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Одељење за комунално-стамбене, грађевинске и урбанистичке послове, Општинске управе
општине Лајковац, поступајући по захтеву инвеститора Shandong Luqiao Group Co Ltd
Огранак Београд, Трг пријатељства Србије и Кине бр. 4, Нови Београд, ПИБ:
112302292, МБ: 29508739, за изградњу Типске МЛТС 10/0,4kV 630 kVA са прикључним
кабловским водом 10 kV за напајање градилишне инсталације за потребе грађења на
мосту бр.16 (km 13+973,33 лева трака и km 13+980,90 десна трака), чија је изградња, у
складу  идејним решењем, предвиђена на кат. парц. бр 120/1, 110/1, 108/1, 107 и 100 све
К.О. Ратковац, на основу члана 53а, 55, 56 и 57. Закона о планирању и изградњи („Сл.
гласник РС“, број 72/2009, 81/2009- испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-
одлуке УС, 50/2013одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019,
37/2019 – др. закон, 9/2020 и 52/2021), члана 12. Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, број 68/2019), Уредбе о
локацијским условима (“Сл. гласник РС”, бр. 115/2020) и Просторног плана подручја
посебне намене државног пута IБ реда број 27 Лозница–Ваљево–Лазаревац, деоница
Иверак–Лајковац (веза са аутопутем Е-763 Београд – Јужни Јадран, деоница Београд–
Пожега) („Сл. гласник РС“, бр. 2/2020), издаје:

 

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

 

за изградњу Типске МЛТС 10/0,4kV 630 kVA са прикључним кабловским водом 10 kV за
напајање градилишне инсталације за потребе грађења на мосту бр.16 (km 13+973,33

лева трака и km 13+980,90 десна трака), категорије Г, класификациони број објекта 222410,
222420, снага енергетског трансформатора - 630kVA, укупна дужина кабловских водова –

232m, на катастарским парцелама број 120/1, 110/1, 108/1, 107 и 100 све К.О. Ратковац

 

 

ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ

Правни основ



Локацијски услови се издају на основу:

члана 53а, 55, 56 и 57. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 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, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др.
закон, 9/2020 и 52/2021);
члана 12. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским
путем („Сл. гласник РС“, број 68/2019);
Уредбе о локацијским условима (“Сл. гласник РС”, бр. 115/2020).

 

 

Плански основ

Локацијски услови се издају на основу:

Просторног плана подручја посебне намене државног пута IБ реда број 27 Лозница–
Ваљево–Лазаревац, деоница Иверак–Лајковац (веза са аутопутем Е-763 Београд – Јужни
Јадран, деоница Београд–Пожега) („Сл. гласник РС“, бр. 2/2020).

 

ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ

 

Изградња Типске МЛТС 10/0,4kV 630 kVA са прикључним кабловским водом 10 kV за
напајање градилишне инсталације за потребе грађења на мосту бр.16 (km 13+973,33 лева
трака и km 13+980,90 десна трака), предвиђена је на кат. парц. број 120/1, 110/1, 108/1, 107 и
100 све К.О. Ратковац, које се налазе у обухвату Просторног плана подручја посебне намене
државног пута IБ реда број 27 Лозница–Ваљево–Лазаревац, деоница Иверак–Лајковац (веза
са аутопутем Е-763 Београд – Јужни Јадран, деоница Београд–Пожега) („Сл. гласник РС“,
бр. 2/2020).

 



 

Слика 1. Копија катастарског плана број 953-2-005/2022-29 од 13.06.2022 године

Катастарска парцела бр. 120/1 КО Ратковац, површине 0.42.10ха, уписана је у лист
непокретности број 304 КО Ратковац, као пољопривредно земљиште:

Број дела 1 – култура - њива 2. класе, површине 0.39.75ха у приватној својини Ђенадић
Оливере, са обимом удела 1/1;
Број дела 2 – култура - њива 4. класе, површине 0.02.35ха у приватној својини Ђенадић
Оливере, са обимом удела 1/1.

Катастарска парцела бр. 110/1 КО Ратковац, површине 0.52.55ха, уписана је у лист
непокретности број 306 КО Ратковац, као пољопривредно земљиште, култура- ливада 3.
класе, у приватној својини Инграп-омни д.о.о друштво за инжењ.,грађ.и пром.робе навелико
и мало, са обимом удела 1/1;



Катастарска парцела бр. 108/1 КО Ратковац, површине 0.55.78ха, уписана је у лист
непокретности број 83 КО Ратковац, као пољопривредно земљиште, култура – њива 3. класе,
у приватној својини Ђенадић Милоша, са обимом удела 1/1;

Катастарска парцела бр. 107 КО Ратковац, површине 0.11.19ха, уписана је у лист
непокретности број 98 КО Ратковац, као пољопривредно земљиште, култура – пашњак 4.
класе, у приватној својини Марјановић Љиљане, са обимом удела 1/2 и Матић Милана са
обимом удела 1/2;

Катастарска парцела бр. 100 КО Ратковац, површине 0.37.42ха, уписана је у лист
непокретности број 83 КО Ратковац, као пољопривредно земљиште, култура – њива 2. класе,
у приватној својини Ђенадић Милоша, са обимом удела 1/1.

