
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ 

Одељење за урбанистичке послове и  

просторно планирање 

Број: ROP-LAJ-18838-LOCH-2/2018 

Датум: 31.07.2018. године 

Л а ј к о в а ц 

 

Одељење за урбанистичке послове и просторно планирање, Општинске управе 

општине Лајковац, поступајући по захтеву Општине Лајковац, ул. Омладински трг бр. 1, 

Лајковац, за издавање локацијских услова, за изградњу Објекта пијаце са пратећим 

садржајима, на кат. парц.бр. 491/1 К.О. Лајковац, на основу члана 53а, 55, 56 и 57. Закона 

о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука 

УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлуке УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 

132/2014 и 145/2014), члана 12. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 

електронским путем („Сл. гласник РС“, број 113/2015, 96/2016 и 120/2017) и на основу 

Плана измена и допуна плана детаљне регулације „Војни круг“ у Лајковцу („Сл. гласник 

општине Лајковац“, број 7/2014), издаје: 

 

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 
 

ИЗДАЈЕ СЕ, Општини Лајковац из Лајковца, ул. Омладински трг бр. 1, Матични 

број: 07353154, ПИБ: 101343119    

 

ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ: за изградњу Објекта пијаце са пратећим 

садржајима, тип објекта – слободностојећи, спратности П+0, категорије Б,  

класификациони број 127420 – остале зграде другде некласификоване - надстрешнице, 

укупна НЕТО површина објекта – 306,00m2, укупна БРУТО изграђена површина објекта – 

306,00m2 

 

На локацији: Кат. парцела бр. 491/1 К.О. Лајковац 

 

Површина кат. парцеле: 07.59.45 ha. 

Место изградње: Лајковац, општина Лајковац 

ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ: Локацијски услови се издају на основу члана 

53а, 55, 56 и 57. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – 

испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлуке УС, 50/2013 – одлука УС, 

98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014) члана 12. Правилника о поступку спровођења 

обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, број 113/2015, 96/2016 и 

120/2017) и на основу Плана измена и допуна плана детаљне регулације „Војни круг“ у 

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

 

ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ:  
 

Кат. парцела број 491/1 КО Лајковац је у обухвату Плана измена и допуна плана 

детаљне регулације „Војни круг“ у Лајковцу и уписана је у лист непокретности број 554 



2 

 

КО Лајковац, као градско грађевинско земљиште у јавној својини општине Лајковац са 

обимом удела 1/1.  

Укупна површина кат. парцеле бр. 491/1 КО Лајковац је 7.59.45 ха. 

Катастарска парцела бр. 491/1 КО Лајковац делом припада зони IV која чини зону 

комерцијално услужних делатности. Зона IV обухвата целе кат. парц. бр. 508, 491/6, 491/7, 

491/5 и делове кат.парц. бр. 491/1 и 490/3 све КО Лајковац. 

 

УРБАНИСТИЧКИ УСЛОВИ 
 

Зона IV - зона комерцијално услужних делатности 

 

Подручје плана је претежно стамбеног и спортско-рекреативног карактера, тако да 

све планиране делатности комерцијално-услужног типа не смеју да угрожавају животну 

средину. Производне делатности подразумевају занатски тип производње са чистим 

погонима и складиштењем чистих сировина. Услужно-комерцијални садржаји 

подразумевају трговину на мало, угоститељство, делатности канцеларијског типa (бирои, 

агенције, банке...). На простору стамбене зоне са источне и југозападне стране, 

магистралног правца са јужне, планом се предвиђају комуналне површине замишљене као 

мултифункционални простор, у оквиру којих је могуће планирати пијачне платое, платое 

за изложбене просторе сајамског типа који се у зависности од потреба коришћења може 

трансформисати и користити као простор јавних окупљања, одржавања концерата и 

других манифестација. Уз овакве садржаје могу се наћи и комерцијално услужне 

делатности као компатибилне намене као што су продајни простори, локали, продавнице, 

ресторани, кафеи, административни простори. 

У свом јужном делу кат. парцеле бр. 491/1 КО Лајковац, која припада зони IV, 

намењен је за комуналне површине. 

