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                        Одељење за комунално-грађевинске,стамбене и урбанистичке послове 
Општинске управе Лајковац, поступајући по захтеву Милосављевић  Ј. Слободана  , из 
Лајковца , ул . Лајковачка пруга 89,(ЈМБГ: 2404972771415) ,  за издавање  локацијских услова 
за изградњу економског објекта ,  на кат.пар.број 1687/2 К.О. Лајковац ,  на основу члана 54-
57. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, број 72/2009 , 81/2009 , 64/10 ,   24/2011 , 
121/12 , 42/13 , 50/13 , 132/14 и 145/14 г.), и Просторног плана општине Лајковац , („Сл.гласник 
општине Лајковац“, број 1/2012 г.) , издаје 
 
                                            ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 
 
ИЗДАЈЕ СЕ , Милосављевић Ј. Слободану ,из Лајковца , ул.Лајковачка пруга 89. 
 
ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ , за изградњу  економског објекта , спратности П+0 , укупно БРГП – 
280,08м2 , категорија објекта:А , класификациона ознака: 127121 и127141. 
 
На локацији: Кат.парц.број 1687/2 К.О. Лајковац 
 
Површина кат. парцеле: 00.89.13 ха. 
 
Место: Лајковац 
 
Према следећим условима: 
 
ПЛАНСКИ  и ПРАВНИ 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 
, 43/13 , 50/13 , 132/14 и 145/14 г.) и на основу Просторног плана општине Лајковац 
(„Сл.гласник Општине Лајковац“ , број 1/2012 године). 
 
ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ:Кат.парцела број 1687/2 К.О. Лајковац ,  у обухвату Просторног 
плана Општине Лајковац , број 1/2012 г.)    и налази се у зони намењене за пољопривредно 
земљеште. 
Подаци о постојећим објектима: Парцела  није изграђена. 
 
            
 
                   Пољопривредно земљиште се састоји од површина намењених пољопривредној 
производњи: оранице, баште, воћњаци, виногради, ливаде, пашњаци, плантаже, расадници, 
стакленици и пластеници, рибњаци, вишегодишњи засади и следеће.  
 
                 На пољопривредном земљишту је могућа изградања само под одређеним условима: 
 
- На пољопривредном земљишту на коме је завршена комасација могућа је изградња 
само објеката инфраструктуре уз поштовање чл. 31. – 37. Закона о пољопривредном 
земљишту., 



- За изградњу објеката инфраструктуре и објеката за производњу у функцији 
пољопривредне производње и прераде са листе 1 Уредбе о утврђивању листе пројеката за које 
је обавезно процена утицаја и листе Пројекта за који се може захтевати процена утицаја на 
животну средину ( „Сл.гласник РС“, број 114/2008), претварање пољопривредног земљишта у 
грађевинско земљиште је могуће само израдом Плана детаљне регулације., 
- За изградњу објеката у функцији пољопривредне производње, чување, прерада, и 
пласмана пољопривредних производа: магацини, репроматеријала ( семе, вештачка ђубрива, 
саднице и сл. ), објекте за смештај пољопривредне механизације, објекте за производњу воћа и 
поврћа у затвореном простору ( стакленици, пластеници), објекте за производњу гљива, 
рибњаци, сушаре за воће и поврће, хладњаче, објекте за финалну прераду пољопривредних 
производа  и објекти намењени за интензиван узгој стоке и прераде ( фарме, кланице и сл. ), 
дозвољена је изградња без промене намене пољопривредног земљишта, у складу са чл. 26. 
Закона о пољопривредном земљишту („Сл.гласник РС“, број 62/06 и 65/08 и 41/09),  
- Промена намене пољопривредног земљишта у грађевинско земљиште могуће је само 
израдом одговарајућег урбанистичког плана. 
- Парцелација и препарцелација пољопривредног земљишта је могућа у складу са 
Законом о државном премеру и Катастру и Закона о изменама и допунама Закона о државном 
премеру и Катастру („Сл.гласник РС“, број 72/09 и 18/2010). 
-У случају формирања зона повременог становања (викенд становања ) , зона се не може 
формирати за мање од десет објеката и за њу је обавезна израда Плана детаљне регулације. 
- Изградња мреже и објеката инфраструктуре као и објеката у функцији објеката 
инфраструктуре је дозвољена у коридорима саобраћајницама уз сагласност надлежног 
предузећа за путеве. 
- Објекти туристичких и пратећих садржаја на парцелама непосредно наслоњеним на 
саобраћајницу , површине максимално до 0,5 ha , са решеним приступом на јавну саобрачајну 
површину , израдом Урбанистичког пројекта . Становање је дозвољено само као пратећа на- 
мена , за властите потребе , уз основну намену на парцели са површином габарита стамбеног 
објекта , или дела , до 10% од укупно дозвољеног индекса заузетости на парцели 
-Стамбени објекти у функцији  пољопривредне производње , изван грађевинског подручја , 
могу се градити само за властите потребе у функцији обављања пољопривредне делатности , а 
складу са Законом о пољопривреди 
-Без промене намене пољопривредног земљишта , дозвољена је изградња или реконструкција 
породичног стамбеног објекта пољопривредног домаћинства или у случају природног 
раздвајања пољопривредног домаћинства највише до 200м2 стамбеног простора. 
                     
