
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, поступајући по захтеву, 

„Пирак Хидро“ , ул. Жарка Обрешког бр23, Земун, за издавање локацијских услова, на 

основу члана 6. и 37. став 8. 9. и 10. Закона о министарствима („Сл. гласник РС“, број 

44/2014), члана 23. Закона о државној управи („Сл. гласник РС'', број 79/05, 101/07 и 

95/10), члана 53а, а у вези са чланом 133. став 2. тачка 9. Закона о планирању и 

изградњи (,,Сл. 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 145/15), Уредбe о 

локацијским условима (,,Сл.гласник РС“ број 35/15 и 114/15) и Правилника о поступку 

спровођења обједињене процедуре електронским путем (,,Сл.гласник РС“, број 113/15, 

96/16), у складу са Просторним планом општине Пирот („Сл.лист Града Ниша“, бр. 

42/11 и 18/13) и овлашћењем садржаним у решењу министра број 031-01-45/2016-02 од 

06.10.2016. године, издаје: 

 

 

ЛОКАЦИЈСКЕ  УСЛОВЕ 

 

 

 

 

I   За изградњу МХЕ „ Паклештица“ на реци Височици, са машинском зградом на 

на кат.парцелама бр.: 8939, 889, 890, 893, 894, 895, 8945, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 

921, 922, 932, 933, 934, 935, 941, 512, 513, 514, 517, 518, 519 KO Рсовци, 1208/1, 1208/3, 

3124, 3125, 3133, 3134, 3135, 3136, 3137, 3138, 3139, 3140, 3141, 3142, 3143, 3144, 3145, 

3146, 3147, 3148,3149, 3150, 3151, 3152, 3153, 3154, 3155, 3156, 3162, 3163, 3323, 3324, 

3325, 3327, 3328, 3329, 3330, 3331,3332, 3333, 3334, 3335, 3336, 3337, 3338, 3339, 3340, 

3341, 3342, 3343, 3344, 3345, 3346, 3347, 3348, 3349,3350, 3351, 3352, 3353, 3354, 3355, 

3356, 3357, 3358, 3359, 3360, 3361 3362, 3363, 3364, 3365, 3366, 3367,3371, 3372, 3373, 

3374, 3375, 3376, 3377, 3383, 3384, 3385, 3386, 3387,3869, 3886, К.О. Паклештица, 

Град Пирот, потребни за израду идејног пројекта, пројекта за грађевинску дозволу и 

пројекта за извођење, у складу са Просторним планом општине Пирот („Сл.лист Града 

Ниша“, бр. 42/11 и 18/13).  

Планирани објекти су категорије ,,Г“, класификациони број: 230201. 

Постојеће стање: 

Напред наведене катастарске парцеле на којима је планирана изградња налазе се у 

оквиру II зоне заштите парка природе Стара планина. 

 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, 

САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ 

ROP-MSGI-1114-LOCН-2/2017 

Број:  350-02-00007/2017-14 

Датум: 28.04.2017.године 

Немањина 22-26, Београд 



II ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРЂЕЊА: 

Планирана намена: 

Предметне катастарске парцеле обухваћене су Просторним планом општине Пирот. 

Планирана намена је шумско и водно земљиште. Предметне парцеле налазе се у оквиру 

II зоне заштите парка природе Стара планина. 

Просторним планом општине Пирот, предвиђа се коришћење алтернативних 

обновљивих извора енергије, изградњом МХЕ. Просторним планом се резервише 

простор за 58 потенцијалних локација  малих хидроелектрана (са једним или више 

водозахвата). 

Правила уређења и грађења: 

За изградњу потенцијалне МХЕ „Паклештица“ је предвиђена локација, која је графички 

приказана на рефералној карти 3б - „Електроенергетска инфраструктура“.   

Просторним планом општине Пирот у Табели бр. 12 Списак потенцијалних МХЕ на 

територији Општине Пирот, дате су орјентационе координате преграде за МХЕ 

„Паклештица“: 

Табела бр.12 - Списак потенцијалних МХЕ на територији Општине Пирот 

 

Р. Бр. 

 

Назив 

Притока 

Нишаве 

Река-водоток Коте водозахвата 

x y 

 

44. 

 

 

Паклештица 

 

Темштица 

 

Височица 

 

 

47 85 050 

 

76 43 300 

За објекте енергетике (МХЕ) могуће је формирати мање парцеле у складу са Законом и 

Планом. 

