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Л а ј к о в а ц 

 

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 

трибина на стадиону ФК „ЗАДРУГАР“ у Лајковцу , на основу члана 54. Закона о планирању и 

изградњи („Сл.гласник РС“ , број 72/2009 , 81/2009 , 64/10 , 24/11 , 121/12 , 42/13 , 50/13 , 

132/14 и 145/14 г.) и измена и допуна плана детаљне регулације „ Војни круг“ у  Лајковцу ,  

(„Сл.гласник општине Лајковац“ , број 7/2014 г.) издаје 

 

 

                                                 ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 

 

 

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

Омладински трг број 1 . 

 

ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ , за изградњу трибина на стадиону ФК. „ ЗАДРУГАР“  

 

На локацији: Кат.парц.број 491/1 К.О.Лајковац. 

 

Површина кат.парцеле: 7.59.45  ха. 

 

Место: Лајковац 

 

 

ПРАВНИ и ПЛАНСКИ ОСНОВ: Локацијски услови се издају на основу члана 54. 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 измена и допуна плана детаљне регулације „ Војни круг“ у 

Лајковцу , ( „Сл.гласник општине Лајковац“ , број 7/2014 г.) 

 

 

ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ: Кат.парцела број 491/1 К.О.Лајковац , у обухвату  Измене и допуне 

плана детаљне регулације „ Војни круг“ у Лајковцу , и налази се у зони наменење за спорт и 

рекреацију. 

 

ПОДАЦИ О ПОСТОЈЕЋИМ ОБЈЕКТИМА: На кат.парц.број 491/1К.О.Лајковац налази се 

футбалске терене .  

 

 

Подаци о пристипним саобраћајницама: Приступ парцели је са улице Извиђачка. 

 

 

УРБАНИСТИЧКИ УСЛОВИ: 

 

Правила уређења за зону спорта рекреације 

Планирани комплекс спортско-рекреативних садржаја формиран је на највишем платоу 

подручја , уз већ постојеће фудбалске терене . Различити спортски садржаји: спортски центар , 



отворена игралишта , футбалска игралишта и базени , треба да буду ограђени од осталог 

земљишта. Унутар комплекса треба предвидети комуникацију између различитих садржаја. 

Потребно је обезбедити лаку приступачност , паркиралишта лоцирати на главним прилазима , 

тежити да кроз комплекс буде обезбеђено само пешачко кретање , за лоцирање нових стаза 

користити постојеће стазе , мрежа путева треба да омогућава кружно кретање различитих 

дужина. 

Постојећи терен ФК „Задругар“ остаје периферно у односу на цео спортски комплекс. 

Међутим , уређењем зашитног зеленог појаса уз Извиђачку улицу као рекреативне парк –шуме 

, ФК „Задругар“ постаје део целине спортско-рекреативне зоне . Уз овај терен је планирана 

површина за паркирање са 54 паркинг места. 

Постојећи локалитети са теренима за спортске активности , уз одержавање и реконструкцију 

задржаће се , а даље уређење и грађење ових површина вршиће се на основу овог плана. 

Објекти спорта и рекреације могу бити на државном земљишту или у оквиру приватних 

парцела. Могуће пратеће намене спортским и рекреативним објектима су јавне површине и 

објекти јавних намена , пословне и комерцијалне делатности ( угоститељство , услуге) , 

зеленило становање ( у оквиру приватних парцела). 

Забрањени су објекти привређивања и мешовитог пословања. 

Организација и уређене комплекса намењеног изградњи објеката и пратећих садржаја у 

функцији спорта и рекреатије је условљено нормативима за величину спортских терена на 

отвореном и затворено простору у зависности од врсте планираних спортских активности. 

У оквиру намене спорт и рекреација забрањена је изградња било каквих објеката , који би 

могли да угрозе животну средину и основну намену.Забрањени су објекти привређивања , 

мешовитог пословања , трговине на велико . Такође није дозвољена изградња објеката 

услужног и производног занатства и других делатности рада , комерцијалних објеката 

сервисно-услужних делатности (бензинске и гасне станице , праонице возила , заједничке 

гараже и сл.). 

