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На основу Закона о планирању и  изградњи, Члан 60, (Сл.гласник РС 72/2009, 81/2008
- испр., 64/2010 – одлука УСи 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука
УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014) власник Агенције  и пројектног бироа
“PROINGARH” издаје следеће:

Р Е Ш Е Њ Е
О ОДРЕЂИВАЊУ  ОДГОВОРНОГ  УРБАНИСТЕ

OБJEKAT:  УРБАНИСТИЧКИ  ПРОЈЕКАТ  ЗА  КП.  БР.  2193, 2194,  2556,  2557,
2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2574 и 2575 КО ГРЉАН 
ИНВЕСТИТОР: Митровић Топлица,ул. Шљиварски пут бр. 20, Зајечар
Одговорни  Урбаниста:                                Зоран Јовановић, дипл.инж.арх.
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
Овим Решењем потврђујем да именовани испуњава све услове предвиђене Законом
о планирању и изградњи.
Ово Решење је саставни део пројектне документације.
Зајечар, новембар  2016.године         APB “PROINGARH“

И З Ј А В А
ОДГОВОРНОГ  УРБАНИСТЕ  О  МЕђУСОБНОЈ УСКЛАђЕНОСТИ И  УРБАНИСТИЧКЕ

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПОШТОВАЊУ ПРОПИСA
Доле потписани одговорни  урбаниста  пројектне  документације   изјављује   да је
урбанистичка  документација  поменутих парцела међусобно  усклађена  и  урађена
према одредбама Закона о планирању и изградњи  (Сл.гласник РС 72/2009, 81/2008 -
испр., 64/2010 – одлука УСи 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука
УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и Информацији о локацији IV бр. 353-
26/2016 од 09.05.2016.г..

Одговорни  Урбаниста: Зоран Јовановић дипл.инж.арх.
   

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА                                                                                  

Ова Изјава је саставни део урбанистичке   документације. Да је наведени одговорни 
урбаниста, својеручно потписао ову Потврду, оверава:   

Зајечар, новембар  2016. године                                                           APB “PROINGARH“ 
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 УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ 
ЗА КП. БР. 2193, 2194, 2556, 2557, 2558,
2559, 2560, 2561, 2562, 2574 И 2575 КО

ГРЉАН У ГРЉАНУ,
 ИЗГРАДЊА СОЛАЕРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ

            

ИНВЕСТИТОР: Митровић Топлица, ул. Шљиварски пут бр. 20, 
Зајечар

   

                                    Зајечар, новембар  2017.год.



2.1. ПОВОД И ЦИЉ ИЗРАДЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

Циљ израде овог урбанистичког пројекта је утврђивање  могућности  и
ограничења за изградњу  соларне електранe и  уређење катастарких парцела бр.
2193, 2194,  2556,  2557,  2558,  2559,  2560,  2561,  2562,  2574 и 2575 КО Грљан у
Грљану, са  распоредом  грађевинских  објеката,  саобраћајне  инфраструктуре  и
зеленила, на простору које формирају предметне парцеле. 

2.2.   ОПИС – ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

Катастарке парцеле бр. 2193, 2194, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562,
2574 и 2575 КО Грљан, обухватају површину од П=43.252,00m2. 

Катастарке парцеле бр. 2193, 2194, 2557, 2560, 2561, 2562 и 2575 КО Грљан
су  по  култури  њиве  6.  класе  у  власништву  инвеститора  и  на  њима  не  постоје
изграђени објекти. Kп. бр. 2194, 2558, 2561 и 2574 КО Грљан, су по култури виноград
4. класе у власништву инвеститора и на њима такође не постоје изграђени објекти.
Kатастарске парцеле  број 2556 и 2559 КО Грљан, су по култури ливаде 6. класе у
власништву инвеститора и представљају неизграђено пољопривредно земљиште,
како је уцртано на катастарско-топографском плану, израђеном од стране геодетског
бироа „Геометри“ из Зајечара, као и на изводу издатог од стране Службе за катастар
непокретности Зајечар  –  копији плана,  која је саставни део овог Урбанистичког
пројекта. 

Катастарке парцеле бр. 2193, 2194, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562,
2574 и 2575 КО Грљан, оријентисане су премак катастарском путу кп. бр. 12668/1 ко
Грљан,  који повезује  ове  катастарке  парцеле  са  магистралним  путем  Зајечар  –
Књажевац - Ниш.

2.3.   ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ УРБАНИСТИЧКОГ       
ПРОЈЕКТА

Правни основ за израду овог  урбанистичког пројекта садржан је у:
- Закону о планирању и изградњи (Сл.гласник РС 72/2009,  81/2008 -  испр.,

64/2010 – одлука УСи 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2103 –одлука УС,
98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/14)
 - Правилнику о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и
урбанистичког планирања ( ''Сл. гласник РС '' бр.64/15) 

-  Правилнику о  општим правилима  за  парцелацију,  регулацију  и  изградњу
( ''Сл.гласник РС '' бр.22/15) и 

- Информацији о локацији о намени парцела, могућностима и ограничењима
градње на  кп. бр. 2193, 2194, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2574 и 2575
КО Грљан издатој од стране Градске управе града Зајечара под бројем  IV/03 бр.
353-45/2017 од 10.07.2017.г.

- Информацији о локацији о намени парцела, могућностима и ограничењима
градње на  кп. бр. 2193, 2194, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2574 и 2575
КО Грљан издатој од стране Градске управе града Зајечара под бројем  IV/03 бр.
353-80/2017 од 15.11.2017.г.

Плански основ је: 
- Просторни план територије града Зајечара (’’Сл.лист града Зајечара’’, бр.15/12).
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2.4.  ГРАНИЦА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

Граница подручја обухваћеног предлогом Урбанистичког пројекта одређена је
постојећим границама катастарких парцела  бр. 2193, 2194, 2556, 2557, 2558, 2559,
2560, 2561, 2562, 2574 и 2575 КО Грљан.

2.5.   ПОДЛОГА ЗА ИЗРАДУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

Геодетска подлога која је основа за израду овог Урбанистичког пројекта је
оверен Катастарско –  топографски план израђен од стране геодетског  бироа
„Геометри“  из  Зајечара,  који садржи све аналитичко-геодетске, податке за
утврђивање локацијских услова за изградњу и уређење  грађевинске парцеле, која
ће послужити инвеститору за прибављање грађевинске дозволе за изградњу
соларне  електране  снаге  500kVA до  максималног  процента  изграђености,
утврђеног овим Урбанистичким пројектом.

