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I{AI{AK

CKYIIIIIT}IHA IPAIA IIAIIKA

- Ha ocHoBy qJIaHa 46. 3arona o norarHoj caMoyrrpaBr{ (,,Cn.ruacnzrc pC.,
6p.129/2007, 83/2014 - Ap.3aKoH , 101/2016 - ap ruoo, u +l-2ott) , ,rurru g4. craryra
rpa.ua r{aqxa (,,Cl.nucr lpala rfaqKa.. 6p.612019)

. fpaacro nehe rpaAa r{auxa, Ha ceAHr4rlr o4pxanoj 17. jyrr-2)lg. roArrHe, yrBpAr4no
Je

IIPEAJTOT
OAJIYKE O }I3PM[I fIJIAHA AETAJbHE PEIYJIAIII4JE 3A

PEKOHCTPYKIIIJY AAJIEKOBOAA 110 KV EP. 115/1 TC ,,KPAJbEBO 1* - TC
,,qAqAK 3" ( AEOHrIUA HA TEPIITOP}IJ}I IPAIA TIATIKA)

la flpeAnaxe Cryuumunkr [a4oHece

oAJryKy
o II3PAAII ITJIAHA AETAJbHE pEryJrArIlrJE 34 pEKOHCTpyKur4Jy

AAJIEKOBOAA 110 Kv EP. 115/1 TC ,,KPAJbEB0 l* - TC ,,qArrAK 3*
( AEOHI4IIA HA TEPI4TOPIIJI,I fpAAA qATIKA)

y reKcry xojz je AocraBJbeH o460pnzqaMa 3a ceAHr4rly crcynururHe.

I4snecrraoqlr Ha ceAHrrqu Cxynrurl4He cy Becna flrranrpnh, HaqeJrHlrK lpa4cxe ylpaBe
:a yp6aunsana.
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PETIYBJII4KA CPEI4JA
IPAtrCKA yfrPABA 3A yPEAHI43AM
rPMA qATIKA
Epoj : 350-2119-IV-2-01
08.07.2019. roAune
TIATIAK

i E QL Li""o

nPnMDEHc): '----d
!'Pe4 qAtlAK

['"' .j".-i'' r"\ )''ilPABA
nHcAPHhluA tlAqAr

TPAACKO BEhE rPAAA qAqKA

TIATIAK

IIPEXMBT: flocran;rame npeArrora oAJryKe:

Y upurory. aKTa AocraBJbaMo BaM npeAJror O4"rryre o rr3paAr.r

fl"rrana AerarbHe pery"rraquje 3a peKoncrpyrcqujy AarreKoBoAa 110 kV 6p. ll5ll
TC ooKpa.rreso 1" - TC torla.raK 3" (Aeonuqa Ha reprrropnju rpaAa rlaurca) pa4*t

AaJbef rrocTyrraH,a oAHocHo, paArr yrnpflrnarba rr AocTaBJbarra crcynrrrTrrHr.r
rpaAa Ha pa3MaTparbe rr AoHorrrerLe.

Ilpunor: - Haqpr oAJryKe.

- Peruerre o Herpr4cryrrarby crparerrrKoj upoqeuu yr'wgaja Ha xr4BorHy
cpeArrHy rrJraHa, 6poj 350-2120|9-IY-2-0I ot 03.07 .2019. roAr,rHe.

- 3arryuax Kouncnje 3a rrrraHoBe rpala r{aurca, 6poj 06-100/19-IV-2-01
ot08.07.2019. rorutre.

- Ipa$rauxr4 [pr4Jror.
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,4uu,y?nPaBHrrK
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  На основу члана 35 став 7. у вези са чланом 46 став 1. Закона о планирању и 

изградњи („Сл. гласник РС”, број 72/09, 81/09 - испр. 64/10 - одлука УС, 24/11, 

121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 

83/18, 31/19 и 37/19-др.закон) и члана 54 став 1. тачка 5) Статута града Чачка 

(„Службени лист града Чачка“ број 6/19), Скупштина града Чачка на седници 

одржаној дана _________ 2019. године, донела је 

 
 

ОДЛУКУ О ИЗРАДИ 

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

за реконструкцију далековода 110 kV бр. 115/1 ТС “Краљево 1” - ТС 

“Чачак 3” (деоница на територији града Чачка) 

 
 

Члан 1. 

