
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

На основу члана 5. и члана 9. став 3. и 4. Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину («Службени гласник РС», 
број 135/04) и члана 48. Закона о локалној самоуправи («Слу-
жбени гласник РС», број 9/02),  Општинска управа општине Ко-
сјерић, доноси  

 
РЕШЕЊЕ 

О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ  
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ, АДАПТАЦИЈУ И 
ДОГРАДЊУ ДАЛЕКОВОДА ДВ БРОЈ 110KV БРОЈ 116/1 
ТС „КОСЈЕРИЋ“ – ТС „СЕВОЈНО“   (НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ) 
  

1. Не приступа се изради стратешке процене утицаја на 
животну средину Плана  детаљне регулације за рекон-
струкцију, адаптацију и доградњу далековода ДВ број 
110kV број 116/1 ТС „Косјерић“ – ТС „Севојно“ (на те-
риторији општине Косјерић) (у даљем тексту: План). 

 
2. Изради Плана детаљне регулације за реконструкцију, 

адаптацију и  
доградњу далековода ДВ број 110kV број 116/1 ТС „Косјерић“ – 
ТС „Севојно“ (на територији општине Косјерић) се приступа на 
основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације за рекон-
струкцију, адаптацију и доградњу далековода ДВ број 110kV број 
116/1 ТС „Косјерић“ – ТС „Севојно“ (на територији општине Косје-
рић), донете 10.07.2015. године и објављене у „Службеном листу 
општине Косјерић“, број 6/15 (у даљем тексту: Одлука). 
 

3. Израда Плана детаљне регулације за реконструкцију, 
адаптацију и доградњу далековода ДВ број 110kV број 116/1 ТС 
„Косјерић“ – ТС „Севојно“ (на територији општине Косјерић) пове-
рава се обрађивачу „Архиплан“ доо из Аранђеловца, Ул. Кнеза 
Михаила број 66, који је дужан да нацрт плана изради у року од 
90 дана од дана ступања на снагу Одлуке. 

Средства за израду Плана обезбедиће ЈП „Електромре-
жа Србије“, Београд, Ул. Кнеза  Милоша број 11. 
 

4. Оквирном границом Плана обухваћен је део територије 
општине Косјерић, у КО  Косјерић Варош, КО Шеврљуге, КО Ко-
сјерић Село и КО Тубићи. У граници обухвата Плана је трса да-
лековода, са заштитним појасом, просечне ширине од 50m, ду-
жине око 4,8 km, оквирног планског обухвата од око 24 ha. 

Коначна граница Плана ће се утврдити приликом изра-
де и верификације нацрта Плана. 
 

5. Основни циљ израде Плана је утврђивање правила 
уређења и грађења, односно стварања планског основа за утвр-
ђивање површина јавне намене, односно доношења решења о 
утврђивању јавног интереса и издавања одговарајућих дозвола. 
 

6. Планско решење реконструкције далековода, по посто-
јећој траси, је у сагласности се одредбама Просторног лана оп-

штине Косјерић („Службени лист општине Косјерић“, број 7/11) и 
Плана генералне регулације града Косјерића („Службени лист 
општине Косјерић“, број 3/12). 
 

7. Задржавањем постојеће трасе и предузимањем технич-
ких мера у процесу реконструкције и ревитализације предметног 
далековода (повећање минималних вредности сигурносних ви-
сина и удаљености, побољшање техничке сигурности инстала-
ција и поуздано уземљење на свим стубовима и коришћење 
опреме за брзо искључење у случају акцидента и др.), поштова-
њем услова заштите природе које је издао Завод за заштиту 
природе и услова заштите Завода за заштиту споменика култу-
ре,  унапредиће се  животна средина, те с тога није потребно 
приступати изради стратешке процене утицаја Плана детаљне 
регулације за реконструкцију, адаптацију и доградњу далековода 
ДВ 110kV број 116/1 ТС »Косјерић“ – ТС „Севојно“ на животну 
средину, за територију општине Косјерић. 

 
8. Ово решење, по прибављеном мишљењу од органа 

надлежног за послове заштите  животне средине, као и од заин-
тересованих органа и организација, објављује се у „Службеном 
листу општине Косјерић“ и представља саставни део документа-
ције Плана. 

