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Одељење за комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине
Општинске управе општине Ада поступајући по захтеву ЈКП СТАНДАРД АДА (МБ:
08137005) из Аде, улица 8.Октобар број 1, под бројем предмета АПР: ROP-ADA-20852LOCH-2/2020 и под заводним бројем 353-34/2020-05 од 06.10.2020. године поднете путем
пуномоћника Георгијевић Радомира дипл.инг.маш. ЈМБГ:2508953830036, из Бечеја, за
израду Локацијских услова за изградњу дистрибутивног гасовода у Ади, део улице
Шпанких Бораца и део улице Сенћански пут на кат.парцелама број 5978 и 2875
К.О.Ада на основу члана 53а,54,55,56 и 57 Закона о планирању и изградњи („Службени
гласник РС” бр. 72/2009 и 81/2009 - испр. 64/2010- одлука УС, 24/2011, 121/2012 и 42/2013одлука УС 50/2013- одлука УС, 98/2013 одлука УС 132/2014, 145/2014, 83/2018,31/2019,
37/2019-др.закон и 9/2020) и на основу Просторног плана Општине Ада (“Службени лист
Општине Ада, број 37/2019), План генералне регулације за насеље Ада и Мол (“Службени
лист Општине Ада“, број 13/2016), и члана 12. Одлуке о општинској управи општине Ада
(”Службени лист општине Ада”, број 40/16,9/2017 и 15/2018), Правилника о класификацији
објеката (”Службени гласник РС”, број 1/2015), Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем (”Службени гласник РС”, број 68/2019), доноси
следеће:

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ
ИЗДАЈУ СЕ ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ којим се утврђују сви услови и подаци
потребни за израду техничке документације за изградњу дистрибутивног гасовода у
Ади, део улице Шпанких Бораца и део улице Сенћански пут на кат.парцелама број
5978 и 2875 К.О.Ада, на земљишту у грађевинском подручју.
Услови за локацију и правила грађења

1.

