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Л а ј к о в а ц 

 

 

 

Одељење за урбанистичке послове и просторно планирање, Општинске управе 

општине Лајковац, поступајући по захтеву ОДС „ЕПС Дистрибуција Београд“ д.о.о., 

Огранак ЕД Лазаревац, за изградњу ТС 10/0,42kV; 2х630kVA, „Бајића кафана“ 

Лајковац, са кабловским водом 10kV и приводом 1kV, за потребе напајања стамбено 

пословног објекта и осталих потрошача ЕД Лазаревац, на кат. парц. бр. 851/1, 481 и 

485/1 све КО Лајковац (напомена: извршено је спајање кат.парц. бр. 481 и 485/1 обе КО 

Лајковац у једну кат. парцелу која сада носи број 485/1 КО Лајковац), на основу члана 53а, 

55, 56 и 57. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – 

испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлуке УС, 50/2013 – одлука УС, 

98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014), члана 12. Правилника о поступку спровођења 

обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, број 113/2015, 96/2016 и 

120/2017), Плана генералне регулације за насељено место Лајковац („Сл. гласник општине 

Лајковац“, број 5/2015) и Плана детаљне регулације „Зона 1 централна“ Лајковац („Сл. 

гласник општине Лајковац“, број 4/2010), издаје: 

 

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 
 

ИЗДАЈЕ СЕ, ОДС ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд, Огранак ЕД Лазаревац, 

улица Јанка Стајчића број 2, Лазаревац     

 

ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ: за изградњу ТС 10/0,42kV; 2х630kVA, „Бајића 

кафана“ Лајковац, са кабловским водом 10kV и приводом 1kV, за потребе напајања 

стамбено пословног објекта и осталих потрошача ЕД Лазаревац, тип објекта – 

Трафостаница 10/0,4kV у објекту зиданом на класичан начин, Прикључни подземни 

кабловски вод 10 kV, Прикључни кабловски вод 1kV, (категорије Г,  класификациони број 

Трафостаница – 222420 (70%), Прикључни кабловски вод 10kV – 222410 (25%) и 

Прикључни кабловски вод 1kV – 222410 (5%) ), на  кат. парцелама бр.  851/1, 481 и 485/1 

све КО Лајковац (напомена: извршено је спајање кат.парц. бр. 481 и 485/1 обе КО 

Лајковац у једну кат. парцелу која сада носи број 485/1 КО Лајковац) 

Место изградње: Општина Лајковац 

ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ: Локацијски услови се издају на основу члана 

53а, 55, 56 и 57. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – 

испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлуке УС, 50/2013 – одлука УС, 

98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014) члана 12. Правилника о поступку спровођења 



обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, број 113/2015, 96/2016 и 

120/2017) и на основу Плана генералне регулације за насељено место Лајковац („Сл. 

гласник општине Лајковац“, број 5/2015) и Плана детаљне регулације „Зона 1 централна“ 

Лајковац („Сл. гласник општине Лајковац“, број 4/2010). 

 

ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ:  
 

Изградња ТС 10/0,42kV; 2х630kVA, „Бајића кафана“ Лајковац, са кабловским 

водом 10kV и приводом 1kV, за потребе напајања стамбено пословног објекта на КП 

бр. 481 и 485/1 обе КО Лајковац и осталих потрошача ЕД Лазаревац (напомена: 

извршено је спајање кат.парц. бр. 481 и 485/1 обе КО Лајковац у једну кат. парцелу која 

сада носи број 485/1 КО Лајковац), од којих je: 

 кат. парц. бр. 851/1 КО Лајковац уписана у лист непокретности број 821 КО 
Лајковац, као градско грађевинско земљиште у својини Републике Србије 

са правом коришћења ЈП „Путеви Србије“, Београд и општине Лајковац са 

заједничким обимом удела. Кат. парцела је изграђена и начин њеног 

коришћења је Магистрални пут – МП4 Лазаревац – Ваљево (државни пут IB 

реда бр. 27 - државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз 

Трбушница) - Лозница - Осечина - Ваљево - Лајковац - Ћелије - Лазаревац - 

Аранђеловац - Крчевац - Топола - Рача - Свилајнац), површина земљишта 

под објектом је 2.70.84 ха;  

