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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ 

Општинска управа 

Одељење за урбанистичке послове 

и просторно планирање 

Број: ROP-LAJ-11935-LOCH-8/2019 

Датум: 08.11.2019. године 

Л а ј к о в а ц 

 

Одељење за урбанистичке послове и просторно планирање, Општинске управе општине 

Лајковац, поступајући по захтеву  Живковић Милосава, Лајковац, ул. Владике Николаја бр. 10, ЈМБГ: 

1002955771415, преко пуномоћника Д.А. „СТУДИО“, Дарко Ђорђевић, Лазаревац, ул. Симе 

Ровинског бр. 14, за издавање локацијских услова за  изградњу Прикључног кабловског вода 1kV за 

напајање стамбено-пословног објекта на кат. парцели 393/1 КО Лајковац, на основу члана 53а, 55, 56 

и 57. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр.72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 

50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/2019 – др. закон), члана 4. Одлуке о другим изменама и 

допунама одлуке о општинској управи општине Лајковац („Службени гласник општине Лајковац“, 

бр. 11/2016), члана 12. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским 

путем („Сл. гласник РС“, број 68/2019), Уредбе о локацијским условима (“Сл. гласник РС”, 

бр.35/2015, 114/2015 и 117/2017) и Плана генералне регулације за насељено место Лајковац 

(„Службени гласник општине Лајковац“, број 5/2015 и 14/2018), a по овлашћењу број: 031-9/IV-19 од 

15.05.2019. године, издаје: 

 

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 

 

за изградњу Прикључног кабловског вода 1kV за напајање стамбено-пословног објекта на кат. 

парцели 393/1 КО Лајковац, категорије Г, класификациони број објекта 222410, на 

катастарским парцелама број  240, 241, 244, 852 и 393/1 све КО Лајковац у Лајковцу 

 

ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ 

 

Правни основ 

Локацијски услови се издају на основу: 

 на основу члана 53а, 55, 56 и 57. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр.72/09, 

81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/2019 – др. 

закон); 

 члана 4. Одлуке о другим изменама и допунама одлуке о општинској управи општине 

Лајковац („Службени гласник општине Лајковац“, бр. 11/2016); 

 члана 12. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем 

(„Сл. гласник РС“, број 68/2019); 

 Уредбе о локацијским условима (“Сл. гласник РС”, бр.35/2015, 114/2015 и 117/2017). 

Плански основ 

Локацијски услови се издају на основу: 

 Плана генералне регулације за насељено место Лајковац ( „Службени гласник општине 

Лајковац“, број 5/2015 и 14/2018); 

 

ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ  

 

Идејним решењем је предвиђена изградња Прикључног кабловског вода 1kV за напајање 

стамбено-пословног објекта на кат. парцели 393/1 КО Лајковац, категорије Г, класификациони број 

објекта 222410, преко катастарских парцела број 240, 241, 244, 852 и 393/1 све КО Лајковац у 

Лајковцу. 

Кат. парцела бр.: 

 240 КО Лајковац уписана је у лист непокретности број 1806 КО Лајковац као градско грађевинско 

земљиште, у државној својини Републике Србије, чији је држалац Земљорадничка задруга 

Лајковац у стечају, са обимом удела 1/1, површине 0.26.91ха. Парцела је изграђена; 

 241 КО Лајковац уписана је у лист непокретности број 565 КО Лајковац као градско грађевинско 

земљиште, у јавној својини Републике Србије, са обимом удела 1/1, површине 0.06.62ха. Парцела 

је изграђена; 
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 244 КО Лајковац уписана је у лист непокретности број 554 КО Лајковац као градско грађевинско 

земљиште, у јавној својини Општине Лајковац, са обимом удела 1/1, површине 0.13.11ха. Парцела 

је изграђена; 

 852 КО Лајковац уписана је у лист непокретности број 554 КО Лајковац као градско грађевинско 

земљиште, у јавној својини Општине Лајковац, са обимом удела 1/1, површине 0.80.99 ха. 

Парцела је изграђена; 

 393/1 КО Лајковац уписана је у лист непокретности број 321 КО Лајковац као градско 

грађевинско земљиште, у приватној својини Живковић Милосава из Лајковца, са обимом удела 

1/1, површине 0.06.22ха. Парцела је у изградњи. 

*у листу непокретности су уписани објекти који су срушени. Потребно је извршити брисање из 

листа у катастру. 

