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Л а ј к о в а ц 

 

 

Одељење за комунално-грађевинске , стамбене и урбанистичке послове Општинске управе 

Лајковац  , поступајући по захтеву  ПД  „МЕТВА“ Д.О.О. Ваљево  ,  из Ваљева ,  ул. Зона 

складишта и стоваришта бб , (JMBG: 07646054) , за издавање  локацијских услова   , за 

изградњу  комплекса пословних објеката: ( Објекат бр.1-Аутоматизована аутоперионица , 

објекат бр2-Пословни објекат  и складишта неопасног отпада ) у Лајковцу , на кат.парц.бр. 

1637/1 К.О. Лајковац , на основу члана 54 , 55 , 56 и 57. Закона о планирању и изградњи , („Сл. 

гласник РС“ ,број 72/09 , 81/09 , 64/10 , 24/11 , 121/12 , 42/13 , 50/13 , 132/14 и 145/14 г.)  и 

Плана генералне регулације за насељено место Лајковац,(„Сл.гласник општине Лајковац“ , 

број 5/2015г.) , издаје 

 

                                                ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 

 

ИЗДАЈЕ СЕ , ПД „МЕТВА“ Д.О.О. ВАЉЕВО , из Ваљева ,ул. Зона складишта и стоваришта 

бб. 

 

ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ , за изградњу комплекса пословних објеката –( Објекат бр1-

Аутоматизована аутоперионица , објекат бр2- пословни објекат и складишта неопасног отпада 

) , према приложеном идејном решењу. 

 

На локацији: Кат. парцела бр.1637/1 , 1637/2 , 1638/1 , 1638/2 све  К.О.Лајковац 

 

Површина кат.парцеле:Бр.1637/1 – 0.23.24 ха. 

                                         Бр.1637/2 – 0.14.65ха.               

                                         Бр.1638/1 – 0.05.15ха  

                                         Бр.1638/2 – 0.01.72ха 

                                    ---------------------------------- 

                                     УКУПНО: ---0.44.76ха 

 

Место: Лајковац ,  

 

ПРАВНИ и ПЛАНСКИ ОСНОВ: Локацији услови се издају  на основу члана 54 , 55 , 56 и 

57.Закона о планирању и изградњи ,(„Сл.гласник РС“ ,број72/09 , 81/09 , 64/10 , 24/11 , 121/12 , 

42/13 , 50/13 , 132/14 и 145/14 г.) и  Плана генералне регулације за насељено место Лајковац 

(„Сл.гласник општине Лајковац“ , број5/2015г.). 

 

ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ: Кат. пар.број: 1637/1 , 1637/2 , 1638/1 , 1638/2 све  К.О.Лајковац 

обухвату   Плана генералне регулације за насељено место Лајковац налази се у зони намењене 

за производне делатности .  

 

 

ПОДАЦИ О ПОСТОЈЕЋИМ ОБЈЕКТИМА: Кат.пар.број 1637/1 , 1637/2 , 1638/1 , 1638/2 све 

К.О.Лајковац ,  није изграђене.  

 

Подаци о приступним саобраћајницама: Пристип парцели је са пута ( кат.пар.број 1635 К.О. 

Лајковац). 



 

УРБАНИСТИЧКИ УСЛОВИ: 

На парцелама производних комплекса је предвиђена организација нових реконструкција 

постојећих производних погона у складу Законом дозвољеним параметрима за одређене врсте 

делатности: 

Дозвољени радови на парцели-  нова изградња . 

Густина запослених :50-200/ha. 

 

Урбанистички параметри: 

Макс спратност-П+2 

Индекс заузетости –макс. 50% 

Типологија објекта: слободностојећи. 

Слободне и зел. повр.- мин.20% без саобраћајних површина. 

Макс.нагиб кровних равни 30
о
. 

  

Правила парцилације:  

Положај гађевинске парцеле дефинисан  је регулационом линијом према површинама за јавне 

намене и разделним границама грађевинске парцеле према суседама. 

Дозвољена је изградња на грађевинској парцели која има мин. Повр. 500м
2
. 

Дозвољена је изградња на грађевинској парцели која има мин. ширину фронта 20,0м. 

 

Положај објекта на грађевинској парцели: 

Положај објекта на парцели одређен је грађевинском линијом према површини за јавне намене 

и према границама суседних парцела.Обавезно је постављање најистуренијег дела објекта на 

грађевинску линију према јавној саобраћајнојповршини. 

Најмања удаљеност грађевинске од регулационе линије износи 5,0м. 

Удаљеност објекта од бочних и задних граница суседне грађевинскепарцеле износи 1/2h   

(висине вишег објекта) .Уз бочне ивице комплекса обавезно је уредити појас зеленила са 

најмање дрворедом. 

Дозвољена је изградња више објекта на грађевинској парцели.Међусобна удаљеност износи ½ 

висине вишег објекта , а за објекте ниже од 8,0м не може бити мања од 4,0м за потребе 

извођења противпожарног пута. 

За изграђене објекте чија је удаљеност од границе суседне грађевинске парцеле мања од 

минималних вредности , у случају реконструкције , није дозвољено постављање отвора на 

бочним фасадама. 

