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Одељење за комунално-стамбене, грађевинске и урбанистичке послове, Општинске управе
општине Лајковац, поступајући по захтеву ЈП „Србијагас“ Нови Сад, Булевар ослобођења 69,
ПИБ 104056656, Матични број 20084600, за издавање локацијских услова за изградњу
Челичног дистрибутивног гасовода МОП 16 бар КО Јабучје, КО Ћелије-Општина
Лајковац, на катастарским парцелама број 8731, 142/2, 142/5, 8743/1, 8727/2, 8728/3, 8729/3,
8729/1, 8732, 131/2, 131/1 и 146 све КО Јабучје и 506, 488/2, 1013/2, 491/2, 490/1, 1013/7,
1013/6, 492/2, 1013/1, 1035/2, 1048, 489/1, 1012/1, 152/6 и 1028 све КО Ћелије, 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, 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), Просторног плана подручја посебне намене Регионалног колубарског система
снабдевања водом („Службени гласник РС“, бр. 123/2021) и Измена и допуна Просторног
плана општине Лајковац – усаглашавање са одредбама Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник општине Лајковац“, бр. 15/2018 и 8/2019), издаје:

 

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

 

за изградњу Челичног дистрибутивног гасовода МОП 16 бар КО Јабучје, КО Ћелије-
Општина Лајковац, на катастарским парцела број 8731, 142/2, 142/5, 8743/1, 8727/2, 8728/3,
8729/3, 8729/1, 8732, 131/2, 131/1 и 146 све КО Јабучје и 506, 488/2, 1013/2, 491/2, 490/1,
1013/7, 1013/6, 492/2, 1013/1, 1035/2, 1048, 489/1, 1012/1, 152/6 и 1028 све КО Ћелије, општина
Лајковац, категорије Г, класификациони број 222100, Тип објекта – инжењерски објекти –
Локални подземни гасовод, укупна дужина трасе гасовода 2.071,00м.

 

 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“, 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, 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 Регионалног колубарског система снабдевања
водом („Службени гласник РС“, бр. 123/2021);

Измена и допуна Просторног плана општине Лајковац – усаглашавање са одредбама Закона о
планирању и изградњи („Службени гласник општине Лајковац“, бр. 15/2018 и 8/2019).

Подаци о локацији: Изградња Челичног дистрибутивног гасовода МОП 16 бар КО Јабучје,
КО Ћелије-Општина Лајковац, у складу  идејним решењем, предвиђена преко кат. парц. бр.
8731, 142/2, 142/5, 8743/1, 8727/2, 8728/3, 8729/3, 8729/1, 8732, 131/2, 131/1 и 146 све КО
Јабучје и 506, 488/2, 1013/2, 491/2, 490/1, 1013/7, 1013/6, 492/2, 1013/1, 1035/2, 1048, 489/1,
1012/1, 152/6 и 1028 све КО Ћелије, које су у обухвату Просторног плана подручја посебне
намене Регионалног колубарског система снабдевања водом („Службени гласник РС“, бр.
123/2021) и Измена и допуна Просторног плана општине Лајковац – усаглашавање са
одредбама Закона о планирању и изградњи („Службени гласник општине Лајковац“, бр.
15/2018 и 8/2019).

 

УРБАНИСТИЧКИ УСЛОВИ:

 

Извод из Просторног плана подручја посебне намене Регионалног колубарског система
снабдевања водом („Службени гласник РС“, бр. 123/2021)

 

ПОЈАСИ И ЗОНЕ ЗАШТИТЕ ЦЕВОВОДА РЕГИОНАЛНОГ КОЛУБАРСКОГ
СИСТЕМА И РЕЖИМИ КОРИШЋЕЊА И УРЕЂЕЊА

 

Просторним планом успостављају се следећи појасеви и зоне заштите РКССВ:

1) за постојеће и планиране деонице магистралног цевовода пречника до Ø 1000 mm се
утврђује коридор у укупној ширини до 200 m; у коридору цевовода ће се налазити следећи
појасеви заштите:

– појас непосредне заштите који обухвата појас дуж цевовода укупне ширине до 10 m (по 5 m
са обе стране осе цевовода) и заштитни појас за надземне електроенергетске водове за
напонски ниво од 1 kV до 35 kV а у зависности од врсте проводника од 1 до 10 m за напонски



ниво 35 kV до 15 m, за подземне електроенергетске водове за напонски ниво од 1 kV до 35 kV
укључујући и 35 kV и нисконапонске водове до 1 kV, оптичке каблове и анодно лежиште у
ширини од 1 m са обе стране инсталације; у изузетним случајевима, посебно због пројектних,
грађевинско-техничких или радних разлога, на одређеним деоницама може се утврдити мања
или већа ширина појаса непосредне заштите;