 

 
Слика 1. Копија плана бр. 953-2-005/2019-41 од 01.10.2019. године, 

Служба за катастар непокретности Лајковац 

 

 
Слика 2. - Извод из Идејног решења – Пројекат електроинсталација –  

ситуација трасе прикључног кабловског вода 1kV 

 

Предметни прикључни кабловски вод 1kV је подземни линијски електроенергетски вод који 

треба да повеже и прикључи стамбено-пословни објекат на кат. парцели 393/1 КО Лајковац на 

постојећу трафостаницу МB TS 10/0,42 kV „Дом културе“ Лајковац на катастарској парцели 240 КО 

Лајковац, а преко кат. парцела број 241, 244 и 852 КО Лајковац. 

 



3 

 

 

УРБАНИСТИЧКИ УСЛОВИ 

 

Предметне катастарске парцеле број 240, 241, 244, 852 и 393/1 све КО Лајковац се налазе у 

границама Плана генералне регулације за насељено место Лајковац („Службени гласник општине 

Лајковац“, број 5/2015 и 14/2018), у оквиру грађевинског подручја, у зони 1 -Централни садржаји 

и планиране намене „мешовити градски центар“.  

  
Слика 3. Извод из Плана генералне регулације за насељено место Лајковац  

(„Сл.  гласник општине Лајковац“, број 5/2015 и 14/2018) – Планирана намена површина 

 

Катастарске парцеле број 240, 241 и 393/1 КО Лајковац припадају зони за развој мешовитог 

градског центра. 

Катастарска парцела број  244 КО Лајковац припада зони за изградњу објеката јавне намене -  

управна зграда општине Лајковац. 

Катастарска парцела број 852 КО Лајковац налази се у оквиру саобраћајне површине – улица 

Омладински трг са градским тргом.  

 

 

 
 
Слика 4. Извод из Плана генералне регулације за 

насељено место Лајковац („Сл.  гласник 

општине Лајковац“, број 5/2015 и 14/2018) – 

Планирана измена и допуна бр. 1  

(намена површина) 

 

 

 

 

Као улазни подаци за постојеће и планирано стање електроенергетске инфраструктуре 

коришћени су подаци из Плана генералне регулације за насељено место Лајковац („Службени 

гласник општине Лајковац“, број 5/2015 и 14/2018), као и Услови за пројектовање и прикључење 

објекта на електроенергетску мрежу, „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак 

Електродистрибуција Лазаревац, Јанка Стајчића 2., 11550 Лазаревац, број 8И.1.0.0.-Д.09.13.-

313149/1-19-УП од 15.10.2019.године.  
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Такође, на захтев надлежног Одељења за урбанистичке послове и просторно планирање, 

Општинске управе општине Лајковац, од ЈП ЕПС, Огранак ЕД Лазаревац је достављено 

Мишљење на пројектну документацију број 8И.1.0.0.-Д.09.13.-313149/2-19-УП од 

07.11.2019.године, којим се даје САГЛАСНОСТ на приложено идејно решење са приложеном 

ситуацијом трасе. Такође, су достављени и додатни Услови за пројектовање број 8И.1.0.0.-Д.09.13.-

313149/2-19-УП од 07.11.2019.године, за изградњу прикључног кабловског вода 1 kV за напајање 

стамбено-пословног објекта на кат. парцели број 393/1 КО Лајковац, где је наведено да се на датој 

локацији налазе постојећи електроенергетски објекти који се укрштају или паралелно воде са 

планираном трасом кабловских водова 1 kV, а власништво су „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, 

Огранак Електродистрибуција Лазаревац. 

Инвеститор изградње предметног прикључног кабла 1 kV је ОДС-ЕПС Дистрибуција 

Београд, Огранак ЕД Лазаревац. 

Финансијер је Милосав Живковић, Лајковац, улица Владике Николаја 10. 

 

  
Слика 5. - Извод из Плана генералне регулације за насељено место Лајковац  

(„Службени  гласник општине Лајковац“, број 5/2015 и 14/2018) – Енергетска инфраструктура 

 
Слика 6. – Графички прилог из услова за пројектовање Огранак ЕД Лазаревац, 

са оријентационо уцртаним ЕЕО. 



