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

Лајковац ,поступајући по захтеву СТОЈАДИНОВИЋ М. НЕГОВАНА , из Ћелија ,  (JMBG: 

0701979911716) , за издавање  локацијских услова   , за доградњу породично-стамбеног објекта 

у Лајковцу , на кат.парц.бр. 601/4 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  Просторног  плана  општине  Лајковац ,(„Сл.гласник општина 

Лајковац“ , број1/2012 г.) , издаје 

 

                                                ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 

 

ИЗДАЈЕ СЕ , СТОЈАДИНОВИЋ М. НЕГОВАНУ , из Ћелија . 

 

ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ , за доградњу породично-стамбеног објекта , према приложеном 

идејном решењу. 

 

На локацији: Кат. парцела бр.601/4 К.О.Ћелије. 

 

Површина кат.парцеле:0.28.00 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“ ,број72/09 , 81/09 , 64/10 , 24/11 , 121/12 , 

42/13 , 50/13 , 132/14 и 145/14 г.) и  Просторног плана општине Лајковац („Сл.гласник општина 

Лајковац“ , број 1/20012 г.). 

 

ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ: Кат. пар.број: 601/4  К.О.Ћелије ,  у обухвату Просторног  плана  

општине Лајковац , и налази се у зони постојеће становање.  

 

 

ПОДАЦИ О ПОСТОЈЕЋИМ ОБЈЕКТИМА: Кат.пар.број 601/4  К.О.Ћелије, је изграђена.На 

кат.пар. налази се постојећи стам.објекат је спрат. П+0 , габарита 11,85х11,83 , укупне бруто 

пов.116,28 м
2
 .Идејним решењем је придвиђена доградња котларнице и оставе , у оквиру 

постојећег габарита објекта , бруто повр. дограђеног дела од 18,76 м
2
 , и укупне нето површ. од 

14,39м
2.

.Обе просторије имају независтан приступ споља. На парцели нема других објеката. 

 

Подаци о приступним саобраћајницама: Приступ до објекта је обезбеђен преко локалног пута , 

кат.пар.број1018 К.О.Ћелије. 

 

УРБАНИСТИЧКИ УСЛОВИ:Ако се врши радикална реконструкција (доградња , надзиђевање 

и др.) објекат се мора градити под условима који су прописани за изградњу новог објекта. 

Уколико при изградњи објекта , парцела није искориштена до максималног степена 

изграђености односно степена заузетости , може се градити и други објекат до потпуног 

искоришћења парцеле у границама дозвољених индекса , дограђени објекти могу се градити на 



парцели уз услов да њихови габарити улазе у обраћун степена изграђености и заузетости и у 

складу са прописаним одстојањима. 

 

Дозвољене су намене:  становање,  мали производни погони у домаћој радиности. Забрањене 

су намене , које вибрацијама , буком, гасовима , мирисима , отпадним водама , и другим 

штетним дејствима могу да угрозе околину,  и не представљају намену компатибилну 

становању , као претежну намену објекта. 

1.1. Становање: постојеће становање. 

1.2. Тип изграђености: Доградња уз постојећ. објекат на парцели. 

1.3. Грађевинска линија удаљена од  регулационе линије минимум 5м   од   пута, а према 

приложеном графичком прилогу . 

Међусобна удаљеност објекта:Између два слободно стојећа стамбена објекта ( на истој или 

суседној парцели) износи минимално 5,00м. 

1.4. Растојање основног габарита од суседних ГП: Минимална удаљеност објекта од суседне 

парцеле је 2,5м , а може и мање уз писмену сагласност од суседа. 

1.5. Висина објекта: спратност објекта: П+0 до П+1. За објекте који у приземљу имају 

нестамбену намену могућа је спратност до П+1+Пк Највећа дозвољена висина индивидуално 

стамбеног објекта је 10 ,00м. Макс.висина надзитка за етаже у подкровљу износи 1,60м. Не 

могу се градити подрумске просторије , због високог нивоа подземних вода. 

1.6. Кота приземља : за објекте који у приземљу имају нестамбену намену ( делатност) кота 

приземља може бити виша од коте тротуара за највише 0,20м. Свака већа денивелација , али не 

већа од 1,2м , савладава се унутар објекта. 

1.7.Спољне степенице: Отворене спољне степенице које савладавају висину већу од 0,90м 

могу се поставити на грађевинску линију , односно улази у габарит објекта. 

1.8.Стрехе: Најмање растојање хоризонталне пројекције стрехе од линије суседне границе 

парцеле износи 0,90м. Решењем косих кровова од суседних објеката који се додирују 

обезбедити да се вода са крова једног објекта не слива на други објекат. 

1.9.Кров:Кровна конструкција породично стамбеног објекта је двоводна или више водна , а 

кровни покривач у зависносности од нагиба кровних равни. 

1.10. Обрада фасаде. Спољни изглед објеката: код материјализације објекта повременог 

становања користити традиционалне материјале карактеричне за народно градитељство овог 

краја , али не заобићи и решења која би била огледало времена у коме настају , уколико су 

прилагођена морфологии терена и окружењу. 

1.11.Дозвољена намена објекта:породично становање  , ( породично-стамбени објекат). 

1.12.Индекс искоришћености: 30%- 40% 

1.13.Оптимална величина парцеле је 500 м2. 

1.14.Ширина фронта грађевинске парцеле (миним.) 12м. 

1.15.Ограда парцеле: Зидане до висине 0,90м., транпарентне до висине 1.40м. 

1.16.Одводњавање површинских вода , озелењавање: Површинске воде се одводе са парцеле 

слободним падом према риголама ,односно према улици са најмањим падом од 1,5. 

Површинске воде не могу се усмеравати према другој парцели , зелене површине чине 

минимално 30% док је остаток површине намењен паркирању и манипулативним површинама. 

1.17.Паркирање возила: Паркирање возила предвидети у оквиру парцеле односно једно 

паркинг место на једну стамбену јединицу. 

 

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
0
 МКС, 

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

 

-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. 

 

УСЛОВИ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ НА САОБРАЋАЈНУ , КОМУНАЛНУ И ДРУГУ 

ИНФРАСТРУКТУРУ: 

 

-Саобраћај: Приступ парцеле се остварује са  пута (кат. пар.број 1018 К.О.Ћелије.)  

-Електроинсталације: Дограђени део објекта прикључити на постојећу електро мрежу . 

-Водовод: Дограђени део објекта прикључити на постојећу водоводну мрежу . 

-Фекална канализација:Дограђени део објекта прикључити на постојећу канализациону мрежу. 

-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. 

 

ДОКАЗ О УПЛАТИ НАКНАДЕ СТВАРЕНИХ ТРОШКОВА НАДЛЕЖНОМ ОРГАНУ ЗА 

ИЗРАДУ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА: 

 

 

1.Републичка адм.такса је наплаћена у износу од 300,00 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 2.579,00 динара по тарифном броју 6. Одлуке о 

општинским адм.таксама. 

 

 

ПОДАЦИ О ПОСТОЈЕЋИМ ОБЈЕКТИМА КОЈЕ ЈЕ ПОТРЕБНО УКЛОНИТИ: 

 

Парцела је изграђена , нема објекта за  уклонења . 

 

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. 


