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Одељење за урбанистичке послове и просторно планирање, Општинске управе 
општине Лајковац, поступајући по захтеву Општине Лајковац, ул. Омладински трг бр. 1, 
Лајковац, за издавање локацијских услова, за изградњу цевовода за водоснабдевање 
насеља Придворица, Пепељевац и Стрмово у Лајковцу, на кат.парц.бр. 932, 428, 442, 
513/1 све КО Придворица, 1001, 440, 1002, 1005/1, 719, 717/2, 705, 1003, 647, 802/7, 1004/1, 
926/1, 926/2, 929/3, 929/4, 929/5, 905/4, 904/7 све КО Стрмово, 2180, 2179, 1272, 1598, 
1656/1, 1656/2, 1657/2, 1657/1, 1658/1, 1658/2, 1662, 2181, 1578/1, 1035, 2175, 2184/4, 1252, 
1591, 2173 све КО Пепељевац, на основу члана 53а, 55, 56 и 57. Закона о планирању и 
изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 
121/2012, 42/2013 – одлуке УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 
145/2014), члана 12. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 
електронским путем („Сл. гласник РС“, број 113/2015 и 96/2016) и на основу Просторног 
плана општине Лајковац („Сл. гласник општине Лајковац“, број 1/2012), издаје: 
 
 

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 
 

ИЗДАЈЕ СЕ, Општини Лајковац из Лајковца, ул. Омладински трг бр. 1, Матични 
број: 07353154, ПИБ: 101343119   

 
ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ: за изградњу цевовода за водоснабдевање насеља 

Придворица, Пепељевац и Стрмово у Лајковцу, категорије Г, класификациони број 
222210, на кат. парцелама бр. 932, 428, 442, 513/1 све КО Придворица, 1001, 440, 1002, 
1005/1, 719, 717/2, 705, 1003, 647, 802/7, 1004/1, 926/1, 926/2, 929/3, 929/4, 929/5, 905/4, 
904/7 све КО Стрмово, 2180, 2179, 1272, 1598, 1656/1, 1656/2, 1657/2, 1657/1, 1658/1, 
1658/2, 1662, 2181, 1578/1, 1035, 2175, 2184/4, 1252, 1591, 2173 све КО Пепељевац 

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

53а, 55, 56 и 57. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – 
испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлуке УС, 50/2013 – одлука УС, 
98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014), члана 12. Правилника о поступку спровођења 
обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, број 113/2015 и 96/2016) и 
на основу Просторног плана општине Лајковац („Сл. гласник општине Лајковац“, број 
1/2012). 
 



ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ: Предмет ове инвестиционо техничке документације је 
изградња цевовода за водоснабдевање насеља Придворица, Пепељевац и Стрмово у 
општини Лајковац на кат.парц. бр. 932, 428, 442, 513/1 све КО Придворица, 1001, 440, 
1002, 1005/1, 719, 717/2, 705, 1003, 647, 802/7, 1004/1, 926/1, 926/2, 929/3, 929/4, 929/5, 
905/4, 904/7 све КО Стрмово, 2180, 2179, 1272, 1598, 1656/1, 1656/2, 1657/2, 1657/1, 1658/1, 
1658/2, 1662, 2181, 1578/1, 1035, 2175, 2184/4, 1252, 1591, 2173 све КО Пепељевац. 
Положај и основни елементи овог система за водоснабдевање дефинисани су у 
Просторном плану општине Лајковац. 
  

УРБАНИСТИЧКИ УСЛОВИ: Водоснабдевање за ова три предметна насељена 
места је предвиђено преко препројектованог резервоара R “Ратковац”. Кота дна 
резервоара “Ратковац” је на 178,60мнм. У оквиру резервоара је смештена и хидростаница 
HS “Ратковац”.  

Дуж магистралних цевовода којим се спајају сада изоловани водоводни системи 
успоставити непосредну зону заштите коридора (по 2,5 m од осовине), како би се 
омогућило несметано одржавање.  

Хидрантску мрежу за гашење пожара у насељима реализовати у складу са 
Правилником о техничким нормативима за хидрантске мреже (Сл. лист СФРЈ 30/91, који 
је још на снази). 

Прикључење изолованих водовода на регионалне системе могуће је уз испуњење 
следећих услова: (а) губици воде у мрежи се морају свести на мање од 20%, (б) мора се 
успоставити поуздан мерни систем са контролом свих кључних чворова у мрежи, који 
омогућава да се тачно и континуирано региструје ко колико троши воде (обавеза увођења 
водомера свим потрошачима) и колики су губици у појединим гранама система, (в) 
продајна цена воде мора бити у складу са ценама дефинисаним Стратегијом дугорочног 
развоја водопривреде Србије, што значи да мора да покрије све трошкове просте 
репродукције система, трошкове заштите изворишта, као и део трошкова проширене 
репродукције (око 30%) који подразумева даљи развој система. 

Водовод и канализација се морају трасирати тако:  
 да не угрожавају постојеће или планиране објекте, као и планиране намене 

коришћења земљишта,  
 да се подземни простор и грађевинска површина рационално користи,  
 да се поштују прописи који се односе на друге инфраструктуре,  
 да се води рачуна о геолошким особинама тла и подземним водама.  