5 

 

 

ПОДАЦИ О КАБЛОВСКОМ ВОДУ  

(Услови за пројектовање број 8И.1.0.0.-Д.09.13.-313149/2-19-УП од 07.11.2019.године) 

 

2.1. Називни напон 1kV 

2.2.Тип и пресек вода: 2 х PP00 AS 4x150mm2 

2.3. Кабловски ров: 

Кабловски ров копати као отворен, дубине 0,8m и ширине 0,4m. Одступања су дозвољена на 

мањим дужинама при укрштањима са другим инсталацијама и кабловима. Ако се због разних 

препрека кабл полаже на мању дубину, потребно је предвидети додатну заштиту кабла од механичких 

оштећења применом заштитних цеви. Дно кабловског рова треба да се поравна и очисти од камења и 

других оштрих материјала. Енергетски кабл се полаже тако да буде у слоју постељице која се ставља 

на дно кабловског рова, дебљине најмање 0,2m. За стандардну кабловску постељицу користи се 

мешавина песка и шљунка који имају добре карактеристике одвођења топлоте (висок садржај кварца) 

гранулације до 4mm (нпр. Песак „Моравац“). Обавезан РУЧНИ ИСКОП КАБЛОВСКОГ РОВА. Пре 

почетка радова потребно је одредити тачан положај подземних електроенергетских објеката 

трасирањем (обележавањем мерним инструментом). Након идентификације и обележавање трасе 

потребан је ископ пробних шлицева како би се утврдио тачан положај и дубина ЕЕ објекта.  

 

2.4. Начин полагања: 

Енергетски кабл се полаже ручно или применом механизације помоћу затезне чарапе или 

затезне стезаљке. Није дозвољено вучење кабла моторним возилом, вучење кабла по земљи и 

упредање кабла. Полупречник савијања 15·D, а дозвољене вучне силе преко затезне чарапе 5·D2 (D 

– спољни пречник кабла). Затезна вучна сила контролише се помоћу динамо метра а витло мора да 

има граничник који прекида вучење у случају прекорачења дозвољене вучне силе. Полагање 

енергетских каблова паралелно са зидом или темељом зграде врши се на растојању од најмање 0,3m, 

а поред дрвореда на растојању од најмање од 2m од осе стабла. На прелазима испод коловоза 

користити кабловску канализацију. 

 

2.5. Прикључна места кабловских водова 

Блок ниског напона у ТС 10/0,4кV „Дом Културе“ Лајковац, осигурачке летве број 5 и 8 у 

блоку ниског напона 1. 

 

2.6. Кабловске завршнице 

Топлоскупљајуће, на прикључку кабловског вода за унутрашњу монтажу у ТС 10/0,4kV „Дом 

Културе“ Лајковац и две КПК на зиду новопланираног објекта колективне градње  

 

2.7. Заштита од преоптерећења Нисконапонски сет топљивих осигурача НВ 250А. 

2.8. Заштита кабла од оштећења Предвидети постављање пластичних штитника и 

упозоравајуће траке за енергетске каблове у рову изнад кабла. 

 

2.9. Ознаке на каблу  

На крајевима кабла предвидети постављање кабловских таблица на којима ће се дати подаци 

о типу, пресеку и напону кабла и објекту у коме се налази други крај кабла. На сваких 5m дуж кабла 

поставити оловне обујмице које на себи носе следеће податке: тип, пресек, напон кабла, годину 

полагања и број протокола.  

2.10. Ознаке трасе кабла  

Кабл на регулисаном терену означити ознакама трасе кабла на регулисани терен, а трасу 

кабла на нерегулисаном терену означити ознакама трасе кабле за нерегулисани терен. Ознаке 

поставити просечно на сваких 20 m, а нарочито на карактеристичним тачкама: места промене правца 

трасе кабла, места кабловских спојница, почетак и крај кабловске канализације и места укрштања са 

другим подземним инсталацијама. 

 

Инвеститор је у обавези да поштује следеће: 

 

4.1. Траса кабловских водова 1kV мора бити усклађена са трасама (положајима) других 

подземних инсталација. 

4.2. После полагања кабла извршити испитивање кабловског вода и геодетско снимање са 

посебно означеним местима укрштања са другим инсталацијама. Затрпавање кабловског рова врши 

се земљом добре топлотне проводљивости у слојевима од по 0,3m изнад постељице. Најмања 
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збијеност земље у рову треба да буде 92% (SRPS U.B1.038). При затрпавању кабловског рова, изнад 

кабла дуж целе трасе треба да се поставе пластичне упозоравајуће траке, на регулисаним површинама 

једна трака на 0,4m изнад кабла, а на нерегулисаним површинама две упозоравајуће траке прва на 

0,3m а друга на 0,5m изнад кабла. Упозоравајућа трака је црвене боје са утиснутим упозорењем 

ширине око 0,1m. 

