светиљке ће бити одабране тако да ниво осветљаја буде погодан и рационалан у 

зависности од намене појединих просторија. Према важећем стандарду, ниво осветљаја за 

просторије унутар трансформаторске станице је 200 lx изузев за собу управљања где је 

минимални ниво осветљаја 500 lx. Унутрашње осветљење се изводи у виду ЛЕД расвете. 

 

У командно-погонској згради, поред општег, биће обезбеђена нужна и противпанична расвета. 

Нужна расвета напаја се са централних батерија, док је противпанична расвета предвиђена са 

уграђеним батеријама аутономије 1х.   

 

Правила за изградњу електроенергетске инфраструктуре за сопствене потребе  

 

- Електроенергетску мрежу градити у складу са важећим законским прописима и 

нормативима из ове области. 

- У оквиру коридора пута електроенергетска мрежа мора бити грађена подземно.   

- Електроенергетске каблове полагати у земљаном рову на дубини од најмање 0,8-1,2 m или 

у бетонским кабловским каналима подземног типа, а у зависности од захтеване струјне 

носивости. 

- Уз све планиране саобраћајнице унутар комплекса са обе стране предвидети трасе за 

енергетске кабловске водове напона до 20 kV и оптичке ТК водове.  

- Електроенергетску мрежу у Комплексу, средњенапонску и нисконапонску у потпуности 

каблирати. 

- При укрштању са саобраћајницом кабл мора бити постављен у заштитну цев, а угао 

укрштања треба да буде око 90º. 

- При паралелном вођењу енергетских и телекомуникационих каблова најмање растојање 

мора бити 0,5 m за каблове напона до 10 kV, односно 1,0 m за каблове напона преко 10 kV. 

Угао укрштања треба да буде 90º. Ако се ово не може постићи, енергетски кабл потребно 

је поставити у проводну цев. 

- Није дозвољено полагање електроенергетских каблова изнад телекомуникационих, сем 

при укрштању. 

- Паралелно полагање електроенергетских каблова и цеви водовода и канализације 

дозвољено је у хоризонталној равни при чему хоризонтално растојање мора бити веће од 

0,5 m. 

- Није дозвољено полагање електроенергетског кабла изнад или испод цеви водовода или 

канализације. 

- Електричну инсталацију у објектима извести у складу са Правилником о техничким 

нормативима за електричне инсталације ниског напона ("Сл. лист СФРЈ", број 53/88 и 

54/88). 

- Заштиту објеката од атмосферског пражњења извести класичном громобранском 

инсталацијом у складу са  Правилником о техничким нормативима за заштиту објеката од 

атмосферског пражњења ("Сл. лист СРЈ", број 11/96), према класи нивоа заштите објеката. 

- Прикључење на електроенергетску мрежу извести према условима надлежне 

Електродистрибуције. 

 

Телекомуникациона инфраструктура 

 

За потребе комплекса у сврху одвијања телекомуникационог саобраћаја потребно је положити 

телекомуникациони кабл, у коридору до најближе постојеће резерве насељске ТТ мреже или 

путем антенског стуба, који ће бити изграђен у склопу дистрибутивног постројења у оквиру 

комплекса трафостанице. Одабрани ТК кабловски вод спајаће антену на антенском стубу са ТК 

опремом смештеном у МРП, као и командно-погонску зграду са објектом МРП односно 

зградом дистрибутивног система. Постављање оптичких водова је предвиђено уз све 

саобраћајнице у комплексу.  ТТ мрежа у комплексу ће се у потпуности каблирати. Планирани 

кабл у комплексу положити испод слободних површина, у рову дубине 0,80 m и ширине 0,40m. 
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У Комплексу ТС предвидети унутрашње изводе. Све каблове поставити у заштитне РУС цеви 

на местима укрштања са прилазним саобраћајницама. 

 

Потребно је обезбедити све телекомуникационе системе потребне за пренос говора и података, 

као и системе техничке заштите комплекса и постројења у оквиру њега. 

 

Планирани су следећи системи: 

- ЛАН мрежа; 

- Телефонија; 

- Видео надзор (ЦЦТВ); 

- Контрола приступа (АЦС); 

- Периметарска противпровална заштита. 

 

ЛАН мрежа се користи као инфраструктура за пренос говора и пословних и процесних 

података. ЛАН мрежа се пројектује по принципима структурног каблирања и обухвата Л2/Л3 

свичеве, рутер/firewall уређаје и пасивну мрежу. 

 

ЛАН мрежа ТС је повезана на Интернет. Повезивање се остварује полагањем оптичког кабла 

између ТС и чворишта мреже пружаоца Интернет услуга. Полагање оптичког кабла није 

предмет овог Пројекта. Преко Интернета, креирањем ВПН тунела, ТС ће бити повезана са 

контролним центром Власника ветропарка, као и контролним центрима произвођача опреме.  

 

ЛАН мрежа ТС повезује се и са Прикључним Разводним Постројењем (ПРП) ЕМС-а. 

Повезивање је остварено полагањем оптичког кабла између ПРП и ТС. Полагање овог кабла ће 

бити обрађено Пројектом за ПРП. 

 

Телефонија 

Говорна комуникација је остварена помоћу телефонског система базираног на IP протоколу. 

Центар Система ће бити IP телефонска централа која ће бити повезана на јавну телефонску 

мрежу и ЛАН мрежу ТС.  

 

Видео надзор 

Планирани систем видео надзора има функцију безбедносног обезбеђења ТС. Планирано је да 

се видео надзором обухвате следећи простори: 

- Улаз у постројење, 

- Ограда постројења, 

- Улази у објекте. 

 

Контрола приступа 

Намена Система контроле приступа је да онемогући неовлашћен улазак у обезбеђене просторе. 

Системом контроле приступа су обезбеђени улаз у постројење и улази у објекте. Систем се 

састоји од безконтактних читача картица, магнетних контаката, електричних брава, тастера за 

излазак, контролера и ACS сервера са одговарајућим софтвером. 

 

Периметарска заштита 

Намена система периметарске заштите је да спречи неовлашћени улаз у спољашње делове 

комплекса ТС. Микроталасне или IC баријере су постављене дуж ограде постројења. 

 

Правила за изградњу телекомуникационе инфраструктуре 

- ТТ мрежа  ће се у потпуности градити подземно.  

- Дубина полагања ТТ каблова треба да је најмање 0,8 m. 

- ТТ мрежу полагати у зеленим површинама (удаљеност од високог растиња мин 1,5 m) 

поред саобраћајница на растојању најмање 1,0 m од саобраћајница или поред пешачких 

стаза. 

- ТТ мрежа се може поставити у земљани ров или кабловску канализацију. 

- При укрштању са саобраћајницама каблови морају бити постављени у заштитне цеви, а 
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угао укрштања треба да буде 90º. 

- При паралелном вођењу са електроенергетским кабловима најмање растојање мора  бити 

0,5 m за  каблове  напона  до 10 kV  и 1,0 m за каблове напона преко 10 kV. При укрштању 

најмање растојање мора бити 0,5 m, а угао укрштања 90º. 

- При укрштању са цевоводом гасовода, водовода и канализације, вертикално растојање 

мора бити најмање 0,3 m, а при приближавању и паралелном вођењу 0,5 m. 

- Сагласност за прикључење на јавну ТТ мрежу затражити од надлежног предузећа. 

 

Систем аутоматске дојаве пожара 

Стабилни систем за откривање и дојаву пожара мора се применити у комплексу ТС. Систем 

откривања и дојаве пожара је технолошки савремено решење које ће се заснивати на 

адресабилном, дигиталном и интерактивном начину функционисања у складу са важећим 

прописима из ове области у Републици Србији (група стандарда СРПС ЕН 54). 

 

Систем аутоматског откривања и дојаве пожара штитиће сав затворени простор, односно све 

просторије са пожарним ризиком у складу са Правилником о техничким нормативима за 

стабилне инсталације за дојаву пожара и другим важећим прописима. 

 

Основне компоненте система за дојаву пожара су: централни уређај са оперативном конзолом, 

индивидуални адресабилни аутоматски и ручни детектори пожара, алармне сирене са 

бљескалицама и потребна кабловска инсталација. 

 

Водоводна и канализациона инфраструктура 

Санитарни уређаји у простору комплекса ТС нису предвиђени, као ни изградња хидрантске 

мреже узимајући у обзир да је постројење дефинисано као незапоседнуто. 

 

Посебан пропис за ову врсту објеката представља Правилник о техничким нормативима за 

заштиту електроенергетских постројења и уређаја од пожара (“Сл. Лист СФРЈ” бр. 74/90). Овим 

Правилником није дефинисана обавеза штићења хидрантском мрежом за гашење пожара, 

односно не постоји захтев за уградњом исте  (што ће бити потврђено кроз Елаборат заштите од 

пожара у фази Идејног пројекта и Пројекта за грађевинску дозволу, као и кроз Главни пројекат 

заштите од пожара у фази Пројекта за извођење). 

 

У оквиру комплекса Трансформаторске станице Ветропарка Башаид не предвиђа се изградња 

хидрантске мреже за гашење пожара. Почетни пожари ће се гасити ватрогасним апаратима 

пуњеним сувим прахом или угљен диоксидом.  

 

Техничка вода за потребе изградње планираних објеката вршиће се из цистерни уз претходну 

сагласност надлежног водопривредног предузећа и не сме се користити за пиће, а питка вода ће 

се обезбедити на посебан начин – преко самостојећих „water cooler-а“. Унутрашње инсталације 

канализације, спољна канализациона мрежа и септичка јама у простору комплекса 

ветроелектране нису предвиђени како је постројење дефинисано као незапоседнуто. 

 

За потребе брзог и ефикасног одвођења уља из када трансформатора у случају хаварије, 

предвиђена је изградња водонепропусне уљне канализације од каде трансформатора до 

водонепропусне јаме за уље, лоциране у зеленој површини у целини А. Капацитет уљне јаме 

одређен је према максималној количини уља једног трансформатора.  

 

 

12. ПЛАН И УСЛОВИ ПЕЈЗАЖНОГ УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА 

 

Због карактера функционалних процеса трансформаторске станице, урбанистичким пројектом 

се ограничава озелењавање парцелe шибљем. Све слободне површине у оквиру коплекса треба 

затравити у што већој могућој мери, смешом трава отпорном на гажење. 
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Зелене површине у оквиру комплекса припадају зеленим површинама ограниченог коришћења. 

Озелењавање ускладити са подземном и надземном инфраструктуром, према техничким 

нормативима за пројектовање. 

 

Због посебних услова за несметано функционисање и одржавање ТС, за одређене површине 

Комплекса партерно уређење ће се решити пројектом за добијање грађевинске дозволе, 

односно коначним пројектом уземљивача постројења.  

 

 

13. ИНЖEЊЕРСКОГЕОЛОШКИ УСЛОВИ 

 
За започињање градње комплекса ТС потребно је извршити додатна инжењерскогеолошка 

истраживања и обезбедити елаборат геомеханике тла из кога се виде прецизни параметри 

носивости тла, висина подземних вода и др. Елаборат геомеханике ће бити саставни део 

главног пројекта будућих објеката, као и основ за статички прорачун конструкције, а 

израђиваће се у складу са одредбама Закона о рударству и геолошким истраживањима 

(„Службени гласник РС“, број 101/2015).   

 

За потребе израде идејног пројекта Ветропарка на КО Башаид, у чијем саставу је и предметна 

трафостаница, Агенција за геотехничко пројектовање ,,Геотехника,, из Београда је израдила 

елаборат инжењерскогеолошких истраживања (2016. године). Од ранијих истраживања за 

предметну локацију рађена су само регионална геолошка истраживања за потребе израде 

Основне геолошке карте. У важећим планским документима, који се спроводе у границама 

Комплекса ветропарка (План детљне регулације и Просторни Плану општине Кикинда) нема 

уграђених инжењерскогеолошких услова.  

 

Геолошки посматрано, подручје комплекса ветропарка лежи на стенским масама кристаластих 

шкриљаца велике дубине (до 1700 m), над којима се простиру лесоидне глине и алувијалне 

наслаге пескова. Сеизмички хазард на локацији на основној стени утврђен je са вредношћу од 

0.0.10g за просечан повратни период од 475 (500) година. Максимални очекивани земљотрес за 

повратни период од 475 година, према наведеној анализи је за зону АВ2-Мw=5.7 а сходно томе, 

еластични спектар одговора локалног тла према максималном доприносу сеизмичком хазарду 

на локацији Ветропарк Башаид је типа I. На локацији комплекса ТС, према резултатима 

наведене студије, нема активних раседа. 

 

Објекти који су предмет пројектовања у оквиру Комплекса, на основу Правилникa о техничким 

нормативима за изградњу објеката високо-градње у сеизмичким подручјима (Сл. лист СФРЈ 

31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 52/90), могу се разврстати у објекте II категорије - индустријске 

зграде које нису сврстане у I категорију (трафо саобраћајни објекти) са коефицијентом Ко=1.0 

 

 

14. УСЛОВИ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

У складу са условима заштите природе морају се поштовати следећи услови заштите природе: 

 

- Посебну пажњу посветити електромагнетном зрачењу, како оном које потиче из ТС, тако и 

кумулативно, уколико у близини има и других извора овог зрачења. Предвидети мере 

заштите и упозорења као и могућност да се у зони утицаја дефинише таква намена, како се 

становништво не би задржавало. 

- Кроз пројектну документацију, као и начином, организацијом и извођењем радова 

максимално очувати и заштитити околно земљиште, као и појединачно вредна стабла и 

групе стабала, уколико постоје, и обезбедити санацију оштећења терена насталих током 

градње, укључујући и затрављивање. 

- При извођењу земљаних радова издвојити хумус и обезбедити га од разношења, како би се 

искористио за санацију и затрављивање након завршетка радова. 

- Вишкови земље и другог материјала из ископа обавезно се морају депоновати на локацију 
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и под условима које ће утврдити надлежна комунална служба града. 

- Одржавање технике и машина и испуштање уља на локацији трансформаторске станице са 

пратећим објектима није дозвољено. 

- Уколико дође до хаваријског изливања машинског уља или горива, загађено земљиште се 

мора што пре уклонити и депоновати на место и под условима надлежне комуналне 

службе, а локација санирати. 

- Обавеза је инвеститора да се предузме све мере да не дође до евентуалног изливања уља из 

трансформатора, тако што ће се предвидети изградња водонепропусне уљне канализације 

од каде трансформатора до водонепропусне јаме за уље.  

- Капацитет објекта за прихват проливеног трансформаторског уља, односно уљне јаме, 

мора бити дефинисан према количини уља у трансформаторима.  

- Објекат ТС и сва опрема која ће бити уграђена у њој мора да задовољи важеће стандарде у 

вези дозвољеног нивоа буке. 

- Ако из било ког разлога дође до изливања киселина из акумулаторских батерија, 

неопходно је предвидети јаму за њен прихват. 

- Обезбедити заштиту свих постројења од пожара и могућих последица посебним 

противпожарним елаборатом. 

- Примарно сакупљање комуналног и другог отпада (застарела опрема и слично) је 

дозвољено на локацији само у специјалним судовима. 

- Грађевински и остали отпадни материјал који настане у току изградње планираних 

садржаја комплекса трафостанице сакупити, разврстати и обезбедити рециклажу и 

искоришћење или одлагање преко правног лица које је овлашћено, односно има дозволу за 

управљање отпадом.  

- Све интервенције у простору морају бити планиране и извођене на начин да не изазову 

трајна оштећења, загађивање или на други начин деградирање животне средине, а све 

евентуално оштећене површине, потребно је без одлагања санирати.  

- У случају да се у току земљаних радова наиђе на природно добро које је геолошко-

палентолошког или минеролошко-петрографског порекла (за које се претпоставља да има 

својство природног споменика), извођач радова је дужан да о томе обавести Покрајински 

завод за заштиту природе и да предузме све мере како се природно добро не би оштетило 

до доласка овлашћеног лица.  

- Обавезна је  примена одговарајућих грађевинских и техничких мера за заштиту од буке, у 

радној средини и околини трафостанице, којима се обезбеђује да емитована бука не 

прекорачује прописане граничне вредности у складу са Законом о заштити од буке у 

животној средини („Сл. гласник РС“, број 36/09 и 88/10) и Уредбом о индикаторима буке, 

граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и 

штетних ефеката буке у животној средини („Сл. гласник ТРС“, број 75/10).  

- Обавеза је Инвеститора да успостави ефикасан мониторинг и контролу процеса рада 

предметног комплекса трафостанице у циљу повећања еколошке сигурности.  

- Инвеститор је дужан да, пре подношења захтева за издавање грађевинске дозволе, прибави 

одлуку органа за заштиту животне средине о потреби израде студије о процени утицаја на 

животну средину, у складу са одредбама Закона о процени утицаја на животну средину 

(„Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09).  

 

Максималне вредности електричног и магнетног поља при нормалном раду далековода морају 

бити у границама препоручених од Светске здравствене организације, односно норматива који 

су прихваћени од Међународног удружења за заштиту од зрачења, Међународне комисије за 

заштиту не-јонизирајућег зрачења и Европског комитета за стандардизацију у електротехници. 

 

 

15. УСЛОВИ ЗАШТИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И РАТНИХ ДЕЈСТАВА 

 

Простор предвиђен за изградњу комплекса налази се у зони сеизмичких потреса јачине 7º MCS 

за повратни период од 100 година и 8º MCS за повратни период од 200 година. Ради заштите од 

дејства земљотреса ове јачине, неопходно је при изградњи објеката строго поштовање 

техничких норматива за изградњу објеката у сеизмичким подручјима. 



19 

 

Угроженост комплекса од пожара отклониће се придржавањем услова за обезбеђивање 

противпожарне заштите приликом пројектовања и градње објеката (избором грађевинског 

материјала, растојањем између објеката, правилном уградњом инсталација), затим приликом 

пројектовања и градње саобраћајница (потребне минималне ширине, минимални радијуси 

кривина и сл.). Код пројектовања и изградње саобраћајница обавезна је примена норматива 

утврђених Правилником о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређење 

платоа за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од пожара (''Сл. лист СРЈ'', 

број 8/95). 

 

За овај простор нема посебних услова за одбрану и заштиту од Министарства одбране 

Републике Србије. Склањање запослених радника од ратних дејстава планира се у заштитним 

објектима који могу бити склоништа или заклони. Пре изградње објеката у комплексу, 

инвеститор је у обавези да прибави мишљење од органа надлежног за одбрану о врсти објекта 

за заштиту који је потребно да изгради или о ослобађању од ове обавезе.  

 

 

16. УСЛОВИ ЗAШТИТЕ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ И ПРИРОДНИХ ДОБАРА 

 

У обухвату Урбанистичког пројекта не постоје заштићени или евидентирани археолошки 

локалитети, нити други споменици културе који су категорисани или уживају претходну 

заштиту.  

 

Уколико се приликом земљаних и грађевинских радова на предметном простору открију 

објекти или садржаји културе или делови природе који би имали својства споменика и које би 

требало заштитити, дужност је извођача радова и инвеститора да без одлагања прекину радове 

и о томе обавесте Међуопштински завод за заштиту споменика културе у Суботици, који ће 

увидом у конкретне материјале прописати начин и услове њихове даље заштите.  

 

Са становишта заштите културних добара важе и следећи услови за изградњу комплекса: 

 

- обавезна површинска проспекција терена (археолошко рекогносцирање) на целом 

предметном простору пре подношења захтева за добијање сагласности на пројекат за 

извођење радова, 

- обезбедити археолошки надзор земљаних радова на свакој локацији са могућим 

археолошким садржајима који ће бити утврђени након рекогносцирања у оквиру граница 

Урбанистичког пројекта, 

- инвеститор је дужан да 30 дана пре почетка извођења земљишних радова обавести 

Међуопштински завод за заштиту споменика културе у Суботици о активностима на 

предметном подручју. 

  

Са становишта заштите природе важно је да се унутар објеката и структура Комплекса 

трансформаторске станице затворе све рупе, нише, полице, испусти и пролази чврстом 

водоотпорном материјом како би се спречило угрожавање, задржавање и гнеждење строго 

заштићених врста птица дупљашица.  

 

 

17. УСЛОВИ ЗАШТИТЕ ОБЈЕКАТА 

 

- Заштита објеката од подземних вода вршити у складу са пројектантским решењем у 

фазама пројектовања комплекса трафостанице. Заштиту вршити техничким мерама 

(одговарајућом изолацијом итд.). 

- Заштиту земљишта вршити утврђивањем оптималних урбанистичких параметара и 

формирањем зелених површина. 

- За заштиту од јонизујућег зрачења препоручује се контрола радиоактивности у води и 

земљишту. Заштиту од чврстог отпада обезбедити евакуисањем комуналног отпада на 

санитарну депонију. 
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- За заштиту од акциденталних загађења препоручују се превентивне мере и мере заштите у  

свим процесима живота и рада на ширем простору, као и код складиштења, претовара и 

транспорта штетних материја.  

