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Одељење за урбанистичке послове и просторно планирање, Општинске управе 

општине Лајковац, поступајући по захтеву Момира Тркуље, ул. Рамска бр. 9 Београд, 

ЈМБГ 0504958380036, за изградњу помоћног објекта - бунара, на кат. парц. бр.  501/1 КО 

Ратковац, 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 Просторног плана Општине 

Лајковац („Сл. гласник општине Лајковац“, број 1/2012), издаје: 

 

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 
 

ИЗДАЈЕ СЕ МОМИРУ ТРКУЉИ из Београда 

 

ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ: за изградњу помоћног објекта - бунара, тип објекта – 

слободностојећи, (категорије Г,  класификациони број 222220), на  кат. парцели бр. 501/1 

КО Ратковац. 

Место изградње: Ратковац, 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 Просторног плана Општине Лајковац. 

 

 

ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ:  
 

Кат. парцела бр. 501/1 КО Ратковац уписана је у лист непокретности 354 КО 

Ратковац као пољопривредно земљиште – пашњак 2. класе, површине 85,64 ари, у 

приватној својини Тркуље Момира из Београда, са обимом удела 1/1. У обухвату је 

Просторног плана Општине Лајковац и налази се изван границе грађевинског подручја 

чија је намена пољопривредно земљиште. 



Приступ катастарској парцели обезбеђен са приступног пута, преко кат. парцеле 

581 КО Ратковац. 

 

Подаци о постојећим објектима: Увидом у лист непокретности 354 КО Ратковац, 

кат. парцела бр. 501/1 КО Ратковац неизграђена. 

 

УРБАНИСТИЧКИ УСЛОВИ:  Предмет ове пројектне документације је изградња 

помоћног објекта – бунара у Ратковцу, ради обезбеђивања довољне количине техничке 

воде за наводњавање пољопривредних култура, на катастарској парцели бр. 501/1 КО 

Ратковац. 

 

Правила уређења: 
 

Пољопривредно земљиште: 

 

Пољопривредно земљиште се састоји од површина намењених пољопривредној 

производњи: оранице, баште, воћњаци, виногради, ливаде, пашњаци, плантаже, 

расадници, стакленици и пластеници, рибњаци, вишегодишњи засади и сл. 

У оквиру пољопривредног земљишта друге намене не смеју да угрозе основну 

намену, односно пољопривреду, могу се дозволити само компатибилне намене као 

допунске основној намени простора – пољопривреди. 

Минимална удаљеност бунара од ђубришта, осочне јаме и WC-а је 20m, с' тим да 

бунар буде на вишој коти. 

 

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-09.13-316699-УПП-18 од 01.11.2018. године 

Састави део ових услова чини Уговор о пружању услуге за прикључење на 

дистрибутивни систем електричне енергије број 8И.1.0.0-Д-09.13-316699-

УПП-18-УГП који је инвеститор, односно његов пуномоћник у обавези да 

да потпише квалификованим електронским потписом и приложи уз 

Пријаву радова 
 

Техничка Документација: 

Идејно решење урадио је D.A. STUDIO, ул. Симе Ровињског бр. 14. Лазаревац. 

Одговорно лице пројектанта је Дарко Ђорђевић. Главни пројектант је Адам Стојановић, 

дипл.грађ.инж. (Лиценца број 317 N493 14). Одговорни пројектант пројекта 

хидротехничких инсталација је Адам Стојановић, дипл.грађ.инж. (Лиценца број 317 N493 

14), Одговорни пројектант пројекта електроенергетских инсталација је Миодраг 

Стојковић, дипл.ел.инж. (Лиценца број 350 0993 03). Идејно решење чини саставни део 

локацијских услова. 

 



Одговорни пројектант је дужан да уради Идејни пројекат 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 1000068973 – износ 4.892,40 

дин, на жиро рачун број. 160-44212-39, позив на број 97-751000068973 

2. Трошкови за издавање копије плана, листова непокретности и копије подземних 
водова и за РАТ у износу 2.590,00 динара на жиро рачун број 840-742221843-57 са 

позивом на број 97 2405540600. 

3. Општинска административна такса за издавање локацијских услова: 2.735,00 

динара, по тарифном броју 6, Одлуке о општинским административним таксама. 

Прималац: Општинска управа Општине Лајковац,  број рачуна 840-742251843-73 

по  моделу 97 са позивом на број 30 055. 

4. Републичка административна такса за захтев: 310,00 динара, по тарифном броју 1 
Закона о републичким административним таксама. Прималац: Република Србија,  

број рачуна 840-742221843-57 по  моделу 97 са позивом на број 30-055. 

5. Трошкови за ЦЕОП износ од 2.000,00 динара. 
 

 

 

НАПОМЕНА: Издати локацијски услови представљају основ за израду Идејног 

пројекта у складу са чланом 145. 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 

подношење захтева за издавање Решења о одобрењу за извођење радова. 

 

Локацијски услови важе 12 месеци од дана издавања. 

 

 

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  РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА 

 Александар Сарић, ел.инж. Бојана Бојичић, дипл.пр.планер 

          