4.3. Није дозвољено паралелно вођење енергетских нисконапонских каблова 1kV испод или 

изнад средње напонских каблова 10kV. Најмањи размак при укрштању или паралелном вођењу у 

хоризонталној или косој равни НН и СН каблова треба да износи 0,5m при укрштању и 1,0m при 

паралелном вођењу.  

4.4. Инвеститор је у обавези да заштити постојеће кабловске водове у складу са одредбама 

Правилника о техничким нормативима за електроенергетска постројења називног напона изнад 1000 

V („Службени лист СФРЈ“, бр. 4/1974 и 13/1978 ).  

 

5. Додатни услови за извођење радова на изградњи објекта 

 

5.1. Грађевинске радове у непосредној близини електроенергетских објеката вршити ручно, 

без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите. Напомињемо да 

инвеститор било каквим грађевинским радовима не сме довести у питање адекватан приступ ЕЕ 

објектима радницима ЕД Лазаревац ради редовног одржавања или евентуалних интервенција на 

њима. Обавезује се инвеститор да уколико приликом извођења радова наиђе на подземне 

електроенергетске објекте, одмах обавести Службу за припрему и надзор одржавања „ЕПС 

Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Лазаревац. 

5.2. Најкасније осам дана пре почетка било каквих радова у близини електроенергетских  

5.2. Најкасније осам дана пре почетка било каквих радова у близини електроенергетских 

објеката инвеститор је у обавезни да се у писаној форми обрати Служби за припрему и надзор 

одржавања „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Лазаревац у 

Лазаревцу, у коме ће навести датум и време почетка радова, одговорно лице за извођење радова и 

контакт телефон. Приликом извођења радова у близини постојећих електроенергетских објеката, 

обавезан је стални надзор овлашћеног представника Електродистрибуције Лазаревац, те је извођач 

обавезан да се писмено обрати Електродистрибуцији Лазаревац и затражи одређивање стручног лица, 

које ће присуствовати радовима и констатовати да ли су радови изведени по важећем  прописима, 

препорукама и датим условима. Тачан положај подземних електроенергетских објеката одредиће се 

трасирањем (обележавањем мерним инструментом) на захтев инвеститора (извођача) радова уз 

наплату одговарајућих трошкова. Након идентификације и обележавање трасе потребан је ископ 

пробних шлицева како би се утврдио тачан положај и дубина ЕЕ објекта  

 

5.3. У случају оштећења електроенергетских објеката, прекида напајања потрошача ел. 

енергијом, инвеститор (извођач) радова дужан је да надокнади нашем предузећу штету и сноси 

законске последице које из тога произилазе.  

 

5.4. Приликом израде идејног пројекта у графичкој документацији обавезно приказати 

габарите новопланираног објекта колективне градње на к.п. бр. 393/1 К.О. Лајковац  

 

6. Додатни услови за грађење објекта са образложењем Придржавати се важећи закона, 

правилника и техничких препорука ЕД Србије. 

7. Ови Услови имају важност 12 месеци, односно до истека рока важења локацијских  услова 

издатих у складу са њима. 

8. Ови Услови обавезују „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција 

Лазаревац само уколико у целости, у истоветној и идентичној садржини чине саставни део 

локацијских услова. 

 

 

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 

 

Грађевинско подручје  
Предметне катастарске парцеле број 240, 241, 244, 852 и 393/1 све КО Лајковац се налазе у 

границама обухвата грађевинског подручја. 
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Подела на зоне 

 

Подела плана на подручја по карактеристикама и одликама формирана је у односу на 

предложен концепт планског решења, дефинисан предлогом за правила уређења, предлогом правила 

грађења и приказаним оријентационо планираним наменама површина и  обухватом грађевинских 

подручја.   Планска подела на целине и зоне је наслоњена на већ усвојеној подели у односу на раније 

планове и на основу морфолошких анализа и по горе описаној методологији, предложена је подела 

на урбанистичке зоне. 

Предметне катастарске парцеле број 240, 241, 244, 852 и 393/1 све КО Лајковац припадају 

ЗОНИ 1. – Централни садржаји 

 

Постојеће стање електроенергетске мреже 

 

Подручје Лајковца се електричном енергијом снабдева преко „Електродиструбуције“ доо 

Краљево, Електродистрибуција Лазаревац. 

Простор обухваћен овим Планом садржи три категорије потрошача: домаћинства, индустрија 

и производња и општи потрошачи. 