 

Извод из Просторног плана подручја посебне намене државног пута IБ реда број 27 Лозница–
Ваљево–Лазаревац, деоница Иверак–Лајковац (веза са аутопутем Е-763 Београд – Јужни Јадран,
деоница Београд–Пожега) („Сл. гласник РС“, бр. 2/2020)

 

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

У складу са Просторним планом подручја посебне намене државног пута IБ реда број 27
Лозница–Ваљево–Лазаревац, деоница Иверак–Лајковац (веза са аутопутем Е-763 Београд –
Јужни Јадран, деоница Београд–Пожега), катастарске парцеле број 120/1, 110/1, 108/1, 107 и
100 све КО Ратковац припадају путном земљишту и део су парцеле јавне намене Ј16.

У текстуалном делу плана наведене су координате преломних тачака, као и бројеви целих
парцела и делова парцела које су у обухвату Јавне парцеле – Ј16 – пут - општина Лајковац,
КО Ратковац и КО Непричава, површине 9,28 ha, између осталих и кат. парцеле број 120/1,
110/1, 108/1, 107 и 100 све КО Ратковац, што се може видети на графичком прилогу број 2.
Катастарске парцеле број 120/1, 110/1, 108/1, 107 и 100 све КО Ратковац су у појасу пута –
путно земљиште јавне намене за потпуну експропријацију.



Графички прилог 2. Извод из Просторног плана подручја посебне намене државног пута IБ реда број 27
Лозница–Ваљево–Лазаревац, деоница Иверак–Лајковац (веза са аутопутем Е-763 Београд – Јужни Јадран,

деоница Београд–Пожега), Тематска карта број 1, лист бр. 5. – Детаљна регулација са елементима
спровођења

Електроенергетско снабдевање у функцији пута

У појасу пута, заштитном појасу или појасу контролисане градње превиђено је подземно
полагање (каблирање) нисконапонских електроенергетских водова и надземних објеката у
функцији трасе и објеката, функционалних и пратећих садржаја пута. Њихово полагање
одвијаће се на основу техничке документације за пут на нивоу студије оправданости са
идејним пројектом и пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, у складу са
важећим прописима.

Објекти који захтевају напајање електричном енергијом су: денивелисане раскрснице,
одморишта и базе за одржавање, где као потрошач доминира расвета. Најмањи конзументи
електричне енергије су потрошачи распоређени дуж трасе, као што су метео станице,
саобраћајна сигнализација и SOS телефони.

Главно напајање свих објеката електричном енергијом одвијаће се преко трансформаторских
станица 10/0,4 kV распоређених дуж трасе пута, и то примарно уз денивелисане раскрснице.
Трансформаторске станице ће бити стубне, монтажно - бетонске и у склопу зиданих објеката,
а у зависности од максималне једновремене снаге. Напајање трансформаторских станица
обављаће се путем кабловских водова или далековода. Даља дистрибуција до потрошача ће се
обављати на 1kV напонском нивоу преко разводних ормана.

Резервно напајање електричном енергијом биће обезбеђено преко дизел - електричних
агрегата, док ће беспрекидно напајање електричном енергијом бити обезбеђено преко UPS
уређаја.

Правила паралелног вођења и укрштања државног пута са енергетском
инфраструктуром



Правила паралелног вођења и укрштања државног пута са електроенергетском
инфраструктуром

Правила паралелног вођења и укрштања државног пута и електроенергетске инфраструктуре
су:

1. приликом паралелног вођења пута и електроенергетских водова на дужини већој од 5
km, електроенергетски водови морају да буду удаљени, односно измештени, најмање
100 m од границе појаса пута;

2. препоручује се подземно вођење (каблирање) електроенергетских водова на местима
њиховог укрштања са путем, искључиво механичким утискивањем испод трупа пута,
под адекватним углом предвиђеним за електроенергетску инфраструктуру и у
прописаној заштитној цеви, с тим да:

заштитна цев мора да буде постављена на целој дужини кроз појас пута,
минимална дубина цевовода и заштитне цеви од најниже коте коловоза пута до горње
коте заштитне цеви износи 1,5 - 2,0 m;

3. укрштање електроенергетских водова 35 - 400 kV са путем може да буде ваздушно, с
тим да:

угао укрштања буде по могућству 90°, односно минимум 30°,
најмања висина од горње ивице нивелете коловоза до најнижег проводника износи 12
m,
минимална удаљеност стуба далековода од путног појаса износи 20 m,
када је висина стуба далековода већа од 25 m поставља се, односно измешта, на
растојању од појаса пута које не може бити мање од висине стуба далековода.