 

 

Основна намена: спорт и рекреација 

 

 

Могуће пратеће намене: 

Друге јавне површине и обекти јавних намена , пословне и комерцијалне делатности( 

угоститељство , услуге) , зеленило. Садржаји који се могу нађи у комплексу: 

-спортски објекти ,  

-спортски терени , терени за мале спортове ,нови базени  и сл. 

-остали садржаји ( површине за играње деце , простори за одмор , трибини) 

-зеленило , 

-локали (угостититељство , туризам , трговина) ,  

-паркинг простор и друге манипулативне површине ( стазе , сунчалиште .... ). 

 

 

ДОЗВОЉЕНИ УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ: 

 

 

-Степен заузетости за затворене објекте је 50%. 

-Степен заузетости за  отворене спортске терене , је максимално 60%. 

-Максимална степен заузетости парцеле је 70% (рачунајући све објекте и платое са 

саобрачајницама , стазама , сунчалиштем , базенима и спортским теренима). 

-Проценат учешћа зеленила је мин 30%. 

-Паркирање- на 6 посетилаца/1 ПМ. 

 

 

УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ: 



 

-травњаке унутар комплекса подићи од врста предвиђених за интезивно гажење. 

-извршити функционално заштитно озелењавање уз границу са другим садржајима. 

-ограђивање вршити функционалном и естетском оградом чија висина различита у зависности 

од врсте спортске активности. 

-Парцеле се могу оградити транспарентном оградом висине до 3,30м , у зависности од  врсте 

спортске и рекреативне активности , односно према условима које одреди надлежни орган 

ради конролисаног приступа корисника. 

Уоквиру спортских комплекса , могу се наћи специјализоване школе (спортске , тренерске) ,  

или спортски кампуси који користе садржаје спортског центра. Узеленим површинама , 

изузетно је дозвољена изградња појединачних јавних објеката републичког и градског значаја , 

под условом да њихова изградња не ремети основни карактер те површине , њену еколошку 

равнотежу. 

 

 

УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ДРУГИХ ОБЈЕКАТА НА ПАРЦЕЛИ: 

 

 

Могућност изградње помоћних објеката у склопу планираног комплекса ( надстрешнице уз 

спортски терен , наткривене терасе (сенице) и сл. Површина других објеката на парцели се 

урачунава у индекс заузетости и изграђености. 

Предвиђена је изградња трибина поред футбалског терена ФК  „Задругар“ у Лајковцу , на кат 

.пар.бр.491/1 К.О.Лајковац. Трибине се постављају са западне стране , уз ограду игралишта 

Грађевинска линија  удаљена од регулационе линије  минимум 5м са западне стране према 

решењу приказаном на ситуационом плану. 

Осовински размак носача предвиђен је на растојању од 4,5м.Предвиђено је укупно 21 поље , 

тако да укупна дужина трибина износи 94,75м. Ширина трибина износи 5,05м са предвиђених 

6 висинских нивоа. Максимална висина трибина у односу на околни терен износи од 2,2м до 

2,9м у зависности од коте терена. 

 

 

Трибине су армирано-бетонске , састоје се од монтажних елемената-коруба ,који су ослоњени 

на армирано-бетонске главне носаче. 

 

На трибинама биће изграђена заштитна ограда. 

 

 

 

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

локацији ( из техничких услова других Јавних и комуналних предузећа): 

 

Услови од  Електродистрибуције , број: 09.13.557-9400/1-2015 , од 01.7.2015г. 

Услови од Телекома Србије , број: 228398/2 , од 29.06.2015 г. 

Услови од ЈП „ Градска Чистоћа“ , број: 2079 , од 29.06.2015 г. 

 

 

 

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 , 24/11 , 121/12 , 42/13 , 50/13 , 132/14  и 145/14 г. ) 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 УРБАНИЗМ                              Бојана Бојичић , д.пр.планер 

Ш.Добросављевич , д.ин.гр. 


