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На основу члана 46. Став 1. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС", бр. 

72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 

98/13 - одлука УС, 132/14 и 145/14) и члана 37. став 1. тачка 6. Статута Општине Дољевац 

("Службени лист града Ниша", број 69/08 и 89/10, 14/12, 32/12, 70/12, 57/13, 9/14 и 26/15), 

Скупштина општине Дољевац на седници од 15.06.2015. године, донела је 

 

ОДЛУКУ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДВОСТРУКОГ ДАЛЕКОВОДА 35 

KV ЗА УВОЂЕЊЕ У ТС НИШ 15 ОД ДАЛЕКОВОДА "ТС КЛИСУРА - ТС ЖИТОРАЋА" У 

ДОЉЕВЦУ 

 

Члан 1. 

Приступа се изради Плана детаљне регулације двоструког далековода 35 кУ за увођење 

у ТС Ниш 15 од далековода "ТС Клисура - ТС Житорађа" у Дољевцу, у даљем тексту: План. 

План се ради на основу Иницијативе ПД за дистрибуцију електричне енергије 

"ЈУГОИСТОК" д.о.о. Ниш број 350-46 од 10.03.2015. године. 

Плански основ за израду Плана представља Просторни план општине Дољевац 

("Службени лист града Ниша", бр. 16/11). 

Члан 2. 

Студијом перспективног дугорочног развоја електричних мрежа напонских нивоа 110 

KV и 35 KV на подручју огранака Ниш, Лесковац, Прокупље, Пирот и Врање у ПД "Југоисток" 

је предвиђено да се изградњом и уласком у погон нове ТС 110/35 KV Дољевац омогући 

растерећење трансформатора у ТС 110/35 KV Прокупље и 110/35 KV Ниш 1, као и петље 110 

KV Ниш 1-Прокупље-Куршумлија-Александровац-Крушевац преузимањем конзума ТС 35/10 

KV Клисура и Житорађа. У складу се овим је и анализа која показује да се као економично 

решење намеће да се сабирнице у ТС 35/10 KV Житорађа секционишу те да се ова ТС напаја 

двострано, односно око 7 МVА из правца ТС 110/35 KV Прокупље и око 5 МVА из правца ТС 

110/35 KV Дољевац. Деоница вода А1/Č-70 mm2 ка ТС 35/10 KV Клисура дужине око 550 m 

(дужина ове деонице зависи од локације за ТС 110/35 KV Дољевац) је према истом нивоу 

оптерећења номинално оптерећена и потребно је повећати њен капацитет изградњом вода 

пресека А1/Č-150 mm2. Губици у мрежи се на овај начин смањују за око 50 KW, што за 

инвестицију од око 30000 € представља стопу рентабилности од око 19.5%. 

Поред овога и Просторним планом општине Дољевац у делу Електроенергетска мрежа је 

предвиђено: 

"Из трафостанице 110/35/10 KV "Дољевац" треба да изађу 4(четири) вода 35 KV, и то:  

 двоструки далековод ДВ 35 KV од ТС 110/35/10 KV "Дољевац" до постојећег далековода 

35 KV ТС 35/10 KV "Клисура" - ТС 35/10 KV "Житорађа", на коме извршити 

превезивање и добијемо следеће далеководе: ТС 110/35/10 KV "Дољевац"- ТС 35/10 KV 

"Клисура" и ТС 110/35/10 KV "Дољевац"- ТС 35/10 KV "Житорађе"; 

II

Члан 3. 

Циљ доношења Плана је обезбеђење квалитетне и сигурне снабдевености становника 

(потрошача) електричном енергијом на подручју Плана и подручја наслоњених на План. 

План представља основ за утврђивање начина коришћења земљишта, утврђивање трасе 

надземног далековода, правила изградње и уређења трасе надземног далековода, стварање 

планског основа за издвајање јавног од осталог земљишта (утврђивање јавног интереса и 

стварања услова за прибављање земљишта за потребну електроенергетску инфраструктуру, 

објекте, стубове, као и утврђивање режима и услова коришћења земљишта код изградње и 

одржавања далековода) и стварање планског основа за издавање информације о локацији и 

локацијских услова. 

 

Члан 4. 

За одређивање трасе далековода, као и за одређивање претежне намене простора у 

обухвату Плана, користиће се решења из постојеће планске документације, нарочито 

регулационих планова, уз могућност одступања у циљу изналажења најоптималнијег решења. 



Члан 5. 

Планом се разрађује подручје од око 5,56 hа. 

Прелиминарне границе Плана обухватају простор од најмање 20m (10+10) осовинског 

растојања од трасе двоструког далековода, уз додатна проширења за укрштаје са осталом 

инфраструктуром и сл. 

Члан 6. 

План садржи текстуални и графички део у складу са важећим прописима којима се 

уређује област планирања и изградње, и посебним прописима којима се регулише област 

електроенергетске инфраструктуре. 

План се ради на ажурним катастарским и ортофото подлогама. 

 

Члан 7. 

Носилац израде Плана је Општинска управа - Одељење за урбанизам, имовинско правне 

и инспекцијске послове, стручни послови изреде Плана се поверавају ЈП Завод за урбанизам 

Ниш (Обрађивач), у складу са законом. 

 

Члан 8. 

Средства за израду Плана обезбеђују ПД за дистрибуцију електричне енергије 

"ЈУГОИСТОК" д.о.о. Ниш. 

 

Члан 9. 

Рок за израду Плана утврђује се уговором између инвеститора и обрађивача. 

 

Члан 10. 

Стручну контролу Плана врши Комисија за планове Општине Дољевац. 

Рани јавни увид оглашава се у средствима јавног информисања и у електронском 

облику на интернет страници Општине Дољевац, у трајању од 15 дана. 

Јавни увид у нацрт Плана оглашава се у дневном листу у трајању од 30 дана. Све 

примедбе и сугестије правних и физичких лица евидентирају се у просторијама Општинске 

управе - Одељење за урбанизам, имовинско правне и инспекцијске послове. 

 Рани јавни увид и јавни увид обавља Комисија за планове Општине Дољевац. 

По завршеном јавном увиду, Комисија за планове припрема извештај о обављеном 

јавном увиду и исти доставља обрађивачу Плана. 

 

Члан 11. 

За потребе израде Плана не приступа се изради стратешке процене утицаја Плана на 

животну средину, у складу са решењем Одељења за урбанизам, имовинско правне и 

инспекцијске послове број 350-46 и Мишљењем број 501-27 од 02.06.2015. године. 

 

Члан 12. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града 

Ниша". 

 

 

Број: 350-46 

У Дољевцу, 15.06.2015. год. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ 

Председник

Томислав Митровић
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