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Лајковац 

 

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

Лајковац, решавајући по захтеву ЈП „ Дирекције за уређење и изградњу општине Лајковац“,из 

Лајковца, улица Омладински трг број 1, за издавање  локацијских услова  за изградњу  улице 

Нова 3 ,  на кат. парц. број 2688 К.О. Лајковац , а  на основу члана 54. Закона о планирању и 

изградњи ( „Сл. гласник РС“, број 72/2009 , 81/2009 , 64/2010 , 24/2011 , 121/2012 ,42/13 , 50/13 

, 132/14 и 145/14г.) и Плана генералне регулације за насељено место Лајковац ( „Сл. гласник 

Оптине Лајковац“, број 5/2015) , издаје 

                                                                                        

                                                                                 

                                                               ЛОКАЦИЈСКЕ  УСЛОВЕ  

ИЗДАЈЕ СЕ ,ЈП „ Дирекцији за уређење и изградњу општине Лајковац“, из Лајковца, улица 

Омладински трг. Број 1. 

 

ЛОКАЦИЈСКИ  УСЛОВИ ,  за изградњу  улице  Нова 3 , у дужине 500м , у Индустријској зони 

у Лајковцу , категорија објекта: Г, класификациони број:211201. 

 

На локацији кат.парц.број 2688 К.О.Лајковац.  

 

Локацијски услови се могу издати на више катастарских парцела , односно делова 

катастарских парцела уз обавезу инвеститора да пре издавања употрбне дозволе изверши 

спајање тих катастарских парцела , у складу са овим законом. 

 

Место:  Лајковац у Индустријској зони. 

 

 

 ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА И УРЕЂЕЊА. 

 

На основу члана 54. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 72/2009 , 81/2009 , 

64/10 ,  24/2011 , 121/2012 , 42/13 , 50/13 , 132/14 и 145/14 г. ), и плана генералне регулације за 

насељено место Лајковац ( „Сл. гласник општина Лајковац“,број 5/2015 г.) . 

 

 

ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ: Кат.парцела број 2688 К.О. Лајковац ,у обухвату плана генералне 

регулације за насељено место Лајковац , и налази се у зони наменење за индустрију-

саобраћајне површине. 

 

 

УРБАНИСТИЧКИ УСЛОВИ : Постојећа саобраћајница је са коловозом од туцаника  ,са обе 

стране коридора саобрачајнице су  окружене парцелама са или без ограда,и са недовољним  

елементима за одводњавање  коловозног застора. Код  једносмерних улица , регулациона 

ширина не може бити мања од 4,5 м. Нивелете нових саобраћајница, што већој мери , треба да 

прате терен , нове саобраћајнице, које се надовезују на постојеће, морају међусобно да буду 

усаглашене. 

Правила  за изградњу и реконстукцију саобраћајне мреже у грађевинском подручју: 

-Јавни пут  у насељу одређује се Планом и  урбанистичким планом. 



-Регулациона линија утврђује се у односу на осовинску линију ( осовину јавног пута) или на 

граничну линију и обележава за све постојеће и планиране саобраћајнице. 

-Растојење између регулационих линија (ширина појаса регулације) утвеђује се у зависности 

од функције ранга саобраћајнице, односно инфраструктуре, као хоризонтална, надземна и 

подземна регулација. 

-Регулациона линија се обележава аналитичко геодетски  за све планиране саобраћајнице у 

насељу. 

-Регулационе линије  и осовина саобраћајнице јавног пута су основни елементи за  утврђивање 

саобраћајне мреже. 

-Регулациона линија и осовина нових саобраћајница утврђује се у односу на постојећу 

регулацију и парцелацију , постојеће трасе саобраћајница и функционалност саобраћајне 

мреже. 

-Нивелација  саобраћајнице  и  других  јавних  површина  одређује се прорачуном  падова и 

попречних  подужних профила  појаса регулације. Утврђене аналитичке кориданте ( коте 

нивелете) карактеристичних тачака у плану нивелације представљају основ за утврђивање 

нивелета регулационих линија као и основ за  постављање улаза у објекат или уређење осталог 

простора ван појаса регулације. 

-Саобраћајнице изводи са савременим коловозним застором на адекватном доњем 

построју,тампону и оивичити ивичњацима. 

-Приликом  планирања нових или реконструкција постојећих улица тежити да се обезбеди 

улично зеленило, тамо где се може уклопити у ширину попречног профила. 

-Пешачке површине ( стазе и тротоари) обавезно физички издвојити у посебне повершине 

заштићене од моторног саобраћаја (изузев код интегрисаних улица),ширина тротоара за 

кретање пешака мин. 1,00 м .  

-У профилу пута ,поред саобраћајне функције обезбедити простор за полазак инфраструктурне 

мреже  т.ј ( водовод,канализација,телекомуникациони и електро водови, инсталације , 

постројење и сл.). 

-Попречни профили и коловозна конструкција свих саобраћајница димензионисати према 

меродавном саобраћајном оптерећењу. 

Коловозну консрукцију извести сходно саобраћајном оптерећењу са следећим слојема:доњи 

носећи слој од шљунковито песковитог материјала,механичку  стабилизацију од дробљеног 

каменог материјала 0-32 ,асфалт бетон 0-16. 

Прикупљање воде са коловозних површина предвиђено је попречним и подужним 

нагибима.Прикупљење атмосферске падавине се упуштају у сливнике , а даље се одводе 

затвореном атмосферском канализацијом. 

 

 

  

ПОСЕБНИ УСЛОВИ: 

При пројектовању обавезно узети у обзир све друге подземне исталације које постоје на датој 

траси (из техничких услова других јавних и комуналних предузећа): 

 

-ЈП „ ЕЛЕКТРОДИСРИБУЦИЈЕ „ Лазаревац, број:09.13-06.01.3-167458/2-2015 од 07.10.2015г. 

-„ ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“, ВАЉЕВО,број:  362522/2  од 26.10.2015 године. 

-„ГРАДСКА  ЧИСТОЋА“, ЛАЈКОВАЦ, број: 4485 од 15.10.2015 године. 

 

 

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“ , број 72/09 , 81/09 , 64/10 , 24/11 , 121/12 , 42/13 , 50/13 , 132/14 и 145/14г.) 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 достављана локацијских услова, а преко овог 

органа са таксом од 340,00 дин. адм.таксе. 

 

Саставни део Локацијских услова је графички прилог. 

 

  

 

СAМ. СТР.САРАДНИК                                                 РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА 

 ЗА ПОСЛОВЕ УРБАНИЗМА                                        Бојана Бојичић ,д.пр.планер 

Ш.Добросављевић , д.и.гр. 

                                                                          

 