2.6. УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ

2.6.1. Режим коришћења земљишта

Извод  из  ПП-а територије града Зајечара:
„ Овим  планом  се  прописује  да  се  обавезно  мора  радити  одговарајући

урбанистички план за потребе:
- изградње радних и привредних зона већих од 5,0ha
-  изградње или рконструкције саобраћајних и инфраструктурних објеката за

које је неопходно одредити површине јавне намене;
- изградње објеката и потребних радова на акумулацији „Боговина“ и уређењу

простора на подручју зоне непосрдне и уже зоне заштите;
- план детаљне регулације за експлоатацију и прераду минералих сировина;
- план детаљне регулације за изградњу локација ветроелектрана;
- претварања пољопривредног или шумског у грађевинско земљиште;
-  урбанисички  пројекат  за  реконструкцију  објеката  у  заштићеној  околини  и

зоне заштите утврђеног непокретног културног добра;
- урбанистички пројекат за изградњу објеката за крос кантри, а по потреби и

за друге бициклистичке стазе;
- урбанистички пројекти за изградњу малих хидроелектрана;
-  урбанистички  пројекат  за  изградњу  соларних  система  у  функцији

производње енергије на површинама до 5,0ha.“
Предметна локација соларе  електране  према  намени  површина  из  ПП-а

налази се на пољопривредном земљишту,што је у складу са чланом 69 Закона о
планирању и изградњи.

2.6.2.  Намена и карактер простора

Намена предметног простора према ПП територије града Зајечара.
Извод  из Информације о локацији :
”Намена површина дата ПП-ом за подручје 2193, 2194, 2556, 2557, 2558, 2559,

2560, 2561, 2562, 2574 и 2575 КО Грљан је ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ.”
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Планирана намена ове локације је соларнаелектрана која се гради на 
пољопривредном земљишту.

2.6.3.  Регулација и нивелација

Регулациона линија је линија која раздваја површину одређене јавне намене
од површина предвиђених за друге јавне  и остале намене.

Регулација предметне локације овог урбанистичког пројекта је катастрска
међа између катастарког пута који носи ознаку кп. бр. 12668/1 КО Грљан и  кп. бр.
2574 и 2575 КО Грљан.

Висинска регулација - због специфичности објекта, соларана електрана,  која
се  изводи  од  соларних  панела,  дата  је  пројектована  висина  панела  која  износи
2,34m.

Грађевинска линија удаљена је од регулационе линије и од граница сиуседних
катастарских  парцела  минимално  5,0m.  Због  специфичности  изградње  соларних
електрана, није могуће дати прецизне грађевинске линије већ само оријентационе,
као што је дато на графичом прилогу – регулационо нивелационо решење. 

Површинске воде се одводе са парцеле слободним падом према зеленим  и
слободним површинама.

Предметна локација има колски и пешачки прилаз преко катастарског пута кп.
бр. 12668/1 КО Грљан,а исти има прикључак на магистрални пут Зајечар-Књажевац-
Ниш.

2.6.5.  Паркирање

Према правилнику о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу 
(''Сл.гласник РС '' бр.22/15), за паркирање возила за сопствене потребе, власници 
објеката обезбеђују простор за паркирање на сопственој грађевинској парцели.Овим
документом обезбеђено је једно паркинг место на платоу испред разводног 
постројења.

2.7. НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ

Нумерички показатељи су:  биланс површина,  индекс изграђености,  индекс
заузетости и висина објекта.

2.7.1. Урбанистички показатељи и биланси површина

Урбанистички показатељи су:  намена,  индекс или степен изграђености,
индекс или степен искоришћености.

Специфичност ове врсте објеката је у томе, што то није грађевински објекат у
класичном смислу, већ су то поља фотонапонских панела и разводно постројење.
Предметну  локацију,чија  је  површина  од  П=43.252,00m2  узета   за  израчунавање
урбанистичких параметара, а чине је следеће катастарске парцеле бр. 2193, 2194,
2556,  2557,  2558,  2559,  2560,  2561,  2562,  2574  и  2575  КО Грљан,  урбанистички
пказатељи имају следеће вредности:

          - Грађевински објекти                                             П =   2.819,00 m 2

          -  Колски прилаз за РП и плато                          П =   1.356,00 m 2

          - Зелене површине                                                  П = 39.077,00 m 2
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2.7.2. Индекс изграђености/заузетости

На  преметној  локацији овим Урбанистичким пројектом планирана изградња
соларне  електране  „Грљан“  снаге  500кWA,  бруто  површине  објеката  под
фотонапонским  панелима  П=2.78,00m2 и  бруто  површине  објекта  разводног
постројења П=32,00m2. 

Правилником  о  општим правилима  за  парцелацију,  регулацију  и  изградњу
( ''Сл.гласник РС '' бр. 22/15) за ову зону и намену, због специфичности обекта нису
дефисани степен искоришћености земљишта и индекс изграђености.

Имајући у виду дате параметре добијају се следеће вредности:

- Степен или индекс заузетости минимално 6,52%,
- Степен или индекс изграђености минимални од 0,07. 

2.7.3. Спратност (висина) објекта

Тип  објекта који  ће  се  градити: инжењерски објекат соларна  елетрана
„Грљан“, коју чине поља фотонапонских панела, укупно 1.878,00 панела.

Максимална просечна висина изнад терена фотонапонских панела је 2,34m.

2.7.4. Изградња објекта соларне електране

Висина  слемена објекта разводног постројења соларне електране „Грљан“ , у
односу на коту терена је око 238,913m апсолутне висине.

Грађевинска линија је удаљена од регулационе линије 5,0m.
Разводно постројење налази се у северном делу комплекса на кп. бр. 2557 КО

Грљан.

2.7.5.  Паркирање

Према  правилнику  о  општим  правилима  за  парцелацију,  регулацију  и
изградњу (''Сл.гласник РС '' бр.  22/15),  за паркирање возила за сопствене потребе,
власници  објеката  обезбеђују  простор  за  паркирање  на  сопственој  грађевинској
парцели.  Пошто  на  соларној   електрани  „Грљан“  неће  бити  стално  запошљених
лица, већ ћe сe долазити по потреби, унутар границе Урбанистичког пројекта, на кп.
бр. 2575  КО Грљан обезбеђено је једно паркинг место (1ПM).

2.7.6.   Проценат зелених површина

Зелене површине заузимају неизграђени део парцеле  у површини од
П=39.077,00m 2, односно 90,35%, а не мање од  30%.
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2.8. НАЧИН УРЕЂЕЊА СЛОБОДНИХ И НЕИЗГРАЂЕНИХ
ПОВРШИНА

Слободне и неизграђене површине биће уређене према пројекту  партерног
уређења, који ће се израдити по изградњи објекта.

Око преметне локације предвиђа се ограђивање транспарентом оградом без
парапета висине 2,2m.