– појас уже заштите укупне ширине до 40 m (по 20 m са обе стране осе цевовода), који
обухвата и појас непосредне заштите, и појас одговарајуће ширине око објеката који
представљају саставни део цевовода;

– појас шире заштите укупне ширине до 200 m (по 100 m са обе стране осе цевовода), који
обухвата и претходно наведене појасеве;

2) за одвојке, односно цевоводе пречника до Ø 400 mm се утврђује коридор од 100 m. У
коридору цевовода ће се налазити следећи појасеви заштите:

– појас непосредне заштите који обухвата појас дуж цевовода укупне ширине до 6 m (по 3 m
са обе стране осе цевовода) и заштитни појас за електроенергетске водове за напонски ниво 1
kV до 35 kV, укључујући и 35 kV до 10 m и нисконапонске водове до 1 kV, оптичке каблове и
анодно лежиште у ширини до 1 m са обе стране инсталације. У изузетним случајевима,
посебно због пројектних, грађевинско-техничких или радних разлога, на одређеним
деоницама може се утврдити мања или већа ширина појаса непосредне заштите;

– појас уже заштите укупне ширине до 20 m (по 10 m са обе стране осе цевовода), који
обухвата и појас непосредне заштите, и појас одговарајуће ширине око објеката који
представљају саставни део цевовода;

– појас шире заштите укупне ширине до 100 m (по 50 m са обе стране осе цевовода), који
обухвата и претходно наведене појасеве;

3) за надземне, полу-укопане и подземне објекте на регионалном систему водоснабдевања
утврђују се зона:

– појас непосредне заштите који обухвата појас до 10 m око објекта;

– појас уже заштите који обухвата појас до 20 m око објекта.

Ширина појасева заштите је оквирна и могућа су одступања у зависности од врсте и типа
цевовода, техничко технолошких решења пратећих објеката и других инсталација Колубарског
регионалног система водоснабдевања, као и морфолошких, хидролошких, инжењерско
геолошких и других услова на терену. Коначан обухват појасева се успоставља након
изградње система.

За потребе изградње цевовода може се, по посебном пројекту успоставити привремени радни
појас, градилишта и градилишни путеви.

На непошумљеним површинама, ван урбаних подручја, потребно је предвидети следеће
коридоре за радове: за цевоводе пречника до Ø 400, укупна ширина радног/извођачког појаса
износи око 15 m, а за цевоводе пречника од Ø 400 – Ø 1000, укупна ширина радног/извођачког
појаса износи око 22 m.

На обраслом шумском земљишту и површинама са вишегодишњим засадима ширину радног/
извођачког појаса треба редуковати на неопходни минимум и са минималним обимом
просецања шуме/засада.



Препреке у рову, грађевине и локале посебности на градилишту могу да захтевају да се
ширина рова прилагоди овим условима.

У границама појасева непосредне и уже заштите може се утврдити јавни интерес за потребе
извођења, експлоатације и одржавања планираних објеката и инсталација магистралног
цевовода и одвојака, укључујући и евентуално измештање и обезбеђење друге инфраструктуре
и објеката.

Коначна траса магистралног цевовода са појасом непосредне заштите, ван постојећих и
планираних грађевинских подручја, утврђује се у појасу детаљне разраде на основу техничке
документације на нивоу идејног пројекта или пројекта за грађевинску дозволу.

Коначна траса магистралног цевовода и одвојака у постојећим и планираним грађевинским
подручјима, утврђује се у појасу непосредне заштите на основу техничке документације на
нивоу идејног пројекта или пројекта за грађевинску дозволу.

Просторним планом се успостављају следећи основни режими коришћења и уређења
простора у коридору магистралног цевовода са одвојцима, и то:

– У појасу непосредне заштите цевовода, по правилу могу се градити само објекти који су у
функцији водоснабдевања. У појасу непосредне заштите не смеју се изводити радови и друге
активности, изузев пољопривредних радова дубине до 0,5 m, без одобрења оператора
водоводног система. Забрањено је садити дрвеће и друго растиње чији корени досежу дубину
већу од 1 m, односно, за које је потребно да се земљиште обрађује дубље од 0,5 m. Осим
наведених ограничења, у појасу непосредне заштите електроенергетских водова и
електронских телекомуникација у функцији регионалног водовода не смеју се изводити
радови и друге активности без сагласности оператера надлежног за предметну
инфраструктуру. Изградња путне и друге надземне и подземне инфраструктуре је могућа
првенствено у смислу укрштања и изузетно код паралелног вођења са цевоводом и пратећом
инфраструктуром на краћим деоницама. У овим случајевима неопходна је процена могуће
угрожености цевовода и пратеће инфраструктуре у току извођења грађевинских радова и
каснијег утицаја на пројектом дефинисане експлоатационе параметре.