 

 Приступа се изради Плана детаљне регулације за реконструкцију далековода 

110 kV бр. 115/1 ТС “Краљево 1” - ТС “Чачак 3” (деоница на територији града 

Чачка), у даљем тексту: План детаљне регулације. 

 

Члан 2. 

 

 Овом Одлуком утврђује се оквирна (прелиминарна) граница обухвата Плана 

детаљне регулације, а коначна граница ће се дефинисати у фази израде нацрта. 

 

 Оквирна граница обухвата Плана детаљне регулације дефинисана је 

заштитним коридором далековода у укупној ширини од 60 m, односно по 30 m од осе 

далековода, у дужини од око 12,5 km и обухвата делове катастарских општина 

Виљуша, Јежевица, Липница, Слатина, Жаочани и Качулице. 

 

 Укупна површина подручја обухваћеног оквирном границом обухвата Плана 

детаљне регулације износи око 75,0 hа.  

 

 Графички приказ оквирне границе обухвата планског подручја је саставни део 

ове Одлуке. 

 

Члан 3. 

 

 Услови и смернице од значаја за израду Плана детаљне регулације дати су у 

планском документу ширег подручја и по хијерархији вишег реда: Просторни план 

града Чачка (“Службени лист града Чачка”, број 17/10). 

 

 Реконструкција постојећег далековода, као линијског инфраструктурног 

објекта је у складу са планском документацијом ширег подручја и по хијерархији 

вишег реда.  

 

 За потребе Плана детаљне регулације, прибавиће се ажурне катастарске подлоге 

од надлежног РГЗ-СКН Чачак. 
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Члан 4. 

 

 Принципи планирања, коришћења, уређења и заштите простора у обухвату 

Плана детаљне регулације засниваће се на принципима рационалне организације и 

уређења простора и усклађивању планираних садржаја са могућностима и 

ограничењима у простору. 

 

 

Члан 5. 

 

 Циљ израде Плана детаљне регулације је дефинисање коридора далековода 110 

kV бр. бр. 115/1 ТС “Краљево 1” - ТС “Чачак 3”, на територији града Чачка, у циљу 

комплетне реконструкције далековода, односно замене комплетне електро опреме и 

замене свих бетонских стубова, челично-решеткастим.  

 

  

Члан 6. 

 

 Концептуални оквир планирања, коришћења, уређења и заштите планског 

подручја подразумева оптимално коришћење постојећих потенцијала подручја, 

заштиту подручја и усклађивање са постојећим наменама и потребама корисника 

простора. 

 

 Плана детаљне регулације ће се разрадити траса далековода са заштитним 

појасом, у коме се утврђују посебна правила и услови коришћења и уређења 

простора у циљу обезбеђења несметаног функционисања електроенергетског објекта, 

далековода 110kV и заштите окружења.  

 

 

Члан 7. 

 

 Рок за израду материјала за рани јавни увид износи 60 дана од дана доношења 

Одлуке о изради Плана детаљне регулације, а рок за израду нацрта износи 120 дана 

од дана завршетка фазе раног јавног увида, не урачунавајући време потребно за 

спровођење законске процедуре. 

 

Члан 8. 

 

 Средства за израду Плана детаљне регулације обезбеђује Акционарско 

друштво „Електромрежа Србије“ Београд, Кнеза Милоша 11 (у даљем тексту: 

Наручилац).  

 

 Носилац израде Плана детаљне регулације је Град Чачак, Градска управа за 

урбанизам.  

 

 Обрађивач Плана детаљне регулације је “Andzor engineering” Д.О.О. 

заједнички са: “АРХИПЛАН” Д.О.О. и ЈП “Заводом за урбанизам Војводине”.  

 

 



 

3 

 

 

 

Члан 9. 

 

 Рани јавни увид и јавни увид ће се одржати у просторијама Градске управе за 

урбанизам града Чачка, сваког радног дана од 8-14 сати уз присуство представника 

стручне службе, у централном холу зграде Града и на сајту града Чачка, 

www.cacak.org.rs. Подаци о раном јавном увиду и јавном увиду огласиће се у 

средствима јавног информисања.  

 

 

Члан 10. 

 

 Обрађивач плана дужан је да План детаљне регулације изради у свему према 

одредбама важећег закона и подзаконских аката. План мора да садржи све елементе 

утврђене чланом 28. и 29. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, број 

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

одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др.закон).  