Образложење 
 Скупштина општине Косјерић је донела Одлуку о изра-
ди Плана детаљне регулације за реконструкцију, адаптацију и 
доградњу далековода ДВ 110kV број 116/1 ТС „Косјерић“ – ТС 
„Севојно“ (на територији општине Косјерић), на седници одржа-
ној 10. јула  2015. године, а објављена је у „Службеном листу оп-
штине Косјерић“, број 6/15.  
  Чланом 5. став 1. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину («Службени гласник РС», број 135/04 и 
88/2010) прописано је да се стратешка процена врши за плано-
ве, програма, основе и стратегије у области просторног и урба-
нистичког планирања или коришћења земљишта, пољопривре-
де, шумарства, рибарства, ловства, енергетике, индустрије, сао-
браћаја, управљања отпадом, управљања водама, телекомуни-
кација, туризма, очување природних станишта и дивље флоре и 
фауне, којима се успоставља оквир за одобравање будућих раз-
војних пројеката одређених прописима којима се одређује проце-
на утицаја на животну средину.  
 У поступку доношења одлуке о потреби изради страте-
шке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регула-
ције за реконструкцију, адаптацију и доградњу далековода ДВ 
110kV број 116/1 ТС „Косјерић“ – ТС „Севојно“ орган надлежан за 
припрему плана и програма затражио је мишљење органа над-
лежног за заштиту животне средине Општинске управе општине 
Косјерић о потреби израде стратешке процене утицаја на живот-
ну средину Плана детаљне регулације за реконструкцију, адап-
тацију и доградњу далековода ДВ 110kV број 116/1 ТС „Косјерић“ 
– ТС „Севојно“. 
 Уз захтев за мишљење о потреби израде стратешке 
процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације 
за реконструкцију, адаптацију и доградњу далековода ДВ 110kV 

БРОЈ 10/15, КОСЈЕРИЋ, 27. август 2015. ГОДИНЕ 
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број 116/1 ТС „Косјерић“ – ТС „Севојно“, број: 350-/2015 од 
06.05.2015. године, приложен је Захтев за одлучивање у вези 
стратешке процене утицаја плана на животну средину Плана де-
таљне регулације за реконструкцију, адаптацију и доградњу да-
лековода ДВ 110kV број 116/1 ТС „Косјерић“ – ТС „Севојно“ (на 
територији општине Косјерић), број:132/15-001 од 03.03.2015. го-
дине, поднет од „Архиплан“ доо из Аранђеловца, Ул. Кнеза Ми-
хаила број 66. У прилогу захтева приложена је следећа докумен-
тација: 

1. Решење Завода за заштиту природе Србије, 
број:020-1880; 

2. Технички услови „Железница Србије“, 
број:13/14-1357 од  06.10.2014. године; 

3. Мишљење у поступку добијања водних усло-
ва, издато од ЈВП „Србијаводе“ ВП „Морава“ 
Ниш, број: 07-5836/3 од 25.10.2014. године; 

4. Сагласност ЈКП „Градска топлана“ из Косјери-
ћа, број:01-130/14 од 26.09.2014. године; 

5. Решење Завода за заштиту споменика култу-
ре из краљева, број:924/3 од 11.09.2014. годи-
не; 

6. Технички услови „Електродистрибуције“ из 
Ужица; број:805/1 од 15.10.2014. године и број:472 од 23.01.2015. 
године и  

7. Графички пролог. 
 

Циљ израде и доношења Плана детаљне регулације за 
реконструкцију, адаптацију и доградњу далековода ДВ 110kV 
број 116/1 ТС »Косјерић“ – ТС „Севојно“ је стварање законског и 
планског основа за реконструкцију, адаптацију и доградњу дале-
ковода ДВ број 161/1 ТС »Косјерић“ – ТС „Севојно“.  

 
Носилац пројекта је ЈП „Електромрежа Србије“ из Бео-

града, Ул. Кнеза Милоша 11. 
 
Обрађивач плана је „Архиплан“ доо из Аранђеловца, 

Ул. Кнеза Михаила 66. 
 

 Ценећи Критеријуме о одређивању могућих карактери-
стика значајних утицаја, садржаних у Прилогу I Закона о страте-
шкој процени утицаја на животну целину, као карактеристике 
просторног обухвата и планираног пројекта орган надлежан за 
заштиту животне средине је закључио следеће: 
 

Карактеристике животне сре-
дине и могући утицаји Плана 
детаљне регулације за рекон-
струкцију, адаптацију и до-
градњу далековода ДВ  110 
kV бр. 116/1 ТС „Косјерић“-
ТС“Севојно“ на: 

 
 

Опис 

 
 

Карактеристике могућих 
утицаја 

 
 

Значај 
могућих 
утицаја 

1. Ваздух 
1.1. Да ли се реализацијом ПДР 
може проузроковати промена 
квалитета ваздуха? 