– У појасу уже заштите могућа је изградња стамбених, туристичких, објеката јавних служби и
других објеката намењених трајном или привременом боравку људи уколико се њиховом
изградњом и коришћењем не угрожава функционисање цевовода и пратећих инсталација.
Постојећа путна и друга инфраструктура се задржава као стечено стање уз могућност
усаглашавања/измештања током изградње магистралног цевовода и одвојака или обезбеђења
сигурносних мера, што се решава кроз техничку документацију и уз сарадњу са власником/
управљачем предметне инфраструктуре. Изградња нове путне и друге инфраструктуре је
могућа, уз обавезујући услов обезбеђења сарадње са оператером водоводног система. У
оквиру уже зоне заштите није дозвољено депоновање грађевинског отпада, грађевинског
материјала или материјала који може да угрози или омета функционисање водоводног
система.

– У појасу шире заштите успоставља се режим контролисане изградње и одвијања активности
које се првенствено односе на газдовање шумом и шумским земљиштем у брдском телу трасе
цевовода, као и обимне земљане и грађевинске радове у области рударства, хидротехнике и сл.
Основне мере заштите обухватају активну и превентивну заштиту од појаве нестабилности
терена, формирање или развој бујичних токова и других негативних геотехничких процеса у
непосредном окружењу регионалног водовода.

 



ПОЛОЖАЈ РЕГИОНАЛНОГ СИСТЕМА ВОДОСНАБДЕВАЊА У ОДНОСУ НА
ГАСОВОДНУ ИНФРАСТРУКТУРУ

 

У планском обухвату, на делу градске општине Лазаревац изграђени и у изградњи су следећи
гасоводи:

дистрибутивни гасовод од челичних цеви максималног радног притиска 16 bar;
дистрибутивна гасоводна мрежа од полиетиленских цеви максималног радног притиска
4 bar.

Перспективно, предвиђена је изградња транспортног гасовода на правцу Београд–

Ваљево максималног радног притиска до 50 bar. Укрштања планираног гасовода са

регионалним системом водоснабдевања су на одвојку регионалног водовода ка Убу,

одвојку ка Коцељеви и одвојку ка Мионици.

Тачан положај цевовода и пратећих објеката регионалног система водоснабдевања у

односу на постојеће гасоводе и гасоводе у изградњи одредиће се кроз израду техничке

документације на нивоу идејног пројекта, односно пројекта за грађевинску дозволу и у

сарадњи са надлежним оператером гасоводне инфраструктуре.

 

ПРАВИЛА УКРШТАЊА ЦЕВОВОДА РКССВ СА ДРУГИМ ИНФРАСТРУКТУРНИМ
СИСТЕМИМА

 

Општа правила усаглашавања са другим објектима и инсталацијама

 

Изградња и експлоатација цевовода сирове и чисте воде и пратећих објеката и инфраструктуре
регионалног водовода не условљава значајнији или трајан утицај на функционисање
постојећих и планираних инфраструктурних и других техничких система. Општа правила
техничке и функционалне заштите постојећих инфраструктурних објеката и инсталација
подразумевају доследну примену важећих прописа, услова и мишљења носиоца јавних
овлашћења прибављених за потребе израде овог просторног плана.

Коридор/појас, укупне ширине 40 m, који се овим планом успоставља дуж трасе постојећег и
планираног дела магистралног цевовода регионалног водовода, односно укупне ширине 20 m
код планираних одвојака ван постојећих и планираних грађевинских подручја и укупне
ширине 6 m у обухвату постојећих и планираних грађевинских подручја, обезбеђује плански
основ за ближе позиционирање цевовода и пратећих објеката на цевоводу након пројектног
усаглашавања са постојећим и планираним инфраструктурним објектима и инсталацијама.

У даљем спровођењу Просторног плана, за потребе израде техничке документације
регионалног водовода потребно је прибавити посебне услове за пројектовање и извођење, као
и сагласност на пројекат од стране држаоца/власника предметног објекта. Пројекат поред
техничког решења може садржати и анализу међусобног утицаја у различитим режимима и



условима рада. Уколико се прописани/захтевани услови не могу испунити, инвеститор
регионалног водовода спроводи одговарајуће мере техничке заштите, укључујући и могућност
измештања локалних инсталација. У овим случајевима, инвеститор водовода сноси трошкове
демонтаже, привремених искључења и сличних интервенција на другим инсталацијама.

Након завршетка радова, у заштитном појасу непосредне заштите магистралног цевовода
регионалног водовода укупне ширине 10 m и одвојака укупне ширине 6 m могућа је изградња
или реконструкција других инфраструктурних објеката и инсталација. Услове и сагласност за
извођење наведених радова, у складу са техничким прописима и изведеном стању издаје
предузеће надлежно за регионални водовод.