 кат. парц. бр. 485/1 КО Лајковац уписана у лист непокретности број 2349 
КО Лајковац, као градско грађевинско земљиште у приватној својини ГПД 

„ГРАДЊА БЕТОН ИНГ“ Ваљево, са обимом удела 1/1 (напомена: извршено 

је спајање кат.парц. бр. 481 и 485/1 обе КО Лајковац у једну кат. парцелу 

која сада носи број 485/1 КО Лајковац).   

 

УРБАНИСТИЧКИ УСЛОВИ  
 

У складу са Планом генералне регулације за насељено место Лајковац („Сл. 

гласник општине Лајковац“, број 5/2015) и Планом детаљне регулације „Зона 1 

централна“ Лајковац („Сл. гласник општине Лајковац“, број 4/2010), кат. парцела бр. 851/1 

КО Лајковац представља градску саобраћајницу - државни пут IB реда бр. 27, а кат. 

парцела бр. 485/1 КО Лајковац је намењена за становање већих густина са делатностима. 

 

Правила уређења за објекте електроенергетске инфраструктуре 

 

 Трафостанице 10/0.4kV  

 

Трафостанице градити као МБТС, алуминијумско стубну ТС или зидану.  Тачна 

локација као и карактеристике се могу одредити даљом планском и техничком 

документацијом у складу са потребама инвеститора и условима надлежног предузећа 

ЕДистибуције. 

Удаљеност  енергетског  трансформатора  од  суседних  објеката  мора  износити 

најмање 3m; 



 ако се трафостаница смешта у просторију у склопу објекта, просторија  мора 
испуњавати услове грађења из важећих законских прописа пре свега 

"Правилника о техничким нормативима за заштиту електроенергетских 

постројења и уређаја од пожара" ("Сл.лист СФРЈ" бр. 74/90); 

 код избора локације ТС водити рачуна о следећем: да буде постављена што 

је могуће  ближе  тежишту  оптерећења;  да  прикључни  водови  буду  што  

краћи,  а расплет водова  што једноставнији; о могућности лаког прилаза 

ради монтаже и замене опреме; о могућим опасностима од површинских и 

подземних вода и сл.; о присуству подземних и  надземних инсталација у 

окружењу ТС; и утицају ТС на животну средину. 

 

Полагање каблова 

 

Мрежу средњег и ниског напона треба реконструисати и градити на бетонским 

стубовима са одговарајућим пресеком проводника. 

Прикључци индивидуалних потрошача на нисконапонску мрежу по правилу се 

врше са кабловским снопом  X00/0-A 4x18 mm2, а по потреби и са кабловским водовима 

типа PP00/A или ХP00/A  одговарајућег пресека, зависно од снаге коју објекти 

ангажују. Прикључци  се  остварују  повезивањем  мерно-разводног  ормана  (мро)  у  

објекту  са водовима надземне мреже ниског напона у свему према одредбама техничке 
препоруке TP 13, ЕД Србије. 

За важније саобраћајнице предвиђена је израда јавне расвете по стубовима 

надземне мреже ниског напона уградњом економичних светлосних извора као што су 

натријумове или метал-халогене светиљке, које уз већу ефикасност ангажују мању снагу и 

потрошњу електричне енергије. 

Извођење  радова  се  врши  на  основу  техничке  документације  израђене  

сагласно техничким условима надлежне ЕД, уз примену важећих техничких прописа и 

техничких препорука електродистрибуције Србије. 