 

Директна имплементација Просторног плана

Просторни план се спроводи директно (непосредно) за део са разрадом на нивоу детаљне
регулације у обухвату земљишта јавне намене, односно појаса државног пута (објекти пута),
сервисних и приступних саобраћајница и водног земљишта за потребе регулације реке
Колубаре и других токова, и то издавањем локацијских услова за:

целокупну трасу државног пута са мостовима, пропустима и другим објектима;
петље, денивелисана укрштања и раскрснице;
функционалне пратеће садржаје: базе за одржавање пута, објекти контроле и
управљања и др.;
приступне саобраћајнице и противпожарне путеве до појединих објеката државног
пута;
заштитне објекте и радове на местима укрштања државног пута са осталим
инфраструктурним системима;
објекте на регулацији реке Колубаре и других токова са којима се укршта државни пут;
електроенергетску и електронску инфраструктуру у функцији државног пута;
пејзажно уређење зелених површина у појасу државног пута;
одмориште.

Просторни план представља основ за утврђивање јавног интереса за експропријацију,
односно административни пренос непокретности. Потпуном експропријацијом, односно
административним преносом непокретности, обезбеђује се простор за формирање
грађевинских парцела објеката који су саставни делови државног пута и парцела водног



земљишта за регулацију реке Колубаре и других токова. Потпуном експропријацијом се
трајно мења постојећа намена и власништво над обухваћеним непокретностима.

Решењем о утврђивању јавног интереса, одређује се корисник експропријације, односно
административног преноса непокретности. Корисник експропријације преузима сва права,
обавезе и одговорности предвиђене Законом о експропријацији („Службени гласник РС”, бр.
53/95 и 23/01 - СУС, „Службени лист СРЈ”, број 16/01 - СУС и „Службени гласник РС”, бр.
20/09 , 55/13 - УС и 106/16 - аутентично тумачење).

У делу Просторног плана који се директно спроводи, површине које су предмет утврђивања
јавног интереса одређене су графички са елементима за геодетско обележавање и пописом
обухваћених катастарских парцела (у целини или у деловима).

У случају међусобног неслагања текстуалних и графичких података или неслагања због
накнадних промена насталих одржавањем катастра непокретности, меродавна је ситуација на
Тематској карти број 1 „Детаљна регулација са елементима спровођења“ (листови 1 –6).

 

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 „Електродистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак
Електродистрибуција Лазаревац, Јанка Стајчића 2 11550 Лазаревац, заводни број
2460800-Д-09.13-299711/1-2022 од 14.07.2021. године;

2. Услови „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ ИЈ Ваљево, број 277288/2-2022 од 11.07.2022. године;
3. Услови за пројектовање ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ Београд, Сектор за стратегију,

пројектовање и развој, број ДБ-ЛАЈ-17900-У/2022 од 14.07.2022. год.

Техничка Документација:

Идејно решење израдио ПД „Косовопројект Плус“ д.о.о. ул. Нушићева бр. 7А, Београд.
Одговорно лице пројектанта је Ружица Рајић - Штерић. Одговорни пројектант је Александар
Ћулибрк, дипл. инж. ел. (Број лиценце: 350 L988 13). Главни пројектант је Ружица Рајић –
Штерић дипл. инж. ел. (Број лиценце: 350 4935 03).

Одговорни пројектант је дужан да уради Идејни пројекат у складу са правилима грађења и
свим осталим деловима садржаним у локацијским условима.

Наведено идејно решење и услови за пројектовање и прикључење објекта издати од имаоца
јавних овлашћења су саставни део ових локацијских услова.

 

Посебни услови

У складу са чланом 69. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 72/2009,
81/2009- испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлуке УС, 50/2013одлука
УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон, 9/2020 и
52/2021), за постављање трансформаторских станица 10/0,4 kV, 20/0,4 kV 35/0,4 kV и 35/10
kV, мерно-регулационих станица за гас код потрошача, електродистрибутивних,



електропреносних, анемометарских и метеоролошких стубова, као и стубова електронских
комуникација, не формира се посебна грађевинска парцела. Земљиште изнад подземног
линијског инфраструктурног објекта или испод надземног линијског инфраструктурног
објекта, не мора представљати површину јавне намене. Изнад подземног инфраструктурног
објекта или испод надземног линијског инфраструктурног објекта изузетно могу се градити
објекти у складу са Законом о планирању и изградњи, уз прибављање техничких услова у
складу са посебним законом, зависно од врсте инфраструктурног објекта. На земљишту
испод надземних електроенергетских водова и елиса ветротурбина, инвеститор има право
пролаза испод или прелета изнад земљишта, уз обавезу сопственика, односно држаоца тог
земљишта да не омета изградњу, одржавање и употребу тог објекта.