 

ПРАВИЛА УКРШТАЊА И ПАРАЛЕЛНОГ ВОЂЕЊА СА ГАСОВОДНОМ
ИНФРАСТРУКТУРОМ

 

Правила за усаглашавање у случају приближавања или укрштања цевовода и пратеће
инфраструктуре регионалног водовода са гасоводном инфраструктуром обезбеђују се у складу
са:

Правилником о условима за несметан и безбедан транспорт природног гаса гасоводима
притиска већег од 16 bar („Службени гласник РС”, бр. 37/13 и 87/15);
Правилником о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса
гасоводима притиска до 16 bar („Службени гласник РС”, број 86/15);
техничким условима за изградњу у заштитном појасу гасоводних објеката.

Изградња цевовода и пратеће инфраструктуре регионалног водовода не сме угрозити
стабилност, безбедност и поуздан рад гасовода.

У оквиру експлоатационог појаса гасовода забрањено је изводити радове и друге активности,
изузев пољопривредних радова дубине до 0,5 m, без писменог одобрења оператора
транспортног система.

Код укрштања гасовода са инфраструктурним објектима са углом мањим од 60° потребно је
прибавити одговарајућу сагласност.

Минимално потребно растојање при укрштању подземних линијских инфраструктурних
објеката са гасоводом је 0,5 m.

Минимална растојања од подземних линијских инфраструктурних објеката се обезбеђују у
складу са Правилником о условима за несметан и безбедан транспорт природног гаса
гасоводима притиска већег од 16 bar:

 

Подземни линијски инфраструктурни

објекти (рачунајући од спољне ивице

објекта)

ПРИТИСАК 16 ДО 55 bar ( m)

DN≤ 150 150 <DN ≤500 500 <DN ≤ 1000 DN > 1000

0,5 1 3 5



 

Минимална дозвољена растојања спољне ивице подземних челичних гасовода 10 bar < MOP ≤
16 bar са инфраструктурним и другим објектима су:

 

Минимално дозвољено растојање (m)

 Укрштање Паралелно вођење

Од гасовода до водовода 0,20 0,40

Од гасовода до шахтова и канала. 0,20 0,30

 

Није дозвољено паралелно вођење подземних водова изнад и испод гасовода.

Није дозвољено постављање шахта изнад гасовода.

Потребно је предвидети следеће посебне мере заштите изграђених гасовода:

1. у појасу ширине по 5 m са сваке стране, рачунајући од осе транспортног гасовода
максималног радног притиска 50 bar, на местима укрштања и паралелног вођења,
предвидети извођење свих земљаних радова ручним ископом; уколико се Пројектант
одлучи за други начин ископа на овим локацијама, потребно је предвидети посебне мере
заштите које се морају образложити како би се доказало да њихова примена обезбеђује
исти ниво безбедности за лица која обављају радова, као и за гасовод, као ручни ископ;

2. у појасу ширине по 3 m са сваке стране, рачунајући од осе дистрибутивног гасовода
MOP 16 bar и 4 bar, на местима укрштања и паралелног вођења, предвидети извођење
свих земљаних радова ручним ископом; на растојању 1 m до 3 m ближе ивице рова од
спољне ивице гасовода, могуће је предвидети машински ископ у случају кад се пробним
ископима („шлицовањем”) недвосмислено утврди тачан положај гасовода и кад
машински ископ одобри представник Јавног предузећа (у даљем тексту: ЈП) „Србијагас”
на терену;

3. уколико на местима укрштања и/или паралелног вођења дође до откопавања гасоводне
цеви, оштећена изолациона трака се мора заменити новом. Замену обавезно изводе
радници ЈП „Србијагас” о трошку инвеститора, а по достављању благовременог
обавештења;

4. уколико на местима укрштања и/или паралелног вођења дође до откопавања гасоводне
цеви и оштећења гасовода о овоме се хитно мора обавестити ЈП „Србијагас” ради
предузимања потребних мера које ће се одредити након увида у стање на терену;

5. у случају оштећења гасовода, које настане услед извођења радова у зони гасовода, услед
непридржавања утврђених услова, као и услед непредвиђених радова који се могу јавити
приликом извођења објекта, инвеститор је обавезан да сноси све трошкове санације на
гасоводним инсталацијама и надокнади штету насталу услед евентуалног прекида
дистрибуције гаса;

6. приликом извођења радова грађевинска механизација мора прелазити трасу гасовода на
обезбеђеним прелазима урађеним тако да се не изазива појачано механичко напрезање



гасовода;
7. употреба вибрационих алата у близини гасовода је дозвољена уколико не утиче на

механичка својства и стабилност гасовода;
8. у зони 5 m лево и десно од осе гасовода не дозвољава се надвишење (насипање

постојећег терена), скидање хумуса, односно промена апсолутне коте терена која је
постојала пре извођења радова;

9. приликом извођења радова у зонама опасности и код ослобођене гасоводне цеви
потребно је применити све мере за спречавање изазивања експлозије или пожара:
забрањено је радити са отвореним пламеном, радити са алатом или уређајима који могу
при употреби изазвати варницу, коришћење возила који при раду могу изазвати варницу,
коришћење електричних уређаја који нису у складу са нормативима прописаним у
одговарајућим стандардима SRPS за против експлозивну заштиту, одлагање запаљивих
материја и држање материја које су подложне самозапаљењу;

10. инвеститор је обавезан, у складу са Законом о цевоводном транспорту гасовитих и
течних угљоводоника и дистрибуцији гасовитих угљоводоника („Службени гласник РС”,
број 104/09), да десет дана пре почетка радова у заштитном појасу гасовода, обавести ЈП
„Србијагас” у писаној форми, како би се обезбедило надзор од стране оператера за време
трајања радова у близини гасовода.

