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Одељење за урбанистичке послове и просторно планирање, Општинске управе општине 

Лајковац, поступајући по захтеву Општине Лајковац, ул. Омладински трг бр. 1, Лајковац, за 

издавање локацијских услова за изградњу Водоторња „Лајковац“, на кат.парц.бр. 490/1, 490/2 

и 490/12 све 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) и на основу Плана генералне регулације за насељено 

место Лајковац („Сл. гласник општине Лајковац“, број 5/2015) и Плана измена и допуна плана 

детаљне регулације „Војни круг“ у Лајковцу („Сл. гласник општине Лајковац“, број 7/2014), 

издаје: 

 

 

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 
 

ИЗДАЈЕ СЕ, Општини Лајковац из Лајковца, ул. Омладински трг бр. 1, Матични број: 

07353154, ПИБ: 101343119 

 

ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ: за изградњу Водоторња „Лајковац“, категорије Г, 

класификациони број 222220, на кат. парцели бр. 490/1, 490/2 и 490/12 све КО Лајковац.  

Димензије објекта: Укупна запремина 500m3. Висина челичног носећег стуба – 19m. 

 

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 измена и допуна плана детаљне регулације „Војни круг“ у Лајковцу („Сл. гласник 

општине Лајковац“, број 7/2014). 

 

ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ: Изградња Водоторња „Лајковац“ предвиђена је на кат. парц. 

бр. 490/1, 490/2 и 490/12 све КО Лајковац, које су у обухвату Плана генералне регулације за 

насељено место Лајковац и Плана измена и допуна плана детаљне регулације „Војни круг“ у 
Лајковцу и налази се у Зони I намењеној за спорт и рекреацију.  

  

  



УРБАНИСТИЧКИ УСЛОВИ: 

Правила уређења 

Општински водоводни систем потребне количине воде обезбеђује са изворишта  

„Непричава“ која се пречишћава на истоименом постројењу за пречишћавање воде за пиће, а 

потом преко заједничког потисног цевовода ДН500 транспортује ка потрошачима у Лајковцу. 

Лајковачки систем је на неколико места повезан на поменути магистрални цевовод. Будући да се 

са истог изворишта снабдева и Лазаревац из овог подсистема у условима просечне потрошње 

Лајковац добија 40-45л/с. 

Лајковац ће добити посебан нови главни дистрибутивни довод уместо више прикључака 

на магистрални цевовод. 

На постројењу ,,Непричава“, ће се поставити посебне пумпе које ће кроз посебни цевовод 

потискивати воду до водоторња запремине 500 м3 који ће обезбедити стабилне притиске у 

мрежи. Он ће обезбедити сигурно водоснабдевање потрошача до коте од око 140 мнм, као и мању 

резерву. 

 Планом генералне регулације за насељено место Лајковац, на предметној локацији 

предвиђена је изградња водоторња како је приказано на слици 1. 

 

Слика 1.  

Водоводна мрежа за насеље „Војни круг“ је део градске водоводне мреже Лајковац, везане 

за главно извориште водоснабдевања из Непричаве, одакле води главни довод воде 500мм ка 

Лајковцу и Лазаревцу, са дистрибутивним резервоаром на Врапчем Брду. 

Трасе планираних водоводних линија водити у насељу дуж постојећих и планираних 

саобраћајница, углавном дуж планираних тротоара, како би водовод био заштићен од штетног 

дејства саобраћајног оптерећења. Димензије нових водоводних линија одредити на основу 

хидрауличног прорачуна а узимајући у обзир и потребну количину воде за гашење пожара, како 

се то противпожарним прописима захтева. Минимални пречник уличне цеви је 100мм, а 

изузетно 80мм. На водоводним линијама предвидети потребан број противпожарних хидраната 

на максималном размаку од 150м. Препоручује се уградња подземних противпожарних 

хидраната. 



Минимална дубина укопавања разводних водоводних линија је 1,2м . Новопланиране 

објекте прикључити на постојеће и планиране водоводне линије. Техничке услове и начин 

прикључења појединих објеката одређује надлежна комунална организација ЈП Градска чистоћа 

из Лајковца. 

Водоводне линије и цевоводе затварати у прстен, што омогућава сигурнији и бољи начин 

водоснабдевања. 