2.9. НАЧИН ПРИКЉУЧЕЊА НА ИНФРАСТРУКТУРНУ МРЕЖУ

2.9.1.  Саобраћајна инфраструктура

        Приступни пут објекату соларне електеане „Грљан“ је катастарски пут кп. бр.
12668/1 КО  Грљан,  који  повезује  предметне  катастарке  парцеле  КО  Грљан са
магистралним путем Зајечар – Књажевац – Ниш. 

У оквиру границе Урбанистичког пројекта изградиће се колски прилаз,који је
уједно  и  противпожарни  пут,  са  подлогом  од  ризле  и  плато  испод  и  испред
разводног постројења(РП).  Графички прилог 03.  Приказ  саобраћајне и комуналне
инфраструктуре са прикључцима на спољну мрежу.
 

2.9.2.  Електроенергетска инфраструктура

 Према подацима  опостојећим  електроенергетским  објектима издатих од
стране  ОДС  „ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА““  ДОО  Београд,  огранак  ЕД Зајечар, број
8.У.1.0.0-Д-10.08-192209/3-2017 од 11.08.2017.г.,:

Преко предметних катастерских парцела прелази надземни далековод 35 kV
Грљан – ТС 35/10 kV Лубница изведен на армирано – бетонским стубовима и Ал/ч
проводницима  95/15  mm2.  Чланом  218.  Закона  о  енергетици  (''Сл.  Лист  РЈ''  бр.
145/14) дефинисан је заштитни појас за надземне електроенергетске водове, са обе
стране вода од крајњег фазног проводника, за напонски ниво 1 kV до 35 kV, за голе
проводнике  10m.  Потребно  је  приликом  пројектовања  и  изградње  планираних
објеката на предметним парцелама испоштовати одредбе Правилника о техничким
нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона
од 1 kV до 400 kV (''Сл. Лист СФРЈ'' бр. 65/1988 и ''Сл. Лист СРЈ'' бр. 18/1992)   

Изградња предметног објекта мора бити изведена према наведеним условима
ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА““ ДОО Београд, огранак ЕД Зајечар.

Према условима за пројектовање  и  прикључење објекта  за  производњу
електричне  енергије  соларна  електрана  „Грљан“ на дистрибутивни систем
електричне енергије (ДСЕЕ)  издатих од стране ОДС „ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА““ ДОО
Београд,  огранак  ЕД Ниш, број Д.10.01-230791/2-17 од 11.10.2017.г.,  издају  се
следећи улови:

1. Основни технички подаци о електрани и намени објекта
- Планирана одобрена снага електране: 500kW.
- Број инвертора у електрани: 1.
- Технички подаци инвертора: активна снага: 500kW; назначени напон: 0,4kV;

назначени фактор снаге: >0,99.
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- Начин рада: Електрана ради паралелно са ДСЕЕ са предајом електричне
енергије.

- Намена објекта: Постројење за производњу електричне енергије.
2. Начин прикључења и технички опис прикључка
- Врста прикључка: индивидуални.
- Карактер прикључка: трајни.
-  Место  прикљчка  електране  на  ДСЕЕ:  водно  –  мерна  35kV  ћелија  у

разводном постројењу (у даљем тексту: РП)  35kV.
-  Место  везивања  прикључка  на  ДСЕЕ:  надземни  35kV  вод  ТС  35/10kV

„Лубница“ -  ТС 35/10kV „Грљан“.
-  Прикључење  електране  а  ДСЕЕ  је  трофазно  са  симетричним  системом

напона синусноидног облика.
- Називни напон мреже на месту прикључења на ДСЕЕ је Un=35kV.
- Називна фрекфренција у ДСЕЕ је ƒn=50Hz.
-  Опис прикључка до места прикључка –  за  смештај  новопројектованог РП

35kV потребно је изградити грађевински објекта у близини стуба на кп.бр. 2557 КО
Грљан, димензија потребних за смештај четири  35kV  ћелије. За прикључење РП
35kV  по приципу „улаз – излаз“ на ДСЕЕ потребно је: извршити пресецање ДВ 35kV
„Лубница – Грљан“ на постојећем стубу у траси ДВ који се налази на кп. бр. 2557 КО
Грљан;  са  постојећег  стуба  положити  каблове  35kV,  тип  и  пресек  ХНЕ49-А
2х3(1х50)mm2 до новоизграђеног РП 35kV; прикључење електране у водно – мерној
35kV  ћелији  (ВМел)  у  РП 35kV  извести   35kV  водом пројектованим у складу са
важећим правилима и  прописима за  ту  врсту  Еео,  а  врста,  тип  и  пресек  према
избору овлашћеног пројектанта али не слабијих карактеристика од АИЧ3х50mm2. За
смештај  новопројектованог РП 35kV  потребно је  изградити грађевински објекат у
близини стуба на кп.бр. 2557 КО Грљан, димензија потребних за смештај пет 35kV
ћелија, у следећем распореду Вдсее1 – Вдсее2 – С – ВМел1 – СП. У ОМП се уграђује
даљинска  станица,  за  смештај  те  даљинске  станице  потребно  је  предвидети
простор  димензија  600х600х1950mm.  Расклопна  опрема  у  ћелијама  новог  35kV
постројења у ОМП треба да буде у складу са концепцијом ОДС, расклапни апарати
треба да буду даљински управљиви.  Напајање опреме у ОПМ је  предвиђено  са
напонских  мерних  трансформатора  који  ће  бити  уграђени  у  доводно  –  одводну
ћелију  „испод“  мерне  ћелије.  Изградња  електроенергетских  објеката  у  ДСЕЕ  до
места прикључка електране на ДСЕЕ, опремање ОМП и опремање мерног места у
искључивој је адлежности ОДС.

- Опис мерног места: На месту пррикључења електране на ДСЕЕ уграђује се
мерни уређај за обрачунско мерење предате и преузете електриче енергије између
предметне електране и ДСЕЕ, који се смешта у орман мерног места и повезује се са
мерним  трансформаторима  у  доводно  -  мерној   35kV  ћелији.  Наведени  орман
мерног места се монтира на зид.

3. Основни технички подаци о ДСЕЕ на месту прикључења
-  Стварна  струја  трогфазног  кратког  споја  са  стране  ДСЕЕ  на  месту

прикључења електране на ДСЕЕ, у субтранзијентном приоду је  Iks=2,093kA,  однос
R/X=0,4218.

- Електроенергетска опрема у ДСЕЕ на 35kV  напону је димензионисана на
дозвољену струју трофазног кратког споја 12,5kА.

-  Неутрална  тачка  мреже   35kV  напона  је  уземљена  преко  нискоомске
импеданске само у ТС 110/35kV/kV.