 

 

18. ТЕХНИЧКИ ОПИС ОБЈЕКАТА И ФАЗНОСТ ИЗГРАДЊЕ  

 

Урбанистички пројекат је израђен на основу концепта Идејног решења за потребе исходовања 

Локацијских услова за "Ветропарк Башаид", након усвајања Урбанистичког пројекта, као и 

концепта Идејног решења потребних колско манипулативних површина, оба израђена од 

стране Energoprojekt – Entel A.D. са седишем у Београду.  

 

Командно-погонска зграда ветропарка  

 

Командно-погонска зграда ветропарка је планирана у оквиру просторне целине А. Командно-

погонска зграда трафостанице и ветроелектране обухвата следеће просторије: 

- Просторију за смештај средњенапонског развода напонског нивоа 35kV(33kV) и два 

трансформатора сопствене потрошње 20/0.4 kV; 

- Просторију за смештај нисконапонског развода;  

- Просторију за смештај акумулаторских батерија;  

- Просторију за смештај опреме сопствене потрошње трансформаторске станице; 

- Просторију за смештај телекомуникационе опреме; 

- Командну собу; 

- Ходник. 

  

Командно-погонска зграда је самостојећи приземни објекат орјентационе површине око 350 m
2
, 

максималне висине крова 7 m. Конструкција објекта је АБ, скелетна са испуном од гитер 

блокова. Фасадни зидови су обострано малтерисани и бојени. Кров је раван са свим потребним 

слојевима постављеним преко бетонске плоче. Одводњавање се врши хоризонталним и 

вертикалним олуцима. Столарија је од алуминијумских профила са пакетом термо стакла за 

прозоре и термо испуном за врата. 

 

Архитектонска обрада и обликовање објеката: Објекат градити од чврстог материјала у 

армирано-бетонској конструкцији са испуном од опекарских елемената, односно 

алуминијумских или челичних термоизолационих панела. Кров је класични двоводни са 

нагибом од 10º. Према намени просторија одређује се и врста пода. Фасадни зидови су обострано 

малтерисани и бојени. Кров је раван са свим потребним слојевима поставлјеним преко бетонске 

плоче. Одводнјаванје се врши хоризонталним и вертикалним олуцима. Столарија је од 

алуминијумских профила са пакетом термо стакла за прозоре и термо испуном за врата. 

 

Темељна плоча трансформатора 

 

Темљна плоча трансформатора се састоји од подземног армирано–бетонског постоља (темељ 

трансформатора) и система за прикупљање и задржавање хавариског цурења уља, које се 

састоји од армирано бетонске каде око бетонског постоља. Бетонско постоље је масивна 

армирано – бетонска конструкција одговарајућих димензија. На врху отворене бетонске каде, 

формира се слој шљунка како би се спречио продор запаљеног уља у саму каду. У ту сврху, 

уграђује се челична решетка са челичним гредама.  

 

Уљна јама 

 

Уљна јама је подземни армирано-бетонски објекат (водонепропусни резервоар) који прихвата и 

привремено складишти уље од оштећеног трансформатора, а служи и за прихватање додатне 

количине уља које је исцурило из трансформатора. Уљна јама има функцију сепаратора за 

загађене и зауљене течности. Уљна јама функционише као сепаратор уља заснован на 

чињеници да се уље, пошто је лакше од воде, лагано повлачи на површину воде. Мора бити 
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апсолутно водонепропусна. Одмах након изградње, јама се пуни водом до прописане висине и 

тај ниво се константно одржава. Сваки нови прилив аутоматски потискује воду из система јама.  

 

Објекат МРП 

 

Објекат МРП је приземни објекат. Објекат је пројектован тако да задовољи потребе напајања 

сопствене потрошње комплекса трансформаторске станице и ПРП-а.  

 

Конципиран је тако да обезбеди оптималан простор за смештај потребне опреме оквирне бруто 

површине око 45 m
2
.  

 

 

Антенски стуб  

 

Планирани антенски стуб у оквиру целине „Б“ ће бити до 20 метара висине (сходно условима 

надлежног предузећа) предвиђен за потребе монтаже ТК опреме (антене). Антенски стуб је 

предвиђен као независан објекат у односу на остале објекте комплекса по питању изградње. 

Планиран је као слободностојећи објекат изграђен од челичне конструкције на бетонским 

темељним стопама. Основни габарити антенског стуба су 3х3 m.   

 

Фазност изградње  

 

Предвиђају се три фазе изградње објеката комплекса ТС. Свака од три функционалне целине ће 

се градити независно. Након ограђивања Комплекса и формирања просторних целина, прва 

фаза ће подразумевати изградњу саобраћајног приступа Комплексу и повезивање на јавну 

саобраћајну површину. Друга фаза изградње ће обухватити изградњу објеката и 

инфраструктуре у оквиру просторне целине „А - командно-погонска зграда“, што ће 

подразумевати најпре изградњу саобраћајница у оквиру те целине, а затим објекат командно 

погонску зграде и осталих објеката. У трећој, коначној фази, изградиће се објекти у оквиру 

целине „Б“ и то најпре саобраћајнице, затим објекат МРП, антенски стуб.       
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A1

A2

ТрансформаториA2
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Уређај за компензацију реактивне енергије

Aнтенски стуб

Г

.
Л

.

Уљна јама

П

110 kV надземни вод
Трасе 0.4 kV каблова

Трасе 20 kV каблова
Трасе 35 kV каблова

Трасе TK каблова

Уљна канализација

+76.90

+76.83

+77.00 +77.00

+77.00

+77.00

Атарски
 пут - ја

вна пов
ршина

Улаз у комплекс са атарског пута

Kоридора улазних каблова 35(33) kV

Планирани подземни оптички кабл
приступне ТТ мреже
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ИДЕЈНО АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ
КОМАНДНО-ПОГОНСКЕ ЗГРАДЕ

- ОСНОВА ПРИЗЕМЉА  -
ДАТУМ: ОКТОБАР 2019

Сара Вулић, д.и.а.
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ДАТУМ: ОКТОБАР 2019 E- 00/19 7.5.
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3peruaHrH, 17.12.2018
I

flPEAMET: Ycnoeu 3a norpe6e r3paAe yp6axncrrvxor npojexra 3a rpa$ocraxruY
1101x kV eerponapKa y r.o. SauanA

(napqena 6p. 8632/'l xa K.O. Sauang), 6ALlJAl4A, nnaH!4paHu BerponapK y x.o. 6aulan,q

l-loltlroaaxfi,

noBoAoM Bauler 3axreBa 85,4.0.0.-.4.07.14-33097911-2018 og AaHa 13.11.2018. rog., aau 6po.
?-2,1A an?-2.10.2018. roa. (ygaruervr reKcrv.Saxrea) y KoMe rpaxrre ycnoBe sa norpe6e il3paAg
yp6aHucruvxor npojexra ea rpa$ocraHuqy 1101x kV aerponapKa y K.o. Eauau4 il o6aeeuraBaMo
Bac cnenehe:

1. Y o6yxaary nnaHa xe nocroje o6jerrr xojr cy Aeo Ahcrpr6yrraHor chcreMa eneKrpilqHe
eHeprrje (y 4aruerra reKcry !CEE).

2. y rlhrby orryBan,a noy3,qaHor h chrypHor paga ACEE MnHhManHo pacrojarse
BerporeHeparopa o,q HaAseMHHX BoAoBa y ICEE r cry6Hrax rpaQocraHilqa ,qrpeKTHo
noBe3aHhx Ha ICEE rpe6a Aa n3Hoch uajvaiue 280 m. Pacnope4 cry6oea
BerporeHeparopa nphnaroArrh raKo Aa HaBeAeH ycroB 6yge sa4oBorbeH (Yxn'yvyjyhn n

o6jerre aan o6yxeara nnana).

3. Y o6yxaary nraHa nnje nnanNpaHa h3rpaAFba Aucrpr6yrreHnx o6jexara

4. C o6srapov ga y 3axreBy Hr4cy geraruurje cneqraSraqfipaHe norpe6e aa nanajauervt
norpouJFbe oOjexara oBil ycroBn ce usgajy cnpaM AocagauJFbt/x hcKycraBa KoA cuilqHilx
o6jerara ra ,,EflC Aracrpra6yqraja" 4.o.o. Eeorpag nrje o4roaopHa yKonilKo cneLlvlSnvHut

3axreBh sa uanajarueM He Mory Aa ce ilcnyHe BenhL{t4HoM tt bpojeu eneKTpoeHeprercKl4x 14

TK o6jexara AarilM y oBr4M ycnoBhMa. 3a norpe6e uanajaua concrBeHe norpotuH,e
npeAMerHe TC 110/x kV h npe4nocraBrbeHor o6jerra npeHocHor cilcreMa xojr,l ce ovexyje
aaH o6yxaara npeAMerHor yp6anucruqKoT nlraHa (y 4aruenl reKcry flnan), norpe6uo je
npeABhAerr cne4ehe:

. Ha ceBepy o6yxeara nnaHa npeABr,qerra o6jexar (y 4aruervr reKcry: MPn) rojm he 6nru
Aeo Ahcrpn6yrnaHor cncreMa u y xojw ce cMerrra 20 kV pa3BoAHo nocrpojerue (,Qeo

xojra je Ha, y3 3axree, npnnoxeHoM AoKyMeHTy ,,VP Ba5aid - Situacija trafostanice.pdf"
u.rpaQr,rpax ruyOrvacrou 6ojonr). Y Haae4eHou MPfl ce ocilM eHeprercKe onpeMe
cMelrlTa TK r,r CIY onpeMa sa norpeOe AarbrHcKor Ha43opa n ynpaBJbaua. MrnruanHe
4nrrrensrje yHyrpauJFbe noBpurr4He MPI-I cy 7,5m x 3,5m a MPfl je ercune go 4m. Ha
y4a.rbeHoclr oA 1m oA 3t4AoBa oKo MPfl je norpe6no npeABn,qeril npocrop 3a

nocraBlbaFbe rpaKe 3a y3eMJbebe. Ys 3il4, oKo MPfl, npeABhAerr OeroHcxy cra3y
rut4phHe 0,5m. MPfl ce rpagh oR npe$a6pilKoBaHilx beroucxttx eneMeHara a Moxe
6utuvr 3rAaH. Ynas y MPI-1 npe.qBilAern il ca uJilpe h ca yxe crpaHe (Hanouexa: MPll

Oneparop gracrpu6yru exor cu crerua,,EflC fiucrpu6yquja" A.o.o. EeorpaA

1 1 000 6eorpaA

Macap!4xoBa l-3

Ter: +38] 11 36i6706
Oaxc: r 38i 1 1 36 16 641

nl6: I00Ut) l-i

lvlar rqHr 6poj; 0/a-i(J5'l
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he nuarr jegaH ynae, rritelyrnM g6or Heno3Haror rhna n Ancno3tlqrje onperrlte y beMy y
oBoM MoMeHry xraje ruoryhe ogpeAhn4 raL{aH nonoxaj ynaoa). Ynaee y MPfl
npeABn4ern ca jyxne h 3ana4He crpaHe h ,qo yna3a npeABhgern nphcrynHr nyr
npnnaroleH 3a reluKa Bo3nna v rby4vi pagil yHoca onpeMe nphnilKoM h3rpa4Fbe Lt

racxnjer oApxaBaFba (y cxnagy ca, y3 3axree, npnnoxeHrM AoKyMeHry ,,VP Ba5aid -
Situacija trafostanice.pdf"). Iloxaqrjy MPfl npegBugerh raKo Aa je xeaaercau o6jexar
no nnrarby n3rpaAFbe h peKoHcrpyxqnje, o,qHocHo Aa urje y cKnony rexHLlt{Ko

TexHonouKe LlenilHe Apyrhx o6jexara y o6yxaary nnaHa.

. V nenccpe4xoj 1nnsvuv't tr4Pfl npeRBhAerLl aHreHcKr4 cry6. AHrexcru cry6 je sucrHe go
20m v reMeJboM y ocHoBr4 go 3m x 3m. AHrescxr cry6 ce rpa1vi sa uouraxy TK
onpeMe (aHreHe) sa norpe6e AaJbhHcKor Ha43opa r ynpaBrbahba MPn. flpe4srgeru
Tpacy ga TK ra6noecxn eo4 (ueranHn, He onrnvxn) rojnu ce aHTeHa Ha aHTeHcKoM

cry6y cnaja ca TK onpeMoM cMerureHoM y MPI-1. AxreHcxr cry6, Kao u MP[,
npe4BylAeril Kao He3aBrcaH oA ocrannx o6jexara y o6yxeary nnaHa no nilTaFby
il3rpaAFbe il peKoHcrpyxqraje, aru ce Moxe cMarparil Aa npilnaAa MPI-I.

. Y3 cee cao6pahajHrqe y o6yxeary nnaHa ca o6e crpaHe npeABilAerr rpace 3a

eHeprercKe ra6noscxe BoAoBe HanoHa Ao 20 kV r onrnqKe BoAoBe, a HapoL{tlTo rpace
3a: 20 kV xa6noacxe BoAoBe (xajrr,rarue 2 eoAa) h onrilqKe BoAoBe oR MPI-I Ao
KoHlleHrpaqrje rncranaqraja concrBeHe norpor.rJFbe npeAMerHe TC 110/x kV, 20 kV
ra6noscre BoAoBe (Hajrvrarue 2 eoqa) h onrhL{Ke BoAoBe oR MPfl Ao KoHLleHrpaqnje
nHcranalltaja concreeHe norpolrJrue 6yAyher o6jerra npeHocHor cilcreMa il Tpace 3a

Aona3He 20 kV xa6noecre BoAoBe (Hajr,aarue 2 eoga) il onrilqKe BoAoBe y MPfl ya

cao6pahajnrqy Ha caMoM ceBepy o6yxaara nnaHa.

5. t4rritajyhra y Brigy 4a y 3axreBy Hr,1cy cneqraSnqrpaHe norpe6e 3a cHaroM, noxaqrje u

ocraflh nogaqr oA rHTepeca o nojegilHaqHilM o6jerrmva cBilx noreHqujannrx Kopt4cHilKa
gracrpra6yrilBHor cilcreMa, oBH ycnoBH He cagpxe cBe norpe6ue eneMeHTe 3a

npojerroaarue H npilKrbyqeFbe nojegrxavHrx o6jexara. y cKna4y ca HaBeAeHhM,

noxaqujcxn ycroBl,1 sa noje4nHavHe o6jerre ce He Mory il3Aarh caMo Ha ocHoBy oBor
nflaHcKor AoKyMeHTa aeh je Heonxo4Ho oA ,,EflC ,EracrpN6ytlhja" g.o.o. Eeorpa4, OrpaHax
Enexrpo4urcrpvr6yqraja flanqeBo, 14cxo4oBaru noce6He ycfloBe 3a npojerroearue n
nphKJbyqeFbe Ha HaqhH npe4eraleu gaxehhr'/ 3axosotvt o nnaHilpaFby L1 t/3rpa4bLt.

6. l-1peva 3arony o eHeprerilqh, eHeprercrra cy6jerar 3a Ahcrpn6yqnjy eneKrpnqHe eneprrje
ogpenyje Mecro nphKtbyLreFba, HaqfiH H TexHilLtKe ycuoBe nprKrbyL{eFba, Mecro h HaqrH
MepeFba eneKTpr4LrHe exeprrje, poK nphKlbyLteFba h rpouJKoBe nphKrbyL{eFba.

7. flprluxovr t43paAe nnaHa HeonxogHo je yaaxrarh cBe 3aKoHe r nponilce a noce6no
nponrce Be3aHe 3a napanenHo eolerue n yKpr.xraFbe eneKrpoeHeprercKllx BoAoBa ca
ocraroM r,rHspacrpyKrypoM h nponnce Be3aHe ea uelyco6Ha pacrojarua o6jerara.

Hanovena: Y o6yxeary nnaHa ce nnaHhpajy o6jerrr rojr ce npraxruyvyjy xa ICEE u xoju utuajy
nflaHilpaHe ra6noecxe BoAoBe, a rojra Hncy y HaAnexHoctr ,,EflC ,[racrpr6yqrja" 4.o.o. 6eorpa4.
flogarxe o rhM nnaHmpaHxM BoAoBhMa je ueonxoAHo rpaxvrn oA npaBHhx nrqa xoja cy
HaAflexHa 3a Fbilx.

f'lpnnor: HeMa nphrora

C noruroeaFbeM,

locraehril:

t9 Hacnoay
2. Cnyx6v 3a eHeprerilKy
3. Cnyx6a 3a eHeprerrry (01 .2.1.0)
4. flvicapun1u

,l

,[nperrop orpaHKa

15/1-18 og
q Ahnn.IHX.en

: ilr/il:
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l-1 pegy:ehe 3c refl eKoF4yi-r n ra qNje o.g.

Eeorpa4, Taxoecra 2

AEflOBOAHt4 EPOJ: A335-485898/2-Hn
AATYM: 14.11.2018.
6POJ h3IIKPM: 39
414 PEKqI4JA 3A TEXH 14 Kv
GEKTOP 3A OI4KCHY NPNCryNHY MPE)KY
Cnyx6a 3a nnaHrpalbe 9r lrsrpa4lby Mpexe Hoeu GaA
O4erserse 3a nnaHnpalbe ta rcrpaA]by Mpexe 3peruaxrx Krruxga
l-exepana,Qpanurrna 26, 23300 Kurnx4a
Tene$on: 02301439-219

UNTERMOLO DOO NOVI SAD

21000 Hoen CaA, ynrua HoeocagcKor cajrvra 6p. 3

flPEAMET: YGIIOBI4 3A flPOJEKTOBAIbE

BE3A: 3axreB 6poi 2210

l-f ocrynajyhn no BaueM 3axreBy 6poj 2210 oA22.11.2018. ro4rHe, npnMrbeHor 14.11.2018.

roAnHe aa norpe6e hHBecrylropa BASAID WIND D.O.O. us 6eorpa4a, yn. locnrejeaa 6poj

12, a y cKJtaAy ca 3axorou o [3MeHaMa H AonyHaua 3axona o erIeKTpoHcKl,lM

KoMyHr,tKaqrajarvra "Cnyx6enn rnacHhK PC' 6poj 62114, 3aronou o nnaHltpalby n

h3rpaglbr4 "Cnyx6eHn n'tacHrK PC" 6poj 13212014 vr 14512014, flpaennnltKa o 3axreBnMa

3a yrepfraearoe 3aur]trHor nojaca 3a ereKTpoHcre KoMyHl,tKaqloHe Mpexe n
npranagajyhrax cpegcraBa, pa4xo Kopr,rAopa vr 3auJTl4THe 3oHe r HaqnHy naeofersa
paAoBa nphn],|KoM l,t3rpaA]be o6jerara "cnyx6exn rnacHnK PC" 6poj 16112, llpaernrnra
o rexHltrtKltM n ApyrlrM 3axreBlrMa nplr r3rpaAlbl,t nparehe ux$pacrpyKType
norpe6xe 3a nocraBrbabe eneKTpoHcKr,rx KoMyHlrKaqtaoHxx Mpexa, npunagajyhttx
cpeAcTaBa lt ereKTpoHcKe KoMyHnKaquoHe onpeMe nplr'|l,lKoM l,l3rpaAlbe nocnoBHl,lx

n crau6enr,rx o6jeraTa, "Cnyx6exu rnacHhK PC" 6poj 123112, Ypen6e o ogpeflrBalby
ycnoBa sa npojerroBalbe ta np]rxJbyqe]be rojr ce o6aeesHo npu6aeruajy y nocrynKy
n3AaBalba noxaqnjcrnx ycnoBa, Kao ,r o caApxnHl,r, nocrynKy lt HaqrHy ta3AaBa[ba

ycnoBa sa npojerroBalbe lr nplrxrbyqebe lrManaqa jaexrx oenauherba lt cagpxl,lHll,
nocrynKy r HaqrHy n3gaBalba noraqnjcrnx ycnoBa, a y Llnrby 3aurnre TK o6jerara,

l-lpeAyseha 3a refleKoMyHraxaqraje "TEflEKOM CP514JA" A.A. SEOI-PM, naroH n3BpueHor

npernega AocraBrbeHe rexHrqKe AoKyMeHraqnje us4ajy ce:

flpegyaehe 3a reneKoMynnraquje ,,Tenexovt Cp6nja" a.A, 1 1000 Seorpag, Taxoscxa 2

Marnqnu 6po1: 17 162543; fll46 1 00002887



ycJI oB kl 3A Vl3PArqy yP 5AH VICTWL{ KO r
BETPONAPKY Y OKBUPY KAT.

nPoJEKTA 3A TPAOOGTAHVIqy 110/X kV
nAPq. 8P.863211 K.O. EAIIIAWI

Ha npe4vrerHoM no.qpyvjy Henaa noA3eMHrx o6jexara ,,TeneKoMa Cp6nje.

