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Одељење за урбанистичке послове и просторно планирање, Општинске управе 

општине Лајковац, поступајући по захтеву Црквене општине Јабучје из Јабучја, за 

издавање локацијских услова, за реконструкцију објекта старе цркве у Јабучју, на кат. 

парц.бр. 3887 К.О. Јабучје, 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, Црквеној општини Јабучје из Јабучја 

 

ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ: за реконструкцију објекта старе цркве у Јабучју, 

намена објекта – Зграда за обављање црквених делатности, спратности П+0, категорије 

В, класификациони број 111011, укупна БРУТО површина објекта – 188,00m² 

На локацији: Кат. парцела бр. 3887 К.О. Јабучје 

Површина кат. парцеле: 00.61.79 ha. 

Место изградње: Јабучје 

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. парцела бр. 3887 К.О. Јабучје je у обухвату 

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

налази се у грађевинском подручју, на површини јавне намене. 

 

Подаци о постојећим објектима: Увидом у лист непокретности број 1706 КО Јабучје, 

на кат. парцели бр. 3887 К.О. Јабучје налази се објекат број 1, површине 188 m2, 



објекат изграђен пре доношења прописа о изградњи објеката и објекат број 2, 

површине 114 m2, објекат изграђен без одобрења за градњу.  

Подаци о приступним саобраћајницама: Прикључак на јавну саобраћајницу се 

остварује преко парцеле бр. 8763 К.О. Јабучје. 

 

УРБАНИСТИЧКИ УСЛОВИ: Увидом у плански документ- Просторни план 

Општине Лајковац, предметна парцела налази се у грађевинском подручју, на 

површини јавне намене. 

 

Правила грађења: 

Верски објекти се раде на прибављеним локацијама, а на захтев одређене верске 

заједнице. Верски објекти су по својој намени објекти јавног карактера који се не граде 

на површинама јавне намене. 

Због своје архитектуре, намене, уређења и духовног значаја за заједницу ови 

објекти у просторном смислу представљају често реперне објекте који су од посебне 

амбијенталне вредности и који најчешће у насељеним местима представљају централне 

објекте.  

У саставу грађевинске парцеле верског објекта, поред богомоље, треба 

обезбедити простор за изградњу пратећих садржаја и управно-административних 

садржаја. Садржаје комплетирати са образовно-културним, резиденцијалним и 

пратећим (комерцијалним) изграђеним простором и слободним површинама. Ако се 

верски објекат ограђује и формира двориште (порту, код верских објеката Православне 

цркве) на том делу грађевинске парцеле дозвољена је само изградња објеката у 

функцији основног верског обреда, укупне површине 10% од површине верског 

објекта, спратности П+0. У порти је забрањена изградња објеката у функцији 

становања.  

За грађевинску парцелу верског објекта максимални индекс заузетости је 35%. 

Сви објекти пратећих садржаја (укључујући и становање) својим положајем и 

габаритом не смеју да угрожавају верски објекат.  

За реконструкцију постојећих објеката важе правила дата за изградњу нових 

објеката. За објекте утврђене или евидентиране као културно добро за све интервенције 

на објекту или парцели обавезно је прибављање услова од надлежног завода за заштиту 

споменика културе. Основне потребе за површинама стационарног саобраћаја обавезно 

се решавају у границама властите парцеле. 

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 Приликом пројектовања поштовати прописе и нормативе и обавезно 

узети у обзир услове „Завода за заштиту споменика културе“, Ваљево, 

број 350-387/2017-07 које чине саставни део локацијских услова. 

 

 

 

  



Техничка документација: 
 

Идејно решење урадио је Реза Студио Славише Ђорђевића 4, Лазаревац, 

одговорно лице пројектанта Наташа Досић, одговорни пројектант је Ненад Цветковић 

дипл.инж.арх. (Лиценца број 300 О568 16). Идејно решење чини саставни део 

локацијских услова. 

 

Одговорни пројектант је дужан да уради Пројекат за грађевинску 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 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 310,00 динара за РАТ 

на жиро рачун број 840- 742221843-57 са позивом на број 97 30 055. 

2. 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 подношење 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 

 

 

 


