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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 Одељења за комунално-стамбене и грађевинске 
послове Општине Лајковац, ул. Омладински трг бр. 1, Лајковац, за издавање локацијских 
услова, за изградњу фекалне канализације у ул.Проте Матеје од Пепељевачке рампе 
до Васића рампе у Рубрибрези са прикључцима за део насеља Лајковац и Рубрибреза , 
на кат.парц.бр. 1331 , 307,  192 , 245 , 256 , 309 , 308 , 303 све К.О.Рубрибреза, 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 г.), издаје:

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

ИЗДАЈЕ СЕ, Одељењу за комунално-стамбене и грађевинске послове Општине 
Лајковац из Лајковца, ул. Омладински трг бр. 1  

ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ: за изградњу фекалне канализације у ул.Проте Матеје 
од Пепељевачке рампе  до  Васића  рампе  у Рубрибрези са  прикључцима за  део  насеља 
Лајковац  и  Рубрибреза,  Л=1км,  категорије  Г,   класификациони  број  222311, на  кат. 
парцелама бр. 1331, 307, 192, 245, 256, 309, 308, 303 све К.О. Рубрибреза

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 г.).

ПОДАЦИ  О  ЛОКАЦИЈИ: Простор  који  је  предмет  акта  обухвата  следеће 
кат.парцеле број:1331 , 307 , 192 , 245 , 256 , 309 , 308 , 303  све К.О.Рубрибреза, које су 
обухваћене  Планом  генералне  регулације  за  насељено  место  Лајковац,  („Сл.гласник 
општине Лајковац“, број 5/2015). 



Дуж поменутог правца, потребно је урадити колектор који би био постављен дуж 
магистралног пута М-4 Лајковац-Ваљево (пут-IБ реда бр27),  а затим га прикључити на 
постојећи колектор у улици Кнеза Милоша (нова Хиландарска) или ул. Свете Брдарића 
(нова др.Лесе Мирковића). За пролаз испод пруге, пошто не постоји могућност коришћења 
постојећих  пропуста,  предложено  је  одговарајуће  решење.  Фекалне  колекторе  из 
приступних  улица  (ул.Драгомира  Чанчаревића  Л-220м  ,  ул.Лазаревића  сокак  Л-270м  , 
ул.1300  Каплара  Л-330м,  ул.  Николе  Пашића  Л-450м  и  ул.Кнез  Михаилова  Л-400м) 
прикључити у колектор у ул. Проте Матеје, што са главним колектором чини око 2,7 км 
мреже. 

Ревизионе силазе поставити на прописаном растојању и тако да омогуће прикључке 
будућих корисника. 

Подаци о постојећем стању: Део насеља Лајковац и Рубрибреза у ул. Проте Матеје 
(бивше В.Мишића 9, са улицама које гравитирају овој саобраћајници, око 150 домаћинства 
(од Пепељевачке рампе до Јовића рампе у дужини око 1,0м) нема решено питање одвођења 
отпадних вода. Приватна домаћинства имају своје септичке јаме, због тога је и планирана 
изградња  фекалне  канализације,  за  део  насеља  Лајковац  и  Рубрибреза,  по  осовинама 
будуће саобраћајнице.

УРБАНИСТИЧКИ УСЛОВИ: Због конфигурације терена, за куће дуж поменутог 
правца  у  Рубрибрези,  потребно  је  урадити  колектор,  које  затим  треба  прикључити  у 
планирани главни колектор који би био постављен у десној банкини магистралног пута 
М4 (Државног пута 1Б реда 27) Лајковац-Ваљево, гледано од Лајковца према Ваљеву. На 
око 25м од Пепељевачке рампе (према Ваљеву) цевовод скреће под правим углом, пролази 
испод пруге  и  улива  се  у постојећи  колектор у  ул.Кнеза  Милоша (нова  Хиландарска). 
Пролаз  испод  пруге  извести  подбушивањем  и  утискивањем  заштитне  челичне  цеви 
ø500мм кроз коју се затим провлачи ПВЦ цев  ø250мм.

У пет приступних улица (горе наведене) цеви такође поставити дуж банкина(према 
ситуацији).  За  највећи  део  мреже  изабран  је  пад  од  0,3% (осим на  пар  деоница)  због 
релативно дугих деоница и мале дубине поступајуће шахте у којој се врши прикључење.