Ha npe4rraerHoM no4pyvjy ne nocroje PP ropragopra $rarcxe rene$onraje rojr,r cy y
HaAnexHocrr4,,TeneKoM Cp6rja".

Ha npe4uerHoM noApyvjy oa caAa HeMa aKTnBHux n nnaHnpaHrx 6asHnx craHnlla
Tenexoua Cp6nja - cncreM sa uo6nnny reneSoHujy.

Yronnro y roKy Baxelba oBnx ycnoBa HacraHy npoMeHe xoje ce oAHoce Ha cnryaqnjy
rpace - noxaqnjy npeAMerHor o6jerra, no4Hocnnall 3axreBa je y o6aaean Aa 3arpaxn
n3MeHy ycfloBa.

Oau ycnos[ Baxe ro4taHy AaHa oA AaHa n3AaBa]ba. f1o ncrery poKa BaxHocru obageeHo
je no4Holr.rerbe 3axreea sa o6noBy ycnoBa.

C nouroBaFbeM,

I$,e.S cnyx6e
;\,/
I , ,f*", 'i, /
{':.i; - { "' 

/
- -, ,,,, 4,#,ii(, ,g. -Mranou CnoBHh, AVtnr. r4HX.

. ,,..'^

locra Bnrv:
1. HacnoBy
2. Apxnan
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H o:eoCagqKoi,cei n,r a:. 6p... 3

l'lpeluer: Ycnoeu 3a H3paAy Yp6arucrnrxor npojexra ra rpa$ocraH]tqy 110/X kV BerponapKa y K.O.

Eauarfl

Ha ocroey Bauer 3axreBa 6poj2210 o922.10.2018. (Hau 3aBcAHr4 6poy.16744 oA14.11.2018) il npilnoxeHe
TexHilqKe AoKyMeHralluje, Jli "KuxrHEa' EocraBrba nogarKe rs ceoje Ha/lnexHocll t4 ycnoBe paflil hspaAe
yp6arrcrrvxor npojerra 3a H3rpalFby rpa$ocraHrqe 1 1 0/X kV eerponapra y K.O. Eauan4

1, Y Hagrexrocru il -KlrxlrH4a Ha,ra3e ce HeKareropHcaHH nffeBu Ha KaracrapcKilM napl{enarva 6p.
11120,11121,11122,11123 11124.11125,11126,11127.11128,11129,11130i11165x.0.Eauan4.

2. Crarue 3eMIbaHHX KoroBo3a Ha HeKareroprcaHuM nfreBilMa rau uuje no3Haro, rj. xe rrloxenao Aaril
noAarKe o urxoeoj npoxotHocn4. Kao HH Bpcru Bo3r4ra H Tepera xoju ce Mory Kperal4 TUM nyreBilMa.

HexareroplrcaHr nfreBil ce. yxonrro je ro norpe6Ho. Mory ypeAHTt/ y cMHcny paBHocll tll

KoHcrpyKr-r4BHe HoctlBocTu 3a MepoAaBHo Bo3hno. 3a norpe6e npona3a il npena3a npeKo cyceAHol
3eMlbt4ura roje je y ceojrHu Apyrfix BnacHilKa nocrynhrlr y cr{naAy ca 3aroHorvr o nnaHhpaby il
[3rpaAlbr4 - qnaH 69. Eyyerou Onurnxe Kuxutga Hrcy npe.qBrafiexa cpe4crBa sa ypefierse
HeKaTeropncaHHx nyTeBa.

Ha napqenaMa HeKarefopilcaHux nyleBa Mory ce nocraBilTr4 eneKTpo-eHepfercKe nHcranaquje,
KoMyHanHe urcranaqnje, racHe uncranaqnje u cn. [y6uHa Ha xojoj ce nocraBrbajy uHcranaquje je
MHHHManHo 1m og nocrojehe Kore repeHa, Cee ilHcranaquje, xoje ce il3rpage, rvropajy ce reo4ercKt4

cHr4Mr4n4 14 yKaprilparil y Pl-3-y.

q Ha npe4uerxoj noxaqnjil He nocroje uHcranaqrje aogoeo4a, KaHaflil3aqr,lje ornagHrlx BoAa il
raHanusaqnje aruoc$epcKr4x BoAa.

Ycnoeil ce 4ajy ua Bau 3axreB H cnpKe Kao nphnof r4HBecr,4r.{r4oHo-rexxrvxoj goxyrr,reHrar4ajr,r.
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HOBI4 CAA

flpe4ruer: Bop,Hr ycnoBr 3a h3paAy Yp6aHracrravxor npojexra

Bau:vttvt 3axreBoM 6poj 2270 og 22.70.2018. ro4nHe, rpaxe ce BoAHt4 ycroBh h noAaqr 3a il3paAy
Yp6auncrnvxor npojexra aa o6jexar rpaQocrannqe 110/X BerponapKa y Karacrapcxoj onu.lrrHr Eau:ar4,
xojra je npHM.rbeH L4.11'20L8. roAHHe H 3aBeAeH no.q 6pojervr l-1353/18.

O6aseuraeaMo Bac Aa ce, npeMa 3axoxy o BoAaMa (Cnyx6exra r,nacHhK PC 6poj 3O/IO, 93/12, 101,/16 n

95/18), 3a H3paAy yp6anxcrr,rvxor npojerra xe re,qajy BoAH14 ycnoBh.

Bo4xn ycnoBr ce Ns4ajy y oKBHpy nocrynKa cnpoaoferua o6jegxr+ene npoqeAype y cxnaAy ca 3axouorvr o
BoAaMa N 3axouom o nnaHnpaFby H H3rpaAFbra (Cnyx6exx r/lacHHK PC, 6poj 72/09,81/09-racnp, 64/10-
oAnyKa yC, 24/1.3., 121/L2, 4Zh3-oplyxa VC, 50/13-op,rryxa YC, 98/!3-oprnyKa YC, 132/14 n 1,45/t4 u
83/18).

./ ..

AHPEKIOP
,/

/

Craexo Bpx grh, 4rnrt-nHx. rpaT1.

gh

t,-""

.Ooctaerrh:
& Hacnoev

2. Cayx6u sa ypeferue r xopnuheroe eogr+or 4o6pa
3. Apxren
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21000 Hoeu Cag

Epoi : 1 30-oo-urD-003-1 szs t2018'O(C 03

fiarYvt: 1o -01' zolg

l-lpeguer: YcnoeH 3a H3paAy yp6anracrht{91 npojexra 3a rpaHcsoprvraropcKy craHuqy

110/X kV eerponapKa Ha K'n' 863211y K'O' EauanA

Besa: ycnoen 6poj 3914/1-350g513/68, og 05,1 1.2013. ro4nue, 6poi o-1-2-3386Hc/1

oa 23.09.201 5. ro,qn";; i 30-00-uTD-003-831/ 2017 -OO2 oa 28j12'2017 ' roAt4He

Ha ocHoay Bauer 3axreBa 6poj 2210 oR^07.12.20i8. roAnHe xojr,r je KoA Hac 3aBeEeH AaHa

17.12.2018. roguHe nog 6pojevr !TEX-5290012018' Kao il n AonyHe 3axreBa oa14'12'2018 rognne xola

Je KoE Hac 3aBeAeHa no^ 6pojenr ETEX-54055 ra gocraBrbeHe AoKyMeHrarlraje (t4oeog rs Tlsn,'ere ut

AonyHe .naHa EerarbHe perynaqrje ,.-ponrp*, y K O 6auau4 ra opjeHrarlroHo Ancno3Hl-ll4oHa ueMa

rpancsoprvraTopcKe cTaHrL-le Berpoenefipane SauanA y eTeKTpOHCKOM O6nraxy)' o6aaeulraaaMo BaC O

cne.qehev:

1. t-lpervra nocnaroj crryaqfiJH. BHATbHBo Je Aa y HenocpegHoj 6nrasr'rHn npeAMerHor o6jerra HeMa

o6jerara xojra cy y BnacHhulrey EnerrpoMpexa Cp6raje" A [ '

2.,,Enempovpexacp5rajeAIr,,lansnlDWINDOOO'usSeorpa4acyynpoqecyyrapfinaaua
HaL|ilHanp14KJbyL]eFbarpalcQopMaTopcKecTaHhLleBeTpoe|eKTpaHe6auanAHanpeHocH14
cilcreM, pasuaroajy ce cneAehe rpr aaprajaHre 3a npilKrbyqeFbe: pagr'rjanno Ha TC Kvrnu$a 2'

pagh1anHo na TC Hoaa t-{ps a u pagujanHo Ha TC 3peruawtt 2'

Co6sHpol,,|,raropenolascyT€oKorlHocTHoSaeeLuraeaMoBac4ajeceaxarpaAFbahcnoAVn|Ay
6nHsrFl r AaneKoBoAa ycroBrbei-ta

3axosor,ir o 
"r"pr.Tu-'n 

t Cn r:. acHuK PC 5p 145120^14)

3axorov o njlaH/Da$y 14 r3rpar*, i cn t"ac111f!^ . 6p 721209! 81/^29^09 - r'rcnp'' 6412010 - oAnyra

'c 
24.201. 

,24 za,z 4zrzo13 - c:ri; yc- solzors --J;ny*r vc n98t2013 - ognyxa yc' 13212014'

t33::li.;,,:',-""''r"**ru*r* 
1o.p.y3rrrr"a 

3a H3rpa'Fby HaA3eMHMX ereKrpoeHepr:Tll4) BoAoBa

Ha3HBHor HanoHa os 1 kV Ro 400 kv 
-ii; 

;;cr copJ' 6poi os ri rgeg, roA; ,,cn nrcr cPJ" 6poj 18 ns

1992. rog.) ^6^,r^^c 
')Fba Ha3ilBHor HanoHa h3HaA

,,fipaennnmKoMoTeXHilt{Kt4MHopMaTHBl4Ma3aeneKTpoeHepfeTcKanocTpoj€
iobo v' (,,Cn nrcr coPJ" 6Pot 4l74)

,,r-rpaernnnKoM o rexHfiqKrM HopMarhBr4Ma 3a y3eMrbeFba ereKTpoeHeprercKr4x nocrpojeua Ha3nBHor

,rno*, l43HaA 1000 V ( Cn nracr CPJ 6poj 61/95) . ^
,,3aKoHoM o 3arlrhr, og uejonrevrvnr* !p'r""*t (,,cn. rnacnrax pc" 6poj 36/200g) ca npvrnagajyhnHit

npaBh'Hr/Ltr*" os *oii', l"r"^6lq ,.nrrjr"o: ,,1-lpaennnrK o rp?:111Y.? *"joHraeyjyhraru 3paqebhMa'

(,,cn. rnac*r* pil, op. 1o4l2oog) r ,,flpaannH,K o H3BoprMa Hejonrasyjyhr'rx spaueruTotr noce6Hor

ilHTepeca, BpcTaMa il3Bopa, HaL{hHy fi nephoAy *'"o'o"tn'"^'^*^" ("cn''rnacHnK Pc"' 6p' 104/2009)'

,,sRPSN.CO.105TeXHtt..lXhr\ilycIlOBUMa3auThTenoA3eMHhxMeTanHnxLleBoBoAaoAyrrqaja
eneKTpoeH"pr"r"-*r* nottpoj"*'; 1"Cn' nvrcr CoPJ" 6poj 68/86)'

,,SR'S N.Co.1ol - 3aurrrroru TereKoMyHhKaLlnoHilx nocrpojerua oA yrraqaja eneKrpoeHeprercKl4x

nocrpojet"a - 3aulrrra oA onacHocrt4"'

,,SRPS N.C0.102 - 3aulrnron,., TeneKoMyH14K?q1ol.t,9( nocrpojeua oA yrrar-laja eneKTpoeHepreTcKl4X

nocrpojerua - 3a;rrar" on "*"t*n" 
("Cn' nracr C<DPJ" 6poj 68/86)' xao n



,,SRPS N.C0.104 3aurrrra reneKoMyHnKaqroHnx nocrpojerua oA yttriqala eneKTpoeHeprercKr4x
nocrpojeua - YeoleFbe relreKoMyHilKaqiloHr4x BoAoBa y eneKTpoeHeprercra nocrpojesa" (,,Cn. flncr
COPJ' 6poj a9l83).

Cee nnQopvaqraje o npoLlecy nphKrbyqeFba Ha npeHocHr4 crcrerr,t ,,ErempoMpexa Cp6r,rje" A.,[.
Moxere Ao6mvt og Cemopa sanpojerre nprKrbyqeFba r noBe3fiBaFba, KHesa Mranoua 11.

3a cBa AoAarHa o6jalrruerua Moxere ce o6parrrr Cerropy 3a BilcoKoHanoHcKe BoAoBe,

lrperqrja 3a rexHhL{Ky noApurrry npeHocHoM crcreMy, Ynrqa aojeoge Crene 412, 11000 Seorpa1 n
l-op4aHu lyxoauh Ha refl. 01113957-323

C nouirosabeM,
l4sapuHr AfipeKrop 3a npeHoc

ereKTp14L{He eHeprrJe

!ocraenrn:
- Cerrop sa crparerrjy
- Cerrop sa npojerre npHKlbyqeFba
- PeruouanHr LleHrap oApxaBaFba
- lnpexqrja 3a rexHfir{Ky noApLUtq

Apyrn opfirHHar't:
- AoxHea

---_-:=:---
Hoen Cag - nnC Hoeu Ca4
npeHocHoM o4creMy - Cerrop 3a BucoKoHanoHcKe Bo.qoBe



MHHEPAJIHE CHPOBHHE:

V cxna4y ca o4pe46anna 3axoHa o pyrqapcrBy il reo.nouKt4M r4crpalxhBaFbilMa ("Clyx6eHr
r'rracHhK Peny6nrxe Cp6rje" 6p. 107/1-5), yerAonn y Karacrap ,,rcrpaxHhx h eKcnnoaral{hoHhx
npocropa noA3eMHhx BOAa r Karacrap hcrpaxHl4x npocropa h eKcnnoara4hoHt4x no,rba LtBpcrl4x
MHHepanHt4x cl4poBHHa, HaQre A taca il Karacrap .nexilura MhHepanHhx ct4poBrHa v Apysxreo'nouKhx pecypca, yrapfeHo je Aa Ha npocropy o6yxaara Vp6aHncrrvxor npojexra 3a
rpa$ocraHrL{y 110/X kV aerponapKa y K.o. Eaua14:

l. oAoSpElbE 3A t4CTpA)+(l4BAFbE hMA:
t. "Hl4C"a.a, Hoeh CaA. HogN CaA

-roKa.nHocr: cpeAbil EaHar
-rcrpaxHr npocrop 6p. 507 2
- peuelbe 6p. 3 10-02- 69I / 2OI3-OI o p 26.06.20 13. ro4ra n e
- poK Baxerba: 31,.L2.2020. ro4rHe
-peurerbe H3Aao: MNHncrapcrBo nphpoAHr4x pecypca, pyAapcrBa il npocropHor

nnaHt4paFba

-MhHepanHa crpoBrHa: Haera r rac
-rpaHhqe hcr alKHor npocTopa cy:

IlpenonnHa raltKa X Y

1 s 000 800 7 442830
2 5 003 600 7 443000
3 s 004 870 7 444300
4 s 007 650 7 445 600
5 s 011 670 7 444 450
6 5014850 7 3 000
7 s 016 431 7 440386
8 5 01.9 650 7 440950
9 s 022 030 7 442 600

1o s 026 460 7 438200
11 5 031 883 7 439 821
t2 s 041.800 7 430900
13 5 045 7t2 7 429802
t4 5 049 510 7 431 990
15 5 049 893 7 4281,80
16 5 051 850 7 427 192
t7 5 052 850 7 429 rOO
18 5 057 300 7 431_450
19 5 050 130 7 428950
20 s 060 000 7 484 450
zt s 052 200 7 482000
22 5 048 s50 7 482550
23 5 049 100 7 484 400
24 s 043 750 7 487 000
25 5 039 884 7 482068
26 5 037 100 7 482500
27 5 037 000 7 487 300
28 5 034 100 7 490600
29 5 031 400 7 489 500
30 s 029 550 7 494200
31 s 026 650 7 495 050
32 s 022 800 7 499 400



33 ii s ooo ooo ll t 48o ooo
Ha ocuoay HanpeA HaBeAeHor, o6aseulraeaMo Bac Aa, H3paAa Yp6anncrrvxor npojexra aa

rpa$ocraHrqy 110/X kV aerponapKa y K.o. Eauax4 HeMa yrhqaja ua xanpeA HaBeAeHh yrcrpar{Hl,1
npocrop, a caMhM rrnr xerua sr orpasrqera y noraeAv xanneue r xoprluherra npocropa.

klcrogpel eHo xopNcrtaMo npil.nilxvAa san cxpeHel o naxFbv Ha oApeA6e.{,naHa 2]..crae 2.
3aKoHa o 0vAapcrsv h reonouJxl4rvl ilcrpaxfieaFbl,trua ("Cnvx6enil rnacnyx penv6nrxe Cp6ilie" 6p.
1'0L/L5l: "llpuMetbeHa uHlKerbepcKoeeonowKa-eeomexHurtKd ucmpunueqbo o6aeesno ce epwe 30
nompe6e npocmopHoe u yp6onucmuqKoe nrlaHupdtbo, npojexmoeorbd u usepodrae epolleeuHcKux,
pydopcxux u dpyeux o6jexoma podu deQuHucotbd uHxerbepcKoeeonowKux-eeomexHuqKux ycnoeo
uzepodrxe u/urtu cauoquje, xoo u dpyeux KopoKmepucmuKo eeollowKe cpeduHe", iep npema HaLuoi
eBhAeHql4ih nPeABXheHa nphi$erueHa ilHxeruepcxo-reorexHrqxa rcrpaxhgaFba y cvu4crv oeor
q aHa Ha noApvqiv o6vxeara Vp6axrcrrvxor npojexra aa rpaSocraHhqy LLOIX kV eerponapxa y
x.o. 6aurar4, Ao caAa Hilcv H3BpueHa.

EHEPI'ET}IKA:

Ioxpajrucxr cexperaprjar 3a eHeprerHKy, rpafearHapcrBo r cao6pahaj y o6nacrn
eHeprerhKe HeMa orpaHHqeFba y norneAy ycnoBa :a norpe6e h3paAe Yp6aHrcrrvxor npojexra aa
rpaQocraHrqy 110/X kV BerponapKa y K.O 5auar4, OnulrNua Krxrr4a. Heonxo4no je 4a ce
o6parrre eHeprercKoM cy6;exry xoju Ha reprroprajvr onLlrhHe BpLlJh Arlcrpn6yqrjy raca (ln
CP6rjarac, Hoar Ca4), Kao h eHeprercKoM cy6jexry xojr epur 4rcrpn6yqrajy enexrprvHe eHeprrje
(:aarcro npHBpeAHo ApyuJrBo Oneparop guctpu1ytuBHor cHcreMa "EFC-.l,rcrpn6yqlrja"4.o.o.
Seorpa4, OrpaHax Enexrpo-4r,rcrpn6yqrja 3eruarru) 14 npeHoc eneKrpr4ltHe eueprxje Enexrpompexe
Cp6rje.

Paaeoj eHeprercKot ceKTopa 3acHhBa ce Ha noBehaHoj paqr.loHanHocrt4 n eQrxacuocrr y
o6nacsvt upoH3BoAFbe, npeHoca, gvtctpu1yu,nje r norpoutrue exeprrje 11 Ha uiro gehervl xopruheruy
,tor,rahrx eHeprercK14x h3Bopa, y oBoM c,rryvajy erieprrje Berpa.

3a norpe6e [loxpajrncxor ceKperaprjara 3a eHeprerxKy, rpafeerHapcrBo H cao6pahaj
pafeHe cy ryArje o norerqraj annMa o6Hog,uNeHX h3Bopa eueprrje, r:ruefy ocra,nor r,r eHeprrje
Eerpa/ Kao H cryArje o moryhnocrr npoH3Bogrue 6roraca (HanorueHa: Cry4raja ce Moxe npouahn ua
cajry cexpera prjara : www. psem r.voivod i na.Rov. rs).