 

Правила уређења и изградње за јавне комуналне површине 

На простору стамбене зоне са источне и југозападне стране, магистралног правца 

са јужне, планом се предвиђају комуналне површине замишљене као мултифункционални 

простор, у оквиру којих је могуће планирати пијачне платое, платое за изложбене 

просторе сајамског типа који се у зависности од потреба коришћења може 

трансформисати и користити као простор јавних окупљања, одржавања концерата и 

других манифестација. Уз овакве садржаје могу се наћи и комерцијално услужне 

делатности као компатибилне намене као што су продајни простори, локали, продавнице, 

ресторани, кафеи, административни простори. 

 

Агро-бизнис центар 

Састоји се од низа објеката чија је примарна функција заштита грла од климатских 

непогода и која истовремено функционално и визуелно обједињује поменуте садржаје 

различитих намена. 

Предвидети простор (надстрешницу) за заштиту грла. 

Обезбедити приступ камионима и возилима интерном коловозном комуникацијом 

до утоварно-истоварних места. 

Предвидети потребан број паркинг места у складу са капацитетима. 
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Могуће намене пратеће у оквиру ове намене су: пољопривредна апотека, 

канцеларије, локали, тржно-пословне и услужне намене, зелена пијаца, простори за 

изложбене просторе.  

Минимални степен комуналне опремљености: 

 нови објекат мора имати прикључак на водоводну и канализациону мрежу, 
електричну енергију, телекомуникациону мрежу, гасоводну мрежу или 

други алтернативни извор енергије 

 до изградње гасовода дозвољава се други начин грејања уз обавезно 
постављање одговарајућих филтера код грејања на фосилна горива. 

Зелена пијаца 

Састоји се од пијачног платоа, пешачких комуникација и пратећих објеката и 

паркинга. 

У оквиру комплекса зелене пијаце могуће је изградити и објекте тржно-пословног 

типа, у склопу кога се могу наћи локали, ресторан, кафе, техничке просторије, 

административни блок. 

Услови за уређење зелених пијаца: 

 формирати пијачни плато и опремити га комуналном инфраструктуром; 

 уредити простор за зелену пијацу који ће моћи ефикасно да се одржава, као 
и халу за продају млечних производа, живине, продавнице рибе и сличне 

робе; 

 грађевинска линија је 5m од регулационе линије 

 изградити пратеће садржаје (санитарни чвор, здравствена и ветеринарска 
инспекција, управа простор за одлагање и дистрибуцију смећа и др.); 

 изградити локале за снабдевање прехрамбеним производима, а по потреби, 

затворену пијачну халу на делу пијачног платоа; 

 извршити ограђивање пијачног комплекса; 

 обезбедити паркинг простор за теретна возила снабдевања и за путничка 
возила купца; 

 обезбедити простор за продају сезонских кабастих производа (бостан, купус, 

кромпир и сл.). 

 оформити заштитни зелени појас према паркингу и магистралном правцу тј. 
ул. Војводе Мишића. 

Пијаца мора бити заштићена оградом и имати посебан улаз за транспортна возила и 

улазе за кориснике пијачних услуга. 

Пијаце имају одговарајуће прилазе продајним објектима ради снабдевања робом, 

опрему за вршење промета робе и услуга, просторије за управу пијаце и органе који врше 

инспекцијски надзор на пијаци и јавни санитарни чвор. 

Пијачна управа може бити организована у приземљу суседног складишта. Такође 

простор приземља складишта се може искористити за потребе пијаце ( као магацински 

простор, за одлагање монтажно-демонтажних тезги и сл.) 

Предлаже се изградња централног објекта како би се функционалније користио сам 

продајни простор, али мора бити прилагођен условима локације. 
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Пијачни плато мора имати одговарајућу подлогу (бетон, асфалт) које омогућавају 

чишћење и прање површина. Обзиром на зону у којој се налазе, пијаце обавезно морају 

бити прикључене на канализациони систем (фекални и кишни). 

Како урбанистички параметри зависе од усвојене концепције организације пијаца 

која сада није позната, урбанистички параметри ће се дефинисати Урбанистичким 

пројектима уз услов да не могу прећи 10 %, односно 0,2. 

спратност објеката: максимално П 

паркирање: паркинг за потребе пијаце, планирати одмах до саме пијаце. 

ограђивање парцела: Парцела се може оградити транспарентном оградом. 

За локацију зелене пијаце планом се предвиђа расписивање урбанистичко-

архитектонског конкурса. 

По архитектури објекти јавних намена треба да буду препознатљиви и уочљивији 

од објеката других намена.  

