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

Лајковац , решавајући по захтеву ЦРКВЕНЕ ПРАВОСЛАВНЕ ОПШТИНЕ ЋЕЛИЈЕ , из 

Ћелија  , (ПИБ: 102856016) , за издавање локацијских услова , за реконструкцију и доградњу 

стамбеног објекта-конака ,  на кат. пар.број 754 К.О.Ћелије , 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 на основу Просторног плана Општине Лајковац , ( 

„Сл.гласник општина Лајковац“ , број 1/2012 г.) , Урбанистичког пројекта изградње и уређења 

објекта и порте храма светог великомученика Георгија у Ћелијама , и на основу решења 

издатог од Завода за заштиту споменика културе Ваљево , број 567/1 од 27.10.2014 године и 

748/1 од  30.12.2014 г. , издаје 

 

 

                                                    ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 

 

 

ИЗДАЈЕ СЕ , ЦРКВЕНЕ ПРАВОСЛАВНЕ ОПШТИНЕ ЋЕЛИЈЕ , из Ћелије 

 

ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ , за  реконструкцију и доградњу стамбеног објекта- конак , према 

приложеном идејном решењу. 

 

На локацији: Кат.парцела број 754 К.О.Ћелије. 

 

Површина кат.пар.број : 0,69.68 ха. 

 

Место: Ћелије , општина Лајковац 

 

ПРАВНИ и ПЛАНСКИ ОСНОВ: Локацијски услови се издају 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 на основу Просторног плана Општине Лајковац , 

(„Сл.гласник општине Лајковац“ , број 1/2012 ) , Урбанистичког пројекта изградње и уређења 

објекта и порте храма светог великомученика Георгија у Ћелијама и на основу решења издатог 

од Завода за заштиту споменика културе Ваљево , број: 567/1 од 27.10.2014 г. и 748/1 од 

30.12.2014 г. 

 

ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ : Просторним планом Општине Лајковац ,  кат.парцела број 754 

К.О.Ћелије се налазе у зони које је планирано као земљеште јавне намене - манастир. 

 

Подаци о постојећим објектима : Предметна парцела 754 К.О.Ћелије је изграђена . На 

предметној парцеле изграђена Црква и стамбени објекат-конак. 

 

Подаци о приступној саобраћајници: Приступ к предметној парцеле омогућен са локалног пута 

кат.пар.бој 755/2 К.О.Ћелије , као  и са локалног пута , кат.парцеле број 902/1 К. О.Ћелије 

 

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА: На основу решења издатог од Завода за заштиту споменика културе 

Ваљево , број: 567/1 од27.10.2014 г. и 748/1 од 30.12.2014г. 



Мере техничке заштите и друге радове извести према следећим условима : 

 

 

а ) Дограђени део објекта: 

-Не дозвољава се изградња новог објекта на парцеле. 

 

-Дозвољава се доградња приземног дела постојећег стамбеног објекта са четвороводним 

кровом на источној страни порте манастира , иза постојећег конака на кат. парц.број 754 

К.О.Ћелије , у складу са Урбанистичким пројектом планирања  и изградње. 

 

-У оквиру дограђеног дела објекта планирана два мокра чвора за посетиоце , котларницу и 

уметничку радионицу. 

 

-Овај објекат својом величином , изгледом и материјализацијом не сме да конкурише изгледу 

цркве и манастирског комплекса . Форма треба да буде сведена , једноставна и примерена , 

усклђена са морфологијом терена на којој се објекат гради. 

 

-Архитектонска концепција и употребљени материјали  морају  бити у складу са  наменом 

објекта и амбијентом у ком се објекат гради као и у скаду са осталим објектима у манастирској 

порти. 

 

-Приликом материјализације фасада препоручује се употреба камена са овог терена , дрво у 

природној боји и равно малтерисани зидови у белој боји. 

 

б ) Промена намене таванског простора и дела трема: 

-Не дозвољава се изградња спрата на постојећем конаку. 

-Дозвољава се промена намене таванског простора изнад постојећег конака у користан у 

иконописачки атеље. Атиље се формира у постојећем кровном габариту и волумену. Прозоре 

за осветљење и проветравање поставити у равни са кровом. 

-Вертикалну комуникацију са корисним простором у тавану решити у оквиру постојећег 

габарита конака. Уколико је потребно извршити адаптацију постојећег унутрашњег простора у 

приземљу. 

-Део улазног трема конака је могуће претворити у продавницу свећа и црквеног материјала 

затварањем лучног отвора и преграђивањем трема. 

-Употребљени материјали морају бити у складу са наменом објекта као у складу са осталим 

објектима у манастирској порти , форма мора бити сведена и једноставна. 

 

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 објекта. 

 

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

начин којим  се обезбеђују прописана енергетска својства која се утврђују издавањем 

сертификата о  енергетским својствима објекта , која ће чинити саставни део техничке 

документације. 

 

ПОСЕБНИ УСЛОВИ: 

 

Електродистрибуције : Према условима од Електродистрибуција , број: 02/4-4011 од 27. 05. 

2015 г. 

 

Телеком Србија: Према условима од Телеком Србије , број : 193437/2 од 01.06.2015.год. 



ДОКАЗ О УПЛАТИ НАКНАДЕ СТВАРЕНИХ ТРОШКОВА НАДЛЕЖНОМ ОРГАНУ ЗА 

ИЗРАДУ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА: 

 

Инвеститор се ослобођа обавезе плаћења  републичке адм.таксе у складу са чланом 18. Закона 

о Републичким административним таксама („ Сл. гласник РС“,бр.43/2003 , 51/2003 , 61/2005 , 

5/2009 , 54/2009 , 50/2011 и 93/2012 ) и ослобађа се обавезе плаћења  општинске адм. таксе у 

складу са чланом 5. Одлуке о општинским сдминистративним таксама („ Сл.гласник општине 

Лајковац“, бр.06-109/13-II од 24.12.2013 године.  

 

ПОДАЦИ О ПОСТОЈЕЋИМ ОБЈЕКТИМА КОЈЕ ЈЕ ПОТРЕБНО УКЛОНИТИ: 

 

 На предметној парцеле нема објекта за уклањене. 

 

 

НАПОМЕНА : издати локацијски услове 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 145/14 г.) и основ за 

подношење захтева за издавање грађевинске дозволе. 

 

Локацијски услови важе12 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 

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

 

Саставни део Локацијских услова је графички прилог. 

 

 

 

 

 

                                                                                 РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА  

                                                                                 Бојана Бојичић , д.пр.планер 


