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Одељење за урбанистичке послове и просторно планирање, Општинске управе 

општине Лајковац, поступајући по захтеву Дујовић Стане из Лазаревца, за издавање 

локацијских услова, за изградњу стамбеног објекта у Лајковцу, на кат. парц.бр. 18/4 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 Измена и допуна плана детаљне 

регулације „Војни круг“ у Лајковцу („Сл. гласник општине Лајковац“, број 7/2014), издаје: 

 

 

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 
 

ИЗДАЈЕ СЕ, ДУЈОВИЋ СТАНИ из Лазаревца 

 

ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ: за изградњу стамбеног објекта, тип објекта – 

слободностојећи, спратности Су+Пр, категорије A, класификациони број 111011, укупна 

БРУТО површина објекта – 178,3m2 

На локацији: Кат. парцела бр.  18/4 К.О. Лајковац 

Површина кат. парцеле: 420,00 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 Измена и допуна плана детаљне регулације „Војни круг“ у Лајковцу („Сл. 

гласник општине Лајковац“, број 7/2014). 

 

ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ: Кат. парцела бр. 18/4 К.О. Лајковац je у обухвату 

Измена и допуна плана детаљне регулације „Војни круг“ у Лајковцу и налази се у 

грађевинском подручју, у зони VI (зона становања) намењеној за становање средњих 

густина.    

Подаци о постојећим објектима: Увидом у лист непокретности 2336 КО Лајковац, кат. 

парцела бр. 18/4 КО Лајковац је неизграђена. 



Подаци о приступним саобраћајницама: Прикључак на јавну саобраћајницу се 

остварује преко парцела бр. 18/13 и 20 обе К.О. Лајковац. 

 

УРБАНИСТИЧКИ УСЛОВИ:  Измена и допуна плана детаљне регулације „Војни 

круг“ у Лајковцу, кат. пар. бр. 18/4 КО Лајковац намењена је за становање средњих 

густина.  

 

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА: 
  

Укупна површина под претежном наменом становања износи 14.4 hа. Становање је 

лоцирано у северном делу подручја плана. Највећи проценат припада породичном 

становању средњих густина. Ову целину карактерише урбани тип становања средње 

густине 50-100 становника по хектару, са идивидуалним слободностојећим објектима на 

парцели.  

Величине парцела су од 3-6 ари. Слободне просторе у оквиру парцела треба 

предвидети као уређене зелене површине.  

Поред стамбених објеката на парцелама се могу градити и помоћни објекти, гараже 

и сл. Такође је могуће уз основну намену формирати и неку другу која не угрожава 

становање (нпр. трговине, угоститељство, мање канцеларије...). Паркирање је предвиђено 

у оквиру сопствене парцеле.  

Основна намена површина: породично становање.  

Као породично становање дефинише се становање на појединачним парцелама, 

минималне величине 300 m2 са највише 3 стана у објекту. 

Компатибилне намене: услуге, трговина на мало, већи угоститељски објекти, 

објекти јавне службе, спорт и рекреација, зеленило. Као компатибилна намена могу се 

дозволити мањи производни погони који не угрожавају животну средину. Однос пратећих 

намена у односу на претежну може бити максимално 30% на нивоу намене. Компатибилна 

намена може бити у оквиру основног објекта, засебан објекат на парцели или на посебној 

парцели у оквиру претежне намене. Уколико је на посебној парцели важе правила за 

компатибилну намену. 

Положај објекта на парцели:  

Објекат, према положају на парцели је слободностојећи и у прекинутом низу. 

 

Параметри за породично становање средњих густина: 

 

 Простор за становање  80% површине 

 Простор за компатибилне намене   20% површине  

 

Величина грађевинске парцеле  

 за објекте у прекинутом низу  мин 300 m2 

 за слободно стојеће објекте   мин 400 m2 

Ширина фронта парцеле 

 за објекте у прекинутом низу  мин 10 m 

 за слободно стојеће објекте   мин 12 m 

  



Положај објекта на парцели 

Објекте постављати у оквиру зоне грађења. Зона грађења је дефинисана 

грађевинском линијом и растојањем објекта од задње и бочних граница парцеле. 

Објекат je, према положају на парцели, слободностојећи. 

 

Положај објекта у односу на регулацију   мин. 5 m  

Положај објекта у односу на бочне границе парцеле 

 на делу бочног дворишта северне оријентације  1,5 m 

 на делу бочног дворишта јужне оријентације  1,5 m 

 

Проценат заузетости   50% 

Спратност објеката  

 максимално    П+1+Пк  

 

Уређене зелене незастрте површине на парцели  35% 

Број објеката на парцели  

На свакој грађевинској парцели гради се један стамбени објекат.  

Дозвољена је изградња помоћних објеката који су у функцији коришћења главног 

објекта, чија намена не угрожава главни објекат и суседне парцеле у оквиру дозвољених 

урбанистичких параметара за парцелу.  

У оквиру парцеле дозвољена је изградња надстрешница, сеница, базена, стакленика 

и зимских башти, које не улазе у обрачун урбанистичких параметара. 

Паркирање 

 број паркинг места на сопственој парцели   1 ПМ на 1 стан  

Минимални степен комуналне опремљености: саобраћајни приступ, водовод, 

струја и канализација.  