Подаци о приступним саобраћајницама:  

Приступ планираном комплексу остварује се преко Извиђачке улице и преко 

планираних саобраћајница које ће чинити површину јавне намене бр. 11 и површину јавне 

намене бр.9 у складу са планом.  

Координате граничних тачака површина јавних намена (ПЈН бр. 9 и ПЈН бр. 11) 

дате су у табели бр. 1. 

 

КООРДИНАТЕ ГРАНИЧНИХ ТАЧАКА ПЈН бр. 11 

Број тачке Координате Број тачке Координате 

Т Y X Т Y X 

187 7,433,001.61 4,914,094.72 801 7,433,009.35 4,914,084.06 

800 7,433,038.72 4,914,043.60 184 7,433,068.10 4,914,003.13 

158 7,433,074.66 4,913,993.86 156 7,433,078.42 4,913,988.58 

154 7,433,087.93 4,913,983.16 155 7,433,102.72 4,913,981.91 

152 7,433,124.06 4,913,966.83 760 7,433,138.34 4,913,932.41 

151 7,433,152.63 4,913,897.99 150 7,433,185.77 4,913,884.14 

799 7,433,232.10 4,913,902.95 732 7,433,270.75 4,913,918.65 

139 7,433,273.39 4,913,912.16 764 7,433,230.90 4,913,894.91 

138 7,433,188.40 4,913,877.66 136 7,433,160.31 4,913,879.41 

135 7,433,149.29 4,913,876.09 134 7,433,147.12 4,913,871.90 

133 7,433,144.48 4,913,857.76 762 7,433,165.55 4,913,820.06 

131 7,433,186.62 4,913,782.35 132 7,433,198.18 4,913,776.25 

698 7,433,124.06 4,913,770.88 130 7,433,123.86 4,913,771.98 

129 7,433,126.75 4,913,772.67 128 7,433,136.50 4,913,775.25 

127 7,433,144.76 4,913,776.53 126 7,433,153.36 4,913,776.95 

125 7,433,154.40 4,913,776.72 124 7,433,159.26 4,913,776.80 
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123 7,433,168.05 4,913,781.87 122 7,433,169.55 4,913,787.28 