1.1. Врста и намена објекта
- Предметна локација се налази у Ади на кат. парцелама бр. 5978 и 2875 К.О. Ада.
- Планирана дужина канализационе мреже је 830 м.
- Локација предметне мреже је у свему према ситуационом плану
- Категорија објекта је Г са класификационом ознаком 222100- локална мрежа
гасовода
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Услови за изградњу термоенергетске инфраструктуре
Приликом израде Плана потребно je придржавати се следећих услова:
За гасоводе високог притиска и ГМРС поштовати услове који су дати у "Правилнику о
техничким условима и нормативима за безбедан транспорт течних и гасовитих
угљоводоника магистралним нафтоводима и гасоводима и нафтоводима и гасоводима за
међународни транспорт" („Службени лист CP“, број 37/2013) и интерним техничким
правилима ЈП „Србијагас“-а.
У појасу ширине 30 m на једну и другу страну од осе гасовода, забрањено je градити зграде
намењене за становање или боравак људи без обзира на степен сигурности са којим je
гасовод изграђен и без обзира на то у који je разред појас цевовода сврстан.
У појасу ширине од 5 m на једну и другу страну, рачунајући од осе цевовода, забрањено je
садити биље чији корени досежу дубину већу од 1 m односно за које je потребно да се
земљиште обрађује дубље од 0,5 m.
У том појасу не сме бити препрека (ограде и сл.) и мора стално бити проходан за приступ
тешких возила у случају интервенција на гасоводу.
AKO гасовод пролази близу других објеката или je паралелан с тим објектима, одстојање не
сме бити:
- мање од 5 m од регионалних и локалних путева, рачунајући од спољне ивице путног
појаса;
- мање од 10 m од магистралних путева, рачунајући од спољне ивице путног појаса; мање
од 20 m од ауто-путева, рачунајући од спољне ивице путног појаса;
- мање од 20 m од железничке пруге, рачунајући од границе пружног појаса;
- мање од 30 m од надземних делова цевовода, рачунајући од спољне ивице путног појаса,
односно од границе пружног појаса, осим ако je цевовод постављен на друмски или
железнички мост;
- мање од 15 m од индустријских колосека, рачунајући од осе крајњег колосека;
- мање од 50 cm од других подземних инсталација и мелиорационих објеката, рачунајући
од спољне ивице цевовода до спољне ивице инсталације или објекта и
- мање од 10 m од регулисаних водотока и канала, рачунајући од ножице насипа.
Ако цевовод пролази близу нерегулисаних водотока, бунара, извора и изворишних
подручја, као и ако je паралелан са водотоцима, потребно je прибавити сагласност од
организација и органа надлежних за послове водопривреде, a ако пролази близу
електроенергетских постројења и водова, одстојање мора бити у складу са нормативима
прописаним у одговарајућим српским стандардима.
Изградња прелаза гасовода преко железничке пруге и железничког моста није дозвољена,
осим у изузетним случајевима, у којима се мора прибавити посебна сагласност од
надлежних органа или организација удруженог рада које управљају пругом или мостом.
AKO се цевовод поставља испод саобраћајнице бушењем рова испод те саобраћајнице, мора
се употребити заштитна цев одговарајуће чврстоће и пречника који je најмање за 100 mm
већи од спољашњег пречника цевовода.
Дужина заштитне цеви цевовода испод саобраћајнице код јавних путева мора бити већа од
ширине коловоза за пo 1 m с једне и с друге стране, рачунајући од спољне ивице путног
појаса, a код железничке пруге дужина заштитне цеви мора бити већа од ширине пруге за
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пo 5 m и с једне и с друге стране, рачунајући од осе крајњег колосека, односно за пo 1 m,
рачунајући од ножице насипа.
Заштитне цеви које се постављају ради преузимања спољних оптерећења морају се
прорачунати на чврстоћу према максималном оптерећењу које je могуће на том делу
саобраћајнице.
Цевовод се у заштитну цев мора извући тако да се не оштети његова антикорозивна
изолација и мора бити постављен на изолованим подметачима ради спровођења катодне
заштите.
Крајеви заштитне цеви морају бити заптивени.
У заштитну цев, на једном крају или на оба краја мора се уградити контролна цев пречника
најмање 50 mm, ради контролисања евентуалног пропуштања raca у међупростор заштитне
цеви и гасовода.
Контролне цеви цевовода морају бити извучене изван путног појаса на одстојању најмање 5
m од ивице крајње коловозне траке, односно изван пружног појаса - на одстојању најмање
10 m од осе крајњег колосека, са отворима окренутим на доле и постављеним на висину од
2 m изнад површине тла.
При укрштању гасовода са саобраћајницама, водотоцима и каналима, угао између осе
цевовода и осе препреке мора да износи између 60° и 90°.
Изузетно, зграде намењене за становање или боравак људи могу се градити у појасу ужем
од 30 m ако je градња већ била предвиђена урбанистичким планом пре пројектовања
гасовода и ако се примене посебне мере заштите, с тим да најмање растојање насељене
зграде од гасовода мора бити, и то:
- за пречник гасовода до 125 mm - 10 m;
- за пречник гасовода од 125 mm до 300 mm - 15 m;
- за пречник гасовода од 300 mm до 500 mm - 20 m и
- за пречник гасовода већи од 500 mm - 30 m.
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Сва постројења и уређаји на гасоводу морају бити изведени према условима наведеним у
табели:

Грађевински
и други објекти

ГАСНИ ОБЈЕКТИ (удаљености у m)
МРС, МС, РС и ППС
Компрес Блокад Чистачк
орске
ни
е
Зидане или
На
монтажне
отвореном станице вентил станице
и са
или под
издуво
настрешниц
м
ом

≤ 30.000 > 30.000
За све
m3/h
m3/h
капацитете
Стамбене и пословне зграде
15
25
30
100
30
Производне фабричке зграде
15
25
30
100
30
и радионице
Складишта
запаљивих
15
25
30
100
30
течности
Електрични водови
За све случајеве: висина стуба далековода + 3 m
(неизоловани надземни)
Трафо станице
30
30
30
30
30
Железничке пруге и објекти
30
30
30
30
30
Индустријски колосеци
15
15
25
25
15
Ауто-путеви
30
30
30
30
30
Магистрални путеви
20
20
30
20
30
Регионални и локални путеви
10
10
10
10
10
Остали путеви
6
10
10
10
15
Водотоци
5
5
5
20
5
Шеталишта и паркиралишта
10
15
20
15
30
Остали грађевински објекти
10
15
20
30
15

