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353-75/2016-03 
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Чајетина,  Александра  Карађорђевића бр. 28 

 

               Општинска управа Чајетина - Одсек за урбанизам и просторно планирање 

поступајући по захтеву Општинске управе Чајетина, Александра Крађорђевића број 34, 

Чајетина, број 353-75/2016-03 од 18.5.2016. године, за издавање локацијских услова за 

изградњу јавне расвете са ТС Трчинога 1 на катастарским парцелама број 3767/12, 

3767/1, 3763/1 и 3767/3 све у КО Семегњево на основу члана 53а, 54, 55 и 56  Закона о 

планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09 – испр., 64/10, 24/11, 

121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/2014 и 145/2014; - у даљем тексту Закон) и  

члана 6,7, 11, 12 и 13 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре („Сл. 

гласник РС“, бр. 22/2015) издаје 

 

 

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 

за изградњу јавне расвете са ТС Трчинога 1, на катастарским 

парцелама број 3767/12, 3767/1, 3763/1 и 3767/3  

све у КО Семегњево 

 
потребне за израду пројектне документације за потребе издавања решења на основу 

члана 145. закона у складу са планским основом који чини „План генералне регулације 

насељеног места Чајетина (седиште општине) са насељеним местом Златибор – II фаза“ 

("Службени лист Oпштине Чајетина", број 12/2013; - у даљем тексту План) и Идејним 

решењем јавне расвете са ТС Трчинога 1 на катастарским парцелама број 3767/12, 

3767/1, 3763/1 и 3767/3 све у КО Семегњево које је израђено од стране „Глига електро“, 

д.о.о., Чајетина, где је одговорни лице пројектанта и одговорни пројектант Дејан 

Глишовић, дипл. ел. инж. са лиценцом број ИКС 350 7687 04. 

 

А. КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛE 

 

1. Предметна изградња се налази у оквиру обухвата који чине постојеће катастарске 

парцеле: 3767/12, 3767/1, 3763/1 и 3767/3 све у КО Семегњево 

Све предметне катастарске парцеле се налазе у Трчиноги, Семегњево. 

 
2. Просторна целина:   IX – Семегњево 
    Функционална зона:  Рурално подручје - зона центар 
    Функционални блокови:  9.4 и 9.5 
 

3. Намена површина: 

-   претежна намена:   туризам (угоститељско-смештајни капацитети, 

здравствени, пословни, рурални) 

-  пратећа намена:   становање (насељско, традиционално, 

профитабилно, специфично, резиденцијално) 



-  допунска намена:   центри (комерцијално – услужни објекти, пословно 

– управни објекти, културно – едукативни, спортско – рекреативни комплекси и 

објекти) 

 
Б. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
 

1. Намена објекта је:  електроенергетска инфраструктура 

 

2. Тип објекта је:   јавна расвета 

 

3. Категорија објекта:  Г  

    Класификациони број:  222410  

    На основу Правилника о класификацији објеката („Сл. Гласник РС“ број 22/2015) 

 

4. Електроенергетска мрежа и објекти напонског нивоа 10 kV 

- За планиране ТС 10/0,4 kV потребно је изградити мрежу електроенергетских водова 10 

kV. Планиране електроенергетске водове 10 kV извести подземно положеним у ров на 

дубини 0,8 m и ширини у зависности од броја електроенергетских водова. Планиране 

електроенергетске водове 10 kV извести у профилима постојећих и планираних 

саобраћајница. На местима где се очекију већа механичка напрезања тла, 

електроенергетске водове поставити у кабловску канализацију или заштитне цеви као и 

на прилазима испод коловоза саобраћајница. 

 

5. Нисконапонска мрежа, јавно осветљење и потрошња електричне енергије 

- Електоенергетску нн мрежу градити радијално, подземно у рову на дубини 0,8 m и 

ширини у зависности од броја електроенергетских водова. Електроенергетске каблове 

полагати у тротоарским просторима планираних и постојећих саобраћајница, јавним 

површинама, уличним зеленим површинама поред саобраћајница и пешачких стаза или, 

уколико за то нема могућности, испод пешачких стаза. На периферним деловима плана 

електроенергетска нн мрежа може бити надземна изведена на стубовима у складу са 

прописима из ове области. Светиљке за јавно осветљење поставити на канделаберске 

стубове, а за расветна тела користити живине светиљке високог притиска или 

натријумове ниског (високог) притиска. 