Положај објекта на парцели мора да обезбеди лак приступ објекту са јавне саобраћајне 

површине али и да испоштује заштитна удаљења: 

- 5м од локалног и шумског пута, 

- 10м од државног пута другог реда, 

- 20м од државног пута првог реда и 

- 40м од државног пута првог реда-ауто пута, 

- индекс заузетости је мах. 40% на парцели, 

- максимална бруто развијена површина објеката из области енергетике (МХЕ) је 

50м2 ,  

- максимална спратност је приземна П,  

- максимална висина објекта је 7м, 

- дозвољена изградња подземних етажа ако нема сметњи геомеханичке или 

хидрогеолошке природе, 

- архитектонско обликовање објеката  примерено природном  окружењу, 

- материјали за изградњу су аутохтни: земља, камен, дрво, метал и др... 

- смештај возила и машине мора бити ван јавних путева уз објекат,  

- ограђивање око објеката заштитном транспарентом оградом до висине од 2,20м,  

- заштита животне средине у складу са законским нормативима за дату делатност 

и врсту изградње.  

III  ОПИС ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА: 

МХЕ је деривационог типа. Вода се захвата захватом бочног типа, који 

прекобталожнице улази у деривациони тунел, који повезује водозахват са машинском 

зградом електране. 



Грађевински објекти: 

 Бочни водозахват са таложницом, 

 Деривациони тунел, 

 Машинска зграда. 

Водозахватна грађевина се планира непосредно низводно од села Рсовци на почетку 

кањона Владикине плоче. 

При пројектовању водозахвата узети су у обзир геолошки и морфолошки услови на 

преградном месту, као и услови евакуације великих вода преко водозахватног објекта. 

Предвиђен је водозахват бочног типа. Водозахватна грађевина се састоји од три 

функционално зависна дела и то: 

- Преливног прага са уставом типа клапна, уграђеном у преливни праг, и крилним 

зидовима; 

- Бочног прелива; 

- Таложнице – песколова са комором; 

- Рибље стазе која обезбеђује истицање еколошког минимума; 

- Калдрмисаног дна низводно од водозахвата. 

Бочни водозахват припада захвату нормалном на правац тока реке. Вода се крилним 

зидовима успорава и усмерава према бочним преливима кроз које се упушта у сабирни 

канал. У сврху успоравања вода а уједно и евакуацију стогодишњих вода пројектована 

је устава клапна. Праг је фунддиран у дно реке. Из сабирног канала вода одлази у 

таложницу и комору, и даље деривационим тунелом према објекту МХЕ. 

Таложница служи да воду ослободи (вученог и суспендованог) наноса према захтевима 

произвођача хидро-машинске опреме. Димензије таложнице зависе од крупноће 

минималног зрна које треба исталожити. У сврху испирања таложнице пројектује се 

устава на ручни погон на најнизводнијем делу где ће се захваћени нанос упуштати у 

низводно корито. Дно није хоризонтално по целој површини, већ је профилисано са 

падовима и коритом за брзо сам,очишћење таложнице. У продужетку таложнице 

направљена је комора из које се вода тунелом одводи до турбине МХЕ. Између 

таложнице и коморе предвиђен је праг висине 100cm како би се спречио улазак 

исталоженог наноса у комору. 

Водозахват МХЕ Паклештица је предвиђен у катастарским парцелама кп.бр.8939, 517, 

К.О. Рсовци, док је у сврху акумулационог простора неопходно решити имовину на 

парцелама к.п. бр.: 915, 916, 933 К.О. Рсовци. 

Координате водозахвата су: Х= 7643416   У= 4783612. 

Тунел започиње излазом из комореводозахватне грађевине а завршава у згради. Тунел 

се планира засведеног попречног пресека 3х3m под притиском. Тунел ће бити обложен 

торкет бетоном а на местима каверни, раседа и сличних дисконтинуитета ће бити 

урађена бетонска облога дебљине 30cm. 

Дужина тунела је око 2000m. 

Почетак деривационог тунела је низводно од таложнице водозахвата а крај на коти 

машинске опреме у згради МХЕ. 

Машинска зграда је постављена у непосредној близини корита реке на висини која је 

сигурна од стогодишњих поплава високих вода реке Височице. 

Објекат је приземни са подрумом. Бруто површине у приземљу 47,25m², а подрум је 

бруто површине 264 m². 

Висина зграде од коте пода (терена) до коте крова је 7,0 m. Ниво приземља, тј. кота 

уласка у машинску салу је на 633,00mnm. Одводни канали ХЕ налазе се у склопу 

објекта и на коти су 613,00 (615,00) mnm.  

Поред објекта машинске зграде планира се и поставља објекат средње напонског 

постројења и трансформатора димензија 4,5х8,5 висине 2,1, бруто површине 38,25 m². 



Машинска зграда предвиђена је на парцели бр.3124 К.О. Паклештица. Координате 

машинске зграде су Х=7642590   У= 4785362. 

