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Одељење за урбанистичке послове и просторно планирање, Општинске управе 

општине Лајковац, поступајући по захтеву ОДС „ЕПС Дистрибуција Београд“ д.о.о., 

Огранак ЕД Лазаревац, за издавање локацијских услова, за изградњу SBTS 10/0,42kV; 

250kVA, „Стара пруга“ Боговађа, на кат. парц. бр. 199 КО Боговађа, на основу члана 

53а, 55, 56 и 57. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – 

испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлуке УС, 50/2013 – одлука УС, 

98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014), члана 12. Правилника о поступку спровођења 

обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, број 113/2015, 96/2016 и 

120/2017) и на основу Просторног плана Општине Лајковац („Сл. гласник општине 

Лајковац“, број 1/2012), издаје: 

 

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 
 

ИЗДАЈЕ СЕ, ОДС ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд, Огранак ЕД Лазаревац, улица 

Јанка Стајчића број 2, Лазаревац Матични број: 07005466, ПИБ: 100001378 

 

ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ: за изградњу SBTS 10/0,42kV; 250kVA, „Стара пруга“ 

Боговађа, тип објекта – Типска стубно бетонска трафостаница, (категорије Г,  

класификациони број 222420), на  кат. парцели бр. 199 КО Боговађа. 

Место изградње: Боговађа, општина Лајковац 

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

53а, 55, 56 и 57. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – 

испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлуке УС, 50/2013 – одлука УС, 

98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014) члана 12. Правилника о поступку спровођења 

обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, број 113/2015, 96/2016 и 

120/2017) и на основу Просторног плана Општине Лајковац. 

 

  



ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ:  
 

Кат. парцела бр. 199 КО Боговађа уписана је у лист непокретности 650 КО 

Боговађа као пољопривредно земљиште – ливада 2. класе у приватној својини 

Стаменковић Драгана из Београда, са обимом удела 1/1. У обухвату је Просторног плана 

Општине Лајковац и налази се изван границе грађевинског подручја чија је намена 

пољопривредно земљиште. 

 

Подаци о постојећим објектима: Увидом у лист непокретности 650 КО Боговађа, 

на кат. парцели бр. 199 КО Боговађа се налази објекат површине 449m2, у приватној 

својини Стаменковић Драгана из Београда, са обимом удела 1/1. 

 

УРБАНИСТИЧКИ УСЛОВИ:  Предмет ове пројектне документације је изградња 

SBTS 10/0,42kV; 250kVA, „Стара пруга“ Боговађа. 

 

Правила уређења: 
 

Подручје општине Лајковац добија електричну енергију на средње напонском 

нивоу 35kV преко ТС 35/10kV „Лајковац“ далеководом 35kV из правца Лазаревца. За 

потребе широке потрошње постоји већи број ТС 10/0.4kV различитих типова и снага са 

напојним 10kV водовима из примарне ТС 35/10kV „Лајковац“. 

За будуће потребе потрошача електричне енергије потребно је изградити нове и 

реконструисати постојеће 10kV објекте дефинисане студијом развоја С.Н. мреже на 

подручју Е.Д. Лазаревац за период до 2020. године, према приоритетима из студије, 

планова надлежне ЕД и раније усвојеним планским документима специфицираним у 

концепту овога планског документа. 

Евентуалне нове потребе за електричном енергијом од стране привредних субјеката 

и других потрошача обезбеђиваће надлежна ЕД кроз своје планове и уз поштовање 

критеријума из студије развоја. 

По потреби постојеће ТС 10/0.4kV треба реконструисати у циљу повећања снаге 

што се односи и на прикључне 10kV далеководе. 

 

Правила грађења: 
 

Електроенергетика 

 

Изградња објеката из домена електроенергетике на планском подручју може се 

градити на основу одобрене техничке документације изграђене од стране овлашћеног 

пројектанта и на основу прибављених решења и дозвола сагласно „Закону о планирању и 

изградњи“ и уз поштовање услова надлежних институција. 

Такође се морају имати у виду одредбе техничке препоруке Е.Д. Србије и важећи 

технички прописи који се односе на објекте ове врсте. 

Надземни водови свих нисконапонских нивоа могу се градити сагласно 

„Правилнику о техничким нормативима за изградњу надземних водова од 1kV до 400kV 

(Сл.лист СФРЈ бр.65/88, Сл.лист СФР бр.18/92). 



Нисконапонски надземни водови се граде уз поштовање „Правилника о техничким 

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

ТС средњег напона (10/0.4kV до 35/10kV граде се сагласно техничкој препоруци 

Е.Д. Србије бр.1 и уз поштовање техничких услова надлежне ЕД и других техничких 

прописа за објекте ове врсте. 

Електроенергетски кабловски водови се могу полагати уз услов да су обезбеђени 

потребни минимални размаци у односу на друге врсте инсталација објеката који износи: 

 0,4m у односу на цеви водовода и канализације; 

 0,5m у односу на телекомуникационе каблове и у односу на локалне и 

сервисне саобраћајнице; 

 0,6m од спољне ивице канала за топловод; 

 0,8m у односу на гасовод у насељу; 

 1,2m од гасовода ван насеља; 

Ако се потребни размаци не могу обезбедити, енергетски каблови се полаже у 

заштитну цев, дужине најмање 2m са обе стране места укрштања или целом дужином код 

паралелног вођења, при чему најмање размак не може бити мањи од 0,3m. 

Код пролаза преко саобраћајница каблови се полажу у заштитне цеви или 

кабловску канализацију на дубини минимално 0,8m испод површине коловоза. 

Као укрштања надземних водова са саобраћајницама мора се обезбедити потребна 

сигурносна висина као и сигурносна удаљеност у односу на постојеће објекте. 

 

Услови за прикључење на саобраћајну, комуналну и другу инфраструктуру: 

Приликом пројектовања поштовати прописе и нормативе и обавезно узети у обзир 

подземне инфраструктурне мреже које постоје на датој траси у складу са издатим 

условима које чине саставни део локацијских услова, и то: 

 
1. Услови ОДС „ЕПС-ДИСТРИБУЦИЈА“ ДОО БЕОГРАД, Огранак ЕД Лазаревац, 

број  8И.1.0.0.-Д.09.13.-288238/1-18 од 05.10.2018. године 

2. Услови „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ ИЈ Ваљево, број 406004/2-2018 од 28.09.2018. 

године 

 

 

Техничка Документација: 

Идејно решење урадио је „PC TEL“ д.о.о. Крчмар, Ваљево. Одговорно лице 

пројектанта је Аца Лучић. Главни пројектант је Никола Крљановић, дипл.ел.инж. 

(Лиценца број 350 L152 12). Идејно решење чини саставни део локацијских услова. 

 

Одговорни пројектант је дужан да уради Идејни пројекат у складу са правилима 

грађења и свим осталим деловима садржаним у локацијским условима. 

 

  



Стварни трошкови издавања локацијских услова: 

1. Трошкови за издавање копије плана, листова непокретности и копије подземних 
водова и за РАТ у износу 2.690,00 динара на жиро рачун број 840-742221843-57 са 

позивом на број 97 2405540600. 

2. Републичка административна такса за захтев: 310,00 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. 

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

 

 

 

НАПОМЕНА: Издати локацијски услови представљају основ за израду Идејног 

пројекта у складу са чланом 145. 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 

подношење захтева за издавање Решења о одобрењу за извођење радова. 

 

Локацијски услови важе 12 месеци од дана издавања. 

 

 

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 

          