Ha ocHoey HaBeAeHor HeonxoAHo je orvroryhurr,r pa:eoj npojexara xojn 6vt onrhMa,nHo
Kopvcrvnv noreHqnjane o6Hoe/bHeHX h3Bopa eHeprrje, y3 npHMeHy Mepa eHeprercxe e$rxacHocrt4.
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Peny6nr,rxa Cp6rja
Ayronouua noKpajh Ha Boj eo4ra Ha

Iloxpajr ncKH ceKperapHjar 3a
eHeprerHKy, rpabeBHHapcrBo h cao6pahaj

EyreBap Mhxajna llynnxa 16, 21101 HoBr4 Caa
T: +3E1 21 487 4337 O: +381 21 456 653
psegs@vojvodina. gov.rs

EPOJl143-310-56712Ot8-O3 AATyM:08.01.2019.roarne

UNTERMOLO d.o.o.
21 000 Hoeu Ca4

Hoeocagcxor Cajrvra 3

llpegruer:.Qocraea noAaraKa h ycnoBa 3a norpe6e n3paAe yp6axrctrvxor npojeKra sa
rpaQocraurqy 110/X kV aerponapKa y K.o. Eauarg

Y cxnagy ca BaruhM AonhcoM 6poi22IO og07.L2.2018. rognHe, xojra je 3anphM,rbeH y flrcapnraqr
noxpajrucxt'tx opfaHa ynpaBe AaHa 77.t2.2018.rogirHe,3a h3AaeaFbe ycnoBa aa norpe6e H3paAe
Yp6aHrcrrvxor npojerra aa rpaQocraHHL{y 1,70/x kV eerponapKa y K.o. Eauax4,y nprnory Aonqca
AocraE/baMo BaM Tpax(eHe noAarKe y cxnaAy ca HaArelxHocrHMa lloxpajrHcxor ceKperaprjara aa
eHeprerhxy, rpal;eaxxapcrBo r cao6pahaj, Cerropa aa MHHepanHe cHpoBHHe r Cexropa aa
eHeprerHKy.

NOKPAJhHCKh CEKP

,Hexag l-p6xh

AOCTABhTH:
1. Hacnoay
2. Apxrar
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Peny6nrxa Cp6rja
Ayrouomna noxpajnna Bojao4raHa

l'loxpajr ncKh ceKpera pnjar 3a
yp6aHr43aM lt 3aurrry )KytBorHe cpeAhHe
SyneBap Mhxajna nynhHa 16, 21000 HoBr CaA
T: +381 21 487 47L9 O: +381 21 456 238
ekourb@vojvodina.gov.rs I www.ekourb.vojvodina.gov.rs

140-501- 1253/2018-05 ,QAWM: 27.12.2078.

''UNTERMOLO D.O.O.''
Hoeoca4cxor cajMa 3

Hoen Ca4

flPEflMET: Vcnoar 3a x3paAy Vp6anrcrraLrKor npojeKra 3a rpa$ocraH vLty LIOIX kV BerponapKa
y K,o. 6aular4, l-pa4 KrrrHAa, ca ecneKra 3aurhre )t{t4BorHe cpeArHe

l-lpe4yaehy "UNTERMOLO D.O.O." ug Hosor Ca4a, HoaocaAcxor cajMa 3, y nocrynKy H3paAe Vp6aHucrrvxor
npojeKra 3a rpaQocraHhuy 110/X kV eerponapKa '/ K,o, Eau.lahA, TpaA KnrrH4a, yrBpbyjy ce cneAehe
Mepe 14 ycnoBH:

1. uaepuluril Aera.rbHa reo.nouKa [crpa]KilBaFba repeHa Ha npeAMernoj noxarlrj v,y clnaAy ca o4pe46anna
3axoHa o pyAapcrBy r reo,flourK14M 14crpax{rBaFb}4flta (,,Cnyx6enr r.nacHhK pC",6poj 1,OI/1,5), a y qillby
yrapfraarua aAeKBarHhx ycnoBa t43rpaAFbe nnaHxpaHe rpa$ocranrqe, nocrpojerue 110/X kV ra gpyra
onpeMa r nparehr caApxajh ca norpe6uora rn$pacrpyKrypoM roja je y SyHrqhjh KoMnreKca
rpaSocraHnqe;

2, nnannpala cnpoeofeFbe Mepa 3aurhre noA3eMHhr( BoAa h 3eM.rbHUra, nponhcaHhx ilpaonlHrxonn o
HaqrHy o4pefuaarua r oApxaBaFba 3oHa caHtaTapHe 3alun4re H3BopHtura eo4ocxa64eearua (,,Clyx6eun
rracHhK PC", 6poj 92/08), oAHocHo saxehHA aKror\l o HaqhHy oApixaBaFba h MepaMa 3aurilre y urpoj
3oHr caHilTapHe 3aurrre H3Bopt4lxra, yroxy il3rpaAbe, xopr,rulherua H eBeHryanHor yKnaFbahba o6jeKara
Ha npeAMerHoj aoxaqrjn, a Hapoquro:

3. nprlrxoM h3paAe npojeKrHe AoKyMeHraqraje aa rpa$ocraHNqy110/X kV r nnanilpaHil AaneKoBoA 3a
nprK,rbyqeFbe BerporeHeparopcKor no,rba Ha npeHocHy eneKrpoeHeprercKy Mpexy r nparehe
rHQpacrpyxrypHe caApxaje, o6aeesHo je rcnourroBarh cBe ycnoBe HaAlexHxx raxcrrryqrja npn6aerueue sa
npeAMerHh npojexar h Mepe xoje cy Ha ocHoBy r+rix yrpafeHe y nnaHcKa peueFba h crpareuKy npoqeHy
yrnqaja Ha xnBorHy cpeAhHy;

4. npojexrxoM AoKyMeHrar4rajonn npeABilAerr nnepe xoje o6e:6efyjy 3aurhry oA aKqr4AeHruux crryaquja;
5. y qrruy 3aurure npilpoAHt4x Ao6apa r 6No4raep3firera, y cBt4M Qaaanna npojexroearua norpe6Ho je

cnpoBoiqilTil KoHTl4HyhpaHy caparqlby ca floxpajrxcKr4M 3aBoAoM 3a 3aulTr4ry npilpoAe il nphMeHhrvtycnolt
xoje je nponhca;

6. o6aeesHo je nperxo4no KoMyHanHo rax$pacrpyKrypHo onpeMaFbe roxaqrje rpaQocranrarle;
7. cee xHrepBeHllt4je y npocropy Mopajy 6nru nnauupaHe h nssofeHe Ha HaqhH Aa He h3a3oBy rpajxa

outeherua, saraf rearue vnv Ha Apyrn HaqhH AerparahpaFbe xrBorHe cpeAhHe, a cBe eBeHryanto or.lreheHe
noBpurhHe norpe6Ho je 6ea oparaFba caHnparu;

8. y cayvajy Aa ce y roKy 3eM,rbaHHX paAoBa narfe Ha nphpoAHo 4o6po xoje je reo.nouKo-na,neoHro,nouxor
unu M4Hepo,nouKo-nerporpa$cxor nopeKna (aa xoje ce npernocraB,ba Aa rma ceojceo nplpoAHor
cnonnexrxa), rseofav paAoBa je Ayxax Aa o roMe o6asecrr t-loxpajraHcxn 3aBoA 3a 3aurilry nprpoAe n Aa
npeAy3Me cBe Mepe KaKo ce nprpoAHo 4o6po se 6n ourer.4^o Ao AonacKa oe,nauJheHor 

^t1\a;

6POJ

M.C.



9.

10.

11..

t2.

13.

14.

15.

16,

cBh o6jeKril Mopajy 6mu uzrpaleHx y cKnaAy ca aaxehr^ 3aKoHnMa u npaavlHnlrma xojra peryniluy
KoHKperHy o6aacr;
npojexroaaru o6jexre y cKnaAy ca 3axoHonn o 3auThrt4 oA noxapa ("Clyx6eur r,nacHfiK pC", 6poj ltt/09) n

Apyrr4M cpoAHl4M 3aKoHcKHM h noA3aKoHcKfiM aKrhMa y cKnaAy ca ycnoBuMa MuxrcrapcrBa yHyrpauFbt4x
noc,flooa - Cexropa 3a BaHpeAHe oaryar4r,rje;
o6es6e4nrn e$rxacno nphKyfl/baFbe 3ay.rbeHilx armocQepcx14x BoAa ca HaBeAeHhx noBprul,lHa, chcreMoM
peulerKh, lbl4xoB rperMaH Ha cenaparopy Macrh t yrbat a xojr je grmeHeroHt4caH Ha ocHoBV c,nrBHe
noBpuJhHe h MepoAaBHHX naAaBhHa;

n.naHilparil np[MeHy o4roeapajyhrx rpafeeraHcKAx tA rexH]4r{Kt4x Mepa 3a 3aurhry o4 6yxe, y pagnoj
cpeAxHt4 u oKonnHn rpaQocraHrqe, xojnnna ce o6ea6efyje Aa eMrroBaHa 6yxa xe npexopavyje
nponucaHe rpaHhqHe BpeAHocrl4 y cKnaAy ca 3axoHom o 3arxr14il4 o4 6yxe y xueorxoj cpeAilHt4
(,,Cnyx6enn rnacHilK PC", 6poj 36/09 u 88/10) r,r Ype46onn o hHAilKaropranna 6yxe, rpaHhqHHM
BpeAHocrl4Ma, MeroAaMa 3a olleFbnBaFbe hHAr4xaropa 6yxe, y3HeMhpaoaFba h urerHnx eQexara 6yxe y
xnaorHojcpeAhHh (,,Cnyx6exr r,flacHuK PC", 6poj 75110);

rpaleerHcxvl n ocranll ornaAHh nnareprjaa xojn Hacrane y roKy r43rpaAFbe nnaHilpaHhx ca4pxaja
KoMn,neKca rpaQocraHrqe caKynnn4, pa3Bpcrarrl n o6e:6e4rarh pequKnaxy h NcKopruherue nln
oF/|araFbe npeKo npaBHor luqa xoje je oalauheHo, oAHocHo xoje nma Ao3Bony 3a ynpaB,rbaFbe ornaAoM;

aKo nph raaof eruy npeAMerH[x paAoBa, Aobe Ao xaeapraje Ha rpaf eeuHcxrnn MauhHaMa nnv
TpaHcnoprHl4M cpeAcrBhMa, oAHocHo r43.nrBalba vfta il rophBa y 3eM,rbhure, raaofav je y o6aeeara 4a
oiqMax o6ycraer paAoBe h u3Bptxt4 canaqrajy, oAHocHo pervregrajaqnjy aarafeHe noBpruIHe;

o6aeeea je nueecrnropa Aa ycnocraBh eQraxacan MoHhropriHr h HoHrpony npoqeca paAa npeAMerHor
xoMn.neKca rpa$ocraHrLle y qrlby noseharta eKo.nouKe cnrypHocru;

hHBecrl4rop je Ayxan Aa, npe noAHoueFba 3axreBa 3a r43AaBaFbe rpafeeuHcKe Ao3Bo.ne, npn6aen op/yKy
Hara,.flexHor opraHa 3a 3aulrrry ]KhBorHe cpeArHe o norpe6r H3paAe cry4raje o npoLleHh yrrrlaja na
xl4BorHy cpeAilHy/ y cKnaAy ca o4pe46anna 3axoxa o npoqeHu yrr,rrlaja Ha xHBorHy cpeArHy (,,Cnyx6enr
rnacHhK PC",6p.135/04 n 36/09).

BPU hnAq AYIKHOCTI,I flOMOTTH 14 KA

NOKPAJ14HCKOT CEKPETAPA

















Peny6nraxa Cp6nja
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6POi: 140 06 L6912019 O1 AAryM:05.07.2019. ro4raHe

Komrcuja 3a crpytrHy KoHrpony yp6aHncrilqKof npojeKra, o6pasoeaHa perxeFbeM floxpajrHcxor
ceKperaphjara 3a yp6aHr3aM v4 3aurr4ry xhBorHe cpeAilHe, 6poj 1,40-O2-67/2019-01" oA 13.05.2019.
roANHe, Ha ocHoByq,naHa 63a.vt qnaHa 63. crae 2,4,5.t46.,a y Be3il ca r{.flaHoM 133. crae 2.raqxa 6)vt20)
(,,Cnyx6eHr rnacHvll PC", 6poj 72109,81/09-racnpaBRa,64fLO-yC,24/11,, 121,/12, 42/I3-yC,\O/I3-VC,
98/13-yC, I32/1.4, 1,45/1.4, 83/1.8, 31/19 n 37 /19-gp.zaKoH), q.naHa 89. crae 2, unana 88. cras 2,3. vt 4., a y

Be3x ca q.naHoBhMa 90-95. [lpaarnurxa o caqpx<vHt4, HaLrilHy il nocrynKy H3paAe AoKyMeHara
npocropHor v yp6aHVCrt,4qKor n.naHilpaFba (,,Cryx6eHr r.nacHLtK PC", 6poj 32/1,9\, Lt.naHoBa 1"5-17.

[lpaerrHrxa o HaqilHy il nocrynKy h360pa Lr,naHoBa Konnroaje 3a crpyrtHy KoHrpony n.naHCKt4x

AoKyMeHara, Konnrcrje sa KoHrpony ycKnalleHocrn nnaHcRVX AoKyMeHara, Komrcnje :a n.naHoBe

je4nHrqe.noKa.nHe caMoynpaBe r,r Konnr,ro,rje 3a crpyrrHy KoHrpony yp6aurcrrvxor npojexra, npaBy il
Bvlcvt1vl HaKHaAe q.naHoBLrMa xonnncrje, Kao h ycnoB4Ma n HaqilHy paAa KoMt4cnja (,,Cnyx6eHH rnacHrK
PC", 6poj 32/19) n flocroBHr,rKa o paAy Konnracr,rje 3a crpyLrHy KoHrpony n.raHcKrx AoKyMeHara 6poj 140 -
02-68/201,9-01, xojn je 4ouer Ha 1. Ce4Hrqn Kovrr,rcrje oApxaHoj 17.06.2OI9.ro4ilHe:

H3BEI.UTAJ

o o6aB.rbeHoj crpyvxoj KoHrponh Yp6aHNcrnvxor npojexra 3a KoMn.nexc rpaHcQopMaropcKe
craHtaqe 3a,,Berponapx Eauan4" 

.lLO/x 
kV ca ynpaeHoM 3rpaAoM BerponapKa

Ha Karacrapcxoj napr4enn 8632/79 KO Saruara4

yBoAHE HAnOMEHE

14Heecrnrop h3paAe Vp6aHrcrNvxor npojexra 3a KoMn.nexc rpaHcQopMaropcKe craHrlLle 3a ,,BerponapK
6auang" 110/x kV ca ynpaBHoM 3fpaAoM BerponapKa je,,Basaid Wind" A.o.o. SeorpaA - Crapr rpa4,

!,ocNrejaea 12, Seorpa4.

Vp6aHncrrvxr npojexar je N:pagr,ro UNTERMOLO 4.o.o., Hoeoca4cxor cajnna 3, Hoan Ca4 m Aqua F 4.o.o.,
Hoaoca4cxor cajma 3, Hoer Ca4, 6poj rexHhqKe AoKyMeHralluje E-OI/1,9 h3 jyHa 2019. rognne.
O4roeopHr yp6aurcra je X(Lrsxo Ocrojrh, AVnnoMVpaHV nHXeFbep apxnreKrype, 6poj nhqeHU,e

HH>xeFbepcKe KoMope 200110408.

Azpagv Vp6aHrcrrvxor npojexra 3a KoMn.nexc rpanc$opMaropcKe craHrlr,e 3a ,,Berponapx 5autaN4"
110/x kV ca ynpaBHoM 3rpaAoM BerponapKa npilcrynhno ce Ha ocHoey [1naHa Aera.rbHe perynarlr.rje

BerponapKa y KO 6aLuam4, OnurnHa KnxNH4a (,,Cnyx6euvt.nhcr onurrHe KNxrH4a",6poj 32/1,4 n

,,Cnyx6euw nhcr rpaAa Rvtxvtnga",6poj 8/16 t't 1,0/1.8).



oPrAHh3AqnJA JABHE nPE3EHTAqhJE

Cexperaprjary 3a pa3Boj tt ynpaeruaFbe hHBecrnqvjattna lpa4cxe ynpaBe l-paga Rr'u<nupa, npeMa qnaHy

83. craB 1. ilpaarnHuxa o caAplKrrH14, HaqhHy x nocrynKy il3paAe AoKyMeHara npocropHof vI

yp6aHracrrvKor nnaHrparua (,,C,nyx6eHr rnacHVK PC", 6p. 64/1,5 - y Aa,rbeM reKcry: tlpaer,rnHrax),

AocraB,rbeH je :axres sa norspf raarue Vp6aHhcrhqKor npojexra :a KoMn.fleKC rpaHcQopnnaropcKe
craHilLl,e 3a,,Berponapx 6awanp" L10/x, kV ca ynpaBHoM 3rpaAoM BerponapKa,6poj E-01,/19,
hHBecrhropa Basaid Wind 4.o.o. Eeorpa4.

V cxna4y ca q,flaHoM 83. cras 2. llpaennnNxa, Cexperapnjar:a pa:soj il ynpaB,rbaFbe rHeecrnqrjanna
l-pa4cxe ynpaBe l-pa4a Rnxvtuga opraHh3oBao je ra ofracvo jaaHy npe:eHraLlrjy. jaaua npe:eHraquja
or.naueHa je y He4e,ruHoM,nhcry,,HoBe KrxNH4cxe HoBUHe" gana O7.02.201,9.roguae, il oAplxaHa oA
07.02.2019. go 1'3.02.201-9. ro4rHe y 3rpaAr lpa4cxe ynpaBe l-pa4a Knxnupa, Tpr cpncxrx 4o6poeoruar-qa
1-2, y xaHLlenapnjv 6poj 49, rAe cy 3ahHrepecoBaHa npaBHa n Qnzvuxa nvqa y roKy npe3eHrarlraje Mor.na
v3Bpuavrv yBt4A cBaKor paAHor AaHa oA 8,00 4o 12,00 qacoea. V roxy jaaue npe:eHraqrje Hlrje4Ha
crpaHKa HNje rpaxra^a yBvlA y Vp6anracrrvxr npojexar. HNje AocraB,rbeHa nrje4Ha npNnne46a Hn

cyrecruja, HvlTtA y ycMeHoM, HVrn y nhcMeHoM o1nnxy.

l1o:aepLleHoj jaeHoj npe3eHraLr,Hjr, ua4nexHil opraH lpa4cxe ynpaBe l-pa4a KnxnH4a cavrHro je
O6aeeureFbe o jasnoj npe3eHral{Hjr npe4nneruor Vp6aHncrilr{Kor npojexra, 6poj lll-09-852-9/2019 oA

4aHa 18.02.2O19. rogune, t,'t AocraBuo ra O6pafhBaqy Ha yBhA tt Kottrltcujn 3a nnaHoBe rpa4a KnxrH4a
sajegHo ca npeAMerHNnn Vp6aHrcrl,tqKilM npojexronn Ha pa3MarpaFbe.

CrpyvHa KoHrpona Vp6aHrcrrvxor npojexra 3a KoMnrexc rpaHcQopMaropcKe craHilqe :a ,,Berponapx
Sawaug" 110/x kV ca ynpaBHoM 3rpa4oM BerponapKa, 6poj E-01/L9, Bprxilna ce Ha Apyroj :araopeHoj
ceAHhl-lr4 Konnrcrje 3a nnaHoBe [pa4a Knxr,rHAa AaHa 20.02.20L9. roAktHe. Konnncr,rja 3a n,naHoBe l-pa4a
KrxnHga je 4oHena 3aK,rbyqaK, Aa y cKnaAy ca q.flaHoM 63a. craa I. n2., y Be3il r{.naHa 133. crae 2. ravxa 6)
il q.flaHa 134. crae 1. 3axoHa o nnaH]4paFby l/ H3rpaAFbv (,,Cnyx6eHn rnacHnl PC",6p.72 109,81,/Og -
hcnpaBKa, 64/10 - yC, 24/11., 121,/12, 42/1,3-yC, 5O/13-yC, 98/13-yC, 1.32/'J-4, J_45/I4 n 83/1_8),
yp6aurcrnvxN npojexar 3a npe4MerHy H3rpaAFby norepfyje floxpajnHcxH ceKperapiljar:a yp6aHV3aM 14

3alxl,try xr4BorHe cpeArHe, oAHocHo xonnrcrja 3a crpyqHy KoHrpony yp6anrcrravxor npojexra xojy he

Qopnnrparr HaAnexHti opraH Af1 Bojeo4raHe, il npeAnoxnna Aa ce yp6aur,rcrvv<Vl npojexar ynyrr,r

I-loxpajnHcxoM ceKperaprjary:a yp6aHra:aM il 3aurhry >KhBorHe cpeAhHe pa4r o6asruaFba crpyqHe
KoHrpone m norspf rearua.

HaxoH yBVAa y AocraB,rbeHr 3axruyvax Komrcrje 3a nnaHoBe l-pa4a KrxrHga, Cexperaprajary:a pa:eoj r,r

ynpaB.rbaFbe rusecrrqrjama lpa4cxe ynpaBe l-pa4a Rnxnuga, npeMa qnaHy 89. crae 2. llpaennunxa o
caAp>+<AHv1, HaqhHy r nocrynKy fi3paAe AoKyMeHara npocropHor v yp6auvtcrrrtKor nnaHhpaFba
(,,Cryx6eHn r.nacHilK PC", 6p. 32/19 - y AalbeM reKcry: Hoer flpaeNnavx), AocraB,rbeH je :axree :a
norapfrsarue Vp6aHracrrtrKor npojexra 3a KoMn,neKC rpaHcSopnnaropcKe craH'1qe 3a,,BerponapK
6awaug" 110/x kV ca ynpaBHoM 3rpaAoM BerponapKa, 6poj E-OI/19, hHBecrLtropa Basaid Wind 4.o.o.
5eorpa4, 4aHa 20.06.2019. ro4NHe.