Као саобраћајни приступ се може у првој фази користити постојећи приступни 

путеви, који су планиран и као галавни прилази комплексу.  

Водовод и електроенергетску инфраструктуру је потребно потпуно изградити у 

првој фази. Канализација се може у првој фази реализовати преко водонепропусних 

септичких јама, док се у другој фази планира прикључење на градску канализациону 

мрежу.  

Топлификација, односно гасификација ће се одвијати у складу са развојем ових 

инфраструктурних система на нивоу града.  

Није дозвољено: изградња других намена осим прописаних Планом; организовање 

делатности или било које друге активности која може да наруши стање животне средине; 

девастирање простора и нарушавање природног амбијента осим већ планираним 

објектима и садржајима; одлагање отпада или било ког материјала; складиштење опреме и 

робе ван објеката. 

  



Услови за уређење:  

Све незастрте површине се морају уређивати и одржавати. Објекте и све поплочане 

површине (стазе, паркинг површине) пројектовати тако да се уклопе у природни амбијент, 

са коришћењем природних материјала у што већој мери за завршну обраду (дрво, камен, 

опека). 

 

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 

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.  

За потребе вентилације и осветљавања помоћних просторија у стану (гардеробе, 

санитарни чворови и сл.) или заједничког степеништа у објекту дозвољава се формирање 

светларника. Приликом пројектовања новог објекта поштовати положај и димензије 

светларника постојећег суседног објекта, и пресликати га у пуној ширини. Површина 

светларника одређује се тако да сваком метру висине зграде одговара 0,5m2 светларника, 

при чему он не може бити мањи од 6,0m2. 

Уколико се светларник усклади са положајем светларника суседног објекта, ова 

површина може бити умањена за 1/4. Минимална ширина светларника је 2,0m. Површина 

светларника рачуна се у неизграђени део зграде. Минимална висина парапета отвора у 

светларнику је 1,8m. Не дозвољава се отварање прозора или вентилационих канала на 

светларник суседног објекта. Мора се обезбедити приступ светларнику и одводњавање 

атмосферских вода. Није дозвољено надзиђивање и затварање постојећих светларника. 

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. 



Правила грађења за објекте 

Под објектима се подразумевају изграђени делови парцеле у функцији основне 

намене и компатибилних намена парцеле. 

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. 

Дозвољена је каскадна изградња објеката. Кота приземља и кота венца, односно 

слемена се одређују на исти начин као и за друге објекте. 

Однос постојећих и планираних објеката 

 

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. 

За породично становање у унутрашњости парцеле дозвољава се и изградња 

помоћних објеката (гаража, остава и сл). 

Помоћни објекти на парцели улазе у обрачун урбанистичких параметара. Ово 

правило се односи на надземне објекте, односно не односи се на септичке јаме, бунаре, 

цистерне и сл. 

У оквиру парцеле дозвољена је изградња надстрешница, сеника, базена, стакленика 

и зимских башти, које не улазе у обрачун урбанистичких параметара. 

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 2m 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 нивелете јавног пута, може бити 

максимум 1.2m виша од нулте коте. 

На стрмом терену са нагибом, који прати нагиб сабраћајнице, кота приземља се 

одређује у тачки са које је остварен прилаз објекту, а према наведеним елементима. 

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. 

Отворене спољне степенице могу се постављати на објекат (предњи део) ако је 

грађевинска линија 3,0m увучена у односу на регулациону линију и ако савлађују висину 

до 0,9m.  

 Степенице које савлађују висину преко 0,9m улазе у габарит објекта.  

 Степенице које се постављају на бочни или задњи део објекта не могу 

ометати пролаз и друге функције дворишта. 



Спољни изглед објекта, облик крова, примењени материјали, боје и други 

елементи утврђују се идејним архитектонским пројектом.  

 Објекти могу имати подрумске или сутеренске просторије ако не постоје 

сметње геотехничке и хидротехничке природе. 

 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 косим 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.  

 

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 9º 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-16290-LOC-2/2017 од 14.06.2017. године 

2. Услови „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ ИЈ Ваљево, број 217187/2-2017 од 13.06.2017. 

године 

3. Услови ЈП “Градска чистоћа”, Лајковац, број 3161 од 20.06.2017. године  

 

 Посебни услови: 
  

 Увидом у лист непокретности бр. 2336 КО Лајковац, кат. парцела бр. 18/4 КО 

Лајковац се води као градско грађевинско земљиште, воћњак 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 „ЛАКОН“ - пр, Пројектовање грађевинских и других 

објеката, Лајковац ул. Улица Краља Петра 4/37, одговорно лице пројектанта Владан 

Чоловић, дипл. инж. грађ., главни пројектант је Владан Чоловић, дипл. инж. грађ. 

(Лиценца број 310 H641 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 04/198/17 – 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 461-6335/17 - износ 2.475,41 дин, на текући рачун број 160-180602-15 Банка 

Интеса 

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

водова, износ 2.361,00 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. Републичка административна такса за захтев: 300,00 динара, по тарифном броју 1 

Закона о републичким административним таксама. Прималац: Република Србија,  

број рачуна 840-742221843-57 по  моделу 97 са позивом на број 30-055. 

7. 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 

                                                                                           

 

 