761 7,433,152.80 4,913,817.25 121 7,433,136.05 4,913,847.22 

120 7,433,135.35 4,913,848.49 119 7,433,125.57 4,913,852.94 

118 7,433,107.13 4,913,848.96 115 7,433,104.02 4,913,853.91 

116 7,433,118.65 4,913,857.07 117 7,433,124.99 4,913,869.48 

111 7,433,123.03 4,913,874.08 112 7,433,103.82 4,913,920.37 

113 7,433,088.94 4,913,927.16 114 7,433,054.11 4,913,915.53 

25 7,432,973.08 4,913,895.77 24 7,432,956.70 4,913,893.18 

217 7,432,955.12 4,913,901.54 218 7,432,971.76 4,913,904.16 

220 7,433,051.42 4,913,923.60 221 7,433,073.86 4,913,931.09 

216 7,433,072.86 4,913,934.09 215 7,433,033.35 4,913,927.86 

214 7,433,032.96 4,913,930.33 213 7,433,030.10 4,913,932.41 

212 7,433,030.19 4,913,962.29 211 7,433,028.11 4,913,962.17 

210 7,433,028.27 4,913,968.06 209 7,433,062.36 4,913,973.43 

207 7,433,069.60 4,913,979.79 721 7,433,019.22 4,914,049.19 

208 7,432,980.91 4,914,101.96 700 7,433,202.70 4,913,776.69 

КООРДИНАТЕ ГРАНИЧНИХ ТАЧАКА ПЈН бр. 9 

Број тачке Координате Број тачке Координате 

Т Y X Т Y X 

235 7,433,228.14 4,914,104.23 768 7,433,228.55 4,914,072.38 

236 7,433,228.97 4,914,040.53 477 7,433,235.82 4,914,033.62 

476 7,433,257.13 4,914,033.19 475 7,433,263.72 4,914,028.12 

766 7,433,277.23 4,913,980.94 473 7,433,290.74 4,913,933.77 

474 7,433,290.95 4,913,933.12 604 7,433,297.99 4,913,927.98 

226 7,433,303.17 4,913,923.43 225 7,433,300.28 4,913,922.47 

222 7,433,298.64 4,913,921.33 223 7,433,290.12 4,913,917.88 

148 7,433,240.10 4,913,825.97 146 7,433,237.61 4,913,831.50 

145 7,433,233.24 4,913,829.52 147 7,433,230.78 4,913,835.00 

763 7,433,260.72 4,913,848.49 143 7,433,290.67 4,913,861.98 

141 7,433,292.34 4,913,865.49 142 7,433,280.97 4,913,907.76 

140 7,433,280.77 4,913,908.49 139 7,433,273.39 4,913,912.16 

732 7,433,270.75 4,913,918.65 227 7,433,286.42 4,913,928.86 

765 7,433,272.84 4,913,976.29 228 7,433,259.26 4,914,023.71 

229 7,433,252.67 4,914,028.78 230 7,433,233.29 4,914,029.17 

231 7,433,220.14 4,914,027.45 173 7,433,220.06 4,914,033.16 

169 7,433,220.13 4,914,028.16 767 7,433,219.64 4,914,065.56 

232 7,433,219.14 4,914,103.66 224 7,433,298.45 4,913,921.80 

149 7,433,284.08 4,913,924.06    

Табела 1. 
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Правила грађења саобраћајних површина 

Коловозна конструкција улица које се поклапају са правцем државног или 

општинског пута који пролази кроз насеље сматрају се деловима тих путева заједно са 

саобраћајном сигнализацијом (осим светлосне). 

Правац или промену правца државног пута који пролази кроз насеље одређује 

Скупштина општине по претходно прибављеној сагласности надлежног министарства. 

На раскрсници или укрштају у утврђеним зонама потребне прегледности забрањена 

је свака градња или подизање постројења, уређаја и засада, или било каква активност 

којом се омета прегледност 

Ако постојећи јавни пут, односно његов део, треба изместити због грађења другог 

објекта трошкове измештања јавног пута, односно његовог дела, сноси инвеститор објекта 

због чије изградње се врши измештање јавног пута, односно његовог дела, ако се 

другачије не споразумеју инвеститор и управљач јавног пута. 

Заштитни појас је површина земљишта уз земљишни појас, на спољну страну, чија 

ширина зависи од категорије пута (уколико урбанистичким планом није прописано 

другачије) : 

 државни путеви I реда износи 20,0m 

 општински путеви износи 5,0m 

Појас контролисане градње је површина са спољне стране заштитног појаса на 

којој се ограничава врста и обим изградње објеката који је исте ширине као и заштитни 

појас (уколико урбанистичким планом није прописано другачије). 

У насељеним подручјима обухваћеним урбанистичким планом, границе грађења у 

односу на јавни пут се прописују тим планом. 

Раскрсница односно укрштај општинског или некатегорисаног пута и државног 

пута може се градити само уз сагласност Јавног Предузећа. 

Радијус скретања на раскрсницама државног пута као и саобраћајница ранга 

сабирне и вишег са осталим насељским саобраћајницама је 10.0 m. Радијус на осталим 

раскрсницама је 7.0 и више. Радијус се у зависности од локалних услова може повећати а 

само изузетно смањити. 

Нивелација нових саобраћајница спроводи се тако да прати услове на терену и 

максимално их користи, водећи рачуна при томе да се обезбеде оптимални услови 

евакуације атмосферских вода и заштите од површинских. Нивелација новопланирих 

саобраћајница по правилу се усклађује са нивелацијом, на месту укрштања, са 

саобраћајницама које се задржавају у постојећој траси. 

Максимални подужни пад саобраћајница је прилагођен условима рељефа и износи 

8.0-10% (изузетно 12% на краћем растојању). Саобраћајнице могу се извести и са већим 

падом уколико су услови на терену такви да би ублажавање нагиба нивелете захтевало 
велике радове или знатне објекте. Попречни нагиб коловозне траке је 2.5% у правцу а у 

кривини максимално 7.0%. Попречни нагиб од 0.0% на деоници витоперења изводи се на 

делу трасе са минималним подужним падом од 0.5%. 

Коловоз је од асфалта израђен из два слоја (горњи је хабајући). Обрачун коловозне 

конструкције је за осовинско оптерећење меродавног возила од мин 115 KN или ако 

општина донесе такву одлуку за мање оптерећене правце 60 KN. Материјали и процедуре 

при производњи и уградњи су у свему према пројекту и техничким нормативима и 

стандардима. 