За удаљеност помоћних објеката на грађевинској парцели важе иста правила као и за главне 

објекте.Дозљена је постављање помоћних објеката на границу суседних грађевинских парцела 

уз обавезну предходну сагласност суседа. 

Паркирање у оквиру парцеле. 

Дозвољени радови на парцели – рушење , нова изградња , доградња , надзиђивање , 

реконструкција , адаптација , санација , промена делатности. 

Трансформација постојећих комплекса је могућа под условом да се прибави сагласност на 

Студију о процени утицаја планиране делатности на животну средину. 

Густина запослених / ha 50-200. 

Простор намењен изградњи мањих привредних локација односно производни погони 

категорија делатности „А“ и „Б“ потенцијалног еколошког оптерећења, који не изазивају не- 

Пријатности суседном становању. 

Дозвољена је трансформација постојећих привредних локација у терцијарне делатности: 

пословање , трговина , угоститењство , занатске радионице и складишта и сл. 

Минимална комунална опремљеност грађевинске парцеле: електрична енергија , ТК 

инсталације , водовод , канализација( са опремом за предтретман отпадних вода и опрема за 

сакупљање и евакуацију индустријског отпада ). 

 

 



ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ И 

ЗАШТИТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА. 

 

-Сеизмика:предметна парцела припада сеизмичкој зони у којој су могући земљотреси 8
о
 МКС, 

па је обавезна примена важећих сеизмичких прописа при изградњи нових објеката . 

 

-Мере енергетске ефикасности: Објекат мора бити пројектован , изграђен и одержаван на 

начин којимсе 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: 

 

-Саобраћај: Приступ парцеле се остварује са локалног пута (кат.пар.бр.1635 К.О.Лајковац). 

-Електроинсталације: комплекс пословних објеката  прикључити на електро мрежу према 

условима добијеним од Електродистрибуције Лазаревац , број 06.01.3-77670/2-2015 од 15.07. 

2015 г. 

-Телекомуникација: Услови Телекома Србије ,број 296987 / 2  од  21.08.2015 г. 

-Водовод:  прикључик на водоводну мрежу не постоји , потребно је изградити бунар за воду , 

на кат.пар.бр.1637/2 К.О.Лајковац , која је у власнишству истог лица као  и предметна парцела 

1637/1 К.О.Лајковац ,  према условима добијеним од ЈП „ Градска Чистоћа“, број 3786 од 

25.08.2015 г. 

-Фекална канализација:Мрежа фекалне канализације не постоји потребно је изградити 

водонепропустиву септичку јаму у оквиру комплекса пословних објеката на кат.пар.бр. 1637/2 

К.О.Лајковац , која је у власнишству истог лица као и предметна парцела ,  а у свему према 

важећим прописима и условима, број 3786 од 25.0.2015г. 

-Кишна канализација: Атмосферске воде са крова објекта манупулативног платоа и паркинга 

могу се делимично изливати на зелене површине унутар грађевинске парцеле ,а делимично 

одводити до реципијената-канала поред саобраћајница. 

 

ПОСЕБНИ  УСЛОВИ: Потребно доставити  пре издавање грађевинске дозволе решење о 

потребе израде Студије о процени утицаја на животну средину од надлежног одељења. 

 

 

 

 

 

ДОКАЗ  О  УПЛАТИ  НАКНАДЕ  СТВАРЕНИХ  ТРОШКОВА  НАДЛЕЖНОМ  ОРГАНУ ЗА 

ИЗРАДУ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА: 

 

1.За издавање техничких услова за прикључење на дистрибутивни електроенергетски систем , 

уплаћено на рачун број:160-44212-39 ,  износ од 3.156,00 дин. 

 

 

 

2.Републичка адм.такса је наплаћена у износу од 290,00 динара , по тар.броју 165.Закона о 

Републичким адм. таксама.Општинска адм.такса је наплаћена у износу од 100,00 динара , по 

тар.броју 1. и за издавање локацијских услова 7.450,00 динара по тарифном броју 6. Одлуке о 

општинским адм.таксама. 

 

 

ПОДАЦИ О ПОСТОЈЕЋИМ ОБЈЕКТИМА КОЈЕ ЈЕ ПОТРЕБНО УКЛОНИТИ: 

 



Парцела није изграђена. 

 

НАПОМЕНА:Издати локацијски услови представљају основ за израду Пројекта за 

грађевинску дозволу у складу са чланом 118А.Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник 

РС“ , број72/09 , 81/09 , 64/10 , 24/24/11 , 212/12 , 42/13 , 50/13 , 132/14 и145/14) и основ за 

подношење захтева за издавање грађевинске дозволе. 

 

Локацијски услови важе 12 месеци од дана издавања или до истека важења грађевинске 

дозволе која је издата у складу са овим условима. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: На издате Локацијске услове може се поднети приговор 

Општинском већу у року од три дана од дана достављања локацијских услова. 

 

 

Саставни део Локацијских услова је графички прилог. 

 

 

 

 

САМ.СТР.САРАДНИК                                                                 РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА 

ЗА ПОСЛОВЕ УРБАНИЗМА                                                       Бојана Бојичић , д.пр.планер 

Ш.Добросављевић , д.ин.гр. 