30
30
30

30
30
15
30
20
10
10
5
30
15

За гасоводе средњег притиска и МРС поштовати услове који су дати у: „Упутству о
условима и начину прикључења на градску гасну мрежу" („Службени лист општине Нови
Сад“, број 15/1990) и интерним техничким правилима ЈП „Србијагас“-а.
Минимална дубина укопавања гасовода средњег притиска:
- у зеленим површинама и тротоарима je 0,8 m. Изузетно дубина укопавања може бити
минимално 0.6 m, али на деоницама краћим од 50 m и на местима где нема опасности од
великих оптерећења;
- при уздужном вођењу гасовода у коловозу je 1,3 m;
- при укрштању са улицама је 1,3 m и
- на обрадивим површинама je 1.0 m.
Удаљеност укопаног гасовода од стубова електричне расвете, ваздушне нисконапонске и
ПТТ мреже, мора бити толика да се не угрожава стабилност стуба, али не мања од 0,5 m
слободног размака.
Минимално дозвољено растојање гасовода средњег притиска до ближе ивице темеља
објекта je:
4
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- 1,0 m за гасоводе притиска од 2-4 bar и
- 3,0 m за гасоводе притиска 7-13 bar.
Дата растојања могу бити и мања, али не мања од 0,5 m за гасоводе од 2-4 bar и 1 m за
гасоводе 7-13 bar, ако се гасовод полаже у заштитну цев и ако се тиме не нарушава
стабилност објекта.
Када се гасовод средњег притиска води паралелно са путевима нижег или вишег реда,
његово растојање од спољне ивице одводног канала, ножице усека или насипа мора бити
минимално 0,5 m.
Минимално дозвољено растојање при укрштању и паралелном вођењу гасовода средњег
притиска са другим подземним инсталацијама je:
Паралелно вођење (m)
нафтовод, продуктовод
0,8
гасовод
0,5
водовод
0,5
вреловод или топловод
0,7
канализација од бет.цеви
0,7
ПТТ инсталације
0.6
ТВ и комуникациони кабели
0,5
високонапонски водови
0,5
нисконапонски водови
0,5
вишегодишње
дрвенасто
1,0
растиње
шахтови
0,3

