
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ
Одељење за урбанистичке послове и 
просторно планирање
Број: ROP-LAJ-25830-LOCH-3/2017
Датум: 03.04.2017. године
Л а ј к о в а ц

Одељење  за  урбанистичке  послове  и  просторно  планирање,  Општинске  управе
општине Лајковац, поступајући по захтеву Општине Лајковац, ул. Омладински трг бр. 1,
Лајковац,  за  издавање  локацијских  услова,  за  изградњу  Фекалног  колектора  у
индустријској зони у Лајковцу, на кат.парц.бр. 2697/1, 2697/2, 2700/2 КО Лајковац и 131,
126/2, 126/4, 126/1, 148, 94, 84, 77, 75, 8603 КО 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
Измена и допуна Плана детаљне регулације “Индустријска зона”, Лајковац („Сл. гласник
општине Лајковац“, број 4/2010), издаје:

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

ИЗДАЈЕ СЕ, Општини Лајковац из Лајковца, ул. Омладински трг бр. 1, Матични
број: 07353154, ПИБ: 101343119  

ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ: за изградњу Фекалног колектора у индустријској зони
у Лајковцу, тип објекта – линијски објекат, (категорије Г,  класификациони број 222312), на
следећим кат. парцела бр. 2697/1, 2697/2, 2700/2 све КО Лајковац и 131, 126/2, 126/4, 126/1,
148, 94, 84, 77, 75, 8603 све КО Јабучје)

Место изградње: Лајковац, општина 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 “Индустријска зона”, Лајковац („Сл.
гласник општине Лајковац“, број 4/2010).



ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ: 

Простор који  је  предмет акта  обухвата  следеће кат.парцеле број:  2697/1,  2697/2,
2700/2 све К.О.Лајковац, и кат.пар.број: 131, 126/2, 126/4, 126/1, 148, 94, 84, 77, 75, 8603
све  К.О.Јабучје,  које  су  обухваћене  Изменама  и  допунама  Плана  детаљне  регулације
„Индустријска  зона“  Лајковац,  („Сл.гласник  општине  Лајковац",  број  4/2010).  Фекални
колектор „Индустријске зоне“ у Лајковцу, простире се са северне стране до пруге Београд-
Бар, западна граница наставља се будућим коридором пруге Београд-Бар, јужна граница је
будућа  обилазница  државног  пута  IБ  реда  број  27,  источна  граница  иде  до  будуће
раскрснице садашњег пута IБ реда број 27 и будуће обилазнице каналом до пруге Београд-
Бар. Изградња фекалног колектора се практично простире од старе Млекаре па све до
постојећег фекалног колектора DN600 - нa локацији где се гради фекална црпна станица и
постројење за пречишћавање отпадних вода.

Подаци  о  постојећем  стању:  Посматрано  подручје  нема  решен  проблем
одводњавања фекалних вода. Наиме само у западном делу „Индустријске зоне“-подручје
преко  пута  Елмонта  -  постоји  фекални  колектор,  због  тога  је  и  планирана  изградња
фекалног колектора „Индустријска зона", у Лајковцу, по осовинама будуће саобраћајнице,
дужина главног колектора износи L=1.213.10m.

УРБАНИСТИЧКИ УСЛОВИ:  

Колектори  фекалне  канализације  су  планирани  да  иду по  осовини  секундарних
саобраћајница.  Канализациона  мрежа  гради  се  од  PVC  цеви  Ø  400мм.  Дуж  осталих
секундарних саобраћајница је планирана секундарна канализациона мрежа од цеви Ø 200
мм и Ø 250 мм којом се прикупља и одводи до главних колектора сва отпадна вода ове
индустријске зоне. Контролне шахте су планиране на међусобном размаку од 160Д, а исте
се раде од бетонских цеви Ø 1000mm, са прописаном бетонском кинетом и са ливено-
гвозденим поклопцима за тежак саобраћај. Шахте снабдети са прописаним пењалицама на
размаку од З0см. Дубина укопавања зависи од конфигурације терена и пројектованог пада
нивелете канализације.

