
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ
Одељење за урбанистичке послове и 
просторно планирање
Број: ROP-LAJ-7776-LOC-3/2017
Датум: 07.04.2017. године
Л а ј к о в а ц

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 Градске топлане ТО-Лајковац, на
кат.парц.бр. 2448 КО Лајковац, 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  Плана
генералне регулације за насељено место Лајковац („Сл. гласник општине Лајковац“, број
5/2015), издаје:

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

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

ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ: за изградњу Градске топлане ТО-Лајковац, тип објекта
– слободно-стојећи објекат, (категорије В,  класификациони број 125103), на кат. парцели
бр. 2448 КО Лајковац), чији је саставни део: 2 котла по 5MW, вентилатор свежег ваздуха,
утоварни кош за угаљ, пужни извлакач угља, пужни транспортер за угаљ, млин чекићар,
пужни транспортер за угаљ, проточна вага, елеватор за угаљ, пужни транспортер за угаљ,
силос  за  угаљ,  дозатор  за  угаљ,  пужни  додавач  угаља,  секторска  устава,  Ејектор  за
пнеумацки  транспорт  угља,  мултициклон  за  отпрашиваље  димних  гасова,  електро
статички пречистач димних гасова, вентилатор димних гасова, димне цеви котлова, пужни
изузимач пепела (песка), примарни кош за пепео (песак), пужни извлакач пепела, пужни
транспортер пепела, секторска устава, пужни транспортер пепела, секторска устава, пужни
транспортер пепела, пужни изузимач пепела, секторска устава, пужни транспортер пепела,
збирни оклопљени транспортер пепела, управљачкии систем, пужни транспортер за угаљ,
Компресорска станица, агрегат сигурносне мреже, Мерно регулациона станица, складиште
боца за земни гас под притиском (ЦНГ), депонија угља, хидрофорско постројење, трафо
станица,  објекат  портирнице,  постројења,  простор  за  чување  комуналног  отпада  са
секцијом за рециклажни отпад, паркинг простор са 8 паркинг места, бунар са објектом
пумпне  станице  предвиђене  за  напајање  водом,  интерне  саобраћајнице  намењене  за
кретање путничких, транспортних возила и пешака, индустријска вага подна за мерење
возила са угљем са припадајућим простором, депонија пепела, страна 2 од 3 расхладна
одмуљна  јама,  шахт  са  прикључком  за  магистрални  водовод,  постројење  за  третман



отпадних  вода,  надземни  резервоар  хидрантске  резерве,  према  достављеном  Идејном
решењу израђеном од стране Технобиро инжињеринг, Београд ул. Веле Ниргинове 1. 11118
Београд. 

Место изградње: Лајковац, 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 и 96/2016) и
на основу Плана генералне регулације за насељено место Лајковац („Сл. гласник општине
Лајковац“, број 5/2015).

ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ: 

Комплекс објеката топлане топлификационог система Лајковца лоциран је на кп.бр.
2448 КО Лајковац,  која  је  уписана у листу непокретности број  2225 КО Лајковац,  као
земљиште  у  грађевинском  подручју  у  државној  својини  Републике  Србије.  Укупна
површина кат. парцеле бр. 2448 КО Лајковац је 8.513,00 m2.

Подаци о постојећим објектима: Кат. пар.број 2448 КО Лајковац, је неизграђена. 

Намена и начин коришћења грађевинских парцела: Кат. парцела бр. 2448 КО
Лајковац је у обухвату Плана Генералне регулације за насељено место Лајковац. Припада
ЗОНИ III - Шире урбано подручје - Типична целина (ТЦ 5) – Комерцијалне и пословне
делатности – мешовита социјална установа.

За изградњу топлане усвојена је парцела бр. 2448 КО Лајковац, која се налази у
југо-источном делу индустријске зоне и која се налази око 300 метара јужно од пруге, и са
те парцеле креће и главни магистрални цевовод. 

Изградња мреже топлификације ће се изводити у складу са Студијом оправданости
изградње  топлификационог  система  Лајковца  са  Идејним пројектом  (Мегаинжењеринг,
Лазаревац, 2013.године) и техничком документацијом у складу са Законом.

У складу са планираним фазним развијањем топлификационог система и зграда
топлане биће у 3 фазе. Такође, територија насеља је линијског облика дуж реке Колубара,
тако да развојни захвати изискују једнозначна решења инфраструктуре, такође линијског
облика.

Овакво стање намеће топлификацију као доминантан систем снабдевања топлотном
енергијом,  иако  је  он  засада  примењен  на  високу густину становања,  тачније  само  за
колективно становање.

Топлификациони систем Лајковца треба да поред самог градског језгра снабдева и
потрошаче у ширем центру, као и на периферији, и то источно до око 1,4 km дуж Улице Др
Боје Марковића (источна граница је индустријски комплекс „Борверк”), западно до око 1,5
km до Улице Војводе Путника, северно до око 900 m до Улице Старог Вујадина а на југ би
граница била таква да обухвати груписаније потрошаче, а до око 400 m јужно од пруге



Београд  –  Бар.  Такође,  планирано  је  да  се  и  индустријска  зона,  прикључи  на  овај
топлификациони систем.

Ради лакшег сагледавања свих потрошача цео систем у наведеним границама је
подељен на зоне, а оне на мање делове. Укупно је Лајковац подељен на 10 зона, које су
одређене са оптималног техничког становишта.