 
Објекти и комплекси примарне пољопривредне производње: 
 
У оквиру пољопривредног земљишта друге намене не смеју да угрозе основну намену , 
односно пољопривреду, могу се дозволити само компатибилне намене као допунске основне 
намене простора – пољопривреде. Величина пољопривредног комплекса . Величина 
пољопривредног комплекса утврђује се зависно од врсте и интензитета производње. За све 
пољопривредне производне комплексе на површинама већим од 0,5 ха, потребна је израда 
одговарајуће Планске и Пројектене документације. 
 
 
Производни комплекси: 
 
Пољопривредни објекти и оптимално потребна површина 
 
Виноград и објекти на поседу - ------ 0,5 ha 
Расадник цвећа и објекти        ---------0,5 ha 
Воћњак или повртњак и објекти-------1 ha 
Ратарска производња и објекти--------2 ha 



Сточна фарма  ----------------------------5 ha 
 
 
Обавезни услов за функционисање објекта нестамбене намена је решавање одводње отпадних 
вода , на еколошки прихватљив начин , унутар властите парцеле  ,  или у складу са условима 
надлежног предузећа. 
Величина потребне грађевинске парцеле ( у случају потребног одвајања грађевинског 
земњишта из пољопривредног) је: 
 
 
 
-за стамбени објекат без економског дворишта-макс.600м2 
-за стамбени објекат са економским двориштем-макс.1000м2 

-за објекте нестамбене намене-оптимално 1000 – 1500м2 
 
 
 
 
Објекти намењени пољопривредној произвоњи су слободностојећи објекти или групације 
објеката међусобно функционално повезаних. 
 
Урбанистички параметри 
 
Дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле је: 
-за производне пољопривредне комплексе максимално 30% 
-за објекте повременог становања максимално 20% 
-за рурално становање (пољопривредна домаћинства) по ободу грађевинског подручја по 
правилима датим у урбанистичком плану за зону становања на коју се парцела непосредно 
наслања. 
Монтажно-демонтажни објекти (стакленици , пластеници , кошеви , настрешнице и сл.) се не 
обрачунавају индексом заузетости. 
 
 
 
Дозвољени спратност економског  објеката је : П+0 
 
 
 
 
Положај објекта и позиционирање производног комплекса: 
 
Минимална заштитна растојања која се морају испоштовати при формирању нових 
производних комплекса или објеката за пољопривредну производњу  су:  
 
- од насељеног места – грађевинског подручја 500,0м у случају интензивнијег коришћења 
хемикалија – пестицида, не мање од 800,0м, 
- од  водотокова 100,0м, 
- од  државних путева 200,0м.   
 
 
  
 
              УСЛОВИ ЗА ПРИКЊУЧЕЊЕ НА САОБРАЋАЈНУ , КОМУНАЛНУ И ДРУГУ 
ИНФРАСТРУКТУРУ: 



 
- САОБРАЋАЈ: Приступ парцеле се остварује са локалног  пута  (кат.парц.број:2695 К.О. 
Лајковац). 
- ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ: Према условима „ Електродистрибуције Лазаревац“ , број 
09.13-06.01.3-144378/2-2015 од 05.10.2015г. 
- ТЕЛЕКОМ СРБИЈА: Према условима „Телеком Сбија“ , број 342921/2 од 29.09.2015г. 
- ВОДОВОД: економски објекат прикључити на водоводну мрежу према условима 
добијеним од ЈП „Градска Чистоћа“,број 4369 од 07.10.2015г. 
- ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА: Мрежа фекалне канализације не постоји потребно је 
изградити водонепропустиву  септичку  јаму  у  оквиру грађевинске парцеле , а у свему према 
важечим прописима и условима. 
- КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА: Атмосферске воде са крова објекта манипулативног и 
паркинга могу се делимично изливати на зелене површине унутар грађевинске парцеле , а 
делимично одводити до реципијента-канала поред саобраћајница. 
           
 
ДОКАЗ УПЛАТИ  НАКНАДЕ  СТВАРЕНИХ ТРОШКОВА НАДЛЕЖНОМ ОРГАНУ ЗА 
ИЗРАДУ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА: 
 
 

Републичка адм.такса је наплачена у износу од 300,00,по тар.броју 165.Закона о 
Републ.адм.таксама. Општинска адм.такса наплачена у износу од 100,00 дин. по тар.броју1. 
Иза издавање локацијских услов 7.450.00дин по тар.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“ , број 72/09 , 81/09 , 64/10 , 24/11 , 121/12 , 42/13 , 50/13 , 132/14 и145/14г.) и основ за 
подношење захтева за грађевинске дозволе. 
 
Локацијски услови важе 12 месеци од дана издавања или до истека важења грађевинске 
дозволе која је издата у складу са овим условима. 
 
На издате Локацијске услове може се поднети приговор Општинском већу у року од три дана 
издавања 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.и.гр.                                                                                                    
 
 


