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Л а ј к о в а ц 

 

 

 

Одељење за урбанистичке послове и просторно планирање, Општинске управе 

општине Лајковац, поступајући по захтеву Аничић Александра из Непричаве (ЈМБГ: 

2802990770022), за издавање локацијских услова, за изградњу стамбеног објекта у 

Непричави, на кат.парц.бр. 1120 К.О. Непричава, 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 Просторног 

плана Општине Лајковац („Сл. гласник општине Лајковац“, број 1/2012), издаје: 

 

 

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 
 

ИЗДАЈЕ СЕ, АНИЧИЋ АЛЕКСАНДРУ из Непричаве   

 

ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ: за изградњу стамбеног објекта, тип објекта – 

слободностојећи, спратности П+0, категорије A, класификациони број 111011, укупна 

БРУТО површина објекта – 100m2 

На локацији: Кат. парцела бр.  1120 К.О. Непричава 

Површина кат.парцеле: 3.683,00 м2. 

Место изградње: Непричава  

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 Просторног плана Општине Лајковац („Сл. гласник општине Лајковац“, број 

1/2012). 

 

ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ: Кат. парцеле бр. 1120 К.О. Непричава je у обухвату 

Просторног плана Општине Лајковац и налази се у грађевинском подручју, у зони  

руралног становања.    



 

Подаци о постојећим објектима: Увидом у лист непокретности бр. 784 КО 

Непричава, на кат. парцели бр. 1120 К.О. Непричава нема изграђених објеката.  

Подаци о приступним саобраћајницама: Прикључак на јавну саобраћајницу се 

остварује преко кат. парцеле бр. 1122/2, К.О. Непричава.    

 

УРБАНИСТИЧКИ УСЛОВИ:  Увидом у плански документ - Просторни план 

Општине Лајковац, кат.пар.бр. 1120 К.О. Непричава намењена је за рурално становање.  

 

Правила грађења: 
  

 Минимална површина парцеле за изградњу објеката: 
o породичног становања 

 слободностојећи објекат ..................300,0 m2 

o руралног становања (са економским двориштем) 

 за све врсте изградње ....................... 800,0 m2 

 

 Најмања ширина фронта грађевинске парцеле у зависности од намене 

простора 
o За објекте породичног становања 

 минимално слободностојећи објекат..............................12,0m 

o За објекте руралног становања (са економским двориштем): 

 минимално слободностојећи објекат..............................20,0m 

 

 Максимални индекс заузетости 
o породично становање ...................................30-40% 

o рурално становање .......................................30-35% 

 

 Максимална спратност породичног стамбеног објекта је П+1+ПК,  

Чиста спратна висина стамбеног објекта је: мин. 2,6 m. мах.3,0 m. 

 Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката и удаљеност објеката од 

границе парцеле 
o Међусобна удаљеност стамбених објеката 

 минимална удаљеност за објекте породичног становања је 4,0 m, 

o Међусобна удаљеност стамбеног и економског објекта 

 Одстојање сточне стаје од стамбеног објекта минимално је 15,0 m; 

 Одстојање ђубришта и осочне јаме од стамбеног објекта је 

минимално 20,0 m; 

 Одстојање ђубришта, осочне јаме и WC-a од бунара је минимално 

20,0 m, с тим да бунар буде на вишој коти. 

o Растојање од границе парцеле 

Најмање дозвољено растојање основног габарита (без испада) објекта и 

линије суседне грађевинске парцеле је за: 



 слободностојеће објекте на делу бочног дворишта северне 

орјентације 1,5 m 

 слободностојеће објекте на делу бочног дворишта јужне 

орјентације 2,5 m 

 Минимална површина која на парцели мора остати слободна, односно 

уређена и озелењена, је за: 
o породично становање ............................................до 50% 

o рурално становање ................................................до 30% 

 

 Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простора за паркирање 

возила 
o Излаз на јавну саобраћајницу 

Грађевинска парцела мора имати трајно обезбеђен приступ на јавну 

саобраћајницу. Ако се грађевинска парцела не ослања директно на јавну 

саобраћајницу, њена веза са јавном саобраћајницом се остварује преко 

приступног пута минималне ширине, за: 

 стамбени објекат ............................................................. 3,5 m 

o Паркирање и гаражирање возила  

Паркирање и гаражирање возила је обавезно у оквиру сопствене 

грађевинске парцеле, изван површине јавног пута у односу: 

 једно паркинг место (пм)/једна стамбена јединица, код 

породичног становања 

Возила могу бити паркирана или гаражирана у објекту или на парцели. 

Приступ парцели мора бити обезбеђен пролазом минималне ширине 

2,5m, а уколико је прилазни пут дужи од 20m пролаз мора бити 

минималне ширине од 5,0 m.  

  

Општи и посебни услови и мере заштите живота и здравља људи и заштита 

од елементарних непогода 

o Сеизмика: предметна парцела припада сеизмичкој зони у којој су могући 

земљотреси 8º МКС, па је обавезна примена важећих сеизмичких 

прописа при изградњи нових објеката 

o Мере енергетске ефикасности: Објекат мора бити пројектован, изграђен 

и одржаван на начин којим се обезбеђују прописана енергетска својства 

која се утврђују издавањем сертификата о енергетским својствима 

објекта, која ће чинити саставни део техничке документације. 

 

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-8792-LOC-1/2017 од 11.04.2017. године 



2. Услови „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ ИЈ Ваљево, број 138164/2-2017 од 11.04.2017. 

године 

3. Услови ЈП „Градска чистоћа“, Лајковац, број 2085 од 26.04.2017. године 

 

 Посебни услови: 
  

Увидом у лист непокретности бр. 784 КО Непричава, кат. парцела бр. 1120 КО 

Непричава се води као пољопривредно земљиште, воћнак 3. класе, те је инвеститор у 

обавези да изврши промену намене земљишта из пољопривредног у грађевинско 

земљиште пре подношења захтева за грађевинску дозволу.  

 

 

Техничка документација: 

 

Идејно решење урадио је АРХИФОРМА студио за пројектовање из Ваљева , ул. 

Ранисава Миливојевића бр. 26. Главни пројектант је Горан Станојевић дипл. инг. арх. 

(Лиценца број 300 I153 09). 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 04/94/17 – износ 4.892,40 дин, 

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

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

број 293 -6304/17 – износ 2.475,41 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 

 

 

 

 Стручни сарадник  РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА 

 Александар Сарић, ел.инж. Бојана Бојичић, дипл.пр.планер 

                                                                                           

 

 

 

 

 