УРБАНИСТИЧКИ УСЛОВИ:

Увидом  у  План  генералне  регулације,  кат.парц.  бр.  2448  КО  Лајковац  припада
ЗОНИ III - Шире урбано подручје - Типична целина (ТЦ 5) – Комерцијалне и пословне
делатности - мешовита социјална установа, за коју су одређени следећи параметри:

Намена и начин коришћења грађевинске парцеле парцеле за типичну целину 5:

Дозвољена  намена  су  поред  комерцијалних  садржаја  и  компатибилне  намене,
трговине  и  продаје,  угоститељства  и  административног  пословања,  стамбено  пословне
делатности  и остале делатности који пружају савремене услуге за потребе становника
насеља у функцији социјалне заштите, снабдевања, слободног времена, културе, забаве,
рекреације и др. и које не угрожавају животну средину.

Урбанистички показатељи за нове објекте на парцели

Минимална величина парцеле (комплекса) и ширина фронта према улици:
 минимална величина парцеле = 500,0m2
 минимална ширина фронта парцеле = 20,0m,

Паркирање  у  овој  типичној  целини  могуће  је  решавати  у  оквиру  објекта,  као
самостални  објекат  на  парцели  или  на  паркинг  простору  на  слободном делу парцеле.
Потребан број паркинг места одређује се на основу следећег норматива:

 пословање – 1ПМ на 80 m2 корисног простора

Урбанистички параметри:

 Максимална спратност П+2+Пк, 
 индекс изграђености макс. 2,0, макс. 2,2 (за угаоне парцеле), 
 типологија објеката:  слободностојећи 
 слободне и зелене површине: минимално 20% без саобраћајних површина

Положај објекта на грађевинској парцели

Положај објекта на грађевинској парцели одређен је грађевинском линијом према
површини за јавне намене и према границама суседних грађевинских парцела. Обавезно је
постављање најистуренијег дела објекта на грађевинску линију према јавној саобраћајној
површини.

Удаљеност објекта од задње границе парцеле – најмање 1/3h, (али не мања од 5,0m,
уколико је 1/3h мања од 5,0m ). 



Грађевински елементи (еркери,  доксати,  балкони,  улазне надстрешнице са  и  без
стубова,  надстрешница  и  сл.)  на  уличној  фасади  могу  да  пређу  грађевинску  односно
регулациону линију за 1,0m, тако што укупна површина грађевинских елемената не може
прећи 50% уличне фасаде и на минималној висини од 4,0m изнад тротоара. 

За удаљеност помоћних објеката на грађевинској парцели важе иста правила као и
за  главне  објекте.  Дозвољено  је  постављање  помоћних  објеката  на  границу  суседних
грађевинских парцела уз обавезну претходну сагласност суседа.

Пословно - комерцијални садржаји различите величине комплекса са доминантном
комерцијалном наменом: велетржнице, складишта, дистрибутивни центри, сервиси итд, су
предвиђени  као  зоне  дуж  примарних  саобраћајница,  у  оквиру  осталих  компатибилних
намена,  али  и  у  склопу  привредне  зоне.  У  привредној  зони  се  могу  организовати
вишефункционални мешовити производно-комерцијални садржаји и комплекси посебне
намене. Дозвољене су све групе делатности осим оних које угрожавају људе и животну
средину (земљиште, ваздух и воду).

Урбанистичке мере за заштиту од земљотреса

Ризик  од  повредљивости  при  сеизмичким  разарањима  може  се  смањити
примењујући одређене принципе планирања, организације и уређења простора, у првом
реду за индустрију и инфраструктуру, као основне компоненте предметног простора. 

Превентивне мере заштите у смислу сеизмичности подразумевају:

 поштовање степена сеизмичности од око 80 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 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  ROP-LAJ-226-LOC-2/2017 од 01.02.2017. године

2. Услови  „ТЕЛЕКОМ  СРБИЈА“  ИЈ  Ваљево,  број  30843/2-2017  од  24.01.2017.
године



3. Услови ЈП „Градска чистоћа“, Лајковац, број 380 од 20.01.2017. године
4. Услови ЈВП „Србијаводе“ - ВПЦ „Сава-Дунав“, Нови Београд, број 1-426/1  од

13.02.2017. године
5. Услови МУП-а, Одељења за ванредне ситуације, Ваљево, број 09/10/2 број 217-

4354/17 од 03.04.2017. године

Посебни услови:

Инвеститор је у обавези да:

 за кат. парц. 2448 КО Лајковац изврши промену намене из пољопривредног
у грађевинско земљиште пре подношења захтева за грађевинску дозволу;  

 од  надлежног  одељења  достави  решење  о  процени  утицаја  на  животну
средину  пре подношења захтева за грађевинску дозволу.

Техничка Документација:
Идејно решење урадио је „Технобиро инжењеринг″ доо, Београд, Веле Нигринове

1. Одговорно лице пројектанта је Никола Вукшић, дипл. маш. инж. Одговорни пројектант
је Никола Вукшић, дипл. маш. инж. (Лиценца број 330 B381 05). 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 04/13/17 – износ 16.772,40 дин,
на жиро рачун број. 160-44212-39 Банка Интеса

2. Трошкови за издавање техничких услова од ЈВП „Србијаводе“ - ВПЦ „Сава-Дунав“,
Профактура број 6 002 00201 000004 – износ  26.400,00 динара,  на текући рачун
број 200-2402180101045-97, са позивом на број 6 002 00201 000004.

3. Трошкови за издавање копије плана,  листова непокретности и копије подземних
водова, износ 2.323,00 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.

4. 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
         