Cexperapnjar 3a pa3Boj r ynpaaruabe hHBecrn4ujarva lpa4cxe ynpaBe fpa4a Knxnuga, y cKnaAy ca
Ll.naHoM 90. Hoeor flpasNrHrxa, t43Bpuv,to je nposepy rcnyFbeHocrr $opnnanHhx ycnoBa yp6aHrcrrvxor
npojexra v yrlpqno 4a je Vp6aHtlcrt elvl npojexar AarhpaH ra: jyna 201,9. rogvrHe, arv Aa ce ocrrM

AonyFbeHof npaBHor ocHoBa (y ctrnrcly r43MeHe 3axoHa il crynaHa Ha cHary Hoeor flpaernHrxa), 6lrrHo He

paalrxyje y oAHocy Ha Vp6aHracrveltl npojexar xojr,r je 6ro hsnoxeH Ha jaenoj npe3eHraLlil jn, ocnrta y
noje4rHram Qopnnyraqrjarua ra AoAaTHHM o6jaurruerurMa y reKcry v nozvtrlujvt yrapfene rpafearHcxe
nvnnje.

Cexperaprjar sa paasoj x ynpaB.rbaFbe HHBecrilr-lrjama l-pa4cKe ynpaBe l-pa4a Hnxuuga, npeMa vnaHy 95.
Hoeor ilpaerrHrxa, calrhH14o je O6aeeLureFbe o o6aerueHoj jasHoj npe3eHraqkl jn yp6aunctrvxor npojexra
6poj E-0L/I9 :a xomuexc rpaucSopMaropKce craHfiL{e 3a ,,Berponapx 6auar4" 110 kV ca ynpaBHoM



3rpaAoM BerponapKa,6poj lll-09-952-912019-1 og 18.06.2019,rognne il AocraBl4o ra, ca ABa aHa.florHa h

ABa AVnAranHa nprMepxa Vp6aHracrilqKof npojexra, Ouacovr o jasHoj npe3eHraqrju, O6aeeureFt,eM o
jasHoj npe3eHraLliljn npe4merHor Vp6aHrcrhlrKof npojexra, 6poj lll-09-952-9/2019 oA AaHa 1-8.02.201.9.

roAilHe r ly'seo4onn nz 3annutvtKa ca Apyre ceAHhLie Konnrcrje 3a nnaHoBe rpaAa KlrxnH4a o4
20.02.2019. roAilHe, lloxpajNHcxoM ceKperapiljary :a yp6aura:aM il 3aurhry )Kr4BorHe cpeAhHe Ha

crpyqHy KoHrpony r,r norepf raearoe. floxpajnncxn cexperaprajar :a yp6aHV3aM n 3alxrhry xrBorHe
cpeAhHe je nprnnro ynyheHra mareprjar 25.06.2019. roAhHe.

Korvrr,rcr,rja 3a crpyqHy KoHrpony yp6aHrcrmvxoi npojexara pa3Marpana je npeAMerHLi Vp6auNcrrvxr
npojexar na 7. cepuulr,h, AaHa 02.07.20L9. roAhHe, Kao npBy raqKy AHeBHor peAa. Ce4HrqN Konnrcrje
nphcycrBoBanti cy: CoQrja [JytuapyHa, Arnn.ilH>x.apx.; Ap Carua CrmeyHveerh Pa4yroeNh,

Alnn.vH>R.apx.; CpfaH 3opnh, Alnn.v+>+capx.; Bna4rnnrp Mapxoauh, gnnn.nux.eneKr.; Orua Tolnnav,
pnnn.rpa\.uHx. Arexcas4ap ilaruxoenh, gnnn.uHx.cao6p., r CeernaHa Runv6apga, Ahnn.npaBHilK - 3a

o6a e,rba Fbe crpyq Ho-oneparh BH r4x noc.fl o Ba :a norpe6e pa4a Konnracr,rje.

HaxoH nperneAa Vp6aHNcrnvxor npojexra 3a KoMn.nexc rpaHc$opMaropcKe craHilqe 3a ,,BerponapK
6awaug" 110/x kV ca ynpaBHoM 3rpaAoM BerponapKa, 6poj E-O1/1,9 raa jyHa 2019. fogvtHe, e.raHoBl,l

Komrcnje 3a crpyqHy HoHrpony yp6aHltcrruxor npojexra, AocraBnnra cy ceoja Milu,rbeFba y nrcmeHoj
qopM1,1, ,1 TO:

nPilMEA6E

Ilpnrvreg6a 6p.1:
V nop,uacloay 6.Ycnoeu uzepadrce o1jexama ctolt't:"3a o4aoferue arnnocQepcxr4x BoAa y fpaHilqaMa oBe

$ynxqroHarHe qenxHe ce He npeAerfa n:rpa4rua noce6uor chcreMa. Arnnoc$epcxe BoAe ca ycnoBHo
qtlcrvlx KpoBHl4x noBptrhHa Mo[y AilpeKrHo ilcnycrvrv y nocrojehe MenropaqfioHe KaHane, a ca

MaHrnynarrBHrx noBpluhHa fAe cy moryha 3anp.baFba cnvBHVx noBprxnHa nperxoAHo ce rperrpajy y

ra.[o]KH14qr4Ma h cenaparophMa npe xcnyuraFba y peqrnrjeHr." OBa peqeHLrqa je npeyaera h3 n,rraHa

Aera,rbHe peryraqrje ann je nornyHo KoHrpaAilKropHa.

VcnoeHo Ll4cre BoAe ca KpoBHor noKphBaLra Mory ce hcnylurarr ArpeKTHo Ha 3eneHe noBpr.xHHe y oKBr4py

KoMn.neKCa, a He y Menhopa\r4oHV1 KaHa.n. [lpe4nnerHa naplr,ena ce He rpaHt,trl4 AnpeKTHo ca

MenHopaqhoH14M KaHa.noM.

la 6vt BoAa ca KpoBa Aouna Ao MenilopaqiloHor KaHa.r norpe6Ho je v3rpaAtrv armocQepcxy
KaHanil3aqH jy, a eu y npaoj peqeHhqh HaBoAr/re Aa ce He npe4erf a FbeHa h3rpaAFba.

flpo6lennarNvHa je h KoHcrara1uja ga he ce arnnoc$epcxe BoAe ca MaHhnyrartla+nx noBpurhHa

Tperilparh y ranoxH14r-lnwa tA cenaparopr4nna. [a 6n eoga ca MaHrnyrarvB+tx noBprxHHa Aotxna Ao
Ta.noxHr4Ka vnv cenaparopa HeonxogHa je armocQepcxa KaHanh3a4uja, a oner noHaB,rbaM Aa y npsoj
peLreHXLp,r HaBoAr,lTe 4a Hrje nnaHilpaHa FbeHa il3rpaAFba.

Molrm Bac Aa pa:jacHrre HaqhH peuaBaFba o4eof ersa armocQepcxr,rx BoAa.

CTAB OEPABhBAHA: flpranne46a ce npl4xBara

O6pag.noxeFbe:

V rexcry n,naHa he ce nojacHrrr Aa ce:a o4eoferse arnnocQepcKr4x BoAa He npe4er,rfa H3fpaAFba

noce6uor cxcreMa t4 Aa ce oHa hcnyurarn ALtpeKTHo Ha 3e/reHe noBprxhHe y oKBr4py KoMn.fleKca, a c

o6arpom 4a ce He ovexyjy 3anp,rbaFba MaHilnynarl4BHXX noBptttilHa He npegsr.rfa ce il3fpaAFba

TanoHHhua h cenaparopa.



Haxos 4vrcxycrje Konnncmja je je4HorlacHo AoHena cne4ehr
3AK/bYI]AK
Il prnne46a ce nphxBara.

nprannegOa ep.i:
V no4Hacloey 9. Ycnoeu 3a peanu3aqujy u uueenaqujy crojr: ,,f1peli,r43He Kore, HilBe.flere n HarN6r he
6vttvt o4pefeHr,r npojexronn aa 4o6rajarue rpafearHCKe Ao3Bone 3a KoMn.fleKc rpaHc$opmaropcKe
craH!,tqe." Oso He Moxe Aa ctojvt, yp6aHXcrl4tlKl4M npojexronn nnopaj ce 4eQrurcartl HnBeIaL{L1oHo

oeueFbe.

CTAB OEPAT:hBAL|A: flpnnne46a ce npHxBara
O6pag,noxeFbe:

Koprroeahe ce rcKa3 n 4ahe ce HilBe,naL{hoHo peueFbe.

HaxoH 4rcxycrje Konnrcraja je je4uorracHo AoHena cne4ehr
3AK/bYqAK
l-lprnne46a ce nphxBara

fipr,rrue46a 6p'.3;
y noAHacnoBy 9. Ycnoeu 3a peanusaqujy u uueenotqujy crojn: ,,[1pe4nner 6y4yhe rexHhqKe

AoKyMeHraqNje 6rahe t,l3rpaAFba 14 HoBr4x cao6pahajHrLla 3a norpe6e $yuxrlraoHr,rcaFba KoMn,nexca." rll,a

rv ce Mtcnv Ha nnaHilpaHe cao6pahajHraqe xoje cy Aare y yp6aHucrlruxonn npojexry vnv Ha HeKe

AoAarHe Hoee? flojacHnrr peqeHhLly.

CTAB OEPATTHBAHA: Ilprnne46a ce AerhMl4r{Ho nphxBara
O6pag,floxeFbe:

Mncnnno ce Ha n.raHXpaHe cao6pahajHrarle xoje cy Aare y yp6aHracrr4qKoM npojexry. Kopuroaahe ce
XCKA3.

HaxoH gucxycnje Komracnja je je4HornacHo AoHena crep,ehr
3AK/-byr{AK

l-lprme46a ce nphxBara
Koprroearn ilcKa3 raKo 4a 6y4e jacHo 4a ce rexHr4qKoM AoKyMeHraqr,rjonn Hehe naaurparr4 h3rpaAFba
HoBr4x cao6pahaj H L4 qa 3a norpe6e Syn xqrao H NCa Fba KoMn,ne Kca.

l-lpranne46a 6p.4:
V no4Hacloey 9. Vcnoer 3a pearh3allrajy n uvteenarlrjy ue cnoMhFbe ce HHUra y Be3h pealr:aqmj e, Aa rv
he ce xonnnreKC peanh3oBart4y L{enocnl vnn ce onnoryhasa QaaHa pealr,r:ar1r,rja?

CTAB OEPABhBAIIA: l-lpr,rnne46a ce AerhMhqHo npr,rxBara
O6pas,noxeFbe:

O6pafmaav cMarpa Aa ce noApa3yMeBa, yKo.nhKo Hraje 4pyravrje uaae4eHo, Aa he ce KoMn.neKc

peanx3oBarfi y Llenocrt4. lahe ce nojaurueFbe Ha ogroeapajyheM Mecry y reKcry.

HaxoH gucxycnje Komracrja je je4HornacHo AoHena cnegehn
3AK,TbYqAK

flpnnne46a ce nphxBara
Texcr Vfl-a AonyHlrtl, nopeA rexHhqKor onhca o6jexara 14 reKcroM xojra ce oAHoc14 Ha norpe6y QaeHe
h3rpaAe, a cBe peMa LrnaHy 77. ctaa.2. ra,rxa 10) flpasrnHrKa o ca1p>t<vtHr4, HaqilHy il nocrynKy h3paAe

AoKyMeHara npocropHor r,t yp6aunctvtqKor nnaHfiparua (,,Clyx6enn rnaa*tx PC" , 6p.32/1,9).



Ilpnnneg6a 6p.5:
V no4Hac.noey 11. Ilpuxntyutqu ua cao6pahajuy u KoMyHanHy uuQpacmpyKmypy, noAoAe,rbaK BoAoBoA 14

KaHa.nx3aL{hja Hrje npe4aNfeua BoAoHenponycHa y,rbHa jama N Ka+antnaqAja. V ra:eogy il3 nnaHa

Aera,rbHe peryraqrje crojN "llpe4erafeua je ra:rpa4rua BoAoHenponycHe y,rbHe KaHanr,r:a11r,rje oA KaAe

rpaucQoptuaropa Ao BoAoHenponycHe jame 3a y,rbe.Kanaqrrer y,rbHe jame oApeArril npeMa
Ma KC h Ma.rt H o I xo nnuu nu yrua j ep,H o r rpa H cQo pnnaro pa."

CTAB OEPAEI4BAHA: l-lpranne46a ce nphxBara
O6pasnoNeFbe:

lahe ce nojaruruerue HaBeAeHof oAcrynaFba.

HaxoH 4r,rcxycrje Konnracr,rja je je4uouacHo AoHena cre4ehr.r
3AK/bYI{AK
Ilprnnerq6a ce nptaxBara

V yp6aHr,rcrllqKoM npojexry n3Bpwt4rv pa3pagy armoc$epcxe KaHanh3aLr,vje vt yuetw norpe6He AonyHe y
reKcr 14 rpa$nxy. Ha rpa$ravxv npvnot 6. l-lnau uuQpacmpyKmype yqpraril npocrop nnaHilpaHe y.rbHe

janne.

l-lp-hfi'e46a:6p.6r
V no4uacroey L1. tlpuxmyqu,u Ha cao6pahajny u KoMyHa/tny unQpacmpyKmypy- nr,rje npe4exfeHa
Lr3fpaAFba xilApaHrcKe Mpexe. ilpema [lpaenrHnxa o rexHLlrrK14M HopMarhBfiMa 3a rHcranaqrje
xhApaHrcKe MpelKe 3a raueFbe nox{apa ("Cn. rnacanK PC" , 6p. 3/2018), y Karefop}4jra K4 Ha6pojan je r,r

o6ejxar "KouaH4He 3rpaAe y eneKrpoeHepfercKr4M nocrpojerurMa", c o6srpom 4a ce yp6aHr4crl4qKr4M

npojexrom npe4erfa il3rpaAFba KoMaHAHo-noFoHCKa 3rpaAa Berpo napKa, cMarpaM 4a je xN.qpaHrcxa

Mpexa norpe6Ha. V ceaxoln cnyvajy v Aa y ycnoBilMa npol,rB noxapHe 3a[Jrilre r-re 6y4e yc.noB.rbeHa

r3rpaAFba xxApaHTCKe Mpexe, oHa ce Hanpocro Hehe pearr3oBaril. V xolrxo ocraHe oBaKaB TeKcr

yp6aHrcrNvxor npojexra, a xrApaHrcKa Mpexa 6y4e norpe6ua fiHBecrrrop he vroparlr Aa Meba
yp6aHrcrrvxr n pojexar.

CTAB OEPABI,IBAI{A: l-lprnne46a ce nphxBara
O6pa:noxerue:
l-lpe4ar4ehe ce moryhHocr r43fpaAbe xhApaHrcxe Mpelxe.

Haxou 4rcxycrje KomracNja je jeguorrtacHo AoHena cre4ehr
3AK/bYTIAK

Ilprnne46a ce nprxBara
V rexcry yp6aHNcrrvxor npojexra npelih3Ho o6jacuuru xaxo he ce il3Bprxl4rv 3aulrnra o6jexra o4
nox{a pa.

l-lprnneg6a 6p.7:
V nogHacloay 13. huxten'epcxo zeortouKu ycnoeu HaBoAhre: "3a gano.rilr-baFbe rpaAFbe xomuexca TC

norpe6Ho je o6er6e4r,rrr ena6opar reoMexaHilKe r.fla x3 KoTa ce BXAe napaMerpx Hocr4Bocrr4 Tra, BttcvHa

noA3eMHhx BoAa n 4p. Era6opar feoMexaHrxe he 6ntt4 cactaeHil Aeo r.naBHoT npojexra 6y4yhrax
o6jexara, Kao x ocHoB 3a crarr4qKH npopaLryH xoHcrpyxqrje".

flpaarlHuxoM o caApxvrlvl, HaevHy x nocrynKy h3paAe AoKyMeHara npocropHor r yp6aHrcrrvxor
nnaHXpaFba (,,Cn. f.nacHhK PC", 6poj 32/2019) xojra HaBoAilre Kao npaBHh ocHoB 3a rcpaqy
yp6auncrrvxor npojexra ctojw Aa cy hH>xeFbepcxo reo,nouKr4 ycnoBr cacraBHil 4eo yp6aHr,rcrltrJKor

npojexra.

Taxofe floxpajlrHcxil ceKperapxjar:a yp6aHV3aM v 3aurxry xl4BorHe cpeAilHe y raqKH 1. ceojrax ycnoBa

HaBoAr4 Aa je HeonxoAHo yparyt4rt4 Aera.rbHa reo.nouJKa ficrpaxhBaFba 3a npeAMerHil npocrop.



floxpajuHcxt4 ceKperapxjar:a eHeprertAly ,4 Mr.rHepanHe chpoBilHe y ceojrann yc,noBl,lMa raxof e HaBoAr4 Aa
je Heonxo4H o ypaqnrv [eoMexaHhLrKa hcrpaxilBaFba.

Ha ocHoey noAarKa o HhBoy noA3eMHhx eo4a,4eQrHhue ce HhBenera KoMn.neca.

Cmarpam Aa ce oBh ycnolvl nopajy ytpa1lrvly yp1auucrvt xr npojexar.

CTAB OEPARI,IBAI{A: l-lpranne46a ce He npnxBara
O6pagnoxeFbe:
O6pafraav cMarpa Aa ce HaBeAeHhM r4cKa3oM y noAHacnoey ,,1,3.71Hxeruepcxo reo.noluKt4 ycnoBtr"
nponxcana o6aeesa 143paAe ena6opara reoMexaHhKe r.na, [rJTo oAfoBapa il HaBeAeHoM ycnoBy

floxpajrHcxor ceKperaprajara :a yp6aHr.r:ann h 3aurilry xxBorHe cpe4ilHe.

HaxoH 4Ncxycrje Konnraclrja je je4uornacHo AoHena cne4ehr
3AK/bYIIAK
l-lpnnne46a ce AenHMl4r{Ho nphxBar
flo4Hac,noa 13. hu:xeraepc<o eeonowKu ycnoeu AonylvrrtA reKcroM xojr ce o4Hoch Ha reoMexaHilKy rna
no ocHoBy n,naHCKe AoKyMeHraqrje xoja je pafeHa:a oeaj npocrop. KoHcraraqrja 4a rpe6a o6ez6egmvt
ena6opar reoMexaHilKe rpe6a Aa ocraHe reKcry.

nB*nneg6a Op.e:
V no4Hacloey 14. Ycnoeu 3a 3awmumy HuBomHe cpeduue HaBoAr4re: "O6aee3a je rHaecrnropa Aa ce

npeAy3Me cBe Mepe Aa He Aolle Ao eBeHrya,flHor vl3rinlatbayrba v3 rpaHc$opnnaropa, a yKonilKo ce ro
p,ecr, :arafeHo 3eM,rbhuTe ce Mopa yKnoHvtrn, a TepeH caHVpaT,A." oso unje y cKnaAy ca nraHoM

Aera,rbHe perylaqr,rje, a uro je o6pa:loxeHo 4eraruHrje y ravxn 5.

CTAB OEPABhBAI{A: llprnne46a ce nphxBara
O6pagnoxeFbe:

lahe ce nojauruerue HaBeAeHor oAcrynaFba.

HaxoH pucxycnje Konnraoaja je je4HorrlacHo AoHena cre4ehr
3AK/bYIIAK
flpnnne46a ce nphxBara

Ilpnrvreg,6a 6p.9:
Hr Ha je4uonn rpa$ravxoM nphnofy Hrje ynrcaua cnparHocr o6jexara.

CTAB OEPABhBAHA: l-lpnnne46a ce He npHXBara

O6paaroxerue:
flpema flpaarnHrxy o caApxr4H14, HaqhHy ta nocrynKy h3paAe AoKyMeHara npocropHor n yp6aHlrcrNvxor
nnaHhpaFba (,,Cr. rnacHux PC",6poj 32/2019), graH 77. ue Lrcrl4qe ce o6asesa ncnnca cnparHocrt4
o6jexara Ha rpaSlauxoM nprnory. V rexcryanHoM Aeny je ro 4aro. Ceaxaxo ce y oKBr4py rpa$Nvxor
nprnora 6p.7 . eugn cnparHocr n KapaKrep o6jexara.

HaxoH gucxycnje Koruracraja je je4HorracHo AoHena cre4ehu
3AK,TbYqAK

Ilprrue46a ce npHXBara

Vp6aHrcrNvxr npojexar npeAcraB,rba rexHilLrKl4 AoKyMeHr h y FbeMy N Ha rpa$ravKoM nphnory Hanneua n

gucnozvt4trja o6jexara rpe6a 03Haqhrh cnparHocr.