 Графички део плана детаљне регулације мора бити израђен у дигиталном 

облику (dwg формату) у свему у складу са чланом 29. 30. и 31. Правилника о 

садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког 

планирања („Сл. гласник РС“, број 32/2019) и у складу са чланом 13. и 17. 

Правилника о садржини и начину вођења и одржавања Централног региста планских 

докумената, информационог система о стању у простору и локалног информационог 

система и дигиталном формату достављања планских докумената („Сл. гласник РС“, 

број 33/2015).  

 

 

Члан 11. 

 

 Саставни део ове одлуке је решење о неприступању стратешкој процени 

утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за реконструкцију далековода 

110 kV бр. 115/1 ТС “Краљево 1” - ТС “Чачак 3” (деоница на територији града 

Чачка), број 350-2/2019-IV-2-01 од 03.07.2019. године, које је у складу са чланом 9 

став 1. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 

број 135/2004 и 88/2010) донела Градска управа за урбанизам града Чачка и које се 

објављује у „Службеном листу града Чачка“.  

 

 

Члан 12. 

 

 План детаљне регулације ће се израдити се у десет (10) истоветих примерка (у 

штамапаном и дигиталном облику) и то три (3) примерка за Носиоца израде, шест (6) 

примерака за Наручиоца и један (1) примерак за Обрађивача плана.  
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Члан 13. 

 

 Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

листу града Чачка“ и Централном регистру планских докумената. 

 

 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број:_________________ 

Датум:______________ 

 

 

 

 

 ПРЕДСЕДНИК 

 Скупштине града Чачка 

 Игор Трифуновић 
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О б р а з л о ж е њ е 
   

............Правни основ за доношење Одлуке о изради Плана детаљне регулације за 

реконструкцију далековода 110 kV бр. 115/1 ТС “Краљево 1” - ТС “Чачак 3” 

(деоница на територији града Чачка) је члан 35 став 7. у вези са чланом 46 став 1. 

Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, број 72/09, 81/09 - испр. 64/10 - 

одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 

132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др.закон). Чланом 35 став 7. Закона о планирању и 

изградњи прописано је да урбанистички план доноси скупштина јединице локалне 

самоуправе, а чланом 46 став 1. истог закона да одлуку о изради планског документа 

доноси орган надлежан за његово доношење, по претходно прибављеном мишљењу 

органа надлежног за стручну контролу, односно комисије за планове. 

 Плански основ за доношење Одлуке о изради Плана детаљне регулације за 

реконструкцију далековода 110 kV бр. 115/1 ТС “Краљево 1” - ТС “Чачак 3” 

(деоница на територији града Чачка) је Просторни план града Чачка (Сл. лист града 

Чачка, број 17/2010). 

 Иницијативу за израду Плана детаљне регулације поднело је Акционарско 

друштво “Електромрежа Србије” из Београда, Кнеза Милоша бр. 11. 

 У планском подручју налази се линијски инфраструктурни објекат, постојећи 

далековод 110 kV бр. 115/1 ТС “Краљево 1” - ТС “Чачак 3” (деоница на територији 

града Чачка). Деоница далековода на територији града Краљева је предмет посебног 

планског документа, који доноси Скупштина града Краљева и израђиваће се 

истовремено са планским документом који је у надлежности локалне управе, града 

Чачка.  

 Постојећи далековод је грађен 1954. године и реконструисан 1988. године, има 

укупну дужину од 23,267 km (на територијама обе локалне управе, Краљева и Чачка) 

и укупно 88 стубних места.  

 Плански документ се израђује у циљу комплетне реконструкције далековода, 

односно замене комплетне електро опреме и замене свих бетонских стубова, челично 

- решеткастим. У делу трасе, где далековод залази у приградску зону Чачка, 

размотриће се планирање стубова са већом висином, у циљу побољшања услова 

животне средине.  
 У поступку за доношење Плана детаљне регулације прибављено је позитивно 

мишљење Комисије за планове града Чачка, број 06-100/19-IV-2-01 од 08. јула 2019. 