Уколико се не може обезбедити поштовање услова о потребним удаљењима и нивелационим
растојањима од гасних инсталација, потребно је предвидети заштиту гасовода – постављање
гасовода у заштитну цев, механичку заштиту гасовода и/или измештање гасовода. За
измештени гасовод је потребно обезбедити плански основ са елементима за детаљно
спровођење за нову трасу гасовода.

За заштиту гасовода за коју је неопходна интервенција на гасоводу потребно је прибавити
начелну сагласност ЈП „Србијагас”. Прибављена начелна сагласност је привремена до
закључења уговора о измештању са ЈП „Србијагас” којим се дефинишу све међусобне обавезе
инвеститора објеката и ЈП „Србијагас”.

 

Извод из Измена и допуна Просторног плана општине Лајковац – усаглашавање са одредбама
Закона о планирању и изградњи („Службени гласник општине Лајковац“, бр. 15/2018 и
8/2019)

 

ГАСИФИКАЦИЈА

 

Основна намена гасовода је да се у индустријским центрима и насељима, зонама, колективног,
индивидуалног становања, и сеоским насељима омогући безбедно и ефикасно снабдевање
природним гасом као најквалитетнијим примарним елементом.

Енергетски потенцијал гасоводног система омогућава развој хемијске, прехрамбене,
машинске, фармацеутске, грађевинске, текстилне и других индустријских грана у његовом
непосредном окружењу, изградње разводне мреже.

На подручјима пољопривредне производње ствара услове за интензивни развој пољопривреде
у зимским условима.

На територији општине Лајковац не постоји изграђена дистрибутивна гасоводна мрежа, што
истовремено представља, ограничење у снабдевању потрошача јефтином и еколошки чистом



енергијом, тако и потенцијал за развој дистрибутивне мреже на територији целе општине и
прикључење нових потрошача.

Основне стратешке одреднице при реализацији гасификације су:

Поштовање предложене трасе гасовода из просторног плана Републике Србије
(дефинисана је траса разводног магистралног гасовода РБ-05-06 Београд – Уб, Лајковац
– Ваљево и одвајање за Лазаревац који делом своје трасе обухвата и општину Лајковац.
Предложени правци имају транзитни и дистрибутивни карактер на овом простору рада у
републици Србији).
Магистрални разводни гасовод, кроз општину Лајковац се планира у коридору будућих
обилазница државног пута Iб реда број 27. Обавезно се разрадом кроз План(ове)
детаљне регулације за обилазницу морају дефинисати сви инфраструктурни системи у
коридору обилазнице.
Развојним програмом гасоводне мреже, стичу се услови да се планира гасификација
целе Општине Лајковац.
Обезбедити коридор за спровођење разводног гасовода радног притиска до 50 бара.
Локација главно мернорегулационе станице Лајковац (ГМРС/МРС) за снижење притиска
са 50 на 16 бара.
Локације МРС за снижење притиска са 16 бара на 4 бара.
Обезбеђење коридора за градски гасовод радног притиска до 16 бара.
Обезбеђење коридора дистрибутивне гасоводне мреже радног притиска до 4 бара.
Пројекција потребних капацитета зависиће од броја становништва и развијености
индустрије.

Локација (ГМРС/МРС) главне мернорегулационе станице Лајковац и мернорегулационе
станице Лајковац где се врши редукција гаса са улазног притиска из магистралног гасовода од
50 бара на излазни 16 бара,  за индустрију и са 16 бара улазног притиска на излазни притисак
од 4 бара за дистрибутивни гасовод широке потрошње. Трасе разводних гасовода од 16 бара
градиће се од челичног цевовода, за индустрију, а од полиетиленских за дистрибутивни
гасовод од 4 бара за задовољење потреба широке потрошње.

Трасе планираних разводних гасовода на подручју Лајковца дефинисаће се аналитичким
елементима при изради просторног плана посебне намене, мреже гасовода Србије која је
иницирана и у поступку израде код Републичке Агенције за просторно планирање.

Развојним програмима и разрадом плана гасификације, предвиђено је увођење гаса у топлану
Лајковац, у индустрију подручја територије општине Лајковац, широку потрошњу у зонама
колективног индивидуалног становања, школама, вртићима, јавним објектима, локалног
републичког значаја.