Ilpnnneg6a 6p.10:
l-paQNvxtt npilnor 4. I-lnau HaMeHe noepuuHa ca ducnosut-qujotw o6jexama- ue4ocrajy rpafearucxe
nuunje o6jexara, norpe6Ho rax je jacHo HaL{praril r nprKa3aril 14 Ha Llpreixy t4y neteHAV.

CTAB OEPABI4BAHA: l-lpNnne46a ce AenrMhqHo nphxBara
O6paaroxerse.
tlpema flpaarlHrxy o caApxr4H14, HaqhHy h nocrynKy il3paAe AoKyMeHara npocropHor r yp6aurcrrvxor
nnaHhpaFba (,,Cn. rnacuvtx PC",6poj 32/2019), t1rtau 77. ne Llcn4ve ce o6aeesa nphKa3a rpafeerHcxux
nnunja. Vp6aHrcrruxntu npojexronr je 4ar nphKa3 rpaf esxHcxe nvnnle xoja je 3aAara flraHonn Aera.rbHe
peryraqnjerrojejacHouaae4eHoy,rrereH4u.Ona jeHaee4eHa ga6uce ilcraK.rop,anoroxaj o6jexaray
oKBr4py Kotunrexca He oAcryna oA npono3hrlrja 4arzx l-haHcxrm AoKyMeHroM, Kojil ce cnpoBoAt4 oBl,lM

tlpojexrom. V oxaNpy o4roeapajyhrax rpa$r.rvxrx nphnora he ce 4arr npeLlh3aH noroxaj o6jexara.

HaxoH 4ncxycnje Konnrcraja je je4HornacHo AoHena cre4ehN
3AK/bYtIAK
flprnneg6a ce nphxBara
Vp6aHrcrrvxrm npojexroM ce Bpu14 yp6aHracrrvKo-apxhreKroHcKa pa3paAa h oH npeAcraB,ba AoKyMeHr
cnpoeoferua n,naHa. Ha npocropy o6yxoara V[1-a r,rarpa4rua o6jexarahe 6vrvt nnoryha caMo y cKnaAy ca

Vtl-onn. V cxra4y ca rhM norpe6uo je 4e$r,rHr,rcarr rpaf eenHcxe rnHrje npeMa npeAnoxeHoM peueFby y
Vf1-y, nocrae,ruajyhtt rpafesNHcxy nnnnjy Ha HajracrypeHrajra o6jexar npeMa perynalvtjvt, a He npeMa
M14 H nMa,fl Hoj y4arue uocrn 4aroj l-l l-P-onn.

nprnne46a 6p,11.:

l-pa$rvxra npvriot 4. Ilnau HaMeHe nospLuuHa ca ducnosut4ujota o1jexama- Hrje xorrapaH uN je4ar-r

o6jexar. ilorpe6Ho t',tx je ucxoruparvt.

CTAB OEPABI,IBAI{A: Flpume46a ce nphxBara
O6paanoxerse:

,{ahe ce noroxajr o6jexara y oAHocy Ha fpaHhLly napllene.

Haxou grcxycNje Komroaja je je4uouacHo AoHe,na cre4ehr
3AK/bYt{AK
flpranne46a ce nphxBara
Ha rpaQnvxHM npxno3xMa hcKorr4paril yAa,rbeHocrr o6jexara oA rpaHXL{a napqene il pefynaqrioHe
nunnje, n onvcarn y reKcryanHou 4ely Vf1-a.

Ilpranne46a 6p.12:
l-paQrvxr nphnor 4. Llnau HaMeHe noepLuuHa ca ducnosut-qujontt o6jexama-y nere+Afi He ruoxe 4a crojr
opjenraLlraoHr noBptx14Ha vnL4 opjeHraqr.roHa no:raLlrja nrv oKBhpH14 npocrop. fllaHrpaHr o6jewn vt

noBpruxHe rvropajy 6vru jacuo geSnnncanu.

CTAB OEPARI,lBA9A: I'lprnne46a ce npHXBara

O6pa:noxerue:

,{ahe ce nonoxajN o6jexara y oAHocy Ha ipaHfiqy napqene h KophroBaril reKcrnereHAe.

HaxoH gttcxycnje Konnlacraja je je4HornacHo AoHena cle4ehr
3AK/bYIIAK
Flprnne46a ce nphxBara



Ilpxnneg6a 6p.1,3:

fpa$rvxra npvlot 6poj 5. Peeynaquouo-Hueenau,uoHu n.rtaH ca cao6pahajuuu peLuerbeM-cMarpaM Aa
HilBenaLt,14oHo peueFbe HNje uaj6orue 4eQr.rHr,rcaHo, HeKe oA nnaHhpaHhx HilBenera cao6pahajHrarla cy
H]4xe oA Kora repeHa oKo.nHor rnat na he ce npN nojasr xru-ra pefrx aepoaarHoha nojaea AeuaBarh Aa
ce arnnocQepcKe BoAe ca oKonHor tna cnr.teajy xa cao6pahajnnqn, a armoc$epcKy KaHanh3aqrjy HNcre
nnaHt+patt. [1orpe6Ho je xopr.rroearil HilBeraqvo+n nnaH.

CTAB OEPABl,lBAHA: I-lprnne46a ce npHXBara

O6pa:noxerue:
flpercnrrahe ce HhBenaL{LloH h nnaH.

HaxoH 4rcxycrje Komracrja je je4HornacHo AoHena cre4ehlr
3AK.TbYqAK

l-lpr,rnne46a ce nphxBara

Ilpnnnen6a614:
lpaQrvxr npilnor 6poj 5. Peeynaquouo-HulenaLluoHu nnoH ca coo1pahojuurrtt peweheM-Hhcy Aare
HLlBe,nere :a o6jexar KoMaHAHo noroHcKe 3fpaAe Hvfir4 3a nnaro rpa$o craHrqe.

CTAB OEPABhBAHA: l-lpranne46a ce nphxBara
O6pag,noxeFbe:

flperacnnrahe ce H il Be.fl aLlhoH H n,raH.

HaxoH 4vrcxyo.rje Komncmja je je4HornacHo AoHena cle4ehra
3AK,TbYqAK

flpNme46a ce nphxBara

leQruncarl4 HilBe.nere :a o6jexar KoMaHAHo noroHcKe 3fpaAe v nnaro rpa$o craH14qe, Kao h Apyre
n,n aToe.

npnnne46a'6p-15:
lpaSuvxn nprnof 6poj 5. Pezynaquouo-Hueellot-1uoHu nnaH ca cao6pahajnum pewetbeM urje xorrpaH Hr
jegaH o6jexar y oAHocy Ha perynal{ilony nv*tujy vnv Ha f paHhlly napqene.

CTAB OEPABI4BAtlA: l-lprnne46a ce nphxBara
O6pa:roxerue:

lahe ce noroxajr o6jexara y oAHocy Ha fpaHHLly napqene.

HaxoH gr,tcxycvje Komrorja je je4HouacHo AoHena cne4ehr
3AK/bYt{AK
l-lprnne46a ce npnxBara
Ha rpaQnvxv'tM npvno3nMa ncKortrparh yAa,rbeHocrr o6jexara oA rpaHrlLla napu,ene il perynaLixoHe
nunnje, v ontlcarv4 y reKcTyanHonn 4ely V|-|-a.

Ilpr,rrvreg6a 6p.16:
tpa$Nvxr npxnor 6poj 5. Pezynau,uouo-Hueenau,uaHu nnaH ca cao6pahajuuu pewerbeM-Hrje xorrpau
cao6pahaj, unje ucxorupaHa runpl4Ha cao6pahajun4a, pagnlyoa cao6pahajHrarla.

CTAB OEPAT:hBAHA: I'lpxnne46a ce nphxBara
O6pa:roxerue:

lahe ce Kore il 4rmeH:raje e.fleMeHara rHrepHrlx cao6pahajHraqa.



HaxoH gncxycuje Kouncrja je jegHouacHo AoHe.na cne4ehn
34K/bYI]AK
l-lprrueg6a ce nphxBara
Ha rpa$rvxoM nphnory 6poj 5. Peeynaquouo-HulenaLluoHu nnaH ttclort parv cee norpe6He rexHrqKe
ereMe Hre cao6pahajH r,rqa.

ff prarvre46a 6p.17:
lpaQNvxra nphnor 6poj 5. Pezynaquouo-HueenaLluoHu nnoH ca cao6pahajuuvt pewerbeM-npeu,il3Ho

4e$rHrcaru noroxaj aHreHcKor cry6a.

CTAB OEPABI4BAI{A: l-lpNnneg6a ce nphxBara
O6paEroxerue:

,{ahe ce nonoxajn o6jexara y oAHocy Ha fpaHuLly napl{ene.

HaxoH gncxycvtje Komrcrja je je4uouacHo AoHena cne4ehr,r

34K/bYI{AK
fl pvrrvre46a ce npHXBara

npnmfioa 6@:
lpaQravxra npilnor 6poj 5. Pezynaquouo-HueenaLluoHu nnaH ca cao6pahajnum pewetbeM - He Moxe Aa
crojn "OxampHh npocrop :a ypefaj aa xomneH:aqr,rjy peaKrhBHe eHeprraje (y cnyvajy norpe6e, a y
3aBrcHocnr oryrvlna BerporeHeparopa)". V oeoj Sasr,r rpe6a Aa ce 3Ha Aa nA cy norpe6Hr nnn He o6jexrr,
n axo jecyAa ce npeqr:Ho4eQnHruy FbLrxoBl4 ra6apurv, a cBe Ha ocHoBy ngejHor peueFba.

CTAB OEPASI4BAHA: Ilprnne,q6a ce He nphxBara
O6pagnoxeFbe:
lzl4ejHo peueFbe Huje gano npellh3Hy 4e$nHrqrjy noroxaja HaBeAeHor ypef aja.

HaxoH gncxycnle Kovrrcrja je je4HouacHo AoHena cne4ehr
3AK/byt{AK
l-lpranne46a ce nphxBara

!e$rauracaru ra1aput npocropa :a ypef aj 3a KoMneH3arlrajy peaxrneHe eHeprrje.

Ilprarvre46a'6p.1.9:

l-pa$ravxra np,lnor 6poj 5. Pezynaquouo-HusenaquoHu nnaH ca cao6pahajuurv pewerbeM y nefeHAfi

AoAarv 03HaKy 3a nnaH14paHy HilBenery repeHa, xao n crm6on 3a noAylKHN na4 cao6pahajHNqe.

CTAB OEPABhBA9A: l-lpranne46a ce nphxBara
O6paEroxerue:
./-lereHga he ce 4onyHhrh HaBeAeH,trv cvra6onntttra.

Haxou 4rcxycxje Komrcrja je je4HornacHo AoHena cne4ehN
3AK/byt{AK
flpranne46a ce nphxBara

Ilprarvre46a 6p.2O
tpa$nvxr npxnor 6poj 5. Peeynaquouo-HueenaLluoHu nnaH ca cao6pahajuuu peLuebeM-noAyxHll
naAoBh cao6pahajHrqa cy npo6lemarNlrHl,,r, h3y3erHo cy Mann, npaKrhqHo armoc$epcxa eo4a Hehe

ruohra 4a orrqe, a arnnocQepKca KaHa.nx3arlraja Hraje npe4arafeHa. flo4yxr-rN naAoB14 vtz yp6auvtcrr4eKor



npo1eKra cy xcno4 cBaKoK rexHhqKor MrHilMyMa. flposeplrra caM Ha nap Mecra noAyxHl,l naAoBt4

cao6pahajuhr-{a H hcy go6po cpaqyHaril.

CTAB OFPAbl4BAtlA: flpnnne46a ce nphxBara
O6pagnoxeFbe:
flpexcnNrahe ce HhBe.naqhoHX nnaH.

HaxoH gvrcxycuje Komrcrja je je4nouacHo AoHena cne4ehn
3AK/bYTIAK

flpranne46a ce nphxBara
Ko pr ro sarm H h Be.n a LiroHra nag cao6pahaj H ra r1a.

'n'Fi*Eso'i ai:ii:
[paQNvxn npxnor 6poj 6. llnau uuQpacmpyKmype, He Moxe 4a crojra opjenrarlraoun noroxaj xa6ena,
rpaca Mopa 6vrn pe$nnrcaHa.

CTAB OEPARhBAHA: flprnne,q6a ce nphxBara
O6pasroxerue:
Vrep4rhe ce raqaH nonoxaj nuQpacrpyxrypHt4x eneMeHara.

HaxoH 4ncxycrje Komrcuja je je4HornacHo AoHena cregehr,r
3AK/bYt{AK
llprarvreg6a ce npxxBara

nFraMel6i 6p.zz:
l-pa$rvxranphnor6poj 6. llnauunfpacmpymype, HLrcyyr-{praHrall0KvBoAoBVr, co6:rpomAacepaAho
110 Kv rpa$o cralt\v1, o6aae:Ho nx je nprxa:arr. HNje npriKa3aHa Hra je4ua Be3a eneKrpo BoAoBa

lrsmefy o6jexara, Hr4rx HaA3eMHa Htrvr noA3eMHa.

CTAB OEPAbl,lBAtlA: Ilprrvre46a ce nphxBara
O6pag.noxeFbe:

Vrsp4nhe ce raqaH noroxaj NHSpacrpyxrypHr4x e.neMeHara.

HaxoH 4ttcxycuje Konnncrja je je4HouacHo AoHena cne4ehN
3AK/bYI{AK
Ilpranne46a ce nphxBara

l-lpranne46a 6p.23:
t-paQnvxra npilnor 6poj 6. llnau uuQpacmpymype, Hrcy nphKa3aHe rpace rr xa6noea r nph,rbyqaK.

CTAB OEPAbI,IBAHA: Ilprnne46a ce npHxBara
O6paaloxerse:
Vrsp4rhe ce raqaH nonoxaj NHSpacrpyxrypHr4x e.fleMeHara.

HaxoH 4rcxycNje Korvrracraja je je4HouacHo AoHena c,ne4ehN

3AK/bYT{AK

l-lprnne46a ce nphxBara



IlpNnne46a 6p.24:
Ha rpaQNvxoM npilKa3y 6po1 a nphKa3aHa je jaaHa cao6pahajHilLla Ha xojy he npeAMerHr{ KoMn,neKC

nMarv npilK,rbyqaK. Hejacna je rpaca oae jaaue cao6pahajHXL{e, npilK,rbyqaK, Kao h perynaqhoua nv'tuvja
xoja ce, xaxo je nprKa3aHo, Hara3n Ha ocoBl4Ht4 oee cao6pahajHr,rrle.

CTAB OEPAb14BAHA: flpr,rnne46a ce nptaxBara

O6pag,noxeFbe:

,{ahe ce Kore H 4nnneH:rje e.neMeHara cao6pahajHrarla.

HaxoH 4rcxycrje Konnrcraja je je4HorracHo AoHena cne4ehr
3AK,TbYqAK

flpurvre46a ce nphxBara
JacHo 4e$raHncart noBpr.x14Hy jaoue cao6pahajHr,rqe il Mecro il HarrilH npHK,rbyqKa KoMn.neKca Ha hcry.

npnrvreg6a 6p.25:
Komnneruo cao6pahajHo petxeFbe Hrje goeo,ruuo pa:pafeHo oBt4M Vf1-onn, eeh ce y reKcryanHoM Aeny
HaBoAr 4a he npeAMer 6y4yhe rexHLltrKe AoKyMeHraLi,nje 6mu il3rpaAFba HoBt4x cao6pahajHhLla 3a

norpe6e QyHxqr,roHracaFba KoMnneKca. Cnnarpam 4a Vl-l rpe6a p,eraruHnje Aa pa3paAr cao6pahajHo
peueFbe.

CTAB OEPABLIBAHA: flpr,rnne46a ce nphxBara
O6pa:noxerue:

lahe ce Kore h 4rmeH:raje e.neMeHara cao6pahajnrqa.

Haxou 4rcxycrje Konnrcrja je je4HouacHo AoHe,na cre4ehr
3AK/bYLIAK

Ilpunne46a ce nphxBara
VnornyHocru ge$uuucarr cao6pahajHe noepLuNHe y o6yxsary Vp6aHracrnuxor npojexra.

flpranne46a 6p.26:
He Haeo4r ce xoje je ro rvrepoAaBHo Bo3hno xoje he cao6paharr yHyrap KoMn,neKca, anil ce y
reKcryanHoM Aeay HaBoAr,r 4a he ce cao6pahajHe noepurHe AhMeH3iloHl,1caril y oAHocy Ha MepoAaBHo
TepeTHo ,1 BarporacHo Bo3il.no.

CTAB OEPABI4BAI{A: flpr,rrvre46a ce npxxBara
O6pa:roxerse:

lahe ce npellh3He Kore 14 4Nrueu:rje eneMeHara cao6pahajHV\a, a HaBeAeHil reKcr Kopxroearv.

Haxou gncxycr.rje Konnracraja je je4uorrracHo AoHena cne4ehu
3AK.TbYqAK

ll prrvre46a ce npHxBara
y reKcry Vl-l-a jacHo HaBecrfi xoje je MepoAaBHo Bo3H.no xopruheHo nph AxMeH3iloHhcaFby
cao6pahajHrx noBpul4H a vt o6)acuvttil 3alrJro.

Ilprrureg6a 6p.272
HNcy 4nmeH3hoHrcaHe (xorrapaHe) cao6pahajHe noBprx14He y cM14cny uhpt,4He Ko.noBo3a n papnjyca
Kprl B L1Ha.

CTAB OEPAbl,lBA({A: Ilprnne46a ce nphxBara
O6paaroxerue:

flahe ce npeLlH3He Kore 14 grmeH:rje eneMeHara cao6pahajHmr-1a.



HaxoH gNcxycrje Komracrja je je4HorracHo AoHena cne4ehN
3AK,TbYt{AK

Ilpvrnne46a ce npr4xBara

Ha rpaQnvxoM nphnory 6poj 5. Peeynaquouo-HueenaLluoHu nnoH hcKorilparn cee norpe6He rexHLrqKe

e.neMe Hre cao6pahajH n qa.

t'fp*Me46a 6p.28:
OcoehHe xoje cy npfiKa3aHe Ha rpaQnvxnM npvKa3nMa, Hhcy 4e$raHncaHe ocoBr4HcKrnn raqxanna. V

oAHocy Ha ocoBr4HCxe nrurje npocropHo ce 4eQranrau-ry cao6pahajxa r gpyra r,lHQpacrpyxrypa, anil ce

6es ocoeilHcKh raLraKa ry6n cmrcao ocoBrlHCKl4x nnunja.

CTAB OEPAEhBAHA: flpr,rnneg6a ce nphxBara
O6pag,noxeFbe:

,{ahe ce npeLlh3H14 e.neMeHarll xojm ge$r,rHrLuy cao6pahajHr,rr-1y yHyrap Konnnnexca.

HaxoH 4Ncxycrje Konnr,rcraja je je4uouacHo AoHena cnegehr
3AK/bYLIAK

Ilprrue46a ce npr4xBara
p,e$rurcarr ocoBr4HcKe raqKe cao6pahajHrrla Ha rpa$rvxNnn npr4,rl03ilMa h y oAHocy Ha Fbilx
ge $nuucaru ocrany N H$pacrpyxry py.

flpr.rrvre46a 6p.29:
ileruaqxe noBptukrHe Hhcy npHKagaHe, eehe je y rexcryanHoM Aeny 4ara moryhHocr Marepnjannza4uje
oBilx noBptxmHa. Cmarpam 4a je fi neuaLrKe noBptxilHe norpe6Ho nphKa3arr u ge$vuncarn.

CTAB OEPAbhBAHA: Bprnne46a ce nphxBara
O6paEnoxerue:
fleLua,rxe noBpr.xhHe ce Hehe npeABrAeril flpojexronn.

HaxoH gr,tcxycuje Konnrcrja je je4HornacHo AoHena cne4ehN
3AK/bYLIAK

fl pr,rrvre46a ce n pHxBara

C o6anponn ga ce Vp6aHr4crt,rrrKr4M npojexrorrn Hehe npe4evlarn neuaqKe noBplxfiHe h3 reKcra nz6pvtcatn
peqeHLlLle xoje ce oAHoce na ypef erue neuaqKilx cra3a.

npraile46a 6p.30:
[1rtaHom Aera,rbHe peryraqnje BerponapHa y K.O. 6aLualrp, ycnoB,rbaBa ce fi3rpaAFba napKhHr Mecra no
HopMarilBy: ,,je4Ho napKXHf Mecro Ha rpvt 3anoc.rreHa unn Ha 50m2 Kopt4cHo

nocloeuo/aAMrHHccrparhBHor npocropa". Vp6aHNcrNvxonn npojexroM je o6e:6efeHo ABa napKHHr

Mecra, re je norpe6xo o6pa:rotxrlrt/ Ha ocHoBy Lrera cy yropfeHe norpe6e 3a napKhpaFbeM.