Укрштање (m)
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,5
0,3
HE
HE

Изван насељених места дата растојања треба повећати за 0,5 m код паралелног вођења и 0,2
m код укрштања.
Минимална дубина укопавања гасовода средњег притиска при укрштању са жељезничком
пругом и индустријским колосеком износи 1,5 m, рачунајући од горње ивице прага и 1 m
испод пратећег продужног јарка. Није дозвољено укрштање са пругом испод скретница.
Приликом укрштања гасовода са саобраћајницама, водотоцима и каналима, гасовод се no
правилу води под правим углом. Уколико то није могуће, угао између осе препреке и осе
гасовода може бити од 60° до 90°.
При укрштању гасовода са путевима и улицама крајеви заштитне цеви морају бити ван
подручја или зоне објекта мин. 1,0 m са сваке стране. Крајеви заштитне цеви морају бити
херметички затворени. Заштитне цеви краће од 20 m морају имати једну одзрачну цев
DN50, a цеви дуже од 20 m две одзрачне цеви DN50, постављене на крајевима заштитне
цеви. Одзрачне цеви се изводе на површини земље у виду надземне луле висине 2 m.
При укрштању гасовода са жељезничком пругом крајеви заштитне цеви морају бити
изведени најмање 5 m од ближе шине, односно крајеви заштитне цеви морају бити
изведени 1 m од спољне ивице одводног канала (јарка) или ножице насипа.
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Називна величина заштитне цеви мора бити таква да je размак између спољашње ивице
заштитне цеви најмање 50 mm. Дебљина зида се одређује прорачуном.
Мерно-регулационе станице (МРС) се no правилу смештају у засебне објекте или металне
ормане на посебним темељима. Растојања од других објеката су:
Улазни притисак
Улазни притисак
до 7 bar
од 7 до 13 bar
до зграда и других објеката
10 m
15 m
до жељезничких пруга
10m
15 m
до пута (до ивица)
5m
8m
до надземних електричних водова
1,5 пута висина стуба
Простор на коме се подиже МРС мора бити ограђен мрежом или неком другом врстом
ограде. Удаљеност ограде од спољних зидова МРС мора бити 3 m. Ограда мора бити
висока најмање 2 m.
Мерно-регулациону станицу урадити према „Интерним техничким правилима за
пројектовање и изградњу гасовода и гасоводних објеката на систему ЈП „Србијагас“ из
Октобра 2009. године.
Дубина укопавања дистрибутивног гасовода ниског притиска износи 0,6-1,0 m, у
зависности од услова терена. Изузетно дубина укопавања може бити минимално 0,5 m, под
условом да се предузму додатне техничке мере заштите.
При паралелном вођењу дистрибутивног гасовода ниског притиска са подземним
водовима, минимално светло растојање износи 0,4 m, a у изузетним случајевима може бити
најмање 0,2 m. При укрштању дистрибутивног гасовода са подземним водовима,
минимално светло растојање износи 0,2 m, а при вођењу гасовода поред темеља 1,0 m.
Минимална дубина укопавања дистрибутивног гасовода ниског притиска при укрштању са
путевима и улицама је 1,0 m. Забрањено је изнад гасовода градити, као и постављати
привремене, трајне, покретне и непокретне објекте.
Приликом извођења било каквих радова потребно je да се радни појас формира тако да
тешка возила не прелазе преко нашег гасовода на местима где није заштићен.
Забрањено je изнад гасовода градити, као и постављати, привремене, трајне, покретне и
непокретне објекте.
У близини гасовода ископ вршити ручно. У случају оштећења гасовода, гасовод ће се
поправити о трошку инвеститора.
Евентуална измештања гасовода вршиће се о трошку инвеститора.
Евентуална раскопавања гасовода ради утврђивања чињеничног стања, не могу се вршити
без одобрења и присуства представника ЈП „Србијагас“ или локалног дистрибутера за гас
који је власник гасоводне инсталације.
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1.2. Посебни услови
1. Инвеститор за време градње је обавезан да обезбеди несметани колски и пешачки
пролаз и лагеровање грађевинског материјала на сопствену парцелу.
2. Предвидети све мере заштите од пожара према важећим прописима.
3. За време градње Инвеститор треба да преузме све мере безбедности суседних
објеката. Ако дође до оштећења објеката на суседним парцелама због извођења
радова Инвеститор је дужан отклонити недостатке по свом трошку.
4. Износ доприноса за уређивање грађевинског земљишта утврђује надлежно одељење
општинске управе на основу извршеног обрачуна, у складу са законом и важећом
одлуком.
1.3. Општи услови
1. Изградња објеката треба да се врши на основу :
 Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС” бр. 72/2009 и 81/2009 испр. 64/2010- одлука УС, 24/2011, 121/2012 и 42/2013- одлука УС 50/2013- одлука
УС, 98/2013 одлука УС 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон и
9/2020)
2. Правоснажни Локацијски услови су основ за израду идејног пројекта или пројекта за
грађевинску дозволу и пројекта за извођење.
3. Изградњу вршити на основу пројекта за извођење усклађених са овим условима.
4. Локацијски услови важе 24 месеци од дана издавања или до истека важења
грађевинске дозволе издате у скалду са тим условима, за катастарску парцелу за коју
је поднет захтев.
5. На локацијске услове издате у складу са чланом 10. став 1. и чланом 12. став 1.
правилника, подносилац захтева може изјавити приговор надлежном општинском,
односно градском већу, преко надлежног органа, у року од 3 дана од дана њиховог
достављања.

1.4. Уз захтев за издавање локацијских услова приложено је:


ИДР ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ израђен од стране пројектанта



Катастарско топографски план
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1.5. Прибављени су подаци од органа надлежног за послове државног премера и
катастра од стране надлежног органа:


Копија плана(2 листа) број 953-2/2019-25 од дана 14.08.2020. године.


године.

Копија плана водова број 956-01-303-115478/2020 од дана 13.08.2020.



Препис листа непокретности број: 526 и 4883 КО Ада, број 9525/2020-85 од дана 14.08.2020. године.

1.6. Прибавњени су услови имаоца јавних овлашћења:


Технички услови број А335-247195 ЈБ од дана 21.08.2020. године
издати од стране “Телеком Србија” АД Београд ИЈ Суботица.



Услови број 87.1.0.0.-D.07.09.-232166-20 од дана 28.08.2020.године
издати од стране ЕПС Дистрибуција Огранак Електродистрибуција
Суботица.



Услови број 833 од дана 17.08.2020.године издати од стране Сат-Тракт
доо Бачка Топола



Услови број АX 945 од дана 16.10.2020.године издати од стране Јавно
Предузеће Путеви Србије

Наведено идејно решење је саставни део ових локацијских услова.
Одговорни пројектант је обавезан да идејни пројекат или пројекат за грађевинску
дозволу и пројекат за извођење изради у складу са правилима грађења, условима имаоца
јавних овлашћења и свим осталим посебним условима садржаним у локацијским условима.
Шеф Одељења :
____________________
Волфорд Атила
дипл. инг.
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SITUACIONI PLAN R=1:1000