Шири циљеви развоја гасоводне мреже до гушћих зона и центара месних заједница.

Трасе гасовода водиће се подземно, зеленим и јавним површинама по техничким нормативима
и важећим законима градње гасоводне мреже обезбеђеним коридорима за гасоводну мрежу.

Просторним  планом не постоји јасно дефинисан обим развоја индустрије, самим тим и броја
становника, те ће се и елементи гасификације ближе дефинисати израдом других планских
докумената.

Дистрибутивним гасоводом сматра се гасовод од полиетиленских цеви за развод гаса радног
притиска до 4 бара, који полази непосредно иза излазног запорног затварача на прикључном
шахту или мернорегулационе станице, а завршава се запорним цевним затварачем потрошача.



Дистрибутивни гасовод се мора трасирати да не угрожава постојеће или планиране намене
коришћења земљишта да се поштују прописи који се односе на другу инфраструктуру, и
прописи о геолошким особинама тла.

Приликом извођења радова на изградњи гасоводне мреже, у исти ров ће се полагати и
полиетиленске цеви за накнадно удувавање оптичког кабла ради формирања вишенаменске
телекомуникационе мреже (БХТКМ) за даљинску контролу и мерење трошења гаса сваког
појединог потрошача.

По правилу гасовод полагати у оквиру регулационих зона саобраћајница и слободним зеленим
површинама и тротоарима.

Да би се осигурало непрекидно и безбедно снабдевање потрошача природним гасом уз
могућност искључења појединих потрошача, а да се остали нормално снабдевају мрежа је
планирана у облику затворених међусобно повезаних прстенова око појединих група
потрошача. Места цевних затварача за искључење морају бити постављени тако да омогућују
и искључење појединих потрошача, смештених у ПП-шахтама.

Цевни затварач са продуженим вретеном уградити у складу са техничким прописима,
обезбедити од приступа неовлашћених лица, видно обележити са натписом „ГАС“ уграђен на
дистрибутивном гасном цевоводу.

Дистрибутивни гасовод полагати испод земље без обзира на његову намену и притисак. У
подручју где може да дође до померања тла које би угрозио безбедност производа применити
прописане мере заштите.

У изузетним случајевима дистрибутивни гасовод се полаже дуж трупа пута уз посебне мере
заштите од механичких оштећења. Дистрибутивни гасовод не полагати испод зграда и других
објеката.

Радна цев гасовода се полаже у земљани ров минималне ширине 60cm који се мења у
зависности од пречника цевовода , прописаним општим техничким условима.

Дубина укопавања дистрибутивног гасовода износи од (0,6m-1,0m) у зависности од услова
терена а изузетно може износити 0,5m уз предузимање додатних мера заштите.

Минимална дубина укопавања при укрштању дистрибутивних гасовода са путевима и
улицама износи 1m.

Минимална светла растојања гасовода од других инсталација износе:

При паралелном вођењу 40cm;
При укрштању 20cm;
Поред темеља зграда и објеката 1,0m;
У појасу ширине од 3m од осе цевовода забрањено је садити биљке чији корен досеже
дубину већу од 1m.

Укрштање дистрибуционог гасовода са саобраћајницама водотоцима каналима угао укрштања
осе препреке и осе гасовода мора бити 60° до 90°.

За снижење притиска и мерење потрошње гаса монтирају се на фасади објекта метални орман
са мернорегулационим сетом, са главним запорним цевним затварачем, регулатором притиска
и мерачем протока гаса.

За домаћинства излазни притисак за потрошача је 0,025 бара што је и излазни притисак из
регулационог сета.



Дно ископаног профила рова за полагање дистрибутивног гасовода мора бити равно, засуто
слојем песка испод и изнад цеви, у складу са нормативима и техничким условима за полагање
дистрибутивног цевовода од полиетиленских цеви за радне притиске до 4 бара.

Спајање елемената гасовода врши се сучеоним заваривањем, електроотпорним заваривањем,
полифузионо заваривање.

Пре затрпавања цеви извршити испитивање на непропустивост и чврстоћу у складу са
техничким прописима.

На дубини од 30 cm у рову изнад цеви, поставити упозоравајућу траку са натписом «ГАС»
жуте боје.

Трасу гасовода обележити видно надземним укопавањем бетонских стубова са натписом на
месинганој плочи ГАСОВОД на растојањима од 50 m низ трасу гасовода.

Положај секционог вентила обележити са натписом ГАС и бројем цевног затварача
идентичног броју из техничке документације затварача са поклопцем и уређајем за
закључавање.

Пре затрпавања гасовода извршити геодетско снимање по (х,у,z) оси.

Један примерак геодетског елабората мора да се достави надлежној јединици геодетске
службе овлашћеног дистрибутера или ЈП Србијагаса, Организационој јединици Београд.

