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Одељење за урбанистичке послове и просторно планирање, 

Општинске управе општине Лајковац, поступајући по захтеву 

ГПД"ГРАДЊА БЕТОН ИНГ" д.о.о. Ваљево, Попучке, Ћатин пут бб, за 

издавање локацијских услова за изградњу стамбено- пословног 

објекта у Лајковцу, на кат. парцели број 481 и 485/1, све 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, ГПД"ГРАДЊА БЕТОН ИНГ" д.о.о. Ваљево, Попучке, 

Ћатин пут бб   

 

ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ: за изградњу пословно- стамбеног објекта, тип 

објекта – изградња, спратности П+4+Пк, категорије Б, 

класификациони број 112221- стамбене зграде са три или више 

станова до 2000м2, П+4+Пк  и  123001 зграде за трговину на 

велико и мало до 400м2 и П-1, укупна БРУТО површина објекта – 

1917.02m2 

На локацији: Кат. парцела бр.  481 и 485/1  К.О. Лајковац 

Површина кат.парцеле број 781 КО Лајковац: 00.04.17ха . 

Површина кат. парцеле број 481/5 КО Лајковац: 00.05.02ха. 

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 Генералне регулације за насељено место Лајковац 

(„Сл. гласник општине Лајковац“, број 5/2015). 

 

ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ: Кат. парцеле бр. 481 и 485/1, све КО 

Лајковац су у обухвату Плана Генералне регулације за насељено 

место Лајковац и налазе се у грађевинском подручју, Зони 1- 

Централни садржаји, и то вишепородично становање у зони 1- ТЦ1..    

 

Подаци о постојећим објектима: Увидом у лист непокретности 

2349 КО Лајковац, на кат. парцеле бр. 481 и 485/1  КО Лајковац  

су изграђене. 

Подаци о приступним саобраћајницама: Прикључак на јавну 

саобраћајницу  за кат. парцелу број 485/1 КО Лајковац се 

остварује преко парцеле бр. 851/1 К.О. Лајковац, Улица Војводе 

Мишића. Прикључак на јавну саобраћајницу за кат. парцелу број 

481 КО Лајковац се остварује преко кат. парцеле број 322/8 КО 

Лајковац, Улица Цвијићева. 

 

УРБАНИСТИЧКИ УСЛОВИ:  Увидом у плански документ- План 

Генералне регулације за насељено место Лајковац, предметна 

парцела налази се у грађевинском подручју, Зони 1- Централни 

садржаји, и то вишепородично становање у зони 1- ТЦ1.    

 

 

Правила грађења: 

  

Објекти чија је изградња дозвољена 

Планиране претежне намене у овој целини су вишепородично 

становање (становање са делатностима), пословни и комерцијални 

објекти и садржаји; а дозвољени су породично становање и други 

компатибилни садржаји, с тим што је обавезно приземље наменити 

за пословни, јавни, комерцијални или услужни садржај. Дозвољава 

се надоградња постојећих вишеспратних објеката као начин 

инвестиционог одржавања, или санирања равних кровова доградњом 

за висину једне етаже са косим кровом. Забрањена је изградња 

индустријских и производних комплекса и објеката. 

Претежно планирана је блоковска изградња, вишепородично 

становање у централној зони, са објектима на регулацији и 

слободним простором унутар блокова; Могућа је изградња слободно 

стојећих, двојних објеката и објеката у низу. 

 

 



Урбанистички параметри (на нивоу блока) 

- Спратност: П+4+Пк (18,5m до коте венца, 22,0m до коте 

слемена) 

- Слободне и зелене површине: мин. 30% 

- Индекс изграђености: макс. 4,0 макс. (4,4 (за угаоне 

парцеле) 

- Типологија: слободностојећи б) двојни (једнострано 

узидани) в) у низу (двострано узидани) 

- Паркирање: на парцели 1ПМ/1 стан, 1ПМ/80m2 БГП 

пословања и трговине 

  
* У оквиру слободних површина планирати дечија игралишта – 1m2/стану 

(најмање 150,0 m2) 

**Потребе за паркирањем могу се решити на заједничком паркингу у оквиру 

блока или у блоковској гаражи. 

*** Максимални нагиб кровних равни 33о. 

**** П+5(Пс) код објеката са равним кровом – повучена највиша етажа 

(макс. 80% површине етаже испод), висина објекта 21,5m) 

 

Надзиђивање(једне етаже) је могуће на свим објектима са 

равним кровом и ако је постојећа спратност веће од планом 

дозвољене. 

 

Положај објекта на грађевинској парцели 

Предвиђају се слободнопостављени објекти на парцели, 

једнострано или двострано узидани објекти изграђени на 

јединственој заједничкој површини без парцелације. 