године. Такође, прибављено је и мишљење Групе за заштиту животне средине број 501-

161/19-IV-2-01 од 03.07.2019.г. да је није потребно израдити стратешку процену утицаја 

Плана на животну средину. На основу овог мишљења, Градска управа за урбанизам 

града Чачка донела је решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну 

средину Плана детаљне регулације за реконструкцију далековода 110 kV бр. 115/1 ТС 

“Краљево 1” - ТС “Чачак 3” (деоница на територији града Чачка), број 350-2/2019-IV-

2-01 од 03.07.2019. године, све на основу одредби члана 46. став 6. Закона о планирању и 

изградњи и члана 9 став 1. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину 

(„Сл. гласник РС“ број 135/2004 и 88/2010). 

 Одлука о изради урбанистичког плана, у складу са чланом  46 став 3. Закона о 

планирању и изградњи, објављује се у „Службеном листу града Чачка“ и у Централном 

регистру планских докумената. 

 Саставни део Одлуке је графички приказ границе и обухвата планског подручја, 

као и решење Градске управе за урбанизам града Чачка о неприступању стратешкој 

процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за реконструкцију 



AalTeKoBoAa 110 kV 6p. ll5ll TC "KpareBo l" - TC "rla.rar 3" (4eonraqa na repzropwjz
fpala r{auxa), 6poj 3 5 0- 2120 19 -IV -2-0 I ot 03.07 .20 19. roAr.rHe.

Ys Haqpr Ognyne ilpvnaxe ce MrrrrrJberre Kovrucnje sa rrJraHoBe rpaAa r{aqKa 6poj 06-
100/19-IV-2-01 ot 08. jy.na 2019. roAI4He, Kao r.r perueme fpa4crce yrpaBe sayplaruu3aM rpaAa
rla'{xa o Herpl4cryuafy crpareruroj rporleHz yrw\aja Ha xrr4BorHy cpeA]rHy lllasa AeriurHe
perynaqraje 3a peroHcrpyrqrajy AiureKoBoAa 110 kV 6p. 115/1 TCooKpa;5ero 1,, - TC
'or{aqaK 3" (4eonulla Ha repuroprzj 14 rpana gauxa), 6poj 350-2 l20lg-IY-2-01 oa 03.07.2019.
foAVHe.

yIIPABE,
'fl?,.nst. 

rrDaBHr{Klpf+
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Ha ocHoey rIJIaHa 9. cras 3. 3arona o crparerxroj npoqenz yrraqaja Ha xraBorHy
cpeAI4Hy (>Cn.nracrzr PC<<, 6poj 135/04 u 88/10), ay Be3v qJraHa 46. 3axoua o nnaHrrparLy
I4 I43rpaArLu (,,C1. uIacHI4K PC", 6poj 72109,81/09 - r4crrp. 64110 - oAnyKa yC,24lll, l2lll2,
42113 - oAJIyKa yC, 50/13 - oAJryKa yC, 98/13 - oArryKa yC, I32l14 145114,83/18, 3ll19 u
37119-gp.sarou) 14 qJIaHa 18. O4iryr<e o rpaAcKr4M yrrpaBaMa ("Cr. irrzcr rpaAa rlaura", 6poj
8/2008, 2112009, lll20l5, 1912016 w 22117),Ipa4cxa ynpaBa sa ypdaruw3aM, rpa,qa rlaura,
AOHOCT{

PEIIIEIbE
o HErrpucTy[IArby cTpATETKoJ [pOUEHr4

YTI,ITIAJA HA XI,IBOTHY CPEAI4HY TIJIAHA AETAJbHE PEIYJIAIII,IJE
sa peKoHcrpyrqujy AaJreKoBoAa 110 kV 6p. ll5ll TC ooKpaJbeBo 1', - TC oorlaqap 3,,

(4eonnqa Ha reprrroprrju rpaAa rla.rrca)

I.. HE IIPIICTyIIA CE crpa:reuroj rporleHr4 yruyaja Ha xr{BorHy Ilnana AerzurHe
perynaqnje 3a peKoHcrpyrryjy AarreKoBoAa 110 kV 6p. ll5ll TC "KpareBo 1" - TC "r{aqaK
3 " (4eonurla Ha reparopnj Lr rpa1a rlavra).

