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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 Котларнице Дома здравља, на 

кат.парц.бр. 312/1 К.О. 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 

Измене и допуне ПДР Војни круг („Сл. гласник општине Лајковац“, број 7/2014) издаје: 

 

 

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 
 

ИЗДАЈЕ СЕ, Општини Лајковац, ул. Омладински трг бр. 1, Лајковац   

 

ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ: за доградњу Котларнице Дома здравља, тип објекта – 

Остале нестамбене зграде - котларница дома здравља, спратности П+0, категорије Б, 

класификациони број 127420, укупна БРУТО површина објекта – 34,42 m2. 

На локацији: Кат. парцела бр.  312/1  К.О. Лајковац 

Површина кат.парцеле: 1.66.54 м2 

Место изградње: 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 Измене и допуне Плана Војни круг („Сл. гласник општине Лајковац“, 

број 7/2014). 

 

ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ: Кат. парцеле бр. 312/1 К.О. Лајковац je у обухвату 

Плана Измене и допуне ПДР Војни круг и налази се у грађевинском  подручју подручју, 

као део простора јавне намене- Дом здравља.    



 

Подаци о постојећим објектима: Увидом у лист непокретности 2240 КО 

Лајковац, кат. парцели бр. 312/1  К.О. Лајковац укупне површине 01.86.54м2 је изграђена, 

где је укупна површина земљишта под објектом 00.14.08м2.  

Подаци о приступним саобраћајницама: Прикључак на јавну саобраћајницу се 

остварује преко парцеле бр. 848/1 К.О. Лајковац, Улица Свети Сава.  

 

УРБАНИСТИЧКИ УСЛОВИ:  Увидом у плански документ План Измене и 

допуне ПДР Војни круг, кат.пар.бр. 312/1 К.О. Лајковац налази се на подручју који је у 

оквиру  Зоне јавних установа- објекат Дома здравља.  

Површина јавне намене је простор одређен за уређење или изградњу јавних 

површина или објеката за које се утврђује општи интерес у складу са посебним законом. 

 

УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ: Простор дома здравља оградити тако да ограда буде 

повучена од границе парцеле на месту где се формира паркинг. Паркинг у оквиру дома 

здравља обезбедити само за санитарна возила. Паркинг за запослене и кориснике 

обезбедити у оквиру парцеле, али ван ограђеног дела. Комуникацију оставити према 

вртићу. Слободан простор према вртићу уредити као парковску површину. 

 

Дом здравља је на површини комплекса 1.45 ха, тако да опслужују одговарајуће 

гравитационо подручје: 

- површина објекта - 0,05-0,07 м2/становнику 

- површина земљишта - 0,3 - 0,4 м2/становнику 

- највећи дозвољени индекс искоришћености......... 20%; 

- максимална спратност објекта П+1+Пк. 

 

Постојећи комплекс средње и основне школе, дома здравља и вртића, чини заокружену 

просторну целину јавних објеката. 

За све намене у оквиру комплекса треба: 

- све слободне просторе озеленети. Травњаке унутар комплекса подићи од врста 

предвиђених за интензивно гажење; 

- пешачке стазе бетонирати или поплочати плочама отпорним на клизање; 

- паркирање организовати у оквиру сопствене парцеле ван површине јавног пута, у зони 

улаза. Једно паркинг место за једног запосленог, а код дома здравља за 1.3 запослена; 

- парцелу оградити транспарентном оградом уз коју треба посадити заштитно зеленило; 

- простор за одлагање отпада формирати у оквиру одвојене нише доступне за брз и лак 

приступ комуналним возилима; 

- забрањена је изградња у комплексу других објеката. 

 

Минимални степен комуналне опремљености 

Објекат мора да има обезбеђен приступ на јавну саобраћајну површину. 

Објекат мора имати прикључак на водоводну, канализациону и атмосферску мрежу и 

електрични прикључак, сакупљање и одношење комуналног отпада и акустичне заштите. 

Сви нови објекти морају бити изграђени у складу са мерама енергетске ефикасности. 

Постојећи објекти ће се у складу са прописима и техничким могућностима 

реконструисати у складу са мерама енергетске ефикасности. Пожељно је да објекат има 



прикључак на телекомуникациону и гасоводну мрежу, у складу са развојем ових 

инфраструктурних система на нивоу града. 

 

УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ 

 

Правила за положај објеката 

Положај објекта регулише се дефинисањем грађевинских линија на парцели у односу на: 

регулацију, бочне суседне парцеле и унутрашњу суседну парцелу. 