Положај објекта на парцели одређен је грађевинском линијом 

према површини за јавне намене. Обавезно је постављање 

најистуренијег дела објекта на грађевинску линију према јавној 

саобраћајној површини. 

Удаљеност објекта од суседних објеката износи мин. 1/2 

висина вишег објекта у односу на фасаду са стамбеним 

просторијама, односно 1/3 висине вишег објекта у односу на 

фасаду са помоћним просторијама. 

За изграђене стамбене објекте чија је удаљеност од границе 

суседне грађевинске парцеле мања од минималних вредности, у 

случају реконструкције, дозвољено је постављање отвора стамбених 

просторија са парапетом мин. 1,8m. 

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. 

 

Архитектонско обликовање објеката 

Слободне блоковске површине, поред паркинг простора, 

организовати као заједничке зелене површине (предбаште и задња 

дворишта) са уређеним простором за игру деце. 



Није дозвољено ограђивање унутар блока. Дозвољено је 

постављање живе ограде висине највише 0,9m на регулацију блока и 

по ободу заједничких паркинг простора. 

У оквиру реконструкције блока предвидети уклањање свих 

постојећих помоћних објеката (шупе, оставе и сл) и оних 

појединачних гаража које није могуће уклопити у концепт 

заједничког паркирања у блоку. 

Минимална комунална опремљеност грађевинске парцеле: 

електрична енергија, ТК инсталације, водовод, канализација, 

топлификација. 

 

Комерцијалне делатности у централној зони 1 

- Спратност: П+4+Пк (18,5m до коте венца, 22,0m до коте 

слемена) ** 

- Слободне и зелене површине: мин. 30% 

- Индекс изграђености: макс. 3,0 макс. (3,2 (за угаоне 

парцеле) 

- Типологија: слободностојећи б) двојни (једнострано 

узидани) в) у низу (двострано узидани) 

- Паркирање: на парцели 1ПМ/1 стан, 1ПМ/80m2 БГП 

пословања и трговине 

  
* Максимални нагиб кровних равни 33о. 

** П+5(Пс) код објеката са равним кровом – повучена највиша етажа 

(макс. 80% површине етаже испод), висина објекта 21,5m) 

 

Правила парцелације 

Положај парцеле дефинисан је регулационом линијом према 

површинама за јавне намене и разделним границама грађевинске 

парцеле према суседима. 

Дозвољена је изградња нових објеката на грађевинској 

парцели која има минималну површину: 

- 600m2 за слободностојеће објекте 

- 400m2 за једнострано и двострано узидани објекти 

Дозвољена је изградња на грађевинској парцели која има 

минималну ширину фронта грађевинске парцеле: 

- 16,0m за слободностојеће објекте 

- 12,0m за једнострано и двострано узидане објекте. 

 

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-13342-LOC-1/2017 од 25.05.2017. 

године 

2. Услови „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ ИЈ Ваљево, број 188661/2-2017  од 
22.05.2017. године 

3. Услови ЈП „Градска чистоћа“, Лајковац, број 2636 од 

24.05.2017. године 

4. Услови  Сектора за ванредне ситуације, Одељење за 

ванредне ситуације у Ваљеву број 217-6757/17-2 од 

19.05.217. 

 

Техничка документација: 

 

Идејно решење урадио је БИРО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ “KVADRAT +” 

ВАЉЕВО. Главни пројектант је Катарина Новаковић, дипл. инж. арх. 

(Лиценца број 300 2388 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. 

 

Подаци о постојећим објектима које је потребно уклонити: 

Инвеститор је у обавези да изврши уклањање објеката изграђених 

на кат. парцели број 485/1 и 481 КО Лајковац. 

 

Стварни трошкови издавања локацијских услова: 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. Трошкови за ЦЕОП износ од 1.000,00 динара. 



5. Трошкови за издавање техничких услова од ЈП Градска 

Чистоћа, Лајковац, рачун број 389-17/17, износ: 8911,49 

динара, на текући рачун број 160-180602-15 Банка Интеса. 

6. Трошкови за издавање техничких услова од ОДС “ЕПС-

ДИСТРИБУЦИЈА”- доо Београд, огранак ЕД Лазаревац, 

профактура број 04/137/17- износ 11.230,00рсд, на жиро 

рачун број 160-44212-39 Банка Интеса 

7. Трошкови за издавање техничких услова од Министарства 

унутрашњих послова, Сектора за ванредне ситуације, Одељења 

за ванредне ситуације у Ваљеву у износу од 15.930,00 

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 

- Сектору за ванредне ситуације, Одељење за ванредне 

ситуације у Ваљеву 

- А р х и в и 

 

 

 РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА 

  Бојана Бојичић, дипл.пр.планер 

                                                                                           

 

 

 

 