- Осветљењем планираних саобраћајних површина и паркинг простора постићи средњи 

ниво луминанције од око 0,6-2 cd/m2, а да при том однос минималне и максималне 

луминанције не пређе однос 1:3. Електроенергетске водове јавног осветљења поставити 

подземно у рову дубине 0,8 m и ширине у зависности од броја електроенергетских 

водова и надземно. Напајање и управљање јавним осветљењем планирати из посебних 

слободностојећих ормана. На местима где се очекују већа механичка напрезања тла 

електроенергетске водове поставити у кабловску канализацију или заштитне цеви као и 

на прилазима испод коловоза саобраћајница. 

 

6. Правила уређења и грађења електроенергетске мреже и објеката 

Трафостанице 10/0,4 kV 

- трафостаницу градити као МБТС или зидану, а на периферним деловима плана и ако 

техничке могућности то не дозвољавају и као стубну ТС. Удаљеност енергетског 

транформатора од суседних објеката мора износити најмање 3,0 m; 

- Удаљеност енергетског транформатора од суседних објеката мора износити најмање 

3,0m; 

- 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); 

- трафостанице градити за рад на 10 kV напонском нивоу; 



- 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. 

Извођење подземних водова 

- 35 kV и 10 kV мрежу градити подземно у кабловским канализацијама директно 

полагањем у земљу и ваздушно на бетонским стубовима са голим проводницима, а на 

периферији насеља ваздушно на бетонским стубовима са голим проводницима 

- На местима где се очекују већа механичка напрезања тла, електроенергетске водове 35 

kV и 10 kV и поставити у кабловску канализацију или заштитне цеви као и на 

прилазима испод коловоза саобраћајница 

- дубина укопавања каблова не сме бити мања од 0,7 m за каблове напона до 10 kV, 

односно 1,1 m за каблове 35 kV; 

- Електроенергетске водове јавног осветљења поставити подземно у рову дубине 0,8 m и 

ширине у зависности од броја електроенергетских водова и надземно. Напајање и 

управљање јавним осветљењем планирати из посебних слободностојећих ормана 

постављених у непосредној близини трафо станице. 

- електроенергетску мрежу полагати најмање 0,5 m од темеља објеката и 1 m од 

коловоза, где је могуће мрежу полагати у слободним зеленим површинама; 

- укрштање кабловског вода са путем изван насеља врши се тако што се кабл полаже у 

бетонски канал, односно у бетонску или пластичну цев увучену у хоризонтално 

избушен отвор, тако да је могућа замена кабла без раскопавања пута. Вертикални 

размак између горње ивице кабловске канализације и површине пута треба да износи 

најмање 0,8 m; 

- међусобни размак енергетских каблова (вишежилних, односно кабловског снопа три 

једножилна кабла) у истом рову одређује се на основу струјног оптерећења, али не сме 

да буде мањи од 0,07m при паралелном вођењу, односно 0,2 m при укрштању. Да се 

обезбеди да се у рову каблови међусобно не додирују, између каблова може целом 

дужином трасе да се постави низ опека, које се монтирају насатице на међусобном 

размаку од 1 m; 

- при паралелном вођењу енергетских и телекомуникационих каблова најмање растојање 

мора бити 0,5 m за каблове напона 1 kV, 10 kV и 20 kV, односно 1 m за каблове напона 

35kV; 

- при укрштању са телекомуникационим кабловима најмање растојање мора бити веће од 

0,5 m, а угао укрштања треба да буде у насељеним местима најмање 300, по могућству 

што ближе 900, а ван насељених места најмање 450. По правилу електроенергетски 

кабл се полаже испод телекомуникационих каблова; 

- није дозвољено паралелно полагање енергетских каблова изнад или испод цеви 

водовода и канализације; 

- хоризонтални размак енергетског кабла од водоводне или канализационе цеви треба да 

износи најмање 0,5 m за каблове 35 kV, односно најмање 0,4 m за остале каблове; 

- при укрштању, енергетски кабл може да буде положен испод или изнад водоводне или 

канализационе цеви на растојању од најмање 0,4 m за каблове 35 kV, односно најмање 

0,3 m за остале каблове; 

- уколико не могу да се постигну размаци из претходне две тачке на тим местима 

енергетски кабл се провлачи кроз заштитну цев; 

- Размак између енергетског кабла и гасовода при укрштању и паралелном вођењу треба 

да буде најмање: -0,8 m у насељеним местима и -1,2 m изван насељених места 

- размаци могу да се смање до 0,3 m ако се кабл положи у заштитну цев дужине најмање 

2 m са обе стране места укрштања или целом дужином паралелног вођења; 

- На местима укрштања цеви гасовода се полажу испод енергетског кабла; 

- није дозвољено паралелно полагање електроенергетских каблова изнад или испод цеви 

гасовода; 

- размак између енергетског кабла и гасовода при укрштању и паралелном вођењу треба 

да буде у насељеним местима 0,8 m, односно изван насељених места 1,2 m. Размаци 



могу да се смање до 0,3 m ако се кабл положи у заштитну цев дужине најмање 2 m са 

обе стране места укрштања или целом дужином паралелног вођења; 

- Укрштање енергетског кабла са водотоком (река, канал итд) изводи се полагањем преко 

мостова. Изузетно укрштање са водотоком може да се изведе полагањем кабла на дно 

или испод дна водотока; 

- Полагање кабла на дно водотока изводи се на месту где је брзина воде најмања и где не  

постоји могућност већег одрона земље или насипања муља; 

- Полагање кабла испод дна водотока изводи се провлачењем кроз цев на дубини од 

најмање 1,5 m испод дна водотока; 

- Није дозвољено засађивање растиња изнад подземних водова. 