2. Oso perueme o6jarryje ce y CnyN6enona nr4cry rpaAa gaqxa

O6pa3Jrox(erb

O4nyr<ou o I43paAI,I Illana AeriurHe perynaquje 3a peKoucrpyxqujy AaJreKoBoAa 110
kV 6p. ll5ll TC "Kpa;reBo 1" - TC "rlaqaK 3" l4eoHraua Ha repraropujn rpa1a rlavra)
upucryuuhe ce l,rcpaAz II;raHa AeruubHe peryraqzje 3a peKoHcrpyrcrlrjy AarreKoBoAa 110 kV
6p. ll5ll rC "Kpa,reBo 1" - TC "9a.raK 3" (4eoHrzrla Ha repr4ropuju rpaSagauxa).

rllanou 5. c:ras 1. 3aroua o crparerrrxoj upoqenu yrraqaja Ha xraBorrry cpeAr.rHy (>C.u.
nracHI'IK PC<, 6poj 135104 z 88/10) rporll4caHo je 4a ce crparerrrKa rrpoqeHa Bprrrr4 3a
fIJIaHoBe, flporpaMe I4 ocHoBe y o6racrz lpocropHor z yp6aHr4crr4rrKor rrnaHr,rpatba LrIrLr

ropuurheBa 3eMJBt4IrITa, rloJborlpr4BpeAe, rrryMapcrBa, pwlapcrBa, JroBcrBa, eHepterraKe,
Iau4ycrpuje, cao6pahEa, ynpaBJbarba orrraAoM, ynpaBJrame BoAaMa, TeneKoMyHwrayuja,
TypI,I3Ma, oqyBalle rlplrpoAHlax craHr4rrrra v Atrr.Jbe Snope z SayHe, rojuvra ce ycnocraBJra
oKBI4p sa o4o6paBarLe 6yayhux pasnojHrzx upojer<ara o4peleuux rponr4cr4Ma rojranaa ce
oapelyje rporleHa yrraqaja Ha xr4BorHy cpeAr4Hy.

C'rarou 2. uctor qraHa rrporll4caHo je 4a 3a rrJraHoBe r4 rrporpaMe r,r3 craBa l. osor
turaHa xojuua je npegnuleuo rcopuruherbe Mar6[rx rroBprxr{Ha Ha JroKaJrHoM HlrBoy,
oAJryKy o cTpareurrcoj rpoueHrl AoHocrI opraH HaAJrexaH 3a rrpurpeMy rrJraHa tt
rporpaMa arco rlpeMa rcpurepujyMrrMa rrpo[rcaHr.rM oBrrM 3aKoHoM, yrBpArr 4a nocroju
vroryhnocr :na.raj nux yruqaj a Ha )r(lrBorHy cpeAr.rHy.

Y uocrynry oAryul4Barba o I43parr4 crparerrrKe nporleHe yrrzqaja Ha xr4BorHy cpeAraHy
lfuI.lrana AerzurHe perynaqzje 3a peKoHcrpyxuujy AilrreKoBoAa 110 kV 6p. ll5ll TC "Kpa-rrero
l" - TC o'9a.raK 3" (4eoHIaIIa Ha repraropajwrpa1agauxa), npra6arreno je Mr4rrrJbeme lpyne
3a 3aIIrrI4Ty xtrBorHe cpeAr4ue lpa4cr<e yrpaBe zayp6auu:au lpa4a rla.rxa 6poj 50l-161119-
IV-2-01 ox 03.07.2019. roaraHe y KoMe je'raspaxeH craB ra 3a u3pa1y lhaua AeraJBHe



peryrlauilje 3a peKoHcrpyKur4jy AaneKoBoAa 110 kV 6p. ll5ll TC "Kpa-meBo 1" - TC "9a.raK
3" (4eouuua Ha repuropujurpalta llavxa), Ha ocHoBy rrJraHa 9. cras 1. 3arona o crpareruxoj
rpoIIeHI4 yruyaja Ha xI4BorHy cpeAr4Hy (>Cn. rrracHrrK PC< 6poj L35104 ra 88/10 ) u Yuy:rcrsa
3a crlpoBolerse 3arona o crparerrrroj upoqenu yruqaja Ha xrzBorrry cpeAr4Hy, r{3Aaror oA
MunucrapcrBa HayKe r.d :arurvre xr4Borue cpeAr{He PC, YnpaBa 3a 3arrrrr4Ty xr,rBorHe
cpeAllHe y Eeorpa4y 2007. roAr4He, uuje ueouxoAHo rpr4cryrr4Tr4 v3paqr Tlsreurraja o
crparemr<oj [porleHr.r yrkrrJEa Ha xr.rBorHy cpeArrHy.