Уз захтев за издавање решења о привременој грађевинској дозволи потребно је доставити
доказ о решеним имовинско-правним односима на предметним парцелама, односно доказ да
има одговарајуће право на земљишту или објекту, у складу са чланом 69. Закона о
планирању и изградњи.

Зависно од врсте објекта, односно радова, привремена грађевинска дозвола се доноси за
тачно одређени период у коме се објекат може користити, односно изводити радови, а који
не може бити дужи од три године од дана доношења привремене грађевинске дозволе.

У случају да инвеститор сам не уклони привремени објекат у одређеном року, орган који је
донео привремену грађевинску дозволу, по службеној дужности доставља захтев
грађевинској инспекцији за уклањање.

Жалба на решење грађевинског инспектора не задржава извршење решења.

На захтев инвеститора, решење о привременој грађевинској дозволи може се једном
продужити за још три године. Истеком накнадног рока, примењују се одредбе овог члана о
уклањању привременог објекта.

Заштита од земљотреса

Подручје обухваћено планом припада сеизмичкој зони у којој су могући земљотреси јачине
9 степени МКС. У циљу заштите од земљотреса треба примењивати следеће смернице:

обавезна примена важећих сеизмичких прописа при реконструкцији постојећих и
изградњи нових објеката;
обезбедити довољно слободних површина које прожимају изграђене структуре, водећи
рачуна да се поштују планирани проценти изграђености парцела, системи изградње,
габарити, спратност и темељење објеката;
главне коридоре комуналне инфраструктуре треба водити дуж саобраћајница и кроз
зелене површине, кроз за то планиране коридоре и на одговарајућем одстојању од
грађевина.

Терен, по инжњерско геолошким условима - нестабилан и условно стабилан терен, треба
сврстати у категорију сеизмолошки неповољних средина са повећањем основног степена
сеизмичког интензитета за један степен МКС скале.

На свим теренима са смањеном стабилношћу обавезно се спроводе посебна инжењерско -
геолошка, сеизмичка и геофизичка испитивања терена на којима ће се градити поједини
објекти.

 



На основу урбанистичких услова датих у локацијским условима, инвеститор може
приступити изради Идејног пројекта у складу са чланом 118. Закона о планирању и
изградњи („Сл. гласник РС“, број 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, 145/2014,
83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон, 9/2020 и 52/2021), и Правилником о садржини, начину
и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и
намени објекта (“Сл. гласник РС”, број 73/2019).

Локацијски услови важе две године од дана издавања или до истека важења грађевинске
дозволе издате у складу са тим условима, за катастарску парцелу за коју је поднет захтев. На
основу ових локацијских услова не може се приступити изградњи објекта.

Издати локацијски услови престављају основ за подношење захтева за издавање Решења о
привременој грађевинској дозволи у складу са чланом 147. Закона о планирању и изградњи
(„Сл. гласник РС“, број 72/2009, 81/2009- испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012,
42/2013-одлуке УС, 50/2013одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018,
31/2019, 37/2019 – др. закон, 9/2020 и 52/2021).

 

Стварни трошкови издавања локацијских услова:

 

1. Трошкови за издавање копије плана и листова непокретности, и Републичке
административне таксе, износ 5.510,00 дин, на жиро рачун број 840-742221843-57 са
позивом на број 97 2405540600.

2. Трошкови за издавање извода из катастра подземних инсталација,  износ 680,00 дин, на
жиро рачун број 840-742221843-57 са позивом на број 97 641074060018994651.

3. Републичка административна такса за подношење захтева: 330,00 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.

4. Републичка административна такса за издавање локацијских услова: 3.880,00 динара, по
тарифном броју 171в Закона о републичким административним таксама. Прималац:
Република Србија,  број рачуна 840-742221843-57 по  моделу 97 са позивом на број 30-
055.

5. Висина накнаде 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
Имаоцима јавних овлашћења
А р х и в и

 

             

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА



ЗА КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ,
ГРАЂЕВИНСКЕ И УРБАНИСТИЧКЕ

ПОСЛОВЕ

Предраг Мирковић, дипл. инж.
саобраћаја

 

 