-  Вредност  струје  једнофазног  земљоспоја  у   уземљеним  мрежама   35kV
напона је ограничена на вредност 300А.
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- Основна заштита  35kV водова у ДСЕЕ изводи се као: краткоспојна заштита
са  тренутним  деловањем,  прекострујна  заштита  са  временским  затезањем,
земљоспојна.

- Појава кратих спојева и осталих кварова у ДСЕЕ је стохастичке природе и
њихов број се не може предвидети.

- УДСЕЕ се примењује аутоматска регулација напона применом регулационе
преклопке са кораком од 1,6% од називног напона  Un која има за циљ да одржи
вредност напона у границама +/- 10% називног напона Un.

-  За заштиту електроенергетског сиситема од хаварија и др. непредвиђених
поремећаја,  у  ДСЕЕ  се  примењуј  мера  ограничења  потрошње  помоћу  напонске
редукције снижењем напона за 5% од називног напона Un.

-  Заштита  од  пренапона  у  35kV  мрежи  се  изводи  применом  одводниика
пренапона, при чему је мрежа пројектована тако да је задовољен стадард степена
изолације LI170AC70.

4. Општи технички услови које треба да задовољи орман у електрани:
-Електрана се пројектује и изводи у складу са важећим техничким прописима

и стандардима, као и Правилима о раду дистрибутивног система.
-  Струја  (снага)  трофазног  кратког  споја  меродавна  за  димензионисање

опреме на 35kV напону износи  12,5kА (750MVA),
-  Максимална  снага  којом  се  предаје  енергија  у  ДСЕЕ  износи  500kW,

максимална снага са којом се преузима енергија из ДСЕЕ-а износи 0,6kW.
-  Инсталације  и  уређаји  у  електрани  морају  бити  прилагођени  стандарду

SRPS EN 50160.
-  У  електрани  обезбедити  регулацију  напона  на  излазу  енергетског

претварача.
- За прикључење и безбедан паралелан рад електране са ДСЕЕ, електрана

мора  да  задовољи  6  основних  критеријума:  критеријум  максимално  дозвољене
снаге генератора у електрани, критеријум дозвољених вредности у стационарном
режиму,  критеријум  трајно  дозвољених  вредности  струја  елемената  ДСЕЕ,
критеријум  фликера,  критеријум  дозвољених  струја  виших  хармоника  и
интерхармоника, ктиеријум снаге кратког споја.

- У доводно – одводној ћелији 35kV разводног постројења електране, у коју се
везује  вод  електране,  уграђује  се  спојни  прекидач,  који  се  користи  за  спајање
електране  са  ДСЕЕ,  аутоматско  одвајање  електране  од  ДСЕЕ  због  кварова  и
поремећаја у ДСЕЕ деловањем системске заштите или заштите вода и одвајање
електране од ДСЕЕ због извођења радова, ремонта, итд.

-   У  ћелији  35kV  разводног  постројења  електране,  у  коју  се  везује  вод
електране,  потребно  је  обезбедити  механизам за  поуздано  и  сигурно  уземљење
вода.

5. Технички услови за реализацију прикључења електране на ДСЕЕ – обавезе
које су у надлежности странке:

-  Електрана  се  повезује  на  ДСЕЕ  преко  једног  трофазног  вода  који  се
димензионише  и  изводи  према  називном  напону  мреже  и  планираној  одобреној
снази електране.

- Странка је у обавези да обезбеди вод од места прикључења електране на
ДСЕЕ  до  водне  ћелије  у  разводном  постројењу  електране  –  вод  према  избору
одговорног пројектанта, минимално АИЧе 3х50mm2

- Странка је у обавези да обезбеди 35kV разводно постројење електране на
погодном месту, које садржи доводно – одводну ћелију са спојним прекидачем за
везивање вода.

 У  доводно  –  одводној  ћелији  вода,  потребно  је  уградити  следећу
опрему:прекидач – спојни прекидач, мерне трансформаторе, опрему  која омогућава
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даљински надзор и комуникацију,  у надлежној ПДЦ Зајечар, и која комуницира са
даљинском станицом на месту прикључења на ДСЕЕ по протоколу IEC 60870-5-101
или  IEC 60870-5-104 коришћењем фибероптичког кабла.

-  Положити  фибероптички  кабл  са  минимално  16  мономодних  влакана  од
35kV разводног постројења електране од ОМП.

6.  Услови  које  треба  да  задовоње  заштитини  и  остали  уређаји  намењени
контроли укључења и искључења електране са ДСЕЕ:

-  За  заштиту  генератора  и  елемената  расклопне  апаратуре  електране  од
могућих хаварија и оштећења услед кварова и поремећаја у ДСЕЕ примењују се две
заштите: системска заштита и заштита вода.

- Системска заштита се састоји од: напонске заштите, фрекфентне заштите.
- Заштита  35kV вода: заштита вода са стране ДСЕЕ ће бити обезбеђена из

РП  35kV и заштита вода која се уграђује на страни електране.
-  Уградња  одговарајућих  заштитних  и  др.  техниичких  уређаја  у  објекту

електране,  теба  обезбедити  да  се  прикључење  електране  на  ДСЕЕ  на  спојном
прекидачу може извршити  само ако је  на свим фазним проводницима присутан
напон од ДСЕЕ.

- Није дозвољено острвско напајање дела ДСЕЕ из електране.
-  Забрањено  је  укључивање  електране  на  ДСЕЕ  ез  синхронизације,  за

синхронизацију генератота на ДСЕЕ котисти се генераторски прекидач.
- Пројектом треба предвидети блокаду укључења споног прекидача у случају

да је пол  са стране елктране под напоном.
-  У  случају  нестанка  помоћног  напона  за  напајање  заштитних  уређаја  и

струјних  кругова  комади  расклопних  апарата  у  електрани,  треба  предвидети
аутоматско искључење електране.

-  У  електрани  се  користе  микропроцесорски  заштитни  уређаји,  ако  и
самостални  релеји  или  у  оквиру  система  интегрисане  заштите  и  управљања
електраном.

- У електрани је потребно предвидети заштиту од унутрашњих кварова која ће
у случају утрашњег квара одвојити електрану, или део електране, од ДСЕЕ уциљу
обезбеђења селективне заштите средњенапонских извода и очувања континуираног
рада осталих корисника ДСЕЕ у случају квара у електрани.

-  Странка  има  искључиво  одговорност  у  погледу  припреме  одговарајућих
заштитних  уређаја  који  ће  обезбедити  да  догађаји  као  што  су:  испади,  кратки
спојеви, земљоспојеви, несиметрије напона и др. поремећаји у ДСЕЕ не проузрокују
штетно деловање на уређаје и опрему у електрани.

