




 



На кат. парцели број 132/2 К.О. Ступчевићи инвеститор `Лаки` д.о.о. Ариље 
планира изградњу пословног објекта, спратности П+0 висине 7,6 m. 

 
Делом катастарске парцеле где се планира градња објекта пролази ДВ 10 kV 
`ТС 35/10 Латвица извод Латвица` изграђен на армирано-бетонским 

стубовима са металним конзолома и AlFe проводником пресека 50 mm2. У 
близини новопредвиђеног објекта се налази носећи стуб Nb12. 
Инвеститор је заинтересован да се размотри могућност померања 
стубног места у правцу линије до међе ради будуће организације 
пословног круга. 
 
У складу са Условима за прикључење на електроенергетску мрежу број 
23/038/2014 од 26. јануара 2015. год. издатим од стране 
`Електродистрибуца Ужице` погон Ариље врши се провера: 

• Напона додира, 
• Напона корака, 

за безбедност круга пословног објекта у близини стубног места, као и: 
• Сигурносне удљености, 
• Сигурносне висине, 

између новопредвиђеног пословног објекта и постојећег ДВ-а, и то за 
варијанту `А` где је на постојећем стубном месту постављен нови стуб 
висине 14 m, и варијанте `Б` где је нови стуб висине 14 m постављен уз 
међу на око 4 m од садашње позиције. 
 

Сигурносна удаљеност 
 
У погледу сигурносне удаљености, локација објекта задовољава услов члана 
104. Правилника о техничким нормативима за изградњу надземних 
електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV (Сл. лист 
СФРЈ бр. 65/88 и 18/92) за неприступачне делове објекта (сигурносна 
удаљеност је 3 m) и услов члана 105. истог правилника за стално 
приступачне делове објекта (сигурносна удаљеност је 4 m). 
 
Сигурносна висина 
 
На основу чланова 104. и 106. Правилника о техничким нормативима за 
изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 
400 kV следи да је сигурносна висина за ову врсту објекта 3 m. 
 
Локација објекта не задовољава у погледу сигурносне висине (од врха крова 
до најнижег проводника има мање од 3 m), те је неопходна замена 
постојећег стуба новим Nb14 како би се постигла сигурносна висина.  
 
На цртежу број 2 приказана је ланчаница за случај `Б`, у складу са 
следећим подацима, пресек AlFe проводника 50 mm2, напрезање проводника 
од 8 daN/mm2 , додатнo оптерећење од 1,6 d kg/mm2 и притисaк ветра од 60 
kg/m2, и испод ње сигурносна зона од 3 m за доњи проводник у распону 
између стубова број 1 и 2 и испод ње је приказана ситуација планираног 
пословног објекта из које се види да је у потпуности задовољен члан 104. 
наведеног правилника. Самим тим задовољени су чланови 105. и 106. 
наведеног правилника. За цртање ланчанице је искоришћен рачунарски 
програм `УГИБИ-64` издат од стране ЕПС-а. 



Прецизнијом рачуницом за контролну тачку (врх крова) добијају се следеће 
вредности: 
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[m] [m] [m] [m] [m] [m] 

8 53 12 0,61 0,44 + 0,61 7,6 3,35 
`А` 

9 53 12 0,53 0,44 + 0,53 7,6 3,43 
8 57 16 0,82 0,56 + 0,82 7,6 3,02 

`Б` 
9 57 16 0,71 0,56 + 0,71 7,6 3,13 

 
Из табеле се види да је и у варијанти `А` и у варијанти `Б` (а тиме и за 
сваку позицију стуба између позиција предвиђених овима варијантама) 
растојање од највише тачке кроба објекта до најнижег проводника веће од 3 
m колико износи сигурносна висина у овом случају. Сигурносна висина је 
задовољена и за случај када је максимално дозвољено напресање 
проводника 8 daN/mm2. 
 
На основу члана 107. наведеног правилника следи да је за вод који прелази 
изнад оваквог објекта потребна појачана електрична изолација и није 
потребна појачана механичка заштита. 
 
На основу наведеног, а за потребе стварања услова за обезбеђење 
сигурносне висине, потребно је предвидети следеће радове: 

• Постојећи стуб Nb12-320 заменити новим Nb14-320, 
• Темељ новог стуба лоцирати одмах уз међу на растојању 3 m од 

постојећег, 
• Предвидети повезивање уземљења стуба са темељним уземљивачем 

објекта, 
• Предметни распон мора имати појачану електричну изолацију. 

 
Напон додира и напон корака 
 
Провера напона додира и напона корака се врши у складу са Правилником о 
техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова 
називног напона од 1 kV до 400 kV  и Правилником о техничким нормативима 
за уземљења електроенергетских постројења називног напона изнад 1000 V 
(Сл. лист СРЈ бр. 61/95). 
 
У складу са Табелом 5. Члана 15. Правилника о техничким нормативима за 
уземљења електроенергетских постројења називног напона изнад 1000 V, 
следи да је за мрежу са изолованом неутралном тачком потребно 
задовољити услов П1 и тада нису потребне ни додатне заштитне мере ни 
прорачун и мерење напона додира. Услов П1 је задовољен ако напон 
уземљивача није већи од двоструке вредности дозвољеног напона додира 
према члану 13. Правилника о техничким нормативима за уземљења 



електроенергетских постројења називног напона изнад 1000 V и ако време 
земљоспоја не прелази 3 s. 
 
Напон уземљивача неће прећи двоструку дозвољену вредност од 125 V, ако 
на основу члана 74. Правилника о техничким нормативима за изградњу 
надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV  
отпор уземљивача стуба буде мањи од: 
 

 

 
где је  Uz = 125 V, - највиши дозвољени напон на уземљењу 

  Iz – стварна струја земљоспоја (А), која тече на месту 
      земљоспоја. 

 
У садашњим условима струја земљоспоја износи мање од 2 А, одакле следи 
да отпор уземљивача стуба треба да буде мањи од 62,5 Ω. Но, ако се 
примени строжији критеријум да је рад мреже са изолованом неутралном 
тачком дозвољен док струја земљоспоја не достигне 20 А, за тај крајњи 
режим рада следи да отпор уземљивача стуба треба да буде мањи од 6,25 Ω.  
 
При замени постојећег стуба новим, потребно је уземљивач (постојећи или 
нови) стуба повезати на темељни уземљивач објекта. Уколико се после тога 
мерењем установи да отпор уземљивача стуба није мањи од 6,25 Ω потребно 
је предузети додатне мере на смањењу отпора уземљивача стуба до 
захтеваног нивоа. 
 
 
   
 
 
 
       одговорни пројектант 
         Марјановић Лазар дипл. ел. инж. 
 
      _______________________________ 
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