 

Домаћинства                                                 2010год. 2025год. 

Број становника 3390 3285 

Број домаћинстава 1130                           1095 

                                          

Напајање електричном енергијом 

Основну напојну мрежу насељеног места чине далеководи: 

 35 кV Лајковац -Очага,DV 35kV, TS 110/35kV 

 35 кV Лајковац- Дудовица,DV 35kV, TS 35/10kV 

 35 кV Лајковац1- Лајковац 2,DV 35kV, кабл 35 кV 

Главне напојне тачке електричне енергије за потрошаче градског и ванградског подручја 

обезбеђује се из , TS 35/10kV Лајковац 1 и TS 35/10kV Лајковац 2. 

 

Дистрибутивна мрежа 

На градском подручју изграђено је 44 комада трансформаторских станица TS 10/0.4kV 

инсталисане снаге С 14.950 kVА 

Подручје града покривено је мрежом 10 kV и 1 kV. Електрична мрежа је делом каблирана 

(подземна) а делом ваздушна. Постојеће саобраћајне површине опремљене су инсталацијама јавног 

осветљење. 

 

Оцена постојећег стања 

Снабдевање подручја електричном енергијом је задовољавајуће. Снабдевање се врши из два 

правца Очага и Дудовица, што обезбеђује сигурност у напајању. Постојећим трафостаницима 

35/10kV ако се укаже потреба може  се повећати снага  трансформатора са 4 МVА на 8 МVА. 

Мрежа10 kV и 1 kV се мора делимично обновити као и грађење нових трафостаница и водова. Што 

се односи и на јавно осветљење 

  

Проблеми у снабдевању електричном енергијом на 35 кV- ном напону за сада не постојe. Они 

се могу јавити касније, због проширења постојеће градње. Оба вода 35 кV из правца Очаге и Дудовице 

морају се укопати у делу кроз подручје плана. Ваздушни вод на том делу мора прећи у подземни 

кабловски а поставиће се у јавној саобраћајној површини. Трафостаница TS 35/10kV Лајковац 2, мора 

радити у прстену. Ванградску електричну мрежу треба одвојити од градске. Један вод 10 kV мора 

одвојено напајати трафостанице ТС 10/04 kV а други вод 10 kV напаја трафостанице ван града. Мрежа 

1 kV мора се замењивати новом где за то постоји потреба. Исто важи и за јавно електрично 

осветљење. 
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Планирана енергетска инфраструктура 

 

Електроенергетска мрежа и постројења  

 

Параметри за одређивање елемената мреже 

Спољна електрична мрежа пројектује се за 2025. годину са следећим параметрима: 

- За категорију домаћинства узима се 1 КW/ станов. Са централним грејањем или другом 

врстом горива (без употребе електричне енергије за грејање) 

- Потрошња електричне енергије у 2010. години износила је 4500 КWh/домаћин у 2025.години 

износиће 6000 КWh/домаћинству 

- Инсталисано оптерећење једног стана износи 25КW 

 

Индустрија 

- Бруто планирана површина износи око195ха 

- У складу са конкретним потребама и врстом и наменом објеката одредиће се тачно вршно 

оптерећење. Зато је усвојено вршно оптерећење које је 50% од вршног оптерећења 

домаћинстава. Кроз даљу разраду доћи ће се до тачних података 

 

Општи потрошачи 

- Усваја се да је вршно оптерећење ових потрошача 25% од потрошње у домаћинствима 

 

Вршно оптерећење и потрошња електричне енергије за 2025.године 

- Домаћинства 3,9MW , 12480 MWh/god. 

- Индустрија 2MW, 9000 MWh/god. 

- Општи потрошачи 1 MW, 3000 MWh/god. 

 

Начин рада електричне мреже 

Подручје Плана опремљено је следећом електроенергетском мрежом и објектима: 

- Једном деоницом DV 35кV на правцу ТС Лајковац 1 – ТС 110/35кV „Очага“ 

- Једном деоницом DV 35кV на правцу ТС Лајковац 1 – ТС 110/35кV „Дудовица“ 

- Једном деоницом кабл подземни 35 кV ТС Лајковац 1 - ТС Лајковац 2  

- Две трафостанице 35/10кV и то ТС 35/10кV  Лајковац 1, снаге 2 х 8 МVА и      ТС 35/10 кV 

Лајковац 2, снаге2 х 4МVА 

- Четрдесет и четири (44) постојеће  ТС 10/0,4 кV 

- Десет (10) планираних ТС 10/0,4 кV, снаге 630 КVА 

- Педесет и четири деонице подземни кабл 10 кV на правцу ТС 35/10кV - ТС 10/0,4кV   

- Нисконапонска мрежа ТС 10/0,4кV  - потрошачи 

- Мрежа за јавну расвету на правцу ТС 10/0,4кV  - саобраћајнице 

Електроенергетски системи на подручју Плана за сада раде сигурно и поуздано. Свака промена код 

потрошача и промена намене површина имаће за последицу изградњу нове – енергетске мреже и 

реконструкцију постојеће. 