Код  укрштања,  приближавања,  паралелног  вођења,  стубови  надземне  мреже  

ниског напона могу се постављати уз саму ивицу коловоза саобраћајница или колских 

улаза. Дубина укопавања енергетских каблова не сме бити мања од 0,7m за каблове 

напона до 10 kv, односно 1,1m за каблове 35 kv; 

Каблови се могу полагати уз услов да су обезбеђени потребни минимални размаци 

од других врста инсталација и то: 

 0.4 m од цеви водовода и канализације 

 0.5 m од телекомуникационих каблова 

 0.8 m од гасовода у насељу 

 1.2 m од гасовода ван насеља 

Ако се потребни размаци не могу остварити, енергетски кабл се полаже у заштитну 

цев, дужине најмање 2 m са обе стране места укрштања, или целом дужином код 

паралелног вода при чему најмањи размак не може бити мањи од 0.3 m. 

Није  дозвољено  паралелно  вођење  електроенергетских  каблова  изнад  или  

испод гасовода и цеви водовода и канализације. 



Код  укрштања  енергетског  кабла  са  телекомуникационим  каблом,  енергетски 

кабл  се полаже испод телекомуникационог, а угао укрштања треба да је мањи од 30°, што 

ближе 90°. 

На прелаз преко саобраћајнице енергетски кабл се полаже у кабловску 

канализацију, односно у заштитне цеви, на дубини минимално 0.8 m, испод површине 

коловоза. Укрштање енергетског кабла са јавним путем изводи се механичким 

подбушивањем трупа пута управно на  осовину на дубини од 1,35-1,5m мерено од најниже 

коте коловоза до највише коте прописане заштитне цеви у коју се кабл полаже.  

 

Услови за прикључење на саобраћајну, комуналну и другу инфраструктуру: 

Приликом пројектовања поштовати прописе и нормативе и обавезно узети у обзир 
подземне инфраструктурне мреже које постоје на датој траси у складу са издатим 

условима које чине саставни део локацијских услова, и то: 

 
1. Услови ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ Београд, број ROP-LAJ-19312-LOCH-3-НРАР-

3/2018од 11.09.2018. године 

 

Техничка Документација: 

Идејно решење урадио је „PC TEL“ d.o.o. Крчмар, Мионица. Одговорно лице 

пројектанта је Аца Лучић. Главни пројектант је Никола Крљановић, дипл.инж.ел (Лиценца 

број 350-L152-12), одговорни пројектант за конструкције Љиљана Митровић, 

дипл.грађ.инж. (лиценца број 310 2540 03). Идејно решење чини саставни део локацијских 

услова. 

 

Одговорни пројектант је дужан да уради Идејни пројекат у складу са правилима 

грађења и свим осталим деловима садржаним у локацијским условима. 

 

Стварни трошкови издавања локацијских услова: 

1. Трошкови за издавање копије плана, листова непокретности и копије подземних 

водова и за РАТ у износу 3.550,00 динара на жиро рачун број 840-742221843-57 са 

позивом на број 97 2405540600. 

2. Републичка административна такса за захтев: 310,00 динара, по тарифном броју 1 
Закона о републичким административним таксама. Прималац: Република Србија,  

број рачуна 840-742221843-57 по  моделу 97 са позивом на број 30-055. 

3. Општинска административна такса за захтев: 103,00 динара, по тарифном броју 1 
Одлуке о општинским административним таксама. Прималац: Општинска управа 

Општине Лајковац, број рачуна 840-742251843-73 по моделу 97 са позивом на број 

30-055. 

4. Трошкови за ЦЕОП износ од 2.000,00 динара. 
 

 

 

  



НАПОМЕНА: Издати локацијски услови представљају основ за израду Идејног 

пројекта у складу са чланом 145. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 

72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлуке УС, 

50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014), као и основ за 

подношење захтева за издавање Решења о одобрењу за извођење радова. 

 

Локацијски услови важе 12 месеци од дана издавања. 

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: На издате Локацијске услове може се поднети 

приговор Општинском већу у року од три дана од дана достављања локацијских услова. 

 

Локацијске услове доставити: 

- Подносиоцу захтева 

- Грађевинском инспектору 

- А р х и в и 
 

 

 

 Стручни сарадник  РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА 

 Александар Сарић, ел.инж. Бојана Бојичић, дипл.пр.планер 

          