7. Додатни услови за прикључење на ДСЕЕ:
-  Да  би  се  објекат  електране  могао  прикључити  на  ДСЕЕ  неопходно  је  :

прибавити  решење  о  одобрењу за  прикључење  електране  а  ДСЕЕ  у  складу  са
Законом о енергетици, испунити све условеиз одобења  за прикључење, закључити
и реализовати уговор о изградњи прикључка,  изградити прикључак,  да електрана
задовољава одредбе важећих правила о раду дистрибутивног система и осталих
законских и других прописа, доставити су неопходну документацију за прикључење
електране (употребну дозволу, односно акт којим се одобрава пуштање електране у
пробни  рад,  уговор  о  снабдевању  електричном  еергијом,  доказ  да  су  за  место
примопредаје  регулисани  приступ  систему и  балансна  одговорност),  да  од  ОДС
спроведе  функционално  испитивање  којим се  доказује  да  електрана  и  објекти  у
функцији прикључења електране испуњавају услове дефинисане правилима о раду
дистрибутивног система и осталим законским и др. прописима.

- Неопходно је да сви власници парцела, ОДС и странка регулишу имовинско
правне односе за изградњу и приступ електроенергетским објектима и опреми ради
њихове изградње и одржавања.
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-  Пре прикључења електране на ДСЕЕ потеребно је  доставити извештај  о
типском, комадном и пријемном испитивању опреме која се уграђује у електрани и
до  места  прикључења  електране  на  ДСЕЕ,  прибављене  од  произвођача,  који
потврђују  да  технички  параметри  електране  одговарају  подацима  наведеним  у
Захтеву  за  решење,  одредбама  решења,  одредбама  правилника  о  раду
дистрибутивног система, прописима и стадардима из одговарајућих области.   

Изградња предметног објекта мора бити изведена према наведеним условима ЕПС
ДИСТРИБУЦИЈА ДОО Београд, огранак ЕД Ниш.

2.9.3. Телекомуникациона инфраструктрура

На основу издатих података о постојећем стању телекомуникационе мреже и
техничких услова за прикључење на телекомуникациону мреже од стране “Телеком
Србија”, регија Ниш,  извршна јединица Зајечар, бр. 7140-270011/2 од 04.08.2017.г.,
дати су следећи услови - извод:

„На  поменутим  катастарким  парцелама  не  постоје  подземни
телекомуникациони каблови.“

Детаљнији  услови  дати  су  у  условима  Телекома  Србије  који  се  налазе  у
документацији овог Урбаистичког пројекта.

Изградња предметног објекта не захтева телекомуникациону инсталацију. 

2.9.4. Водоводна и канализациона инфраструктура

На основу Услова за израду  урбанистичког  пројекта  од стране јавног
комуналног предузећа  ЈКП „Водовод“ Зајечар бр. 1915 од 21.07.2017.г, одређени су
следећи услови:

Парцеле кп.  бр. 2194, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2574 и 2575
КО Грљан, град Зајечар, на којима се планира изградња соларне електране снаге
500kWA,  за  које  је  издата  Информација  о  локацији  IV/03  број  353-45/2017  од
10.07.2017. год. нису у близини изграђене водоводне и канализационе мреже.

ЈКП ''Водовод''  Зајечар  нема у  плану ширење водоводне  и  канализационе
мреже.

Парцеле  у  обухвату  урбанистичког пројекта  није  потребно  комунално
опремати.  Систем урављања је  конципиран тако да омогућава аутоматски  рад и
даљинско  управљање  и  надзор,  соларне електране  без  сталног  присуства
запошљених.  У  складу  с  тим,  у  раду  соларне  електране  неће  бити  потребе  за
пијаћом и техничком водом, а самим тим ни за  санитарим чвором  и евакуацијом
загађених санитарних вода.

Атмосферске  воде  са  крова  разводног  постројења(РП) ће  се  олучним
системом упућивати на слободне зелене површине ван објекта.

2.10. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

На основу решења бр. 020-1656/3 од 22.02.2017.  године издатог од стране
Завода  за  заштиту природе Србије,  Канцеларија  у  Нишу,  Вожда  Карађорђа  14/II
утврђено је да се предметни простор не налази унутар заштићеног подручја за које
је спроведен или покренут поступак заштите, не налази се у просторном обухвату
еколошке  мреже  нити  у  простору евидентираног  природног  добра.  Сходно  томе,
издају се следећи услови заштите природе:
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1. изградња соларне електране може се извршити само на кп.  бр. 2194, 2556,
2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2574 и 2575 КО Грљан, Град Зајечар;

2. пре изградње предметног објекта инвеститор је у обавези да реши имовинско
– правне односе за наведене парцеле;

3. сачувати  и  унапредити  постојеће  фрагменте  зелених површина,  уклањање
вегетације свести на меру неопходну за инсталирање техничко-технолошких
параметара неопходних за функционисање мале соларне електране;

4. уколико  је   неопходно  извршити  уклањање  дрвенасте  вегетације,  иста  се
може уклонити под условима надлежних за коришћење шумарских ресурса
(ЈП ''Србија шуме'');

5. предвидети  потпуно  инфраструктурно  опремање  предметне  локације  по
еколошким стандардима којим се спречавају негативни утицаји на природу;

6. планирати  мере  којима  се  забрањује  извођење  радова  који  могу  угрозити
стабилност терена, изазвати инжењерскогеолошке процесе, односно процесе
ерозије  терена под нагибом.  У случају да приликом извођења грађевинких
радова,  као  и  приликом експлоатације  соларне  електране,  дође  до  појаве
ерозије  земљишта  са  околних  падина  инвеститор  је  у  обавези  да  хитно
предузме одговарајуће антиерозивне мере;

7. дозвољено је  користити геолошки грађевински материјал из ископа,  засека
или усека;

8. током  извођења  грађевинских  радова  максимално  користити  постојеће
саобраћајнице,  које  након  завршетка  радова  морају  бити  саниране  од
последица транспорта и враћене у првобитно стање, односно стање блиско
претходном; 

9. након  окончања  свих  грађевинских  радова  обавезно  санирати  све
деградиране  површине  (планирање  земљишта,  затрављивање  и  сл.)  и
уклонити све вишкове грађевинског материјала, опреме, машина и др;   

10. уколико  се  током  радова  наиђе  на  геолошко-палеонтолошке  или
минералошкопетролашке објекте, за које се претпоставља да имају својство
природног добра, извођач радова је дужан да у року од осам дана обавести
Министарство заштите животне средине, односно предузме све мере како се
природно добро не би оштетило до доласка овлашћеног лица.