Све грађевинске линије у границама парцеле морају бити постављене тако да: 

- не представљају сметњу функционисању објекта на парцели, 

- не представљају сметњу при постављању мреже инфраструктуре, 

- не смеју да угрозе функционисање и статичку стабилност постојећих објеката на 

суседним парцелама. 

Грађевинска линија подземних етажа или објеката је хоризонтална пројекција 

грађевинских равни у оквиру којих се граде подземне етаже, односно објекат. Грађевинске 

линија подземних етажа и етажа изнад приземља се дефинишу посебно, уколико се не 

поклапају са грађевинском линијом приземља. Заузетост подземних етажа може бити већа 

15% већа од надземне етаже. 

Однос грађевинске линије према регулационој линији одређује се растојањем од 

регулационе линије. Одстојање грађевинске линије од регулације исказује се нумерички. 

Грађевинска линија може да буде на одговарајућој регулационој линији, или да буде 

повучена од регулационе линије ка унутрашњости блока (парцеле). 

Грађевинска линија за надземне, подземне објекте и делове објекта који су у систему 

функционисања саобраћаја (подземни пешачки пролази, подземне гараже) и комуналних 

постројења дефинише се у појасу регулације јавних површина. 

Грађевинска линија надземних, подземних објеката и делова објекта који нису у систему 

функционисања саобраћаја и комуналних постројења не могу изаћи из оквира 

регулационе линије. 

У односу на суседне парцеле, објекти могу бити постављени: 

– слободностојећи, када објекат не додирује ни једну линију грађевинске парцеле, 

– у прекинутом низу, када објекат додирује само једну бочну линију грађевинске 

парцеле. 

Сви постојећи објекти задржавају постојећу грађевинску линију до замене објекта новим. 

Све нове интервенције на постојећим објектима морају да се ускладе са правилима 

дефинисаним за зону у којој се налазе. 

Према дефиницији грађевинске линије, све подземне и надземне етаже објекта налазе се 

унутар вертикалних равни дефинисаних грађевинским линијама. Одступања делова 

објеката од овог правила дефинисана су на следећи начин: 

- Уколико је различита од грађевинске линије осталих етажа објекта, грађевинска 

линија приземља и подземних делова објеката дефинише се посебно, растојањем у односу 

на грађевинску односно регулациону линију. 

- Подземна грађевинска линија не сме да прелази границе парцеле. 

- Грађевинска линија подземних делова објекта (гараже и сл.) може се поклапати са 

бочним и задњом границом парцеле, а према регулационој линији може се поклапати са 

регулационом или са надземном грађевинском линијом. 

 



Габарит објекта 

Габарит објекта је одређен грађевинским линијама и максималном спратношћу. 

Објекти се могу прилагођавати условима терена и по хоризонтали и по вертикали. 

Дозвољена је изградња објеката компактног габарита, али и разуђеног габарита, где сви 

делови објекта не морају бити исте висине, нити постављени на исти начин у односу на 

грађевинску линију. 

 

Однос постојећих и планираних објеката 

Постојеће грађевинске линије изграђених објеката се задржавају. Уколико постојећи 

објекат не испуњава неке од услова дефинисаних планом генералне регулације, који су 

везани за неопходна растојања од граница парцела и од суседних објеката, постојеће 

грађевинске линије се задржавају за постојећи габарит објекта и интервенције у оквиру 

постојећег габарита (претварање таванског простора у користан без промене габарита, 

реконструкција у циљу енергетске ефикасности објекта, комунално опремање објекта). 

Уколико се врши замена објекта, објекат се мора градити по свим условима за нове 

објекте. 

Планирани објекти се увек налазе у границама своје парцеле. Није дозвољено планирање 

и изградња једне зграде и њених делова на више парцела. За постојеће објекте који се 

налазе на више парцела, уколико се задржавају, неопходно је извршити препарцелацију 

(за планиране интервенције на објекту, решавање имовинско-правних односа и др.). 

Могуће је планирање и изградња више објеката на једној парцели: 

– уколико су објекти функционална целина везана за заједничко коришћење једне 

парцеле, 

– уколико је то предвиђено посебним правилима за зону или 

– ако је тако дефинисано одговарајућом детаљнијом разрадом. 

Ако се планира више објеката на парцели, укупни капацитети за изградњу парцеле се не 

могу прекорачити и морају се поштовати сви други услови везани за растојања објеката од 

граница парцеле, а међусобна одстојања објеката не могу бити мања него што је то код 

објеката на одговарајућим суседним парцелама. 