Пре израде техничке документације обратите се предузећу које је надлежно за транспорт,
односно дистрибуцију природног гаса ради прибављања енергетских и техничких услова за
израду техничке документације.

При изради инвестиционо-техничке документације за изградњу дистрибутивног гасовода
радног притиска од 0-4 бара од ПЕ цеви, потребно је прибавити енергетско-техничке услове
код овлашћеног дистрибутера.

Код израде техничке документације дистрибутивне гасоводне мреже, у свему се придржавати:

Правилника о техничким нормативима за пројектовање и полагање дистрибутивног
гасовода од полиетиленских цеви за радни притисак од 4 бара («Службени лист СРЈ»,
број 20/92),
Правилника о техничким нормативима за кућни гасни прикључак за радни притисак од
4 бара («Службени лист СРЈ», број 20/92) и
Правилника о техничким нормативима за унутрашње гасне инсталације («Службени
лист СРЈ», број 20/92).

 

Важно је напоменути да су катастарске парцеле број 8731 (део), 142/2 , 142/5 , 8728/3 (део),
8729/3 , 8729/1 (део), 8732 (део), 131/2, 131/1 и 146 све КО Јабучје обухваћене и Планом
детаљне регулације „Обилазница на државном путу IБ реда број 27“ Лајковац („Службени
гласник општине Лајковац“, број август 6/2017), где долази до укрштања трасе гасовода са
планираном Обилазницом на државном путу IБ реда број 27.

 

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 грађење, односно постављање објеката из члана 2. тачка 26, Закона о планирању и
изградњи може се формирати грађевинска парцела која одступа од површине или положаја
предвиђених планским документом за ту зону, под условом да постоји приступ том објекту,
односно тим уређајима, ради одржавања и отклањања кварова или хаварије на њима. Као
доказ о решеном приступу јавној саобраћајној површини признаје се и уписано право
службености на парцелама послужног добра у корист парцела на повласном добру, односно
уговор о успостављању права службености пролаза закључен са власником послужног добра,
односно сагласност власника послужног добра, односно решење о експропријацији у циљу
успостављања тог права службености коначно у управном поступку, односно правноснажно
решење ванпарничног суда којим се успоставља то право службености, односно други доказ о
успостављању права службености кроз парцеле које представљају послужно добро, а налазе
се између јавне саобраћајне површине и повласне парцеле.

За објекте из претходног става, који се састоје из подземних и надземних делова, грађевинска
парцела формира се само за делове тих објеката који су везани за површину земљишта (главни
објекат, улазна и излазна места, ревизиона окна и сл.), док се за подземне делове тих објеката
у траси коридора не формира посебна грађевинска парцела.

Надлежни орган дозвољава изградњу подземних делова објеката из става 1. овог члана у траси
коридора, на постојећим парцелама, без обавезе парцелације, односно препарцелације у циљу
изградње тих објеката, односно не тражи као посебан доказ у поступку пројекат парцелације,
односно препарцелације изграђен у складу са Законом о планирању и изградњи.

За изградњу линијских инфраструктурних објеката и објеката комуналне инфраструктуре,
локацијски услови се могу издати за више катастарских парцела, односно делова катастарских
парцела, уз обавезу инвеститора да пре издавања употребне дозволе изврши спајање тих
катастарских парцела, у складу са Законом о планирању и изградњи.

 

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.

                                   



УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ НА КОМУНАЛНУ, САОБРАЋАЈНУ И
ДРУГУ ИНФРАСТРУКТУРУ

 

1. Услови за пројектовање ОДС „ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ“ ДОО БЕОГРАД,
Огранак ЕД Лазаревац, број 2460800-Д-09.13-552883-УП-22 од 30.12.2022. године;

2. Услови „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ИЈ Ваљево, број 525814/2-2022 од 22.12.2022. године;
3. Услови ЈП „Градска чистоћа “Лајковац, број 4 од 04.01.2023. године;
4. Услови за пројектовање ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ ,Булевар краља Александра бр. 282,

Београд број ROP-LAJ-39215-LOC-1-HPAP-7/2022 од 04.1.2023. године;
5. Водни услови ЈВП „Србијаводе“ Београд број 11652/3 од 30.12.2022. године;
6. Услови ЈП „Србијагас“ Нови Сад, број 06-07-11/115 од 13.01.2023. године;
7. Услови „Електромрежа Србије” А.Д, Кнеза Милоша 11, Београд, број 130-00-UTD-003-

1654/2022 од 28.12.2022. године;
8. Услови Јавног предузећа за управљање и коришћење регионалног вишенаменског

хидросистема СТУБО-РОВНИ „Колубара“, Ваљево број 61 од 24.02.2023. године;
9. Одговор по захтеву број ROP-LAJ-39215-LOC-1/2022 ЈПКП „Лазаревац“ број 09.9.1 број