Ona Yupana je uvalyhv y BrrAy rrnaHr4paHe HaMeHe, rrr4rf,eHr4rly Aa je ypalena
crpareruKa rIpoIIeHa yruqaja Brrrrer xrajepapxzjcKor Hr.rBoa 3a rleJry repuropujy rpa4a, Aa
npeAMerHI4M IrJraHoM Hucy rrJraHrrpanu 6yayhu pa:nojnu upojercrn ogpe[eHu rrporrcrrMa
rojurvra ce ypelyje nporleHa yruqaja Ha xr{BorHy cpeArrHy, yrBpArriln Ia rpeAMerHrr
nJraH He rroAJrexe o6ares[ rr3paAe crparerrrKe rrporleHe yruqaja y cMr{cJry oapea6e qrana
5. cras 1. 3arona o crparerrmoj npoqenra yruqaja Ha xr4Boruy cpeAr4ny (>Cn. r:racnrax PC<<,

6poj 135/04 u 88/10 ), a na ocHoBy rperxoAHo npn6arreHor Mr,rrrrrberra lpyne 3a 3arrrrr4ry
xLIBorHe cpeAI4He one Yupaee 6poj 501-161/19-IY-2-01 ot03.07.2019. rolwne, Kao opraHa
HaAJrexHor 3a frocJroBe 3arrrTr,rTe xr4BoTHe cpeArrHe.

PEIIIEHO Y IPAICKOJ YTIPABII 3A YPEAHI{3AM |PAIA IIAqKA, IIOA
EPOJEM : 3 50-2 I l9-IV-2-0 1 AAHA 03.07.2 0 1 9. IOAI4HE.

ABE,
npaBHHK



PE,NYEJII4KA CPEI4JA
|PAACKA yIPABA 3,{ yPEAHI43AM
|PAIA IIAI{KA
Epoj : 06- 100/19-IV-2-01
08. jyr 2019. roAr4rre
t{AI{AK

Korvrucnja 3a rIJIaHone rcoje Aonocrr CrynurruHa rpaAa rlaurca, na
ceAHrIIIu o4pxauoj trama 8. jy.na 2019. roAHHe, Ha ocHoBy ruraHa 52. 3arcona o
nJraHr{parby rr rr3rpailrbrt (,,C1. rJracHr4K PC", 6poj 72109, 81/09 - r4crp. 64110 -
oAnyKa yC,24/ll, l2lll2, 42113 - oArryKa yC, 50/13 - oArryKa yC, 98/13 - oAJryKayC, l32ll4, t45114,83/18, 3lll9 u 37119 -Ap. 3aKon) pa:narpaJra je upe4,ror
Og.nyr<e o H3paAlI Il.uana AeraJbHe peryJrarluje sa peKoHcrpyrrlrjy AaJreKoBoAa
110 kV 6p. 115/1 TC ooKpaJbeBo 1' - TC 'orraqarc 3" (geoHurla Ha repuropujr.r
rpaAa rlavrca) u je4norlacHo AoHeJra cneAehr.r:

3AKJbYIIAK

{aje ce rlo3[rrrrBHo MLIIrrJbeIbe Ha rrpeAJror Og.nyxe o r.r3paArr fl.uana
AeraJbHe pery.naqnje 3a penoHcrpyKrlrajy 4a.nercoBoAa 110 kV 6p. llsll TC
o'Kpa.ireno Lo'- TC "rfaqarc 3" (geonurla Ha repnropujlt rpala rla.rrca).

E,
.apx.

IPEACEAHT4K KO
[yruau By"rr



за реконструкцију далековод 110 kV бр. 115/1

ТС “Краљево 1” - ТС “Чачак 3”
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ЛЕГЕНДА:

Граница града

ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ ОБУХВАТА

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

за реконструкцију далековода 110 kV бр. 115/1

ТС “Краљево 1” - ТС “Чачак 3”

(деоница на територији града Чачка)

Граница катастарске општине

Траса далековода 110 kV бр. 115/1

ТС “Краљево 1” - ТС “Чачак 3” (са заштитним појасом)

Положај трафостанице ТС 220/110 kV “Чачак 3”