Коловоз се изводи са ивичњацима или ивичним тракама са стране према техничким 

нормативима. 
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Уз коловоз се поставља вертикална саобраћајна сигнализација на прописан начин 

да не угрози слободни профил чија прегледност мора бити обезбеђена у сваком тренутку. 

Знаци се постављају по пројекту сигнализације и одржавају у пуном броју и врсти. 

Хоризонтална сигнализација се такође поставља по пројекту сигнализације и 

редовно одржава. 

Сва постављена саобраћајна сигнализација мора да задовољи прописане стандарде 

што се доказује атестима. 

Тротоари су посебне површине намењене за кретање пешака. За улице не могу 

бити мање ширине од 1,5 m. Постављају са стране коловоза од којег су одвојени 

ивичњацима, издигнути за 12 cm у односу на коловозну површину. Ивичњаци су бетонски 

или камени димензија 24/18 или 20/18 са атестима којим се потврђује усаглашеност са 

стандардима за ову врсту производа. 

На тротоарима је могуће постављање урбаног мобилијара (корпе за отпатке, клупе, 

жардињере, запреке према коловозу и сл) уз очување минималног профила од 0,9 m. 

Могуће је постављање и других покретних или непокретних предмета са минималним 

слободним профилом од 1,8 m. 

Могуће је садња пунктуалног зеленила на тротоарима са ширином од 2,5 m или 

више. 

На тротоарима се постављају и елементи саобраћајне сигнализације према пројекту 

и техничким нормативима уз поштовање услова о очувању минималног слободног 

профила. 

На пешачким прелазима прелаз са коловоза на тротоар извести са рампом 

минималне ширине 1,8 m, дужине мин. 0,45 m и са мин. нагибом од 20%. Рампа је посебно 

и видно обележена. 

Паркиралишта 

Паркинг место на отвореном је димензија 2.5х5.0 m. Интерна саобраћајница је 

ширине 6.0 (5,5) m' за управно паркирање. Могући је и другачији распоред паркинг места 

(под углом). Растојање улаза/излаза у односу на раскрсницу је мин. 35,0m' од линије 

заустављања (15,0m' за улицу нижег ранга). 

За паралелно паркирање уз коловоз, паркинг место је димензија 2,0х6,0. 

На сваком паркиралишту, за возила лица са посебним потребама мора се 

обезбедити мин. једно на сваких 20 паркинг места (5%) мин. једно паркинг место на 

мањим паркиралиштима. 

Паркинг место за теретно возило има димензије 3,5х18m са интерном 

саобраћајницом ширине 5 m за косо паркирање и кретање возила улаз-излаз у једном 

смеру. 

Планом се прописују нормативи за обрачун потребног броја паркинг места на 

парцели (грађевинском комплексу). На свакој површини за паркирање возила мора се 

обезбедити минимум једно паркинг место за возило особа са инвалидитетом или минимум 

5% од укупног потребног броја паркинг места. 

Правила грађења инфраструктурних система уз државне путеве 

 У заштитном појасу јавног пута на основу члана 28. став 2. Закона о јавним 
путевима(“Сл. гл. РС”, број 101/2005), може да се гради, односно поставља, 

водовод, канализација, топловод, железничка пруга и други слични објекти, 

као и телекомуникационе и електро водове, постројења и сл., по претходно 

прибављеној сагласности управљача јавног пута која садржи саобраћајно – 

техничке услове. 
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 Инсталације се могу планирати на катастарским парцелама које се воде као 
јавно добро путеви- својина Републике Србије, и на којима се ЈП “Путеви 

Србије”, Београд води као корисник, или је ЈП “Путеви Србије”, Београд 

правни следбеник корисника. 

Услови за укрштање предметних инсталација са предметним путевима: 

 Да се укрштање са путем предвиди искључиво механичким подбушивањем 
испод трупа пута, управно на пут, у прописаној заштитној цеви, 

 Заштитна цев мора бити пројектована на целој дужини између крајњих 

тачака попречног профила пута (изузетно спољња ивица реконструисаног 

коловоза), увећана за по 3,00 m са сваке стране 

 Минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви од најниже 
коте коловоза до горње коте заштитне цеви износи минимално 1,35 m, 

 Минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви испод путног 
канала за одводњавање(постојећег или планираног) од коте дна канала до 

горње коте заштитне цеви износи 1,00 m. 