217-1640/23-1 од 23.02.2023. године;
10. Услови у погледу мера заштите од пожара и експлозија Министарства унутрашњих

послова, Сектора за ванредне ситуације, Одељења за ванредне ситуације у Ваљеву,
Одсека за превентивну заштиту број 09.9.1 број 217-1641/23-1 од 23.02.2023. године;

11. Услови за безбедно постављање у погледу мера заштите од пожара и експлозија са
овереним ситуационим планом Министарства унутрашњих послова, Сектора за
ванредне ситуације, Одељења за ванредне ситуације у Ваљеву, Одсека за превентивну
заштиту број 09/12/1 број 217- 21567/22 од 19.01.2023. године

 

Техничка документација:

 

Идејно решење урадио је САПУТНИК-М, СОМБОР Огранак МЕРИДИЈАНПРОЈЕКТ 21000
Нови Сад, Јована Ђорђевића 2. Одговорно лице пројектанта је Немања Мартић. Главни
пројектант Милош Ивановић, дипл.инж.маш. (лиценца број: 330 Ј559 10). Одговорни
пројектант пројекта трасе гасовода Милош Ивановић, дипл.инж.маш. (лиценца број: 330 Ј559
10).

Одговорни пројектант је дужан да уради Пројекат за грађевинску дозволу 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.

 

На основу урбанистичких услова датих у локацијским условима, инвеститор може приступити
изради Пројекта за грађевинску дозволу у складу са чланом 118а. 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, 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 објеката („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 представљају основ за подношење захтева за издавање грађевинске
дозволе у складу са чланом 135. 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, 37/2019 – др. Закон,
9/2020 и 52/2021).

 

Стварни трошкови издавања локацијских услова:

1. Трошкови за издавање техничких услова од „Електродистрибуција Србије“ д.о.о.
БЕОГРАД, Огранак ЕД Лазаревац, Профактура број 1000365180 – износ 30.134,40 дин,
на жиро рачун број 160-44212-39, позив на број 97-711000365180;

2. Трошкови за издавање техничких услова од „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ ИЈ Ваљево, рачун
број 90042834 - износ 11.164,96 дин, на жиро рачун број 160-0000000000600-22, позив
на број 90042834;

3. Трошкови за издавање техничких услова од ЈП „Градска чистоћа“, Лајковац, рачун број
23-RN003000003, износ 5.346,89 дин, на текући рачун број 160-180602-15 Банка Интеса
са позивом на број 132302003-07839-000002;

4. Трошкови за издавање техничких услова од ЈП „Градска чистоћа“, Лајковац, рачун број
23-RN003000001, износ 5.346,89 дин, на текући рачун број 160-180602-15 Банка Интеса
са позивом на број 162302003-07839-000001;

5. Трошкови за издавање водних услова од ЈВП „Србијаводе“, број фактуре 6 001 00215
220149, износ 33.000,00 динара, на текући рачун број 160 - 0000000015716 – 70 Банка
Интеса, са позивом на број 6 001 00215 220149;

6. Трошкови за издавање услова „Електромрежа Србије” А.Д износ 31.872,00 динара, на
текући рачун број 160-8905-36, са позивом на број LAJ-39215;

7. Трошкови за издавање услова од ЈПКП „Лазаревац“, рачун број 2201599, износ 18.720,00
динара, на текући рачун број 160-187554-14, са позивом на број 97-31 2201599;

8. Такса у износу од 34.470,00 динара сходно тарифном бр. 46a став 8 Закона о
републичким административним таксама за издавање Услова за безбедно постављање у
погледу мера заштите од пожара и експлозија Министарство унутрашњих послова,
текући рачун број 840-742221843-57, са позивом на број 30-055;

9. Такса у износу од 17.860,00 динара сходно тарифном бр. 46a Закона о републичким
административним таксама за издавање Услова у погледу мера заштите од пожара и
експлозија Министарство унутрашњих послова, текући рачун број 840-742221843-57, са
позивом на број 30-055;

10. Трошкови за издавање листова непокретности и таксе на захтев републичког геодетског
завода, износ 15.730,00 дин, на жиро рачун број 840-742221843-57 са позивом на број 97
210554060019577995;

11. Трошкови за издавање копије плана и таксе на захтев републичког геодетског завода,
износ 10.470,00 дин, на жиро рачун број 840-742221843-57 са позивом на број 97
360554060019577893;

12. Трошкови за издавање извода из катастра подземних инсталација, износ 2.472,60 дин, на
жиро рачун број 840-742221843-57 са позивом на број 97 291074060019571263;

13. 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;

14. 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;

15. 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

 

 

 

 

 

 

  

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА

ЗА КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ,
ГРАЂЕВИНСКЕ И УРБАНИСТИЧКЕ

ПОСЛОВЕ

Предраг Мирковић, дипл. инж. саобраћаја

 

 