2.11. МЕРЕ ЗАШТИТЕ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ И ПРИРОДНИХ
ДОБАРА

Извод из ПП-а територије града Зајечара::
„Статус  подручја  обавезује  на  поштоваање  Закона  о  заштити  природе

посебно чл. 57. и Закона о заштити животне средине, којима се прецизира да се све
мере уређења простора у природним добрима могу вршити искључиво у складу са
утврђеним мерама заштите, прописане уредбама и Решењима о заштити као и  уз
законске  регулативе.  Сва  заштићена  природна  добра  задржавају  свој  статус
заштите, функције, начина управљања и стварања.

Према Закону о културним добрима непокретна културна добра су споменици
културе,  просторне  културно  –  историјске  целине,  археолошка  налазишта  и
знаменита места, која се утврђују и проглашавају одлукама и решењима надлежних
органа  и  штите  се  одредбама поменутог  Закона.  До  израде  посебних услова  за
појединачне објекте важе даљи општи услови заштите за сва евидентирана добра.“

Извод из  Решења Завода за  заштиту природе Србије  03  бр.  020-104/3  од
24.06.2016.г. „Предметни простор се не налази унутар заштићеног подручја за које је
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спроведен  или  покренут  поступак  заштите  није  на  простору  евидентираних
природних добара“

На  предметној  локацији  не  постоје  заштићена  непокретна  културна  и
природна добра.

2.12. МЕРЕ И ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА

На основу Мишљења издатог од Министарства  унутрашњих  послова
Републике Србије, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у
Зајечару,  09/12/2 бр.  217-1-258/17 од 24.10.2017.г  и  09/12/2 бр.  217-1-284/17 од
14.11.2017.г.,  при изради планских докумената, поред услова прописаних законом
који уређује област градње и уређење простора, потребно је да плански документ
садржи: 

- Изворишта снабдевања водом и капацитет градске водоводне мреже који
обезбеђује довољно количине воде за гашење пожара;

- Удаљеност зона предвиђених за стамбене и објекте јавне намене и зона
предвиђених за индустријске објекте и објекте специјалне намене;

- Приступне  путеве  и  пролазе  за  ватроогасна  возила  до  објекта,  где  је
потребно да минимална ширина приступне саобраћајнице за једносмерно
кретање возила буде 3,5m;

- Безбедносне појасеве између објеката којима се спречава ширење пожара
и експлозије, сигурносне удаљености између објеката или њихово пожарно
одвајње;

- Могућност евакуације и спасавања људи.
- У погледу неопходности извођења хидрантске мреже за гашење пожара, у

складу са одредбама Закона о заштити од пожара („Сл. Гласник РС“, бр.
111/09 и бр. 20/2015) и одрадбама правилника о техничком нормативимаза
хидрантску мрежу за гашење пожара (Сл. Лист СФРЈ“ бр. 30/91), у скалду
са проценом опасности од пожара у пројектној документацији утврдиће се
захтеви  у  погледу  мера  заштите  од  пожара  за  извођење
инсталацијапотребним за гашење пожара, односно биће утврђени услови
извођења хидранске мреже.

- Приступни  пут  за  ватрогасна  возила  је  део  јавног  пута  или  посебна
саобраћајница  којиом  се  прилази  објекту,  а  којој   најудаљенија  тачка
коловоза  није  даља од 25m који  мора испунити  услове  за  једносмерно
кретање возила буде 3,5m, а карактеристике пута морају испунити услове
везе за укупну масу возила, масе опреме и средстава за гашење пожара,
без  обзира  на  врсту  подлоге  (земљани  пут,  туцаник,  …),  у  складу  са
одредбама Закона о заштити од пожара („Сл. Гласник РС“, бр. 111/09 и бр.
20/2015) и одрадбама правилника о техничком нормативима за приступне
путеве,  окретнице  и  уређење  платоа  за  ватрогасна  возила  у  близини
објекта повећаног ризика од пожара пожара (Сл. Гласник РС“ бр. 8/95)“

 Постојећа  приступни  путеви задовољавају услов  у  погледу  доступности
возила  за  гашење пожара,  као  и  евакуацију  и  спасавање  људи  у  аксцидентним
ситуацијама. 
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2.13. ТЕХНИЧКИ ОПИС ОБЈЕКТА

Извод из Идејног решења за изградњу соларне електране „Грљан“ у Грљану,
израђеног од стране пројектне организације Netinvest d.o.o. Београд:

Систем  производи  електричну енергију  из  поља фотонапонских колектора.
Сваки редно везани сегмент фотонапонског поља се засебним кабловима повезује
преко осигурача на сабирницу са које се систем напајања повезује на инверторску
јединицу, где се у оквиру сабирног поља  фотонапонског колектора обавља заштита
система и даје могућност појединачног раздвајања грана од остатка система. 

Инвертор има улогу конверзије једносмерне струје и напона, коју производи
фотонапонски панел у наизменични напон који је погодан за пренос и повезивање са
дистрибутивном мрежом.

Трансформатор  у  склопу  соларне  електране  претвара  напонски  ниво  на
излазу  из  инвертора  у  напонски  ниво  којим  се  даље  произведена  електрична
енергија пласира у електроенергетску мрежу.

Димензионисање снаге извора напајања
Снага  поља  ФН  колектора  се  одређује  на  основу  захтева  инвеститора

односно расположиве површине на коју је могуће поставити ФН колекторе,  као и
дозвољеног  капацитета  који  је  могуће  инсталирати  (ограничења  преносног
капацитета мреже). Приликом пројектовања система, нагиб фотонапонских панела
се  повећава  у  односу  на  нагиб  под  којим  би  фотонапонски  панели  имали
максималну производност. Нагиб је већи јер је неопходно да се у зимском периоду
када је сунце ниже на хоризонту угао сунчевих зрака максимално приближи углу од
90˚ у односу  на површину фотонапонског панела.

СЕ Грљан има инсталисану снагу од 500  kWp.  Предложено је  коришћење
Yingli  Solar ФН  панела  појединачне  снаге  265W.  Укупан  број  панела  који  се
инсталира у електрани је 1898. Панели се међусобно редно повезују у стрингове, а
затим се стрингови паралелно повезују у модуле електране, који се повезују на ДЦ
улазе у инверторску јединицу.

Потконструкција електране
Панели се уграђују на алуминијумску или ПВЦ подконструкцију која обезбеђује

одговарајући  нагиб од  20°. Ова подконструкција се дефинише у грађевинском делу
пројекта.  

Систем подконструкције је релативно једноставан и базира се на што мањој
количини материјала и профила, што једноставнијој инсталацији и што дужем веку
трајања. Због наведеног,  систем монтаже се базира на постављању вертикалних
профила  који  носе  хоризонталне  профиле  за  које  се  фиксирају  фотонапонски
панели.