У току реконструкције и доградње далековода из-
водиће се грађевински радови на терену.  Не очекују се утицаји на 

квалитет ваздуха НЕ 

2. Воде 
2.1. Да ли реализација ПДР мо-
же проузроковати промену ква-
литета површинских вода? 

Постојећа траса далековода се не мења. Не очекују се утицаји на 
квалитет површинских во-
да 

НЕ 

2.2. Да ли реализација ПДР мо-
же проузроковати промену ква-
литета подземних вода? 

Постојећи бетонски стубови се уклањају, поста-
вљају се бетонске стопе за фундирање металних 
стубова. Не очекују се утицаји на 

квалитет подземних вода НЕ 

2.3. Да ли реализација ПДР мо-
же довести до промене у квали-
тету изворишта водоснабдева-
ња и воде за пиће? 

Користи се постојећа траса далековода, ископи за 
бетонске фундаменте не пресецају постојеће во-
доводне линије и изворе. 

Не очекују се промене у 
режиму водоснабдевања 
становништва 

НЕ 

2.4. Да ли ПДР може проузроко-
вати промене у режиму токова 
или поплаве? 

Стубови за далековод се не постављају у зони ко-
ја је подложна поплавама. 

Не очекују се промене у 
режиму токова или попла-
ва 

НЕ 

3. Земљиште 
3.1. Да ли ПДР може проузроко-
вати деградацију и /или загађе-
ње земљишта? 

Постојећи бетонски стубови, металне конструкци-
је и напонски каблови се уклањају са локација 

Не очекује се деградаци-
ја, односно загађење зе-
мљишта 

НЕ 

3.2. Да ли ПДР може проузроко-
вати промену намене земљи-
шта (нерационално коришће-
ње)? 

Ради се о постојећем далеководу који заузима од-
ређену површину на терену. Нови стубови ће се 
постављати на међама, између парцела, тако да 
не буде  ометања коришћења истих. 

Намена земљишта се не 
мења НЕ 

4. Климу 
4.1. Да ли ПДР може проузроко-
вати промену климе? 

Реконструкција високонапонског далековода не 
проузрокује промену климе  НЕ 
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5. Биљни и животињски свет 

5.1. Да ли на подручју ПДР по-
стоје заштићене, ретке или 
угрожене биљне или животињ-
ске врсте, станишта, екосисте-
ми? 

Према Решењу Завода за заштиту природе Срби-
је (број 020-1880 од 26.08.2014. године) подручје 
на коме се врши реконструкција далековода се не 
налази унутар заштићених подручја нити у про-
стору обухваћеном еколошком мрежом нити у 
простору евидентираних природних добара.  

Поштовати услове зашти-
те природе које је издао 
Завод за заштиту природе 

НЕ 

6. Станишта и биодиверзитет 
6.1. Да ли на подручју ПДР по-
стоје заштићена, ретка или 
угрожена станишта и биодивер-
зитет? 
 
6.2. Да ли ПДР може проузроко-
вати промене станишта или би-
одиверзитета, посебно зашти-
ћених, ретких или угрожених? 

Према Решењу Завода за заштиту природе Срби-
је (број 020-1880 од 26.08.2014. године) подручје 
на коме се врши реконструкција далековода се не 
налази унутар заштићених подручја нити у про-
стору обухваћеном еколошком мрежом нити у 
простору евидентираних природних добара. 

Током реконструкције да-
лековода, а и током екс-
плоатације неће бити на-
рушен биодиверзитет под-
ручја и неће доћи до угро-
жавања станишта 

НЕ 

7. Културно-историјску баштину 

7.1. Да ли на подручју ПДР по-
стоје заштићена културна  до-
бра? 

Решењем Завода за заштиту споменика културе 
Краљево број 924/3 од 11.09.2014. године наве-
дена су непокретна културна добра и локалитети 
са археолошким садржајем на траси реконструк-
ције далековода. 