За све деонице су изабране ПВЦ  канализационе цеви  ø250мм , које треба укопати 
и положити на слој песка мин 10см. Изнад и око цеви је такође потребно уградити слој 
песка од 10см , а затим извршити затрпање шљунком са прописаним сабијањем , да би се 
избегло  неравномерно  слегање  и  евентуална  оштећења  због  вероватноће  коришћења 
банкина за паркирање и сл. На прописном удаљењу поставити бетонске ревизионе силазе 
од префабрикованих прстенова пречника 1000мм и затворити их поклопцима који трпе 
тешко саобраћајно оптерећење.

Пре затрпавања извршити испитивање на вододрживост. 
У  профилу пута  ,  поред  саобраћајне  функције  обезбедити  простор  за  пролазак 

инфраструктурне  мреже  т.ј.  (  водовод  ,  канализације  ,  телекомуникациони  и  електро 
водови , инсталације , постројење и сл.).  



Све новопланиране објекте треба прикачити на постојећу или планирану фекалну 
канализацију. Техничке услове и начин прикључка појединих објеката одређује надлежна 
комунална организација ЈП „Градска Чистоћа“ из Лајковца.

УСЛОВИ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ НА САОБРАЋАЈУ КОМУНАЛНУ  И ДРУГУ 
ИНФРАСТРУКТУРУ:

Приликом пројектовања поштовати прописе и нормативе и обавезно узети у обзир 
подземне инфраструктурне мреже које постоје на датој траси  и које чине саставни део 
локацијских услова, и то:

1. Услови ОДС „ЕПС-ДИСТРИБУЦИЈА“ ДОО БЕОГРАД, Огранак ЕД Лазаревац, 
број  ROP-LAJ-28585-LOC-1/2016 од 07.11.2016. године

2. Услови ЈП „Градска читоћа“ Лајковац број 4842 од 18.11.2016. године
3. Услови „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ ИЈ Ваљево, број 439157/2 од 08.11.2016. године
4. Водни услови бр. ROP-LAJ-28585-LOC-2016 од 17.11.2016. године
5. Услове за пројектовање од Јавног предузећа „Путеви Србије“  број ЉНП 14 од 

23.02.2017. године
6. Услови  од  Јавног  предузећа  „Железнице  Србије“  13/15-607  од  10.07.2015. 

године

Посебни услови:

Пре издавања грађевинске  дозволе  инвеститор је  у  обавези  да  реши  имовинско 
правне односе на катастарсим парцелaма које су у обухвату идејног решења у скалду са 
издатим условима од имаоца јавних овлашћења. 

ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА:
Идејно  решење  урадио  је  ПЕТРА  ИНЖЕЊЕРИНГ  д.о.о.  Лајковац,  Главни 

пројектант је Драган М. Петровић, дипл. грађ.инж. (Лиценца број 315 5691 03) и Светлана 
П. Томић, дипл.инж.грађ (лиценца број 314 4868 03). 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.

СТВАРНИ ТРОШКОВИ ИЗДАВАЊА ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА:

1. Трошкови за издавање техничких услова од ОДС „ЕПС-ДИСТРИБУЦИЈА“ ДОО 
БЕОГРАД,  Огранак ЕД Лазаревац,  Профактура број  04/482/16 – износ 11.878,80 
дин, на жиро рачун број. 160-44212-39 Банака Интеса

2. Трошкови  за  издавање  техничких  услова  од  „ТЕЛЕКОМ  СРБИЈА“  ИЈ  Ваљево, 
Рачун број  4492/0709/2016 – износ 11.164,96 дин, на текући рачун број. 160-600-22, 
Позив на број 4492/0709/2016.

3. Трошкови за издавање техничких услова од ЈП „Градска читоћа“ Лајковац, Рачун 
број 893-13/16 – износ 4.455,74 дин, на текући рачун број.  160-180602-15 Банака 
Интеса



4. Трошкови за издавање копије плана,  листова непокретности и копије подземних 
водова,  износ  28.186,00 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.

5. 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
Александар Сарић, ел.инж.

                                                                                          