- Енергетске кабловске водове треба по правилу положити тако да су од осе дрвореда 

удаљени најмање 2м. 

- Изнад подземних водова планирати травњаке или тротоаре поплочане помичним 

бетонским плочама. 

Извођење надземних водова 

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

са размаком до 40 m. 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 је растојање хоризонталне пројекције 

најближег проводника у неотклоњеном стању од зграде мање од 3 m за водове до 20 

kV, односно мање од 5 m 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 m, а износи најмање 15 m; 

- 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 „Службени 

лист СРЈ“, бр. 18/92); и заштиту од атмосферског пражњења извести класичним 

громобранским инсталацијама у облику Фарадејевог кавеза према класи нивоа заштите 

објеката у складу са "Правилником о техничким нормативима за заштиту објеката од 

атмосферског пражњења" („Сл. лист СРЈ“, бр. 11/96). 

- У ужем делу града светиљке за јавно осветљке поставити на канделаберске стубове, а у 

деловима града где је електроенергетска мрежа изграђена надземно светиљке јавног 

осветљења поставити на стубове електроенергетске мреже. 

 

В. УСЛОВИ  ПРИКЉУЧКА НА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ 

 

1. Прикључење објекта на дистрибутивни систем електричне енергије: на 

основу услова број D.09.23.-150784/1-2016 од 2. 6. 2016. године издати од стране „ЕПС 

Дистрибуција“ д.о.о. Београд – Регионални центар Електросрбија Краљево, ОДС – 

Огранак Ужице, Ужице.  

 

Г. ПОСЕБНИ УСЛОВИ: 

 

1.  Услови заштите на раду: Према Закону о безбедности и здрављу на раду („Сл. 

Гласник РС“, број 101/2005). 



2.  Услови заштите суседних објеката: Приликом извођења радова водити рачуна 

да се не угрожавају суседни објекти. Радити у складу са важећим законским прописима 

и нормативима. 

 

3.  Заштита од пожара: 

Заштита од пожара предвиђа следеће мере које је потребно применити при изради 

техничке документације: 

- објекти морају бити изведени у складу са Законом о заштити од пожара („Сл.гласник 

РС“ број111/09 и 20/2015) и свим важећим прописима који регулишу наведену област. 

- При изради техничке документације и изградњи објеката применити и остале 

позитивне прописе и стандарде са обавезном применом.  

 

Д. ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗДАВАЊА 

РЕШЕЊА НА ОСНОВУ ЧЛАНА 145. ЗАКОНА 

 

На основу ових локацијских услова не може се приступити изградњи објекта већ 

се мора поднети захтев за издавање решења на основу члана 145. Закона. 

 

1. Инвеститор је дужан да, уз захтев за издавање решења на основу члана 145. Закона, 

поднесе техничку документацију урађену у складу са Законом, односно 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 23/2015) 

и доказ о одговарајућем праву на земљишту у складу са чланом 135. Закона. 

2. Одговорни пројектант дужан је да пројектну документацију уради у складу са 

правилима грађења и свим осталим условима садржаним у локацијским условима. 

 

Ђ. ОВИ ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ ВАЖЕ 12 МЕСЕЦИ ОД ДАНА ИЗДАВАЊА. 

 

Е. Наплаћена је накнада за вођење централне евиденције за издавање локацијских 

услова у износу од 2000,00 динара. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: На издате локацијске услове може се поднети 

приговор Општинском већу општине Чајетина у року од три дана од дана достављања 

локацијских услова. Приговор се предаје овом органу непосредно или препоручено 

поштом, уз плаћање административне таксе од 440,00 динара, на жиро рачун број 840-

742221843-57, прималац Буџет РС, позив на број 97 90-035 (Тарифни број 2 Закона о 

републичким административним таксама („Сл.гласник РС“број 43/03, 42/05 и 43/06). 

 
 

Обрадила 

Марија Милошевић, дипл.инж.арх. 

 

 

 

 

 

 

 НАЧЕЛНИК 

Општинске управе 

Вељко Радуловић 

 

 

               