Потконструкција  такође  обезбеђује  несмањену  производњу  електране  у
зимским периодима услед снежних падавина и прекривања ФН колектора. Да би се
ово  спречило  предложени  систем  предвиђа  постављање  панела  у  оптималном
нагибу  како  би  се  максимално  смањила  количина  снега  који  се  задржава  на
панелима, и на адекватној  носећој  конструкцији  која  издиже ФН колекторе изнад
просечне висине снежног покривача. Тиме се спречава прављење снежних наноса
на самој ефективној површини панела и избегава њено заклањање снегом који се
нагомилао на тлу. 

Овим  решењем  знатно  се  смањује  ризик  од  испада  система  у  зимском
периоду.
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Заштита од пренапона и кратког споја
Сабирно и разводно поље, поред осталог, у себи интегришу:

• Осигурање од пренапона (атмосферска пражњења)
• Осигурање од струја кратког споја
• Индивидуалне растављачке јединице
• Сабирне/разводне системе

Инвертор –ABB PVS800-57-500kW
Предвиђено је  коришћење соларног инвертора  произвођача АВВ из  серије

PVS800. Ови инвертори су централног типа (комплетна СЕ и сви ФН колектори се
повезују директно на инвертор).  Инвертор је и  „grid tie“ типа, односно погодан за
повезивање на дистибутивну мрежу. У случају испада мреже, аутоматски искључује
производњу електричне  енергије  и  на  тај  начин штити  комплетан  систем СЕ од
хаварије и испада.

ABB  PVS800  инвертор  користи  МРРТ  (Maximum  Power  Point  Tracker)
технологију која омогућава максималну производност СЕ. 

Снага инвертора је одређена према улазној максималној снази СЕ на 500 kW.
Инвертор подржава до 16 улазних ДЦ портова на које се прикључују стрингови ФН
колектора. Овај инверторски систем такође интегрише:
• Мерну групу – мере се и, на адекватан начин, приказују кључни параметри система
(улазни  напон  и  струја,  напон и  струја  акумулаторске  батерије  и  напон  и  струја
потрошача). 
• Систем комуникације, слања података о раду система и даљинског управљања. 
•  Систем  контроле  садржи  –  комплетну  заштиту  АЦ  и  ДЦ  стране  (пренапонску
заштиту,  Заштита  од  кратког  споја  оптерећења  и  модула,  Заштита  од
преоптерећења, и сл.) 

Разводно постројење
За  потребе  прикључења  узима  се  да  ће  се  електрана  прикључити  на  РП

10/0,4kV/kV,  осим  уколико  након  аплицирања  за  техничке  услове  инвеститор  не
добије другачије захтеве.

Процењена производња електране током године

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

Predviđena proizvodnja [kWh]

Proizvedena energija
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2.14.  ЕТАПНО  -  ФАЗНО  РЕШЕЊЕ ПРИВОЂЕЊА ПРОСТОРА
НАМЕНИ

Прва етапа је добијање локацијских  услова  и  грађевинске дозволе за
изградњу соларне електране „Грљан“ у Грљану.

Друга етапа је  изградња соларне  електране  „Грљан“  у  Грљану  према
грађевинској дозволи.

Трећа етапа је уређење неизграђеног дела грађевинске парцеле.

2.15. УСЛОВИ И МЕРЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

Овим урбанистичким пројектом стварају се услови за добијање Локацијских
услова  на  основу  којих  ће  се  израдити  пројектна  документација  за  добијање
Грађевинске дозволе за изградњу соларне електране „Грљан“,  на кп.  бр.  2193,
2194,  2556,  2557,  2558,  2559,  2560,  261,  2562,  2574 и 2575  КО Грљан, насеље
Грљан,град  Зајечар. Наредна  фаза  је  добијање  грађевинске  дозволе, затим
изградиња објекта соларне  електране  „Грљан“ Последња  фаза односи  се  на
уређење преосталог дела парцеле и то  уређењем  паркинг простора и уређење
зелених површина.

  Новембар  2017.г..
    Одговорни урбаниста,

_______________________
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3. ГРАФИЧКИ ДЕО



Novine

Граница урбанистичког пројекта

01029/17/УП УП
датум:број пројекта: размера: број цртежа:

Зоран Јовановић
дипл. инж. арх.

назив прилога:

P=1:1000
шифра пројекта:

потпис:

Одговорни урбаниста:

ИНВЕСТИТОР:
                  Митровић Топлица,

       ул. Шљиварски пут  бр. 20, Зајечар

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
ЗА КП. БР. 2194, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561,

2562, 2574 И 2575 КО ГРЉАН У ГРЉАНУ
-ИЗГРАДЊА СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ СНАГЕ 500 kW

Сарадници:

Новембар,
2017

ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА СА ГРАНИЦОМ
ОБУХВАТА

P = 1 : 1000



Novine

Граница урбанистичког пројекта
Регулациона линија
Грађевинска линија

214

210

204

192

96

Стуб ДСЕЕ35кV

РП

Локација РП 35кV

Пројектовано разводно постројењеП+0  П=32,00m²
- нова градња

Пројектована локација фотонапонских панела П=2.787,00m²
- нова градња

Координате грађевинских линија

029/17/УП УП
датум:број пројекта: размера: број цртежа:

Зоран Јовановић
дипл. инж. арх.

назив прилога:

P=1:1000
шифра пројекта:

потпис:

Одговорни урбаниста:

ИНВЕСТИТОР:
                  Митровић Топлица,

       ул. Шљиварски пут  бр. 20, Зајечар

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
ЗА КП. БР. 2194, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561,

2562, 2574 И 2575 КО ГРЉАН У ГРЉАНУ
-ИЗГРАДЊА СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ СНАГЕ 500 kW

Сарадници:

02Новембар,
2017

РЕГУЛАЦИОНО НИВЕЛАЦИОНО РЕШЕЊЕ

P = 1 : 1000



Novine

Регулациона линија
Грађевинска линија

214

210

204

192

96

Стуб ДСЕЕ35кV

РП

Локација РП 35кV

Пројектовано разводно постројењеП+0  П=32,00m²
- нова градња

Пројектована локација фотонапонских панела П=2.787,00m²
- нова градња

50

Зелене површине

Колско-пешачке стазе (1ПМ) од тврдог земљаног застора

Електро мрежа
Постојећи стуб ДСЕЕ прикључак на дистрибутивну
електро мрежу

Граница урбанистичког пројекта

029/17/УП УП
датум:број пројекта: размера: број цртежа:

Зоран Јовановић
дипл. инж. арх.