 

Основна планска решења 

- Изградња подземног 35кV – ног кабла за повезивање ТС Лајковац 2 у прстен. 

- Реконструкција ТС 35/10кV Лајковац 1 

- Измештање DV 35кV на делу новоформиране индустријске зоне 

- Изградња четири ТС 10/0,4кV  у индустријској зони 

- Изградња дванаест деоница нове мреже 10 кV 

- Замена дотрајале опреме 35кV, 10 кV, 1 кV 

- Реконструкција и изградња јавне расвете нисконапонске мреже 

- Измештање ваздушне мреже 10 кV и постављање кабла 10 кV у земљу (тротоару) на делу 

новоформиране индустријске зоне. 

 

Нисконапонска мрежа и јавно осветљење  

 

За објекте у најужој градској зони предвидети напајање искључиво кабловским путем по принципу 

"улаз-излаз". Јавну расвету у ужој градској зони извести на канделабарским стубовима, а у 

ванградској зони са мањом густином насељености на заједничким стубовима са НН мрежом.  
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Правила грађења за електроенергетску мрежу 

Планирану кабловску НН мрежу полагати у ров на дубини 0,8 ми ширини у зависности од броја 

електроенергетских водова. Планирану кабловску нн мрежу изградити у јавним површинама и у 

профилима постојећих и планираних саобраћајница. Осветљењем слободних и саобраћајних 

површина постићи задовољавајући ниво фотометријских величина. На местима где се очекују већа 

механичка напрезања тла електроенергетске водове поставити у кабловску канализацију или 

заштитне цеви као и на пролазима испод коловоза саобраћајница.  

 

У заштитним зонама далековода или постројења забрањена је изградња стамбених, угоститељских и 

производних објеката, а евентуална изградња испод или у близини далековода условљена је 

Техничким прописима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона 1 KV  до 

400 KV  (Сл. лист СФРЈ бр.65/88 и „Сл. лист СРЈ бр.18/92) За добијање сагласности за градњу објеката 

испод и у близини далековода потребна је сагласност управљача. 

 

Електроенергетска мрежа 

Далековод 10kV:   ширина коридора најмање 5,0m обострано од хоризонталне пројекције далековода. 

Далековод 35kV:   ширина коридора најмање 15,0m обострано од хоризонталне пројекције 

далековода. 

 

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 Електродистрибуције. 
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 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 натријумске 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 
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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 

 

Извођење  надземних  водова 

 

 Изградња надземних нисконапонских водова изводи се према Правилнику о техничким 

нормативима за изградњу надземних нисконапонских водова (Сл. лист СРЈ бр. 6/92); 

 Нисконапонски самоносећи кабловски склоп (НН СКС) монтирати на бетонске стубове са 

размаком до 40m. Изузетно НН СКС може да се полаже и по фасади зграде; 

 Није дозвољено директно полагање НН СКС у земљу или малтер; 

 вођење водова преко зграда које служе за стални боравак људи треба ограничити на изузетне  

случајеве, ако се друга решења  не могу технички или економски оправдати (сматра се да  вод  

прелази преко зграде  и кад je растојање  хоризонталне пројекције најближег проводника у 

неотклоњеном стању од зграде мање од 3m за водове до 20 kV, односно мање од 5м за водове 

напона већег од 20 kV); 

 У  случају  постављања   водова   изнад   зграда   потребна   је  електрично   појачана изолација, 

а за водове изнад стамбених зграда и зграда у којима се задржава већи број људи, потребна је 

и механички појачана изолација; 

 Није дозвољено постављање зидних конзола или зидних и кровних носача водова  на стамбеним 

зградама; 

 Није  дозвољено  вођење  водова  преко  објеката  у  којима  се  налази  лако  запаљив материјал 

(складишта бензина, уља, експлозива и сл.); 

 На пролазу поред објеката у којима се налази лако запаљив материјал хоризонтална сигурносна 