Услови за паралелно вођење предметних инсталација са предметним путем: 

 паралелно вођење са путем се утврђује у складу са условима надлежног 
управљача пута 

Услови за постављање далековода поред предметних државних путева 

 Стубове предметног далековода и стубне трафостанице предвидети на 

удаљености минимум за висину стуба предметног далековода од спољне 

ивице земљишног појаса(путне парцеле) предметних државних путева, а 

изван заштитног појаса предметних државних путева у појасу контролисане 

изградње, поштујући ширине заштитног појаса у складу са чланом 29. и 30. 

Закона о јавним путевима (“Службени гласник Републике Србије”, 

бр.101/2005) 

Услови за укрштање далековода са предметним државним путевима 

 Обезбедити сигурносну висину високонапонског електровода изнад 
коловоза најмање 9.0m, рачунајући од површине, односно горње коте 

коловоза предметних државних путева до ланчанице, при најнеповољнијим 

температурним условима, са предвиђеном механичком и електричном 

заштитом. 

 Угао укрштања надземног високонапонског далековода(електровода) са 
предметним државним путевима не сме бити мањи од 90°. 

 Планиран далековод мора бити планиран(трасиран)тако да не угрожава 

нормално одвијање и безбедност саобраћаја у складу са важећим законским 

прописима и нормативима који регулишу ову материју и условима 

надлежних институција. 

За све предвиђене интервенције и инсталације које се воде кроз земљишни појас 

(парцелу пута) предметног пута потребно је обратити се ЈП „Путеви Србије“ за 

прибављање услова и сагласности за израду пројектне документације(идејног и главног 

пројекта), изградњу и постављање истих, у складу са чланом 14. Закона о јавним путевима 

(“Службени гласник Републике Србије”, бр.101/2005) и чланом 133. став 14. Закона о 

планирању и изградњи(“Службени гласник Републике Србије”, бр.72/09 , бр.81/09, 

бр.64/10 и бр.21/11 ). 
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Попречни профили улица приказани су на слици 1. 

 

 
Слика 1. 

 

 

Посебни услови приступачности објеката и површина јавне намене особама са 

посебним потребама 

У складу са Правилником о техничким стандардима приступачности ("Службени 

гласник РС" бр.46/2013) дефинисани су услови за планирање простора јавних 

саобраћајних и пешачких површина, прилаза до објеката и пројектовање објеката 

(стамбених, објеката за јавно коришћење и др.), као и посебних уређаја у њима, којима се 

обезбеђује несметано кретање деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица. 

Објекти за јавно коришћење, у смислу овог правилника, а налазе се у оквиру Плана 

јесу саобраћајни објекти, дом здравља, школа, спортски и рекреативни објекти, пословни 

објекти, вртић. 

Да би лица са посебним потребама у простору имала услов да се крећу тротоарима, 

пешачким стазама, трговима , шеталиштима, паркинг површинама, ове површине морају 

имати максимални нагиб од 5%,а изузетно до 8,3%. 

Ради несметаног кретања особа у инвалидским колицима ширина тротоара и 

пешачких стаза треба да износи 180cm изузетно 120cm, док ширина пролаза између 

непокретних препрека износи најмање 90cm. 
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Ове површине треба да су чврсте , равне и отпорне на клизање. 

Највиши попречни нагиб уличних тротоара и пешачких стаза управно на правац 

кретања износи 2%. 

У пешачким коридорима се не постављају стубови, рекламни панои или друге 

препреке, док се постојаће препреке видно обележавају. Делови зграда као што су 

балкони, еркери, доњи делови крошњи и сл, који се налазе непосредно уз пешачке 

коридоре уздигнути су најмање 250cm у односу на површину којом се пешаци крећу. 

Место пешачких прелаза је означено тако да се јасно разликује од подлоге 

тротоара. Пешачки прелаз је постављен под правим углом према тротоару. Пешачке 

прелазе треба опремити и светлосном и звучном сигнализацијом. За савладавање висинске 

разлике између коловоза и тротоара користите се закошени ивичњаци који се изводе у 

ширини пешачког прелаза и у нивоу коловоза, са максималним нагибом закошеног дела 

до 8,3%, а ако је технички неизводљиво у изузетним случајевима до 10%.Површина 

пролаза кроз пешачко острво изводи се са тактилним пољем безбедности/упозорења, на 

целој површини кроз острво. 