Око цевовода и објеката водоснабдевања формирати зоне и појасеве санитарне заштите у 

складу са Правилником о начину одређивања и одржавања зона и појасева санитарне заштите 

објекта за снабдевање водом (”Сл. гл. РС” бр. 92/2008). 

Водовод трасирати једном страном коловоза, супротној од фекалне канализације, на 

одстојању 1,0 м. од ивичњака. 

Хоризонтално растојање између водоводних и канализационих цеви и зграда, дрвореда и 

других затечених објеката не сме бити мања од 2,5 м. 

Растојање водоводних цеви од осталих инсталација (гасовод, топловод, електро и 

телефонски каблови) при укрштању не сме бити мање од 0,5 м. 

Тежити да водоводне цеви буду изнад канализационих, а испод електричних каблова при 

укрштању. Полагање водовода или канализације у тротоару се може дозволити само изузетно, уз 

документовано образложење и са посебним мерама заштите. 

Уколико није могућа траса у оквиру регулативе саобраћајнице, водовод или канализацију 

водити границом катастарских парцела уз сагласност оба корисника међних парцела. 

Тежити да на прелазу преко водотока и канала водоводне цеви буду изнад корита. у 

изузетним случајевима (прелаз испод реке, канала, саобраћајница и сл.) цеви се морају водити у 

заштитној челичној цеви. 

Минимална дубина укопавања цеви водовода и канализације је 1,0 м. од врха цеви до коте 

терена, а падови према техничким прописима у зависности од пречника цеви. 

Минимално растојање ближе ивице цеви до темеља објеката је 1,5 м. Минимално 

дозвољено растојање при паралелном вођењу са другим инсталацијама је: 

 међусобно водовод и канализација 0,4м 

 до гасовода 1,0м 

 до топловода 0,5м 

 до електричних каблова 0,5м 

 до телефонских каблова 0,5м 

Минимални пречник водоводне цеви на предметном подручју одређује ЈКП Лајковац, али 

треба тежити да у свим улицама буде мин 100 мм (због противпожарне заштите објеката). 

Водоводну мрежу градити у прстенастом систему, где год је то могуће. 

За кућне водоводне прикључке пречника већег од 50 мм, обавезни су одвојци са 

затварачем. Пролаз водоводних цеви кроз ревизионе шахте и друге објекте канализације није 

дозвољен. 

Избор материјала за изградњу водоводне и канализационе мреже, као и опреме извршити 

уз услове и сагласност ЈКП Лајковац . 

Појас заштите око главних цевовода износи најмање по 2,5м. од спољне ивице цеви. У 

појасу заштите није дозвољена изградња објеката, ни вршење радњи које могу загадити воду или 

угрозити стабилност цевовода. 



Забрањена је изградња објеката и сађење засада над разводном мрежом водовода или 

канализације. Власник непокретности која се налази испод, изнад или поред комуналних објеката 

(водовод, топловод...), не може обављати радове који би ометали пружање комуналних услуга. 

Постављање подземних инсталација (водовод, канализација, електро и ПТТ мрежа...) 

испод зелених површина, вршити на растојању од мин. 2,0 м. од постојећег засада уз одобрење 

надлежних јавних предузећа. 

Водомер мора бити смештен у посебно изграђен шахт и испуњавати прописане стандарде, 

техничке нормативе и норме квалитета, које одређује ЈКП Лајковац. Положајно водомерни шахт 

постављати мах. 2,0 м. од регулационе линије. 

Забрањена је изградња понирућих бунара. 

Противпожарна заштита се обезбеђује изградњом противпожарних хидраната на 

водоводној мрежи. Цеви морају бити минималног пречника 100 мм. у прстенастом систему, а 

изузетно ако то није могуће дозвољава се гранасти систем. Хидранти пречника 80 мм. или 100 

мм. се постављају на максималној удаљености од 80 м. тако да се пожар на сваком објекту може 

гасити најмање са два хидранта. Удаљеност хидраната од објекта је минимално 5 м. а највише 80 

м. 

Уколико се хидрантска мрежа напаја водом из водоводне мреже чији је притисак 

недовољан (мин. 2,5 бар), предвиђају се уређаји за повишење притиска. Уређај се поставља у 

објекат који се штити од пожара или у посебно изграђен објекат, у складу са прописима из ове 

области. 

Забрањено је извођење физичке везе градске водоводне мреже са мрежама другог 

изворишта: хидрофори, бунари, пумпе. 