удаљеност једнака је висини стуба увећаној за 3,0m, a износи најмање 15,0m; 

 Одређивање  осталих  сигурних  удаљености  и  висина  од  објеката,  као  и  укрштање 

електроенергетских водова међусобно као и са другим инсталацијама вршити у складу са 

Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова 

називног напона од 1 kV до 400 kV (Сл. лист СФРЈ бр. 65/88); и 

 

Услови прикључења водова на електроенергетску инфраструктуру 

 

 Прикључак служи за напајање само једног објекта. У случају да се преко једног огранка 

нисконапонске (НН) мреже напајају два или више објеката, овај огранак се третира као НН 

мрежа; 

 За сваки објекат може да се напаја само преко једног прикључка. Изузетно, у случају двојног 

власништва стамбеног објекта, електроенергетском сагласношћу могу да се одобре два 

прикључка; 

 За извођење прикључка користи се СКС; 

 Прикључак се може извести и подземно у случају тзв. већег потрошача; 

 Прикључак  се  димензионише  и  изводи  у  зависности  од  очекиваног  максималног 

једновременог оптерећења на нивоу прикључка, начина извођења НН мреже, конструкције и 

облика објекта, положаја објекта у односу на НН мрежу; 

 Место прикључења надземног прикључка је стуб НН вода (изузетно зидна конзола или кровни 

носач ако су ови елементи упоришта НН вода); 

 Надземни прикључак се изводи преко носача на зиду објекта, односно преко крова објекта ако  

због  мале  висине  објекта  или  неких  других  разлога  није  прихватљиво  извођење прикључка 

преко зида објекта; и 

 Распон од места прикључења (стуб НН вода) до места прихватања на објекту прикључка 

изведеног  СКС-ом може да износи највише 30m. За веће распоне  обавезна  је  уградња 

помоћног стуба. 
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УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ НА КОМУНАЛНУ, САОБРАЋАЈНУ И 

ДРУГУ ИНФРАСТРУКТУРУ 

 

Приликом пројектовања поштовати прописе и нормативе и обавезно узети у обзир 

инфраструктурне мреже које постоје на датој траси у складу са издатим условима које чине саставни 

део локацијских услова, и то: 

 

1. Услови за пројектовање и прикључење објекта на електроенергетску мрежу, „ЕПС 

Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Лазаревац, Јанка Стајчића 2., 

11550 Лазаревац, број 8И.1.0.0.-Д.09.13.-313149/1-19-УП од 15.10.2019.године.  

Мишљење на пројектну документацију број 8И.1.0.0.-Д.09.13.-313149/2-19-УП од 

07.11.2019.године, којим се даје САГЛАСНОСТ на приложено идејно решење са приложеном 

ситуацијом трасе.  

Услови за пројектовање број 8И.1.0.0.-Д.09.13.-313149/2-19-УП од 07.11.2019.године. 

 

2. Услови „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ ИЈ Ваљево, број 442265/2-2019 од 03.10.2019. године. 

 

3. Услови ЈП „Градска чистоћа“ Лајковац број 5025 од 18.10.2019. године 

 

УРБАНИСТЧКЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ 

 

Урбанистичке мере за заштиту од земљотреса 

 Ризик од повредљивости при сеизмичким разарањима може се смањити примењујући 

одређене принципе планирања, организације и уређења простора. 

Превентивне мере заштите у смислу сеизмичности подразумевају: 

 поштовање степена сеизмичности од око 8º MСS приликом пројектовања, извођења или 

реконструкције објеката, или оног степена сеизмичности за који се посебним сеизмичким 

истраживањима утврди да је меродаван за планско подручје; 

 поштовање регулације саобраћајница и међусобне удаљености објеката; 

 обезбеђење оних грађевина чија је функција нарочито важна у периоду после евентуалне 

катастрофе. 

Препоручује се да се код пројектовања и изградње свих категорија објеката високоградње 

стриктно треба придржавати одредби „Правилника о техничким нормативима за изградњу објеката 

високоградње у сеизмичким подручјима („Сл. лист СФРЈ“, бр. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 52/90). 

Поред тога, на свим теренима са смањеном стабилношћу обавезно се спроводе посебна инжењерско 

- геолошка, сеизмичка и геофизичка испитивања терена на којима ће се градити поједини објекти. 