 

Одређивање спратности и висине објекта 

Правила о спратности и висини објекта важе за изградњу нових зграда, за надградњу и за 

доградњу постојећих зграда. 

Висина објекта је удаљење венца последње етаже објекта, у равни фасадног платна, од 

нулте коте објекта. Код грађевинских парцела у нагибу висина се дефинише удаљењем од 

коте средње линије уличне фасаде. Изражава се у метрима дужним. 

У правилима грађења по појединим наменама и зонама прописана је максимална 

спратност објекта. У зависности од габарита објекта, нагиба кровних равни, као и висине 

самих етажа, висина слемена објекта може бити до 2 m различита за исту спратност 

објекта. 

Изграђени објекти чија спратност превазилази максимално дозвољене вредности за 

планирану зону, задржавају се са постојећом спратношћу без могућности повећања 

спратности ради формирања новог корисног простора. 

 

 

 



Одређивање коте приземља 

Кота приземља нових објеката на равном терену не може бити нижа од коте нивелете 

јавног или приступног пута 

Кота приземља планираних објеката може бити максимум 1,2m виша од нулте коте 

објекта. 

Кота приземља планираних објеката на стрмом терену са нагибом од улице (наниже), када 

је нулта кота нижа од нивелете јавног пута, може бити максимум 1,2m нижа од коте 

нивелете јавног пута. 

Кота приземља планираних објеката на стрмом терену са нагибом ка улици (навише), 

уколико је нулта кота објекта виша од од нивелете јавног пута, може бити максимум 1.2m 

виша од нулте коте. 

Уколико се грађевинска и регулациона линија поклапају, кота приземља може бити 

максимално 0,2m виша од нулте коте, при чему се висинска разлика решава 

денивелацијом унутар објекта. 

Уколико је грађевинска линија повучена од регулационе, кота приземља је максимално 

1.2m виша од нулте коте, а приступ пословном простору мора бити прилагођен особама са 

смањеном способношћу кретања. 

Код изграђених објеката задржавају се постојеће коте приземља. 

 

Правила за изглед и делове објекта  

Испади и грађевински елементи (еркери, доксати, балкони, улазне надстрешнице без 

стубова, надстрешнице и сл.) на објекту могу прелазити грађевинску линију када је 

грађевинска линија повучена у односу на регулацију минимално 2 m у случајевима: 1. на 

делу објекта према предњем дворишту – максимално 1,2 m, али укупна површина 

грађевинских елемената не може прећи 50% површине уличне фасаде изнад приземља; 2. 

на делу објекта према бочном дворишту претежно северне оријентације (најмањег 

растојања од 2,0m) - максимално 0,5 m, али укупна површина грађевинских елемената не 

може прећи 30% бочне фасаде; 3. на делу објекта према бочном дворишту претежно јужне 

оријентације (најмањег растојања од 3,0 m) – 1,0 m, али укупна површина грађевинских 

елемената не може прећи 30% бочне фасаде; 

4. на делу објекта према задњем дворишту (најмањег растојања од задње линије суседне 

грађевинске парцеле од 5,0m) - максимално 1,2m, али укупна површина грађевинских 

елемената не може прећи 30% стражње фасаде изнад приземља. 

5. све врсте надстрешница у зони приземне етаже – максимално 2,0m по целој ширини 

објекта на висини изнад 3,0m. 

 

Спољни изглед објекта, облик крова, примењени материјали, боје и други елементи 
утврђују се идејним архитектонским пројектом. – Спољни изглед објекта у урбанистичкој 

целини посебних културних вредности, усклађује се са конзерваторским условима. – 

Објекти могу имати подрумске или сутеренске просторије ако не постоје сметње 

геотехничке и хидротехничке природе. 

– Површине гаража вишепородичних стамбених објеката које се планирају надземно на 

грађевинској парцели урачунавају се при утврђивању индекса или степена изграђености, 

односно степена искоришћености грађевинске парцеле. – Површинске воде са једне 

грађевинске парцеле не могу се усмеравати према другој парцели. 

 



Обликовање завршне етаже и крова 

– Последња етажа се може извести као пуна, са косимса одговарајућим кровним 

покривачем и атиком до дозвољене висине венца, као поткровље, мансарда или повучена 

етажа. 

– Поткровље: висина назитка поткровне етаже износи највише 1.6m рачунајући од коте 

пода поткровне етаже до тачке прелома кровне косине. Нагиб кровних равни прилагодити 

врсти кровног покривача. 