Одводни  фекални  колектор  DN400mm,  који  је  својим  већим  делом  трасиран
осовином  будуће  саобраћајнице  „Нова  9“,  а  након  скретања  ка  постојећем  фекалном
колектору  DN600,  (локација  код  силоса),  делом  по  зеленој  површини  и  делом  по
постојећој улици. На деоници од постојећег RS Br.l до RS2 деоница испод канала, као и на
деоници испод пруге  (потез  од  RS3 -  RS4),  предвиђено  је  подбушивање,  са  уградњом
заштитне цеви DN600. На деоници проласка испод Београдског пута (државног пута 1Б
реда 27)  искоришћен је  постојећи пропуст за прелазак на другу страну саобраћајнице.
Детаљ укрштања  биће  дефинисан  је  у  складу са  саобраћајно-техничким  условима:  ЈП
„Железнице Србије“, ЈП „Путеви Србије“ и Водопривреде.

Пад  колектора  прати  сам  пад  терена,  и  креће  се  од  0,25%  до  0,30%.  Дубине
укопавања се крећу у просеку 2,5-4,5 м.

Дужина главног колектора износи:главни колектор DN 400 L=1.123,00m.
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 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-16271-LOC-2/2016 од 04.08.2016. године

2. Услови „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ ИЈ Ваљево, број 292996/2 од 02.08.2016. године
3. Услови ЈП „Градска чистоћа“, Лајковац, број 3336 од 10.08.2016. године
4. Услови ЈП „Путеви Србије“, Београд, број ЉНП 317 од 24.10.2016. године
5. Услови „Инфраструктура железнице Србије“а.д. број 1/2016-3199 од 11.08.2016.

године
6. Услови ЈВП „Србијаводе“ - ВПЦ „Сава-Дунав“, Нови Београд, број 1-1403/1 од

31.03.2017. године

Посебни услови:

Пре издавање грађевинске дозволе, потребно решити имовински правне односе. За
надземне делове канализационе мреже (главни објекат , улазна и излазна места , ревизиона
окна и сл.) формира се грађевинска парцела за надземне делове ових објеката, док се за
подземне делове тог објекта у траси коридора не формира посебна грађевинска парцела.

Техничка Документација:
Идејно решење урадио је „Хидрокоп″ доо, Београд, Браће Срнић 23а. Одговорно

лице пројектанта је Драган Оро, дипл. инж. грађ. Главни  пројектант је Снежана Којовић,
дипл.  инж.  грађ.  (Лиценца  број  314  7412  04).  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.

Стварни трошкови издавања локацијских услова:

1. Трошкови за издавање техничких услова од ОДС „ЕПС-ДИСТРИБУЦИЈА“ ДОО
БЕОГРАД, Огранак ЕД Лазаревац,  Профактура број  04/361/16 – износ 11.878,80
дин, на жиро рачун број. 160-44212-39 Банка Интеса

2. Трошкови  за  издавање  техничких  услова  од  „ТЕЛЕКОМ  СРБИЈА“  ИЈ  Ваљево,
Рачун број  3219/0709/2016 – износ 11.164,96 дин, на текући рачун број. 160-600-22,
Позив на број 3219/0709/2016.

3. Трошкови  за  издавање  техничких  услова  од  ЈП  „Градска  чистоћа“,  Лајковац,
предрачун број  186 – износ 8.911,48 дин, на текући рачун број. 160-180602-15.



4. Трошкови за издавање техничких услова од „Инфраструктура железнице Србије“
а.д., Предрачун број 16-1199 – износ 43.200,00 динара,  на текући рачун број 205-
222959-26,  Позив на број 11 46019-248-20161199.

5. Трошкови за издавање техничких услова од ЈВП „Србијаводе“ - ВПЦ „Сава-Дунав“,
Профактура број 6 001 00201 000027 – износ  19.800,00 динара,  на текући рачун
број 200-2402180101045-97, са позивом на број 6 001 00201 000027.

6. Трошкови за издавање копије плана,  листова непокретности и копије подземних
водова,  износ  13.466,00 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.

7. 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 РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
Александар Сарић, ел.инж. Бојана Бојичић, дипл.пр.планер
         