CTAB OEPARhBAHA: flpranne46a ce He nphxBara
O6pa:roxerue:
Kouuexc TC ce npe4arfa r npojexryje Kao He3anoceAHyr. I-lpojexraHr je cMarpao Aa 3a norpe6e
oApxaBaFba h ynpaB,rbaFba KoMn.neKCoM AoBo,rbHo o6ea6e4rarh ABa napKrHr Mecra.

HaxoH 4ucxycrje Konnrcrja je je4uorracHo AoHena cre4ehr
3AK/bYI{AK
I'l pr,rnne46a ce n phxBara

V rexcryaruoM Aeny yp6aHHcrr4.rxor npojexra o6paaloxr,trv Ha ocHoBy qera cy yrspfeHe norpe6e:a
napKHpat.ue ttn n ge|vut'tcaH 6poj napKfiHr Mecra.



flpr,rnne46a 6p.31:
Ha rpa$NvxoM nphKa3y 6poj 6 (l-haH raHSpacrpyxrype), nocrojr canno opjeuraLlhoHX noroxaj noA3eMHor
xa6ra 20 kV. Cmarpam ga je norpe6Ho 4eQranhcarh cBe rpace rexHlivKe il KoMyHanHe nH$pacrpyKrype
HeonxoAHe :a $yHxqraoH hcaFbe KoMnl eKCa.

CTAB OEPARhBAHA: tlpnnne46a ce nphxBara
O6pasnoxeFbe:
Vrsp4rhe ce raea H nonoxaj ra uQpacrpyxrypH l4x e.neMe Hara.

HaxoH 4ucxycNje Ror,avcvla je je4uorracHo AoHena cre4ehN
3AK/bYIIAK
Ilprnneg6a ce nphxBara

np'tMeA6a 6'F=
l-loarqrje n.naHhpaHhx o6jexara r,r r,ru$pacrpyKTypa, HaBeAe Kao ,,oxBt4pHt4" vrnr4,,opjeHraqroxn".
Vp6aHrcrmvxn npojexar vropa jacuo 4a 4e$r,rHr,rue cae o6jexre y npocropy v Aa eBeHryanHo Ao3Bonh
MaFba oACrynaFba y tullxoBr4M ra6aprrrnna oAHocHo noroxajy.

CTAB OEPAT:l,lBAI{A: Bpr,rnne46a ce nphxBara
O6pagnoxeFbe:
Vrep4rhe ce ralraH noroxaj o6jexara r,r nn$pacrpyKrypHilx eneMeHara.

Haxou 4ncxycrje Komr.acnja je jegHorracHo AoHena cne4ehr
3AK/bYI{AK
l-l pranneg6a ce nphxBara

nprarvre[6i 6p.33:
HeycxrafeHocr ca n.naHoM Bl,iuier pe4a: V rpa$ravxom npllnory ,,l1naH r,rH$pacrpyxrype" urje yl{praH
nprK.rbyLrHr AaneKoBoA 110 kV, Kao H14 nnaHlrpaHil TT npl,rxruyvaK h onrnqKn xa6en nphMapHe TT mpexe
r: flnaHa Aera,bHe peryraqrje.

CTAB OEPABI4BAI{A: flpnrue46a ce AenrMhqHo nphxBara
O6pa:roxerue:
ilprx.ruyvntt AaneKoBoA 110 kV yrsp4r,rhe ce Kpo3 r43paAy Apyrof fhaHcxor AoKyMeHra. fhaHrpaHz TT

npilK,rbyqaK n onrvq<V xa6el nphMapHe TT nnpexe he 6wn npilKa3aH.

HaxoH gtrcxycrje Kourcrja je je4uornacHo AoHena cre4ehr
3AK/bYTIAK

Ilpranneg6a ce AenhMtaqHo nphxBara
Ha rpa$rvxoM nprnory 6poj 6.1-lnau uufpacmpyKmype yllpraril AaneKoBoA 110 kV Ka n,naHilpaHoM
npilK,rbyqHonn nocrpojeby y cKnaAy ca fhauoM Aera,rbHe perynaqraje, h Ha3HaLthrn 4a he ce oH

pea.n il3o Barr noce6H rm rt.rra H cK14 M AoKyMe HToM.

Ilprarvreg6ar 6p.34:
Ycnoav Hocl,loqa jaanux os,flaLUheFba Hrcy y nornyHocl,l 14HKopnophpaHr: VcnoeN EIC Ailcrph6vumia,
orpaHaK Enexrpo4racrpra6yqraja 3peruanrH- y3 cBe cao6pahajHhqe npeABXAerN rpace 3a eHeprercxe
xa6roee. V rexcry 4eraruHraje onvcarv KapaKrephcrhKe aHreHCxor cry6a,
Vcroail EMC-Hanr4carn ga je npraxruyqeFbe TC nnoryhe y rpr.r aaprajaHre: r43

TC KrxNHga 2, uEf C Hoaa l-lprsa u vzTC 3peruaHrH 2



CTAB OEPAbHBAt{A: [lpnnneg6a ce nphxBara
O6pas.roxeFbe:
Texcr l-lpojexra he 6nrr 4onyrueH.

HaxoH 4ncxycrje Konnlrcrja je je4HornacHo AoHena clep,ehn
3AK/bYT{AK

flprnne46a ce npr4xBara

Ponyuutu rpaQravxra il reKcryanHil Aeo Vp6aHrcrNvxor npojexra y cKnaAy ca VcnoehA a EflC

lnctpu1y4uje.

npraMai'6'i 6p.35:
Car o6jexrn cy Aarn,,oprjeHraqvto+o" 14 ,,oKBhpHo",6e3 KorilpaFba. Vfl nnopa npel{il3Ho 4a 4e$raHr,rLue
pucnozu4r,tjy o6je xara.

CTAB OEPATThBAHA: flpranne46a ce nphxBara
O6pa:roxerse:
Vrep4uhe ce ralraH nonoxaj o6jexara n nH$pacrpyKrypHhx e,neMeHara.

Haxou 4r,rcxycrje Konnncrja je je4uornacHo AoHena cne4ehu
3AK/bYIIAK
fl pr.rnneg6a ce n ptaxBara

Ilprarue46a 6p.36:
lpaf earaacxa nnunja je 4ara r: l-1,{P-a. florpe6no je 4e$ranracarN je y oAHocy Ha nnaHilpaHe o6jexre.

CTAB OEPAT:hBAI{A: flprnneg6a ce AerhMhr{Ho nphxBara
O6pag.noxeFbe:

l-lpema llpaeunut'txy o caApxrH14, HaLrHHy h nocrynKy h3paAe AoKyMeHara npocropHor r yp6aHrcrrvxor
nnaHilpat-ba (,,Cn. rnacunK PC",6poj 32/2019), gnaH 77. ue hcn4qe ce o6aaesa npilKa3a rpallearHcxr,rx
nuuuja. Vp6aHrcrnvxrm npojexrom je Aar nprKa3 rpaf eanucxe nuuuje xoja je 3a4ara fhasonn Aera,rbHe
perynaqujerrojejacHoHaaegeHoynefeH4r.Oua jeHaae4eHa ga6nce HcraK,no4anonoxaj o6jexaray
oKBklpy Konnn.nexca He oAcryna oA npono3ilrluja gatnx l-haucxlrm AoKyMeHroM, xojr ce cnpoBoAt4 oBLtM

tlpojexronn. V oxaNpy o4rosapajyhrx rpaQnvxrx npl4nora he ce 4arn npellr3aH noroxaj o6jexara.

HaxoH gvtct<ycvje Konnrcrja je je4Hor,nacHo AoHena cne4ehr
3AK/bYI{AK
flpranne46a ce nphxBara
Vp6aHracrrauxmm npojexroM ce epur,r yp6aHhcrr4rrKo-apxilreKroHcKa pa3paAa il oH npeAcraB,rba AoKyMeHr
cnpoaoferua n.naHa. Ha npocropy o6yxeara V[1-a r:rpa4rsa o6jexarahe 6wvt moryha caMo y cKnaAy ca

Vil-onn. V cxra4y ca rhM norpe6Ho je 4eQl+nacarN rpafeerHcxe rrHrje npeMa npeAnoxeHoM pelueFby y
V[l-y, nocraaruajyhN rpafesnHcxy nwavly Ha najracrypeHr,rjra o6jexar npeMa peryna4njn, a He npeMa
MLr H hMa.n Hoj y4arueHocrn gatoj t-l l-P-olr.

Rpr,rrneg6a 6p.37:
Y flnany uuQpacmpyKmype je 4ar camo oprajeHraqroHH nonoxaj nnaHilpaHor xa6ra 20 kV. Henna

nnaHhpaHhx xa6nosa 35 kV, 0.4 kV, Kao HV reneKoMyHXKaLr,r4oH14x xa6roea. Taxofe HeMa

xhAporexH hrl Kt4x r Hcra.na qNja.

CTAB OEPAbl,lBAtlA: flpranne46a ce nphxBara
O6pa:noxeme:
Vrep4rahe ce nonoxaj r,r HQpacrpyxrypH xx ereMeHara.



Haxou 4r.rcxycNje Kovrrcrja je je4uomacHo AoHena cne4ehm

3AK,TbYqAK

11 pranne46a ce nphxBara

IIpNr,ne46a 6p.38:
V rexcry ce noMLr-by reMe.rbHe n.noee :a rpaHc$opMarope 110/x kV. Or-re nnopajy 6wn pe|uutlcale n y
rpaSnv xr n n p14Ka3 h Ma. Tpa ucQopnnaro ph cy n peAcra B.rbeH H caMo cnnn6ononn.

CTAB OEPA514BA9A: Ilpnnneg6a ce nphxBara
O6pagnoxeFbe:
Vrep4rhe ce raqaH nonoxaj o6jexara r rn$pacrpyKrypHilx eneMeHara.

HaxoH pucxycnje Komrcrja je je4HorracHo AoHena cre4ehn
34K.rbyitAK
flpranne46a ce nprxBara

fipnrtaeg6atdp.39:
V rexcry, y 6vtnancy noBpLrr,lHa cy Aare oKBr4pHe noBplxhHe. Mopajy 6utu npe4n:Ho ,qe$rHrcaHe.

CTAB OEPARhBA[{A: flpranne,q6a ce nprxBara
O6paEnoxerue:

lahe ce npel{il3He noBpluhHe y ta6enn 6nnauca.

HaxoH 4r,rcxycrje Konnr,rcr,rja je je4HouacHo AoHena cle4ehr
3AK.TbYqAK

Ilpranne46a ce nptaxBara

[lpnxaara ce nprme46a r o6pa:roxeFbe o6pafNeava.

flpr.rnnerq6a 6p.40:
Vrexcry He4ocraje rexHLlt{Kr4 onvcv3 l44ejHor peue}ba. !,ocraa.rueHil cy caMo ocHoBe H npeceL{H o6jexra
gnctpn6ytuBHor cilcreMa h KoMaHAHo-noroHcKe 3fpaAe. Hrr4e ce He cnoMr4rue r,r4ejHo peueFbe fi Ko ra
je r:pa4ro

CTAB OEPABhBAHA: Ilpranne46a ce nphxBara
O6pa:roxerue:
Texcr he ce AonyHill4 HaBeAeHhM raH$opnnarlrajanna.

HaxoH 4rcxycrje Korrnrcraja je je4HornacHo AoHena cle4ehn
3AK/bYI{AK
Il prnnerq6a ce n pr4xBara

Ilpnrvre46a 6p.,4L:
Hrr4e yreKCryVl-l-a urje o6jarurueHo r4e he ce Ha.na3il nphK,fbyr{Ho pa3BoAHo nocrpojert,e 110kV il KaKo

he ce rpaHc$opnnaropcKa craHhLla noBe3arr ca FbhM. V rpa$NuxoM nprnory 6p. 6. flnaH rauQpacrpyxrype
Hrje o:HaveHa Be3a rpaHcQopamropcKe craHilqe ca nphK,rbyqHhM pa3BoAHhM nocrpojeruevr. Besa he hhh
npeKo Aena naplle.ne il Moxe:HavajHo yfhqarfi Ha opr-aHil3aqrjy npocropa Ha npe4nneruoj napqenh.
Ycnoeu EMC-a He Mofy Aa caApxe caMo KoHcraraqrjy Aa ce pa:nnarpajy rpra onqraje.llpw vzpagn
yp6aHu crrvxor npojexra Mopano 6u ce znatu r4e he 6ntu npnxmyqHo pa3BoAHo nocrpojerue ra Ha xojy
TC he ce Bpur4rx KoHaLtHl4 nprK,rby\raK.



CTAB OEPABI,IBAI{A: Ilpnnne46a ce nphxBara
n4^-^vuud5/tuncroc.

TexcryarHr m rpaQrvxN 4eo he ce AonyHhrr HaBeAeHhnn raHSopmarlrajarvra.

Haxon 4Ncxycrje Komrcrja je je4HornacHo AoHe,na cre4ehN
3AK,TbYqAK

flprnne46a ce nphxBara
llprxaara ce npNme46a N o6pa:rolxeFbe o6pafrsava.
O4rosop o6pafr,reava Ha oBy nprame46y Hraje y cKnaAy ca oAfoBoponn o6pafrasaqa Ha npr.rrue46y 6p.1.
Bna4nnnr,r pa M a pxoonha.

llpnrvreg6a'ilfl.f,,q2,

Ha crpaHn 2.Yp6annctrvxor npojeKra, y norraemy 2. O6yxeom yp6auucmuuxoe npojexma u nodaqu o
noxaquju HaBeAeHo je 4a ce Kar. naplr,era 6poj 8362/1,9 KO SaLrLar,r4 y KaracrapcKoM onepary BoAh Kao

rpafesrHcxo 3eM,rbrure BaH rpaHhrla rpafesraHcKor noApyvja Hacerua. tlpenna npr.noxeHoM r43BoAy t43

,nficra HenoKperHocrr4 6poj286, o9 13.02.2019. ro4rHe ce BVAIA Aa ce npeAMerHa napLlena y Karacrpy
BoAr/ Kao no,rbonpilBpeAHo 3eM,rbLrure - wuea 2.xnace. Koprroearv vt ycarracnrv.

CTAB O 5PABI4 BAi{A: l-l p r,rrvr e46a ce n p hx Bara

O6pas,noxeFbe:

l4cxas segaH sa yrspfeny HaMeHy napl{ene:a xojy ce paAr4 Vp6anlrcrrvxr npojexarhe6wu npeqil3npaH.

Haxou gNcxycuje Konnrcrja je je4uorracHo AoHena cre4ehN
3AK/byrjAK
Ilpnnne46a ce nphxBara
V rexcry Vfl-a Hasecrv Aa ce npeAMerHa napllena y Karacrpy HenoKperHocrtt BoAtA Hao no,rbonprBpeAHo
3eM,rbr4ure - FbhBa 2. xnace, a 4a je l-l!P-om n,naHrpaHa :a rpafesrHcKo 3eM.rbillure BaH rpaHhlle
rpaf eerHcxor no4pyvja Hace,rba.

Ilpranne46i 6p.43;
Ha crpanm 7.,y nornaemy 5. HatweHa u KapaKmep npocmopa KoMnnexca uuje onr,rcaHa SyuxqroHanua
L{enhHa t-{: QyuxqnoHaHa LlenhHa npL4cryna KoMnneKCy. lonynwu.

CTAB OEPAT:hBAHA: flpranneg6a ce npHXBara

O6pa:roxerue:
Texcryarur 4eo he ce AonyHLrrr aAeKBarHLiM onHcoM.

Haxou pucxycnje Konnrcrja je je4HouacHo AoHena cre4ehN
3AK.TbYLIAK

flpurue46a ce npHXBara

npnrqe4di 6p.44:
Ha crpaHr 7, y nornaemy 5. HarveHa u KapaKamep npocmopa KoMn,neKco HaBeAeHo je 4a he xolcxu
npvna3 6nru ca jaeHor arapcKor 8632/19 KO 6auax4. l-lpenna nphnoxeHoj rpaQr,r4r n I-l!P-y
npt4K,rbyireFbe KoMn.neKca je npe4enfeHo N Ha tlflP-onn nnalnpaHr npilcrynHo-cepBXcHt4 nyr Ha napqenil
ocra.ror no.rbonpilBpeAHor 3eM,rbhtrlra. O6jacnnrvt v ycarnacvrr ca ilflP-onn.

CTAB OEPABI,IBAIIA: IIpnnne46a ce nphxBara
O6pagnoxeFbe:
TexcryanHu 4eo he ce AonyHfirh npeqh3Hr4jrm ncxa:om.



HaxoH gncxycule Kovrrcrja je je4HornacHo AoHena cre4ehN
3AK.TbYqAK

fl pranne.q6a ce npr4xBara

Flpnnne'g6i 6p.45;
V rexcry Vp6aHrcrrvxor npojexra, Ha Bil[Je mecra (Ha nphMep Ha crpaHil 8.) cnonnrarue ce npocrop 3a

yna3 noA3emHux xa6roaa 35(33) kV o4 cry6oea BerpoieHeparopa Ao KoMaHAHo-noroHcKe 3rpaAe, AoK
ua rpaQr,rvxoM npunory 6poj 4.l1nau HaMeHe noeputuHa ca ducnosut4ujotu o1jexamo Hlrje o:HaveHa
oBaKBa noBptxhHa. Taxofe, Ha rpaSravxoM nphnory 6p.6. llnau uufpacmpyKmype HVcy nphKa3aHe

HaBeAeHLl noA3eMHh ua6nosn o4 cry6oaa BerporeHeparopa Ao KoMaHp,Ho-noroHcKe 3rpaAe.

CTAB OEPABI4BAI{A: flpr,rrvre46a ce He nphxBara
O6pasnoxeFbe:
Ta.f aH nonoxaj noA3eMHilx xa6roea he ce yrep4utt',t l4zeoIlavxriu npojexrom.

Haxou pr,rcxycnje Kovrncnja je je4HorracHo AoHena cle4ehr
3AK/bYI{AK
fl prarvreg6a ce nphxBara
V oxampy o6yxeara Vp6aHncrrvxor npojexra norpe6Ho je 4e$rHracaril no,nolxaj cae raHQpacrpyKrype, na

rvMe v1 xa6nosa 35(33) kV og cry6oBa BerporeHeparopa Ao KoMaHAHo-noroHcKe 3rpa4e.

l-lprarvre46a 6p.46:
V onrcy iloapurue y $yHxrlNjr TpaHcSopvraropa 110/XkV HaBeAeHo je 4a he ce eHeprercKr4

rpaHc$opnnaropr HaA3eMHkrM Be3aMa noBe3HBarr4 ca 110kV, a noA3eMHhnn ca 35(33) kV nocrpojeruenn.
HasegeHr xa6noen Hilcy yqpraHh Ha rpa$ruxonn npilnory 6p. 6. flnan NH$pacrpyKrype. florpe6Ho
yllprarh vYcarnacvrh reKcr il rpaQrlKy.

Taxof e, Hejacna je Qopmynaqnja ,,noee:aHil ca 110kV". la nvt ce Mt4cnt4 Ha 110k BoAVrrvl nocrpojerue.

PeveHrqa ,,CMeLUreHh cy ra:nnefy nocrpojerua 110 kV n 35(33) kV, Ha 6eroHcxrnn reMe.rbilMa ncno4 xojrx
ce Ha.rla314 KaAa 3a nprxBararse hcqypenor yma." je uejacua.

CTAB OEPABI,IBAHA: IIprnne46a ce npuxBara
O6pa:roxerue:
Vrsp4Nhe ce raLtaH noroxaj o6jexara ra NHQpacrpyKrypHhx ereMeHara.

Haxou 4rcxycrje Konnracr,rja je je4HorracHo AoHena cne4ehr
3AK/bYT{AK

Ilpr,rnne46a ce npt,txBara

Yrepgvttr,t ra\laH no.noxaj o6jexra ra NHSpacrpyKrypHhx e.neMeHara. Kopnrosaru HaBeAeH peqeHhLle y
reKcryanHoM geny yp6aHilcrr4qKor npojexra Aa 6yAy npelr,h3He.

l'lprarvreg6a 6p,47:
V ycroarma EI-lC flrcrpra6yqrje, OrpaHxa Enexrpo4rzctpn6y4vle 3peruaHrH, 6poj 88.1.1.0.-D-07.13.-
330979-18 og 17.12.2018. Haae4euo je 4a ce Ha ceBepy o6yxeara VI-1-a npe4aupn oljexar MPI-I

4rarueHarajaT,5m x3,5m. 14:rexcryVl-i-aHrje jacno4arr je:axreeaHrao6jexarnpe4arfeH, gannjeto
o6jexar y yn-y Ha3BaH o6jexar pnctpvt6ytvtBHor cl4creMa. leQranr,rcaHa Be,nhqLtHa Ha rpa$raqn He

oAroBapa oBoMe. florpe6Ho nojacunrn vnvycatnacmnYfl ca ycnoBhMa EflC-a.