– Мансардни кров мора бити искључиво у габариту објекта (без препуста) пројектован као 

традиционални мансардни кров уписан у полукруг, максимална висина прелома косине 

мансардног крова износи 2.2m од коте пода поткровља. 

– Прозорски отвори на поткровљу и мансардном крову се могу решавати као кровне баџе 

или кровни прозори. У оквиру кровне баџе могу се формирати излази на терасу или лођу. 

Облик и ширина баџе морају бити усклађени са елементима фасаде 

 

Правила за ограђивање парцела  
– Грађевинске парцеле могу се ограђивати зиданом оградом до висине од 0,9m 

(рачунајући од коте тротоара) или транспарентном оградом до висине од 1,4m.  

– Парцеле чија је кота нивелете виша од 0,9m од суседне, могу се ограђивати 

транспарентном оградом до висине од 1,4m која се може постављати на подзид чију 

висину одређује надлежни општински орган.  

– Зидане и друге врсте ограда постављају се на регулациону линију тако да ограда, 

стубови ограде и капије буду на грађевинској парцели која се ограђује.  

– Зидана непрозирна ограда између парцела подиже се до висине 1,40 m, тако да стубови 

ограде буду на земљишту власника ограде.  

– Суседне грађевинске парцеле могу се ограђивати живом зеленом оградом која се сади у 

осовини границе грађевинске парцеле или транспарентном оградом до висине од 1,4m, 

која се поставља према катастарском плану и операту, тако да стубови ограде буду на 

земљишту власника ограде.  

– Врата и капије на уличној огради не могу се отварати ван регулационе линије.  

– Обавезно је ограђивање комплекса предшколских и школских комплекса. Ограђивање је 

могуће урадити транспарентном оградом, или комбинацијом зиданог парапета и 

транспарентне ограде. Укупна максимална висина ограде је 1,5 m, док је парапет 

максимално висок 60 cm. Улазне капије, пешачке и колске се отварају ка унутрашњости 

парцеле  

– Грађевинске парцеле на којима се налазе објекти који представљају непосредну 

опасност по живот људи, као и грађевинске парцеле специјалне намене, ограђују се у 

складу са одговарајућим прописима.  

– Грађевинске парцеле на којима се налазе индустријски објекти и остали радни и 

пословни објекти индустријских зона (складишта, радионице и си.) могу се ограђивати 

зиданом оградом висине до 2,2m. 

 

 

 

 

 

 



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-7969-LOC-1/2017 од 18.04.2017. године 

2. Услови ЈП „Градска чистоћа“, Лајковац, број 1976 од 18.04.2017. године 

 

  

 

Техничка документација: 
Идејно решење урадио је ЈП ЕПС Београд, огранак РБ Колубара, Организациона 

целина ПРОЈЕКТ Лазаревац. Главни пројектант је Ана Вукојевић дипл. инг. арх. (Лиценца 

300 I564 10). Идејно решење чини саставни део локацијских услова. 

 

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

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

 

Подаци о постојећим објектима које је потребно уклонити: 

Нема објеката које је потребно уклонити. 

Стварни трошкови издавања локацијских услова: 

1. Трошкови за издавање техничких услова од ОДС „ЕПС-ДИСТРИБУЦИЈА“ ДОО 

БЕОГРАД, Огранак ЕД Лазаревац, Профактура број 04/86/17 – износ 11.230,80 дин, 

на жиро рачун број. 160-44212-39 Банака Интеса 

2. Трошкови за издавање техничких услова од ЈП „Градска чистоћа“ Лајковац, Рачун 

број 278 17/17 – износ 8911.49 дин, на текући рачун број. 160-180602-15 Банака 

Интеса 

3. Трошкови за издавање копије плана, листова непокретности и копије подземних 

водова, износ 2.219,00 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. Општинска административна такса за издавање локацијских услова: 4.429,00 

динара, по тарифном броју 6 Одлуке о општинским административним таксама. 

Прималац: Општинска управа Општине Лајковац,  број рачуна 840-742251843-73 

по  моделу 97 са позивом на број 30-055. 

5. Општинска административна такса за захтев: 103,00 динара, по тарифном броју 1 

Одлуке о општинским административним таксама. Прималац: Општинска управа 

Општине Лајковац,  број рачуна 840-742251843-73 по  моделу 97 са позивом на 

број 30-055. 

6. Трошкови за ЦЕОП износ од 1.000,00 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 

 

 

 

  РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА 

  Бојана Бојичић, дипл.пр.планер 

                                                                                           

 

 

 

 

 