 

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 ОДС „ЕПС-ДИСТРИБУЦИЈА“ ДОО БЕОГРАД, Огранак ЕД Лазаревац, број  

8I.1.0.0-D-09.13-291844-UPP-18 од 16.10.2018. године 

Састави део ових услова чини Уговор о пружању услуге за прикључење на 

дистрибутивни систем електричне енергије број 8I.1.0.0-D-09.13-291844-UPP-18-

UGP који је инвеститор, односно његов пуномоћник у обавези да потпише 

квалификованим електронским потписом и приложи уз Пријаву радова 

2. Услови „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ ИЈ Ваљево, број 428125/2 од 11.10.2018. године 

3. Услови ЈП „Градска чистоћа“ Лајковац број 5003 од 22.10.2018. године 

4. Услови МУП, Сектора за ванредне ситуације, Одељења за ванредне ситуације у 

Ваљеву, Одсека за превентивну заштиту број 09/10 број 217-14949/18-1 од 10.10.2018. 

године. 

5. Услови Одељења за санитарну инспекцију, Одсек за санитарни надзор Ваљево бр. 530-

53-1558/2018-10 од 11.10.2018. године 

6. Услови ЈВП „Србијаводе“ - ВПЦ „Сава-Дунав“, Нови Београд, број 9295/3 од 
23.10.2018. године 

 

 

 



Посебни услови: 

Пре издавања грађевинске дозволе, потребно је прибавити сагласност од Републичке 

дирекције за имовину Републике Србије за део објекта који се налази на кат. парцели број 490/2 

КО Лајковац, који је у власништву Републике Србије са правом коришћења ловачког удружења 

„Драган Радовић“ из Лајковца. 

 

ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА: 

 

Идејно решење урадио је „IWА-Consalt"д.о.о., предузеће за пројектовање, инжењеринг и 

консалтинг, Анастаса Јовановића 3, 11118 Београд. Одговорно лице пројектанта је Мр. Милан 

Иветић, дипл.инж.грађ, Директор. Главни пројектант је Јелица Комлен, дипл.инж.грађ. (лиценца 

број: 314 Л912 13), Одговорни пројектант конструкције Милан Матић дипл.грађ.инж. (лиценца 

број: 310 5458 03), Одговорни пројектант хидротехничких инсталација Јелица Комлен, 

дипл.инж.грађ. (лиценца број: 314 Л912 13), Одговорни електроенергетских инсталација 

Добривој Бијелић, дипл.инж.елект. (лиценца број: 350 5424 03, 352 5429 03). Идејно решење чини 

саставни део локацијских услова. 

 

Одговорни пројектант је дужан да уради Пројекат за грађевинску дозволу у складу са 

правилима грађења и свим осталим деловима садржаним у локацијским условима. 

 

СТВАРНИ ТРОШКОВИ ИЗДАВАЊА ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА: 

1. Трошкови за издавање техничких услова од ОДС „ЕПС-ДИСТРИБУЦИЈА“ ДОО 
БЕОГРАД, Огранак ЕД Лазаревац, Профактура број 1000065274 – износ 11.878,80 дин, на 

жиро рачун број 160-44212-39, позив на број 97-171000065274 

2. Трошкови за издавање техничких услова од „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ ИЈ Ваљево, рачун број 
4403/0709/2018 - износ 2.029,99 динара, на текући рачун број 160-600-22, позив на број 

4403/0709/2018, 

3. Трошкови за издавање техничких услова од ЈП „Градска чистоћа“ Лајковац, рачун број 

895-17/18 – износ 8.911,48 динара, на текући рачун 160-180602-15 Банка Интеса 

4. Трошкови за издавање техничких услова од ЈВП „Србијаводе“ - ВПЦ „Сава-Дунав“, Нови 
Београд, Профактура број 6 002 00201 000036 - износ 26.400,00 динара, на жиро рачун 

број 160-0000000015716-70 

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

НАПОМЕНА: Издати локацијски услови представљају основ за израду Пројекта за 

грађевинску дозволу у складу са чланом 118 А. 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 подношења 

захтева за издавање грађевинске дозволе. 

 

Локацијски услови важе 12 месеци од дана издавања или до истека грађевинске дозволе 

која је издата у складу са овим условима. 

 

  



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 

                                                                                           

 