 
Минимално дозвољено растојање при паралелном вођењу са другим инсталацијама 

износи:  
 међусобно водовод и канализација 0,40 m  
 до гасовода 1,00 m  
 до електричних и телефонских каблова 0,50 m  
 Хоризонтално растојање између водоводних и канализационих цеви и 

зграда, дрвореда и других затечених објеката не сме бити мање од 2,5 m.  
 Минимална дубина укопавања цеви водовода и канализације је 1,0 m од 

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



 
Притисак у кућној мрежи не би требало да буде већи од 5 бара у интересу 

трајности инсталације. Код већих притисака извршити смањење притиска помоћу 
редуцир-вентила.   

Секундарну мрежу у селима изградити као наставак општинског водоводног 
система, а преко локалних дистрибутивних резервоара. Према конфигурацији терена 
конзумно подручје сеоских водовода зонирати да радни притисци буду у границама од 2,0 
до 6,0 бара, преко одговарајућих црпних станица.  

На главном изворишту водоснабдевања у Непричави, као и на осталим 
извориштима водоснабдевања, која служе као допунско водоснабдевање становништва, 
треба у складу са одредбама „Правилника о начину одређивања и одржавања зона 
санитарне заштите изворишта водоснабдевања“ (Сл. гласник РС бр. 92/2008) успоставити 
и одржавати прописане зоне санитарне заштите. 

 
УСЛОВИ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ НА САОБРАЋАЈУ КОМУНАЛНУ И ДРУГУ 

ИНФРАСТРУКТУРУ: 
Приликом пројектовања поштовати прописе и нормативе и обавезно узети у обзир 

подземне инфраструктурне мреже које постоје на датој траси и које чине саставни део 
локацијских услова, и то: 

1. Услови ОДС „ЕПС-ДИСТРИБУЦИЈА“ ДОО БЕОГРАД, Огранак ЕД Лазаревац, 
број  ROP-LAJ-13756-LOC-1/2017 од 29.05.2017. године 

2. Услови ЈП „Градска чистоћа“ Лајковац број 2797 од 31.05.2017. године 
3. Услови „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ ИЈ Ваљево, број 195767/2 од 31.05.2017. године 
4. Водни услови ЈВП „Србијаводе“, Београд бр. 1-3113/1 од 21.06.2017. године 
5. Услови Одељења за санитарну инспекцију, Одсек за санитарни надзор Ваљево 

бр. 530-53-623/2017-10 од 29.05.2017. године 
 

 
ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА: 
 
Идејно решење урадио је ПД „ХИДРОКОП“ д.о.о. Београд, Браће Срнић 23а. 

Одговорно лице пројектанта је Драган Оро. Главни пројектант је Којовић Снежана, 
дипл.грађ.инж. (лиценца број: 314 7412 04). Идејно решење чини саставни део 
локацијских услова. 

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

са правилима грађења и свим осталим деловима садржаним у локацијским условима. 
 

  



СТВАРНИ ТРОШКОВИ ИЗДАВАЊА ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА: 

1. Трошкови за издавање техничких услова од ОДС „ЕПС-ДИСТРИБУЦИЈА“ ДОО 
БЕОГРАД, Огранак ЕД Лазаревац, Профактура број 04/161/17 – износ 11.878,80 
дин, на жиро рачун број. 160-44212-39 Банака Интеса 

2. Трошкови за издавање техничких услова од „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ ИЈ Ваљево, 
Рачун број  1891/0709/2017 – износ 22.329,91 дин, на текући рачун број. 160-600-22, 
Позив на број 1891/0709/2017. 

3. Трошкови за издавање техничких услова од ЈП „Градска чистоћа“ Лајковац, Рачун 
број 392-17/17 – износ 8.911,49 дин, на текући рачун број. 160-180602-15 Банака 
Интеса 

4. Трошкови за издавање техничких услова од ЈВП „Србијаводе“ - ВПЦ „Сава-
Дунав“, Профактура број 6 001 00216 000038 – износ 23.760,00 динара, на текући 
рачун број 200-2402180101045-97, са позивом на број 6 001 00216 000038. 

5. Трошкови за издавање копије плана, листова непокретности и копије подземних 
водова, износ 31.742,00 дин, на жиро рачун број Републичког Геодетског завода 
840-742323843-92 са позивом на број 97 30 055 и износ од 300,00 динара за РАТ на 
жиро рачун број 840- 742221843-57 са позивом на број 97 30 055. 

6. Трошкови за ЦЕОП износ од 2.000,00 динара. 
 
НАПОМЕНА: Издати локацијски услови представљају основ за израду Пројекта за 

грађевинску дозволу у складу са чланом 118 А. Закона о планирању и изградњи („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 
– одлуке УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014), као и основ 
за подношења захтева за издавање грађевинске дозволе. 
 

Локацијски услови важе 12 месеци од дана издавања или до истека грађевинске 
дозволе која је издата у складу са овим условима. 

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

приговор Општинском већу у року од три дана од дана достављања локацијских услова. 
 
Локацијске услове доставити: 
- Подносиоцу захтева 
- Грађевинском инспектору 
- А р х и в и 

 
 
 
 Стручни сарадник  РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА 
 Александар Сарић, ел.инж. Бојана Бојичић, дипл.пр.планер 
                                                                                           

 
 