назив прилога:

P=1:1000
шифра пројекта:

потпис:

Одговорни урбаниста:

ИНВЕСТИТОР:
                  Митровић Топлица,

       ул. Шљиварски пут  бр. 20, Зајечар

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
ЗА КП. БР. 2194, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561,

2562, 2574 И 2575 КО ГРЉАН У ГРЉАНУ
-ИЗГРАДЊА СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ СНАГЕ 500 kW

Сарадници:

03Новембар,
2017

ПРИКАЗ САОБРАЋАЈА И КОМУНАЛНЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ СА ПРИКЉУЧЦИМА

НА СПОЉНУ МРЕЖУ

P = 1 : 1000



Novine

Регулациона линија
Грађевинска линија

214

210

204

192

96

Стуб ДСЕЕ35кV

РП

Локација РП 35кV

Пројектовано разводно постројењеП+0  П=32,00m²
- нова градња

Пројектована локација фотонапонских панела П=2.787,00m²
- нова градња

50

Зелене површине

Колско-пешачке стазе (1ПМ) од тврдог земљаног застора

Граница урбанистичког пројекта

029/17/УП УП
датум:број пројекта: размера: број цртежа:

Зоран Јовановић
дипл. инж. арх.

назив прилога:

P=1:1000
шифра пројекта:

потпис:

Одговорни урбаниста:

ИНВЕСТИТОР:
                  Митровић Топлица,

       ул. Шљиварски пут  бр. 20, Зајечар

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
ЗА КП. БР. 2194, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561,

2562, 2574 И 2575 КО ГРЉАН У ГРЉАНУ
-ИЗГРАДЊА СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ СНАГЕ 500 kW

Сарадници:

04Новембар,
2017

ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ

P = 1 : 1000



SD
B

ФОТОНАПОНСКИ ПАНЕЛИ
1662x997x42mm

КАНАЛИЦЕ ЗА КАБЛОВЕ  50x50mm

СТАНДАРД ПЛУС АЛУ ПРОФИЛ
70x70mm

Г-ПРОФИЛ
120x60x5mm

Г-ПРОФИЛ
40x40x3mm

П - ПРОФИЛ 120
25-60-120-60-25x4mm

П-ПРОФИЛ 120
25-60-120-60-25x4mm

П-ПРОФИЛ 120
25-60-120-60-25x4mm

Г-ПРОФИЛ
40x40x3mm

Г-ПРОФИЛ
120x60x5mmФОТОНАПОНСКИ ПАНЕЛИ

1662x997x42mm

ОСНОВА

ИЗГЛЕД

ПОПРЕЧНИ ПРЕСЕК

Г-ПРОФИЛ
120x60x5mmГ-ПРОФИЛ

40x40x3mm

"НЕТИНВЕСТ " д.о.о.
Теразије  12/V - 11000 Београд, Србија

Датум:

ИНВЕСТИТОР :

ПРОЈЕКАТ :
Пројектант
 сарадник:

Одговорни
пројектант: Фаза: ИП Размера 1:50Број цртежа:

Назив цртежа:

Владимир Новаковић , дипл.инж.арх

ТИПСКИ МОДУЛ НОСЕЋЕ
ПОДКОНСТРУКЦИЈЕ СА

ФОТОНАПОНСКИМ ПАНЕЛИМА

Licenca softvera Autodesk AutoCAD LT 2014 Comercial New SLM br. 377-88080163, izdata 25.04.2013. od strane TopoGIS doo Beograd - Autodesk Silver Partner

4. Jedinica za daljinsko upravljanje (RTU) 

1. Telekomunikacioni rek orman (PATCH PANEL)
2. 35kV Razvodno postrojenje

LEGENDA

3. GRO 0,4kV

+H01

+H022

XHE 49-A 3x(1x50)mm
NA NADZEMNI DALEKOVOD 35 kV

2

 TS 35/10 kV/kV “LUBNICA” -  TS 35/10 kV/kV “GRLJAN”

XHE 49-A 3x(1x50)mm
NA NADZEMNI DALEKOVOD 35 kV

2

 TS 35/10 kV/kV “LUBNICA” -  TS 35/10 kV/kV “GRLJAN”

XHE 49-A 2x3x(1x50)mm
DOVOD SA SE "GRLJAN"

2

3

1

4

Пројектна
организација :

Инвеститор:

Назив
пројекта:

Врста техничке
документације :

Назив
цртежа:

Број пројекта:
РR/ЕPS-VPK/

4 - Пројекат електроенергетских
инсталација

Диспозиција опреме у разводном
постројењу 35 kV "Грљан"

ЕПС Дистрибуција
Огранак Електродистрибуција Зајечар

Oдговорни
пројектант:

мр Ивица Миловановић
дипл.инж.ел.

Име и презиме Потпис:Број лиценце :

Разводно постројење 35 kV "Грљан"Назив
објекта:

ИЗГРАДЊА РАЗВОДНОГ ПОСТРОЈЕЊА 35  kV "ГРЉАН"
ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ СЕ "ГРЉАН"

Размера:
1:100

Регистрациони број
цртежа: Е-0 3

Датум:
11.2017

Ознака и назив
дела пројекта :

ИДР - Идејно решење

351 E 460 07

Пројектант: мр Ивица Миловановић
дипл.инж.ел. 351 E 460 07

дипл. инж. ел.
351 Е460 07

Пројектна
организација:

Инвеститор:

Назив
пројекта:

Врста техничке
документације:

Назив
цртежа:

Број пројекта:
РR/ЕPS-VPK/

4 - Пројекат електроенергетских
инсталација

Попречни пресек кабловског рова

ЕПС Дистрибуција
Огранак Електродистрибуција Зајечар

Oдговорни
пројектант:

мр Ивица Миловановић
дипл.инж.ел.

Име и презиме Потпис:Број лиценце:

Разводно постројење 35  kV "Грљан"Назив
објекта:

ИЗГРАДЊА РАЗВОДНОГ ПОСТРОЈЕЊА 35  kV "ГРЉАН"
ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ СЕ "ГРЉАН"

Размера:
1:200

Регистрациони број
цртежа: Е-04

Датум:
11.2017

Ознака и назив
дела пројекта :

ИДР - Идејно решење

351 E 460 07

Пројектант: мр Ивица Миловановић
дипл.инж.ел. 351 E 460 07

дипл. инж. ел.
351 Е460 07

05029/17/УП УП
датум:број пројекта: размера: број цртежа:

Зоран Јовановић
дипл. инж. арх.

назив прилога:

P=1:100
шифра пројекта:

потпис:

Одговорни урбаниста:

ИНВЕСТИТОР:
                  Митровић Топлица,

       ул. Шљиварски пут  бр. 20, Зајечар

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
ЗА КП. БР. 2194, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561,

2562, 2574 И 2575 КО ГРЉАН У ГРЉАНУ
-ИЗГРАДЊА СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ СНАГЕ 500 kW

Сарадници:

Новембар,
2017

ИДЕЈНА АРХИТЕКТОНСКЕ РЕШЕЊА
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