 

Техничка Документација 
 

Идејно решење за изградњу Прикључног кабловског вода 1kV за напајање стамбено-

пословног објекта на кат. парцели 393/1 КО Лајковац, израдио је „ДА Студио“ Лазаревац, ул. Симе 

Ровинског бр. 14, Лазаревац. Одговорно лице пројектанта је Дарко Ђорђевић. Одговорни пројектант 

је Тања Ђорђевић, дипл. ел. инж. (Лиценца број 350 А113 04).  

Достављено Идејно решење је урађено у складу са Планом генералне регулације за насељено 

место Лајковац („Службени гласник општине Лајковац“, број 5/2015 и 14/2018) и Условима за 

пројектовање и прикључење објекта на електроенергетску мрежу, „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. 

Београд, Огранак Електродистрибуција Лазаревац, Јанка Стајчића 2., 11550 Лазаревац, број 8И.1.0.0.-

Д.09.13.-313149/1-19-УП од 15.10.2019.године, као и у складу са Мишљењем на пројектну 

документацију број 8И.1.0.0.-Д.09.13.-313149/2-19-УП од 07.11.2019.године, којим се даје 

САГЛАСНОСТ на приложено идејно решење са приложеном ситуацијом трасе и Условима за 

пројектовање број 8И.1.0.0.-Д.09.13.-313149/2-19-УП од 07.11.2019.године. 

Наведено идејно решење и услови за пројектовање и прикључење објекта издати од 

имаоца јавних овлашћења су саставни део ових локацијских услова. 

 

На основу урбанистичких услова датих у локацијским условима, инвеститор може 

приступити изради Идејног пројекта за издавање Решења о одобрењу за извођење радова у складу са 

чл.145. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр.72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 

50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/2019 – др. закон) и чл.3. тачка 23. Правилника о посебној 

врсти објеката и посебној врсти радова за које није потребно прибављати акт надлежног органа, као 
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и врсти објеката који се граде, однoсно врсти радова који се изводе, на основу решења о одобрењу за 

извођење радова, као и обиму и садржају и контроли техничке документације која се прилаже уз 

захтев и поступку који надлежни орган спроводи ("Службени гласник РС", број 2/2019) и у складу са 

Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке 

документације према класи и намени објеката („Сл. гласник РС“, број: 73/2019). 

 

Локацијски услови важе две године од дана издавања или до истека важења Решења о 

одобрењу извођења радова издатог у складу са тим условима, за катастарске парцеле за које је поднет 

захтев. На основу ових локацијских услова не може се приступити изградњи објекта. 

Подносилац захтева може поднети захтев за измену једног или више услова за пројектовање, 

односно прикључење објекта на инфраструктурну мрежу у ком случају се врши измена локацијских 

услова. 

Издати локацијски услови представљају основ за подношење захтева за издавање Решења о 

одобрењу за извођење радова у складу са чл.145. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, 

бр.72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/2019 – др. 

закон). 

Имовинско-правне односе на земљишту решавати у складу са чланом 69. Закона о планирању 

и изградњи („Сл. гласник РС“, бр.72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 

83/18, 31/19 и 37/2019 – др. закон).  

Пре почетка извођења радова инвеститор подноси пријаву радова органу који је издао 

Решење о одобрењу за извођење радова.  

 

Стварни трошкови издавања локацијских услова: 

 

1. Трошкови за издавање техничких услова од ОДС „ЕПС-ДИСТРИБУЦИЈА“ ДОО 

БЕОГРАД, Огранак ЕД Лазаревац, Профактура број 1000118397 – износ 30.134,40 

дин, на жиро рачун број 160-44212-39, позив на број 97-191000118397  

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

број 784-6756/19 износ 2.475,40 дин, на текући рачун број 160-180602-15 Банка Интеса  

3. Трошкови за издавање копије плана, листова непокретности и РАТ у износу 5.120,00 

динара на жиро рачун број 840-742221843-57 са позивом на број 97 2405540600.  

4. Трошкови за издавање извода из катастра подземних инсталација, износ 1.520,00 дин, 

на жиро рачун број 840-742221843-57 са позивом на број 97  971074060015938461  

5. Републичка административна такса за подношење захтева: 320,00 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.  

6. Републичка административна такса за издавање локацијских услова: 3.750,00 динара, 

по тарифном броју 171б Закона о републичким административним таксама. 

Прималац: Република Србија, број рачуна 840-742221843-57 по моделу 97 са позивом 

на број 30-055.  

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

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 
 

             ГЛАВНИ УРБАНИСТА 

            ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

           Јасна Мићић, дипл.инг.арх. 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Живорад Бојичић, дипл.правник 

 