Могући утицаји на објекте 
уколико се не поштују 
услови Завода за заштиту 
споменика културе   

ДА 

8. Становништво и здравље 
8.1. Да ли ПДР може проузроко-
вати промене у броју становни-
ка? 
 
8.2. Да ли ПДР може проузроко-
вати промене у здрављу ста-
новништва? 
 
 

Траса далековода, већим делом пролази кроз не-
насељени или ретко насељени део територије оп-
штине Косјерић. Краћом деоницом пролази кроз 
градско насеље Косјерића. 

Могући утицаји на здра-
вље грађана који живе у 
објектима који су изграђе-
ни испод далековода, а 
као последица нејонизују-
ћег зрачења. 

ДА 

9. Градове и друга насеља 
9.1. Да ли ПДР може 
проузроковати промене градова 
или других насеља и јавних 
површина? 
 
9.2. Да ли ПДР може довести до 
демографских, промена у 
начину или квалитету живота 
или других промена? 
 

Траса далековода максимално заобилази 
насељена места, осим у делу где је то немогуће, 
при увођењу у трафостанице.    

Примењују се мере и 
прописи прелаза високо 
напонског далековода 
преко насељеног 
подручја. 

ДА 

10. Инфраструктурне, индустријске и друге објекте? 

10.1. Да ли ПГР може довести 
до промене инфраструктуре, 
индустријских, енергетских и 
других објеката? 

Приликом сваког укрштаја, приближавања или па-
ралелног вођења са другим инфраструктурним 
системима, као и приликом проласка далековода 
у близини индустријских објеката, поштоваће се 
технички прописи и услови који су добијени од 
надлежних јавних предузећа. 

 НЕ 

11. Друге створене вредности 
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11.1. Да ли ПДР може 
проузроковати промене у 
стварању отпада и/или 
управљању отпадом? 

Током реконструкције далековода доћи ће до 
стварања веће количине грађевинског отпада и 
металног отпада. 

Појавиће се проблем 
одлагања створеног 
отпада, првенствено 
грађевинског отпада . 
 

ДА 

11.2. Да ли ПДР може 
проузроковати повећање 
саобраћаја? 

Користиће се постојеће саобраћајнице где год је 
то могуће 

С обзиром на старост 
далековода, морају се 
изградити и нови 
приступни путеви за 
допремање опреме и 
одвоз створеног отпада 

НЕ 

11.3. Да ли ПДР може 
проузроковати промене у ниво 
буке? 

Бука ће се локално појавити током извођења 
радова реконструкције далековода  НЕ 

11.4. Да ли ПДР може 
проузроковати вибрације, 
термичко загађење, јонизујуће 
и/или нејонизујуће зрачење? 

Реконструкцијом далековода повећава се висина 
далековода од стамбених објеката 

Планом треба размотрити 
корекцију трасе 
далековода у делу где 
исти пролази насељеним 
местом како би напонски 
вод био што више удаљен 
од стамбених објеката. 

ДА 

 
Планско решење реконструкције далековода, по постојећој 

траси, је у сагласности са одредбама Просторног лана општине 
Косјерић („Службени лист општине Косјерић“, број 7/11) и Плана 
генералне регулације града Косјерића („Службени лист општине 
Косјерић“, број 3/12). 

Задржавањем постојеће трасе и предузимањем техничких 
мера у процесу реконструкције и ревитализације предметног да-
лековода (повећање минималних вредности сигурносних висина 
и удаљености, побољшање техничке сигурности инсталација и 
поуздано уземљење на свим стубовима и коришћење опреме за 
брзо искључење у случају акцидента), поштовањем услова за-
штите природе које је издао Завод за заштиту природе и услова 
заштите Завода за заштиту споменика културе, унапредиће се  
животна средина. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Имајући у виду све напред наведено, орган надлежан за по-

слове заштите животне средине дао је мишљење да је није по-
требно приступити изради стратешке процене утицаја Плана де-
таљне регулације за реконструкцију, адаптацију и доградњу да-
лековода ДВ 110kV број 116/1 ТС »Косјерић“ – ТС „Севојно“ на 
животну средину, за територију општине Косјерић, сагласно коме 
је орган надлежан за припрему плана и програма донео је реше-
ње као у диспозитиву. 

 
ОПШТИНА КОСЈЕРИЋ 
Општинска управа  
Број: 501- 16 /2015 
у Косјерићу, 27.08.2015. године  
 

                                        НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ, 
                                                               Душко Ђорђевић 
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