
 
 

ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ  
У ОПШТИНИ ЛАЈКОВАЦ 

 

Законом о планирању и изградњи дефинисани су сви документи у просторном и 
урбанистичком планирању. За неке од њих прописан је рок у коме су све општине обавезне да 
их донесу, док је израда других опциона.  

Просторни планови садрже елементе стратешких планова, док су урбанистички у 
потпуности оперативни. Неки се спроводе само кроз израду другог планског документа или 
локацијских услова, док други имају ширу лепезу различитих облика спровођења. Сви 
представљају основ за утврђивање јавног интереса, али само неки могу бити основ за даље 
поступке, каква је нпр. експропријација.  

Постојећи плански документи у општини Лајковац, показатељи су обимне активности у 
планирању развоја на територији Општине Лајковац у претходном периоду, али и Колубарског 
региона коме Општина припада. 

Просторни планови: 
 

Просторни план Републике Србије 

доноси Народна скупштина Републике Србије, на предлог Владе 

 

 Просторни план Републике Србије („Службени гласник РС“ број 88/10); 
 

Регионални просторни планови 

доноси Влада, скупштина града  

 Регионални просторни план за подручје Колубарског и Мачванског управног округа 
(„Службени гласник РС“,  бр. 37/06); 
 

 Регионални просторни план подручја Колубарског округа погођеног земљотресом 
(„Службени гласник РС“ бр: 70/2002); 
 

Просторни план јединице локалне самоуправе 

доноси скупштина јединице локалне самоуправе 

 Просторни  план општине Лајковац („Службени гласник  општине Лајковац“ бр. 1/12); 
 

 Одлука о приступању изради измена и допуна Просторног плана општине Лајковац – 
усаглашавање са одредбама Закона о планирању и изградњи („Службени гласник 
општине Лајковац“, број 12/15) – у току је разматрање Нацрта Просторног плана; 

 

Просторни планови подручја посебне намене 

доноси Влада на предлог Mинистарства 



 Просторни план инфраструктурног коридора Београд – Јужни Јадран, деоница Београд-
Пожега („Сл. гласник РС“ бр. 39/14); 
 

 Просторни план подручја експлоатације колубарског лигнитског басена („Службени 
гласник РС“ 107/17); 

Урбанистички планови: 
 

Генерални урбанистички план 

доноси скупштина јединице локалне самоуправе 

 Генерални урбанистички план  („Службени гласник општине Лајковац“, број ?/1984)-
стављен ван снаге; 

 Измене и допуне Генералног плана Лајковац („Службени гласник општине Лајковац“, 
број ?/2002) – стављен ван снаге; 

Планови генералне регулације 

доноси скупштина јединице локалне самоуправе  

 План генералне регулације за насељено место Лајковац ( „Службени гласник општине 
Лајковац“, број 5/2015); 
 

 Донешена Одлука о измени и допуни Плана генералне регулације за насељено место 
Лајковац („Службени гласник општине Лајковац“, број 10/2016, 5/17 и 11/17) – у току је 
израда Нацрта плана 

Планови детаљне регулације 

доноси скупштина јединице локалне самоуправе 

 План детаљне регулације Постројење за пречишћавање отпадних вода у Лајковцу 
(„Службени гласник општине Лајковац“, број 3/2004); 
 

 План детаљне регулације Заштите површинског копа „Тамнава – западно поље“ од 
великих вода са међусливом Кладнице низводно од ретензије Кладнице укључујући 
воде Дубоког потока општине Лајковац („Службени гласник општине Лајковац“, број 
3/2004); 
 

 План детаљне регулације „Војни круг“ Лајковац („Службени гласник општине Лајковац“, 
број 2/2006) - део плана у границама плана Измене и допуне ПДР „Војни круг“ Лајковац 
стављен ван снаге; 
 

 План детаљне регулације „Тамнава“ Лајковац („Службени гласник општине Лајковац“, 
број 1/2008); 
 

 Измене и допуне Плана детаљне регулације Заштите површинског копа „Тамнава – 
западно поље“ од великих вода са међусливом Кладнице низводно од ретензије 
Кладнице укључујући воде Дубоког потока општине Лајковац („Службени гласник 
општине Лајковац“, број 8/2008); 
 

 Измена и допуна Плана детаљне регулације „Индустријска зона“ Лајковац ("Службени 
гласник општине Лајковац" бр. 4/2010); 
 

 План детаљне регулације „Зона 1 Централна“ Лајковац („Службени гласник општине 
Лајковац“ број 4/2010)- примењује се графички део плана; 
 



 Измена и допуна плана детаљне регулације „Војни круг“ Лајковац („Службени гласник 
општине Лајковац“, број 7/14); 
 

 План детаљне регулације “Индустријска зона 2“ Лајковац („Службени гласник општине 
Лајковац“, број 7/14); 
 

 План детаљне регулације „Обилазница на државном путу IБ реда број 27“ Лајковац 
(„Службени гласник општине Лајковац“, број август 6/2017); 
 

Регулациони планови  

Усвајањем Просторног плана подручја експлоатације колубарског лигнитског басена 

(„Службени гласник РС“ 37/06, 31/10),  стављени ван снаге) 

 Регулациони план за Мали Борак, Одлука Скупштине општине Лајковац, број 06/07-2000 
од 07.08.2000.године („Службени гласник општине Лајковац“, број 7/2003); 

 Регулациони план за село Скобаљ, Одлука Скупштине општине Лајковац, број 06/07-
2000 од 07.08.2000. године („Службени гласник општине Лајковац“, број 7/2003); 

Урбанистичко-технички документи 

 

Урбанистички пројекти 

 
Потврђује Одељење за урбанистичке послове и просторно планирање општине Лајковац 

 

 Урбанистички пројекат за изградњу бензинске станице у Ћелијама, Општина Лајковац, 
потврђен 2003.године; 
 

 Урбанистички пројекат „Станични трг“ у Лајковцу, потврда број 350-59/2012-03 од 
13.07.2012.године; 
 

 Урбанистички пројекат за пресељење заштићених објеката на локацију Војног круга у 
Лајковцу – потврђен 2010.године; 
 

 Урбанистички пројекат манастирског комплекса у Боговађи – потврђен 2005.године; 
 

 Урбанистички пројекат изградње и уређења објекта и порте храма Светог 
великомученика Георгија у Ћелијама, потврда број 350-92/2013-03 од 18.11.2013.године; 

Пројекти препарцелације и парцелације и ПГОП 

Потврђује Одељење за урбанистичке послове и просторно планирање општине Лајковац 

 Пројекат препарцелације „Индустријске зоне 2“  општина Лајковац и ПГОП, август 
2016.године 
 

 Пројекат препарцелације катастарских парцела у оквиру Измене и допуне плана 
детаљне регулације „Војни круг“ у Лајковцу,  2017.године 

 

 

Главни урбаниста општине Лајковац 

Јасна Мићић 