 

Услови за прикључење на саобраћајну, комуналну и другу инфраструктуру: 

Приликом пројектовања поштовати прописе и нормативе и обавезно узети у обзир 
подземне инфраструктурне мреже које постоје на датој траси у складу са издатим 

условима које чине саставни део локацијских услова, и то: 

1. Услови ОДС „ЕПС-ДИСТРИБУЦИЈА“ ДОО БЕОГРАД, Огранак ЕД Лазаревац, 
број 8И.1.0.0.-Д.09.13.-198756/3-2018-UPP од 30.07.2018. године 

Саставни део ових услова чини Уговор о пружању услуге за прикључење 

на дистрибутивни систем електричне енергије број 8И.1.0.0.-Д.09.13.-

198756/4-2018 који је инвеститор, односно његов пуномоћник у обавези да 

да потпише квалификованим електронским потписом и приложи уз 

Пријаву радова 

2. Услови „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ ИЈ Ваљево, број 282814/2-2018 од 11.07.2018. 

године 

3. Услови ЈП „Градска чистоћа“, Лајковац, број 3059 од 09.07.2018. године 

4. Услови Одељења за санитарну инспекцију, Одсек за санитарни надзор Ваљево 

бр. 530-53-1059/2018-10 од 09.07.2018. године 

 

Техничка Документација: 

Идејно решење урадио је „Шипинг“ д.о.о. Београд, ул. Драгана Ракића бр.20Е, 

Земун. Одговорно лице пројектанта је Веселин Шипетић. Главни пројектант је Зоран 

Шипетић, д.и.е. (Лиценца број 350 1825 03), Одговорни пројектант пројекта архитектуре 

Небојша Станошевић, д.и.а. (Лиценца број 300 L 390 12). Идејно решење чини саставни 

део локацијских услова. 

Одговорни пројектант је дужан да уради Пројекат за грађевинску дозволу у складу 

са правилима грађења и свим осталим деловима садржаним у локацијским условима. 

 

Стварни трошкови издавања локацијских услова: 

1. Трошкови за издавање техничких услова од ОДС „ЕПС-ДИСТРИБУЦИЈА“ ДОО 
БЕОГРАД, Огранак ЕД Лазаревац, Профактура број 1000050634 – износ 4.892,40 

дин, на жиро рачун број. 160-44212-39, позив на број 97-931000050634 
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2. Трошкови за издавање техничких услова од „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ ИЈ Ваљево, 
рачун број 2960/0709/2018 -  износ 2.029,99 динара, на текући рачун број 160-600-

22, позив на број 2960/0709/2018, 

3. Трошкови за издавање техничких услова од ЈП „Градска чистоћа“, Лајковац, рачун 
број 622-17/18 - износ 8.911,48 дин, на текући рачун број 160-180602-15 Банка 

Интеса 

4. Трошкови за ЦЕОП износ од 1.000,00 динара. 
 

 

Саставни део локацијских услова су графички прилози: 

 План саобраћаја са нивелационим решењем 

 План саобраћаја са попречним профилима 

 План регулације површина јавне намене са аналитичко геодетским 
елементима 

 Урбанистичка регулација са грађевинским линијама 
 

НАПОМЕНА: Издати локацијски услови представљају основ за израду Пројекта за 

грађевинску дозволу у складу са чланом 118 А. Закона о планирању и изградњи („Сл. 

гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 

– одлуке УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014), као и основ 

за подношења захтева за издавање грађевинске дозволе. 

Локацијски услови важе 12 месеци од дана издавања или до истека грађевинске 

дозволе која је издата у складу са овим условима. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: На издате Локацијске услове може се поднети 

приговор Општинском већу у року од три дана од дана достављања локацијских услова. 

 

Локацијске услове доставити: 

- Подносиоцу захтева 

- Грађевинском инспектору 

- А р х и в и 
 

 

 Стручни сарадник  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

 Александар Сарић, ел.инж. Љубица Новаковић, дипл. правник 
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План саобраћаја са нивелационим решењем 
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План саобраћаја са попречним профилима 
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План регулације површина јавне намене са аналитичко геодетским елементима 



15 

 

 
 

Урбанистичка регулација са грађевинским линијама 