CTAB OEPAT:hBAHA: O6jexar pncrpn6ytnBHof o4creMa je npegar,rfeu Heuro aehilx ra6aprra (9,8m x

4,4m]'.



Haxou 4r,rcxycrje KomNcrja je je4HomacHo AoHena cne4ehn
3AK,TbYqAK

fl prarr,ne,q6a ce n prxBara
V Vp6aHrcn4qKoM npojexry vcnpaBvrv Ha3hB o6jexra 51 raxo 4a 6y4e y cxnaAy ca ycnoBr4Ma EflC

flt'tctpu6yrlvtje, OrpaHxa Erexrpo4rcrpra6yLl,rje 3peruaHrH, 6poj 8B.1.1.0.-D-07.13.-330979-18.

npnnn-a6i 6p.48:
V Vt-l-y H,1rAe Hilcy onilcaHr npocropra:a ypefaje 3a KoMneH:arlmjy peaKrriBHe eHeprrje h npocropr4

aHreHcKor cry6a. Hr,rje Hase4eHa noBpul4Ha npocropa :a ypef aje 3a KoMneH:aqrajy peaKrhBHe eHeprrje
il Be3a oerx ypefaja ca ocranilM o4creMom rpaSocraurqe. Hnje HaBeAeH 4a he aHreHcKr cry6 6utn
Br4clf He 20m xa reMe,rby ocHoBe 3m x 3m Kao uro je :axresaHo yc.noBnMa El-lC-a. liorpe6no AonyHrrvl
yn.

CTAB OEPATThBAHA: Ilprnne46a ce npHxBara

O6pasnoxeFbe:
Vrep4rhe ce raqaH noroxaj carx o6jexara n uH$pacrpyKrypHr/x e,neMeHara v Aonylrrtt TeKcryanHil Aeo
I-l pojexra o4roea pajyhilM hcKa3 hMa.

HaxoH pxcxycrje Konnrcrja je jegHornacHo AoHena cne4ehr
3AK.TbYqAK

flprnne46a ce nprxBara

hprarue46a"6p,4's;=

Y ta6enn 6p 1,. Eunauc nolpwuHa y oKeupy KoMnneKCa Hnje r-raae4eHa noBpul4Ha npocropa aa ypefaj:a
KoMneH3aLr,r4jy peaxrreHe eHeprrje h npocropa aHreHcKor cry6a. fionyuvrn.

CTAB OEPARhBALIA: flpr,rnne46a ce nphxBara
O6pa:noxerue:
Ta6ela 6nnanca he ce 4onyurrr.

Haxou gucxycuje Komrcrja je je4r-rornacHo AoHena cne4ehr
3AK,TbYqAK

Il prarvre46a ce n phxBara

ITpranne46J6p.5O:

Vp6aHrcrnvKh napaMerpil cy HenornyHN. He4ocraje creneu 3ay3erocn4 napllene nnaHilpaHhM o6jexrrnna
(yxruyuyjyhra h npocrop:a ypefaj 3a KoMneH3aLlxjy peaxrilBHe eHeprnje r npocrop aHreHcKor cry6a) ra

creneH 3ay3erocrr :aje4Ho ca cao6pahajurnn noapLuhHaMa.

!,arr creneH 3ay3erocrr4 cao6pahajHrM noBpul4uarua Hrje raqaH. Koprroearr.

CTAB OEPAbhBAHA: l-lprnne46a ce npxxBara
O6pa:roxeme:
Koprrosahe ce yp6aHNcrhvKh napaMerpr.

HaxoH 4rcxycuje Konnracraja je je4uouacHo AoHena cne4ehN
3AKIbYT{AK

flprnne46a ce nphxBara



Ilpr,rrvreg6a 6p. 5L:
Ha crpaHn 10. Vp6auracrxqKor npojexra, y nornaB.rby 9. Ycnoeu sa pezynaqujy u Hulena1ujy ce HaBoAl4:

,,[1pe4mer 6y4yhe rexHr4LrKe AoKyMeHraLlnje 6nhe il3rpaAFba h HoB14x cao6pahajHhqa 3a norpe6e

$yHxqxoHracaFba KoMn.fieKca". Hr,rje rrnoryha h3rpaAlba HhKaKBhx HoBr4x cao6pahajHXqa yHyrap o6yxaara
Vf1-a xoje H14cy oB14M Vl-l-onn 4e$raHracaHe. yKon14Ko ce Mncru na f1!P-onn n,naHilpaHe nphcrynHo-
cepBilcHe nyreBe, xojra cy saH o6yxaara Vfi-a, ro jacHo HaBecrx N o6pa:noxr4rx 3aluro cy 6nrnn.

CTAB OEPAB14 BA[{A: Il pr,rrvre46a ce Ae.n rM r4q Ho n phxBara

O6pagnoxeFbe:
Mncnwno ce Ha n,naHilpaHe cao6pahajHnqe xoje cy Aare y yp6aHracrilqKoM npojexry. Koprroeahe ce

ilcKa3.

HaxoH gucxycvje Konnrcrja je je4HornacHo AoHena cne4ehm

3AK/bYqAK
l-lpr,rnne46a ce nptaxBara

KoprroaarN hcKa3 raxo 4a 6y4e jacuo ga ce rexHLlLrKoM AoKyMeHraqrjonn Hehe nnaHilparil il3rpaAFba

HoBr,rx cao6pahaju r Lr,a 3a norpe6e Qyu xrlxo Hilca Fba KoMn.neKca.

nprarvreAOa 6F.iz:
lge ce Hara3v gncrpn6ytnBHo nocrpojerue Or[C-a npeKo Kora ce Bpuil Hanajarse :a concrBeHy
npoh3BoAFby. Aa nv je ro ynpaaHa 3rpaAa gnctpu6ytvtBHor cilcreMa. HNje o3HaqeHo Ha rpa$Nvxonn

nphnory 6p.6. Ilnan unQpacmpyifiype x Hr,rje jacHo r/s rexcra Vfl-a.

CTAB OEPAT:I,|BA9A: flprarvre46a ce AenhMhrrHo nphxBara
O6pas.noxelle:
Mvcnnno ce Ha nocrpojerue O.{C-a. lahe ce npeqra:Hr.ajra hcKa3.

Haxos 4racxycrje Komracraja je je4HorrlacHo AoHena cne4ehr
3AK,TbYqAK

Ilprnne46a ce nphxBara

nprarvre46a 6p.53:
Ha rpaQnvxoM nphnory 6. l-lnau uu$pacmpyKmype Hrje nprxa:aH nonoxaj rHrepHe eneKrpoeHeprercKe
Mpexe HanoHCKor HHBoa 4o 1 kV.

CTAB OEPABI4BAI{A: l-lprnne46a ce nphxBara
O6pagnoxeFbe:
Vrap4rhe ce raqaH noroxaj canx o6jexara r NH$pacrpyKrypHhx ereMeHara.

Haxou 4rcxycrje Komraoaja je je4HouacHo AoHena cre4ehr
3AK.TbYqAK

flprnne46a ce npxxBara

l'lpn:rvreg6a 6p.54:
Ha crpaur 12Yp6anncrrrrKor npojexra HaBeAeHo je cre4ehe.

,,|-lope4 nperxoAHor, npe4erfa ce il rpacilpaFbe eHeprercxNx xa6roBa HanoHCKor HhBoa 33kV rnra 35kV
yHyrap KoMr,neKca rpa$o craHrqe oA nBfiLr,e napqene Ao cpeAFbeHanoHCKor nocrpojema yHyrap ynpaBHe

3rpaAe, 4ox he raqHe rpace x Ha\rhH nolaraFba oeilx xa6.roea (4rapexrHfiM yKonaBatseM nnn y 6eroHcxe
xa6noecxe xaHare) 6mla npe4nnerAa,rbe pa3paAe npojexrHe AoKyMeHraqrje y:aarcHocrr4 oA m:a6paHor
TexHhrlKor peueFba."



Vp6auNcrr.ruxra npojexar npeAcraB,rba yp6aHNcrnvKo-rexHHtlKy pa3paAy noxaqr,rje il raqHa rpaca il HalthH

nonaraFba nnopajy 6vttv o6pafeHN y yp6aHracrhLrKoM npojexry. Paaperuaaarue no:NrlNje Aa,rboM
rexHhrrKoM AoKyMeHraqNjonn H rje nroryhe.

CTAB OEPABhBA9A: flpnnne46a ce nptaxBara

O6pas,noxeFbe:

Vrsp4r,rhe ce raLraH noroxaj carx o6jexara r rH$pacrpyKrypHhx e.fleMeHara.

HaxoH 4rcxycnje Komracraja je je4HouacHo AoHena cre4ehn
3AK/bYI{AK
l-lpranne46a ce nphxBara

npnrure46i-'6'p.5ii
Ha rpaSnuxoM npr,nory 6p. 6. llnan un$pdcmpyKmype nnje 03HaLreH noloxaj xa6noea 3a cno,rbHo

ocBer/rbeFbe h rpaca cry6oea. KoHa.lHa no:rqrja mopa 6urr yqpraHa y Vp6aHracrnvxr npojexar, He MolKe

6vttn xaall'je yrapfeHa.

CTAB OEPABhBAI{A: Ilprarvreg6a ce nphxBara
O6pagnoxeFbe:
Vrsp4rhe ce rarraH noroxaj csrx o6jexara r ruSpacrpyKrypHrx e.reMeHara.

HaxoH gr,rcxyoaje KonnncNja je je4HornacHo AoHena cne4ehn
3AK/bYT{AK

l-l pr,rnneg6a ce n ptaxBara

Ha rpaSravxoM npilnory 6poj 6. flnan uuQpocmpyKmype yqprarx rpacy xa6noBa 3a cno,rbHo ocBer,rbeFbe.

nprMd6a 6p.56:
V rexcry yp6aurcrrvxor npojexra je o6pafeHa reneKoMyHhKaqxoHa raHSpacrpyxrypa, xoja r-l,rje yqprar-ra

Ha rpaQrvxoM nphnory 6p.6. llnau uu$pacmpyKmype.

V ycloarnna Tenexoma je xoucraroBaHo Aa HeMa noA3emnNx o6jexara v HVCy AarN ycnoBh npr4K,rbyqeFba.

V rexcry yp6aHracrr,rvxor npojexra cy Aera.rbHo o6pafeuN. flocrae.rba ce nhraFbe Ha ocHoBy qefa. y
ycnoBhMa EI-lC-a 4e$rHilcaHo je 4a ce reneKoMyH14KaqhoH14 BoA nonaxe oA aHreHe Ha aHreHcKonn cry6y

Ao onpeMe cMeureHe y MPI-1. florpe6Ho yclrraqtrn Vfl ca go6rajeHrann ycnoBllMa ilManalla jaeHNx

os,qa uheFba.

CTAB OEPABI,IBAi{A: flpnnne46a ce nphxBara
O6pag.noxeFbe:

tlpeqr:rpahe ce hcKa3.

Haxou g,tcxycvje Kovrrcrja je je4uorrlacHo AoHena cre4ehr
3AK/byt{AK
Ilpnnne46a ce nphxBara

l-lpranne46a 6p,5i::

lo5njeuuycnoBv o4 tloxpajNHCKor ceKperapmjara sa yp6aHn:aM x 3aurhry xilBorHe cpeArHe, 6poj 140-

501,-1,253/2018-05 op,27.I2.2018. ro4rue, y Be3r 3arurrre )xrBorHe cpeArHe Hr,rcy yrpafeHr y reKcry
yp6aurcrrvxor n pojexra.



CTAB OEPAT:1,1BAHA: Ilprnne46a ce AenhMrqHo nprxBara
O6pa:roxerue:
llpencnnrahe ce 4o6rajeHVycnoBvl v AonyHwrtt reKCryanHh 4eo tlpojexra.

Haxou 4ncxycrje Konnr.rcraja je je4uornacHo AoHena cre4ehn
3AK/bYtIAK
flpranne46a ce nphxBara
Yrpagwvt ycnoBe fioxpajrncxor ceKperapvjata za yp6anr:ann v 3aurrnry xrlBorHe cpeAhHe, 6poj 140-
501,-1253 / 2018-05 o g 27 .12.2018. ro4r u e y y p1auncrnv x r n poje xar.

l-lprarvre46a Oi.sA:
lpafearaHcxe nnuvje Ha rpaQrvxoM npLlnory 6poj 4. f]nau HaMeHe noepuuHd ca ducnosutqujorvt
o6jexama cy nocraB,rbeHe npeMa nAP-y, a He npeMa Vfl-om npeger,rfeHoj ra:rpa4rur,r. l-lorpe6Ho rx je
nocraBhrr4 Ha raqaH nonoxaj o6jexara npe4arf eHnx Vfl-onn Ha rpaQr,rLla ri aAeKBarHo onucara y reKcry
yp6aHrcrNvxor npojexra.

CTAB OEPAB14BAHA: l-lprnneg6a ce AenhMhqHo nphxBara
O6pas.[oxeFbe:
ilpema llpaennHrxy o caApxr,lH14, HaqhHy r nocrynKy h3paAe AoKyMeHara npocropHor N yp6aHncrrvxor
n.naH14paFba (,,Cn. rnacuul PC",6poj 32/201,9), 9.nan 77. ue v4crttce ce o6aeesa nphKa3a rpafesrHcxNx
nnuuja. Vp6aHrcrrvxrm npojexroru je Aar nphKa3 rpaf esrHcxe nunule xoja je 3aAara flnaHonn Aera,rbHe
peryraqrjerro je jacHoHase,qeHoynereH4r.Oua jeuaae4eHa ga6nce ilcraK.noganonoxaj o6jexaray
oKBr4py Kotunnexca He oAcryna oA npono3il4uja patux flraucxnm AoKyMeHroM, xojr ce cnpoBoAx oBrM
tlpojexronn. V oxarpy o4roeapajyhrx rpaQNvxnx npttrrora he ce Aaril ilpeqil3aH no,floxaj o6jexara r.r

Aonylzrt reKcryanHH 4eo flpojexra.

HaxoH 4r,rcxycrje Komracraja je je4HouacHo AoHena cre4ehr
3AK/bYIIAK
Il pranne46a ce nphxBara
Vp6aHrcrrvxrnn npojexroM ce Bpu14 yp6aHncrnvKo-apxr4reKroHcKa pa3paAa h oH npeAcraB,rba AoKyMeHr
cnpoaoferua n.fiaHa. Ha npocropy o6yxaara Vf1-a r:rpa4rua o6jexara he 6urn moryha caMo y cKnaAy ca

Vfl-onn. V cxra4y ca rilM norpe6uo je ge$rurcarn rpafeerucxe rrHnje npeMa npeAnoxeHoM peueFby y
Vn-y, nocrasruajyhr,r rpallesNHcxy nnunly Ha HajncrypeHrjr o6jexar npeMa perynaqujr,t, a He npeMa
Mr,4 H hMal Hoj y4arueHocrr 4aroj l-l l-P-om.

Ilp-nne46ar6p.59:
Ha rpa$ravxoM npilnory 4. flnau HaMeHa noepwuHa ca ducnosut4ujout o1jexamo norpe6Ho je rcxorrparr
cee o6jexre il FbhxoBy yAa,rbeHocr oA perynaqilouux nnuvja.

CTAB OEPAB],IBA9A: flpnnneg6a ce npHXBara

O6pa:roxerue:
Y oxerpy o4roeapajyhmx rpa$nvxvx npnnora he ce Aaril npel{x3aH no.noxaj o6jexara n Aonyltrtl
reKcryanHh 4eo flpojexra.

Haxou 4r,rcxycrje KorvrracNja je je4uorrlacHo AoHena cle4ehr
3AK/bYT{AK

l-lprnne46a ce npHXBara



l-lpr,rrvreg6a 6p.60:
Vp6aHrcrrvxrarvr npojexroM ce He Mo)Ke nnaHnparv opjeHraqroHa noBprxhHa r4lt4 no:mqrja o6jexara,
Kao uro je o:uaveHo y rpaQrvxoM nphnory 4. I-lnoua HaMeHe noepLuuHa ca ducno3uu,ujou o6jexama y
AereHAVl, fi HaBeAeHo y reKcry Vl-l-a. Mopa ce KopxroBaril.

CTAB OEPATTHBAHA: Ilpnnne,q6a ce nphxBara
O6pag,noxeFbe:

V oxerpy ogroaapajyhnx rpaQnvxnx npvrota he ce Aaril npel{h3aH no.noxaj o6jexara vI Aony+tlrtA
reKcryanHH geo llpojexra.

Haxou 4r,rcxycrje Konnr.rcraja je je4HornacHo AoHena cle4ehra
3AK/bYqAK
fl prarvre46a ce nprxBara

npunej 6p.6i:
ilprloxeHn rpa$uvxr npnno3v vgejuttx apxrreKroHcKl4x peueFba Hllcy KoMn.nerHh. Hegocrajy v3tneqa
o6jexara, y cKnaAy ca q,naHoM 40. l-lpaeranHhKa o caApxr4Hr4, HaqxHy h nocrynKy h3paAe h HaqhHy
BpueFba KoHrpone rexHhqKe AoKyMeHTaLlrje npenna Knacv v HaMeHh o6jexara (,,Cnyx6euu rnacHVK PC",
6poj72/1.8).

HaxoH grcxycrje KonnNcrja je je4nornacHo AoHe.na cne4ehN
3AK/bYIIAK
l-l prnnenq6a ce nphxeara
florpe6Ho je 4onyurana r,r4ejHa apxilreKroHcKa peuelba o6jexara v3rne1tMa.

Haxou pt'tcxycnje Konnrcrja je je4HornacHo AoHena cre4ehr

3AK/bytjAK

Konnrcrja v3Bpunna je crpyvHy KoHrpony Vp6aHrcrnvxor npojexra 3a KoMn,nexc rpaHc$opMaropcKe
craHhqe 3a ,,Berponapx Bauaug" llOlx kV ca ynpaBHoM 3rpaAoM BerponapKa, 6poj E-OI/19,
HHBecrllropa Basaid Wind 4.o.o. 6eorpa4, Ha Karacrapcxoj naprlerv 8632/1"9 KO 5aLuara4, r xoucraryje:

Aa y roKy jaeHe npe:eHraqnje nuje ctnrna Hra je4Ha nprnne46a uurn cyrecruja.

4a je Vp6aHVcrnqKV npojexar ypafeH y Hajaehoj Mepr y cKnaAy ca AoHerLtM n,naHcxl,.tM

AOKyMeHTOM Br4r-rjer peAa il TO:

o l-lnaHonn Aera,rbHe peryraqrje BerponapKa y KO 6auar,r4, OnurnHa Kvtxnuga (,,Cnyx6enr,r
nvcr onurt He KrxrHga",6poj 32/1,4 w (,,Cnyx6eHV ntlcr rpa4a KrxNnga",6poj S/L6 tr

10/L8),

4a Vp6aHracrv'lll npojexar r-laje ypaf eH y nornyHocrl4 y cxnaAy ca:

- 3axoHomr o nnaHhpaFby t4 tz:rpa1wn (,,Cnyx6eHN rnacHv,ix PC",6p. 12/2009,81,/2009 -
ilcnpaBKa, 64/2010 - oAnyKa yC, 24/20L1, L2L/201.2, 42/2013 - oAnyKa yC, 5O/2O1,3 -
oAnyxa yC,98/201.3 - oAnyKa vC, 1321201.4, I4512014, 83/20L8,3L/20L9 n 37 /19-pp.:axoH),

- flpaerlHilxoM o caApxc4Hl,1, HaqnHy il nocrynKy h3paAe AoKyMeHara npocropHof t4

yp6a H r crNv Kor nna H H pa rua (,,Clyx6e H H r.n a cH 14 K P C", 6p. 32 /201,9),



ApyrilM 3aKoHilMa 14 nponHCL1Ma KOJ14 Ha AilpeKraH 
'Anv 

]rHAilpeKTaH HaLtnH pervnvwy vnv
ynrqy Ha o6racr xojy o6pafyje osaj yp6aHncrrvxr npojexar,

n xomncnja npeAraxe ga ce o46nje norepfraea*e Yp6anhcrr4qKor npojexra. Hanaxe ce o6pa[r,raavy
Aa nocrynh no l,lseeutrajy o raapureHoj crpyvxoj KoHrpo.nh Konarcrje sa crpyqHy KoHrpony
Vp6axrcrnvxor npojexra 14 Aa KophroBaHr Yp6axrcrnvxr npojexar AocraBlr Ha noHoBHy crpyt{Hy
KoHrpony.

flo oenauheroy noxpajraHcKor ceKperapa 3a yp6aHrsann h 3arxrilry xhBorHe cpeAhHe 6poj 140-031-
17 2 / 201.6-11- o g O1..12.2O1 6. ro4r H e.
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