IV ПРИКЉУЧЦИ ИНФРАСТРУКТУРЕ: 

Електроенергетска инфраструктура: 

За поменуту изградњу прибављени су услови бр. ROP-MSGI-1114-LOC-1-HPAP-2/2017, 

350-02-00007/2017-14, односно бр.33313/3-2017, од 08.02.2017. год. “ ЕПС 

Дистрибуција“ д.о.о., огранак ЕДБ Пирот, којима се обавештава инвеститор да у складу 

са законом којим се уређује енергетика према члану 14. уредбе о локацијским условима 

треба директно да прибави услове за прикључење.  

Телекомуникациона инфраструктура: 

За поменуту изградњу прибављени су услови бр.: ROP-MSGI-1114-LOC-1-HPAP-

6/2017, 350-02-00007/2017-14, односно бр.7131-52124/2017, од 08.02.2017., Телеком 

Србије а.д., ИЈ Ниш, којих се у потпуности треба придржавати.  

V  ПОСЕБНИ УСЛОВИ 

Заштита вода: 

При пројектовању и извођењу радова придржавати се у свему водних услова број ROP-

MSGI-1114-LOCН-2-HPAP-1/2017, 350-02-00007/2017-14, односно бр. 2-07-1955/2 од 

21.04.2017.год., ЈВП „Србијаводе“ Београд, водопривредни центар „Морава“ Ниш. 

Заштита од пожара: 

За поменуту изградњу прибављени су услови бр.: ROP-MSGI-1114-LOC-1-HPAP-

3/2017, 350-02-00007/2017-14, односно 09/24/2 бр. 217-1757/2017-2, од 13.02.2017., од 

МУП сектор за ванредне ситуације, одељење за ванредне ситуације у Пироту, Одсек за 

превентивну заштиту, којих се у потпуности треба придржавати.  

Услови заштите природе: 

За поменуту изградњу прибављени су услови бр.: ROP-MSGI-1114-LOC-1-HPAP-

4/2017, 350-02-00007/2017-14, односно 03 бр.020-259/2, од 09.03.2017., Завода за 

заштиту природе Србије, којих се у потпуности треба придржавати.  

VI УСЛОВИ ПРИБАВЉЕНИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗРАДЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА: 

- Услови са аспекта примена мера заштите од пожара, бр.: ROP-MSGI-1114-LOC-1-

HPAP-3/2017, 350-02-00007/2017-14, односно 09/24/2 бр. 217-1757/2017-2, од 

13.02.2017., од МУП сектор за ванредне ситуације, одељење за ванредне ситуације у 

Пироту, Одсек за превентивну заштиту; 

- Услови број ROP-MSGI-1114-LOCН-2-HPAP-1/2017, 350-02-00007/2017-14, односно 

бр. 2-07-1955/2 од 21.04.2017.год., ЈВП „Србијаводе“ Београд, водопривредни 

центар „Морава“ Ниш; 

- Решење бр. ROP-MSGI-1114-LOC-1-HPAP-4/2017, 350-02-00007/2017-14, односно 

03 бр.020-259/2, од 09.03.2017. Републичког Завода за заштиту природе Србије; 

- Услови бр.: ROP-MSGI-1114-LOC-1-HPAP-2/2017, 350-02-00007/2017-14, односно 

бр.33313/3-2017, од 08.02.2017. год., “ ЕПС Дистрибуција“ д.о.о., огранак ЕДБ 

Пирот.  

- Услови бр.: ROP-MSGI-1114-LOC-1-HPAP-6/2017, 350-02-00007/2017-14, односно 

бр.7131-52124/2017, од 08.02.2017., Телеком Србије а.д., ИЈ Ниш,   

VII Саставни део ових локацијских услова је Идејно решење МХЕ „Паклештица“ 

израђено од стране  „LM HIDRO ECO“ d.o.o, из Београда. 

VIII  Ови Локацијски услови важе 12 месеци од дана издавања. 



IX Инвеститор је дужан да, уз захтев за издавање грађевинске дозволе, поднесе 

Пројекат за грађевинску дозволу са техничком контролом урађен у складу са чланом 

118а. и 129. Закона, доказ о одговарајућем праву на земљишту или објекту у складу са 

чланом 135. Закона и Извештај ревизионе комисије, у складу са чланом 131. и 135. став. 

13. овог Закона. 

X Одговорни пројектант дужан је да идејни пројекат уради у складу са правилима 

грађења и свим осталим условима садржаним у локацијским условима. 

Ови Локацијски услови важе 12 месеци од дана издавања.  

Поука о правном леку: На локацијске услове се може поднети приговор Влади 

Републике Србије, преко овог министарства, у року од три дана од дана достављања.  

 

 

                                                              ВД. ПОМОЋНИКА МИНИСТРА 

                                                             Даринка ЂУРАН, дипл. правник  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


