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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 Фекалне црпне станице „Словац“ у Лајковцу, на 

кат.парц.бр. 937 КО Словац, 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, 145/2014 и 83/2018), 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 просторног плана 

општине Лајковац - усаглашавање са одредбама Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник 

општине Лајковац“, број 15/2018), издаје: 

 

 

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 
 

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

07353154, ПИБ: 101343119 

 

ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ: за изградњу Фекалне црпне станице „Словац“ у Лајковцу, 

категорије Г, класификациони број 222330, на кат. парцели бр. 937 КО Словац.  

Димензије објекта: Површина основе фекалне црпне станице 5,00m2, Површина основе 

прикључног шахта 2,24m2 

 

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, 145/2014 и 83/2018), члана 12. Правилника о поступку спровођења обједињене 

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

Измена и допуна просторног плана општине Лајковац - усаглашавање са одредбама Закона о 

планирању и изградњи („Сл. гласник општине Лајковац“, број 15/2018). 

 

ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ: Изградња Фекалне црпне станице „Словац“ у Лајковцу 

предвиђена је на кат. парц. бр. 937 КО Словац, која је у обухвату Плана измена и допуна 

просторног плана општине Лајковац - усаглашавање са одредбама Закона о планирању и 

изградњи, на железничком земљишту, уписана је у лист непокретности 57 КО Словац, као остало 
земљиште у државној својини Републике Србије са правом коришћења ЈП „Железнице Србије“ 

и обимом удела 1/1, укупне површине 2.82.65ха. На катастарској парцели је изграђен објекат 

железничке пруге.  

  

  



УРБАНИСТИЧКИ УСЛОВИ: 

Правила уређења и изградње објеката комуналне инфраструктуре 

Објекти комуналне инфраструктуре имају посебно важне захтеве, како у погледу заштите 

изворишта, тако и у погледу правила за вођење линијских система, који треба да омогуће 

безбедно функционисање и одржавање таквих система. 

Канализацију постојећих насеља реализовати по сепарационом систему, стриктно 

раздвајајући колекторе за отпадне воде од колектора за атмосферске воде. Забрањује се увођење 

вода из олука зграда и одводњаваних површина у колекторе за отпадне воде, као и обратно, 

отпадних вода у колекторе кишне канализације.  

При реализацији и ревитализацији канализационих система придржавати се следећих 

пројектних критеријума: минимални пречници колектора Ø250, степен испуњености при 

Qmax.čas 0,75 за секундарну мрежу, односно 0,50 за главне колекторе; брзине у колекторима: 

vmin = 0,75 m/s, vmax = 3 m/s. Опсези укопавања канализационих колектора, због корисника 

система: Hmin = 1,8 m, Hmax = 5 m. 

У канализацију за отпадне воде смеју се уводити само оне воде које задовољавају услове 

прописане Правилником о опасним материјама у водама (Сл. гласник СРС, 31/82). 

Инспекцијским службама остварити контролу да отпадне воде из тзв. кућне мале привреде које 

се упуштају у канализацију задовољавају услове Правилника. 

Минимални пречник уличне фекалне канализације је Ø200 mm а кућног прикључка је 

Ø150 mm. 

Упуштање отпадних вода индустрија у градску канализацију дозвољено је само уколико 

су испуњени сви услови правилника о МДК опасних материја које се смеју евакуисати јавном 

канализацијом. 

Водовод и канализација се морају трасирати тако:  

 да не угрожавају постојеће или планиране објекте, као и планиране намене 
коришћења земљишта;  

 да се подземни простор и грађевинска површина рационално користи  

 да се поштују прописи који се односе на друге инфраструктуре;  

 да се води рачуна о геолошким особинама тла и подземним водама.  
Минимално дозвољено растојање при паралелном вођењу са другим инсталацијама 

износи:  

 међусобно водовод и канализација 0,40 m;  

 до гасовода 1,00 m;  

 до електричних и телефонских каблова 0,50 m;  

 Хоризонтално растојање између водоводних и канализационих цеви и зграда, 
дрвореда и других затечених објеката не сме бити мање од 2,5 m;  

 Минимална дубина укопавања цеви водовода и канализације је 1,0 m од врха цеви 

до коте терена, а падови према техничким прописима у зависности од пречника 

цеви.  

 

Планом Измена и допуна просторног плана општине Лајковац - усаглашавање са 

одредбама Закона о планирању и изградњи предвиђена је изградња фекалне пумпне станице на 

предметној локацији као што је приказано у графичком прилогу. 



 
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  

8I.1.0.0-D-09.13-379700-UPP-18 од 04.01.2019. године 



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

дистрибутивни систем електричне енергије број 8I.1.0.0-D-09.13-379700-UPP-18-

UGP који је инвеститор, односно његов пуномоћник у обавези да потпише 

квалификованим електронским потписом и приложи уз Пријаву радова 

2. Услови „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ ИЈ Ваљево, број 566403/2 од 25.12.2018. године 

3. Услови ЈП „Градска чистоћа“ Лајковац број 6566 од 31.12.2018. године 

4. Услови од „ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ А.Д. број 2/2019-41 од 

16.01.2019. године 

 

Посебни услови: 

Пре издавања грађевинске дозволе, потребно је прибавити сагласност од Републичке 

дирекције за имовину Републике Србије за надземне делове објекта који се налази на кат. парцели 

број 937 КО Словац, који је у власништву Републике Србије са правом коришћења ЈП 

„Железнице Србије“, Београд. 

 

ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА: 

 

Идејно решење урадио је „ХИДРОКОП“ д.о.о. Београд, Браће Срнић 23а. Одговорно лице 

пројектанта је Драган Оро дипл.грађ.инж. Главни пројектант је Драган Оро дипл.грађ.инж. 

(лиценца број: 314 7413 04), Одговорни пројектант хидротехничких инсталација Снежана 

Којовић дипл.грађ.инж. (лиценца број: 314 7412 04), Одговорни пројектант електроенергетских 

инсталација Миодраг Стојковић дипл.ел.инж. (лиценца број: 350 0993 03). 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 1000078365 – износ 4.892,40 дин, на 

жиро рачун број 160-44212-39, позив на број 97-291000078365 

2. Трошкови за издавање техничких услова од ЈП „Градска чистоћа“ Лајковац, рачун број 

1090-17/18 – износ 8.911,48 динара, на текући рачун 160-180602-15 Банка Интеса 

3. Трошкови за издавање техничких услова од „ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ 
СРБИЈЕ“ А.Д., предрачун број 18-2286 – износ 43.200,00 динара, на жиро рачун број 205-

222959-26, позив на број 11 46019-248-50182286 

4. Трошкови за издавање извода из катастра подземних инсталација,  износ 1.480,00 дин, на 
жиро рачун број 840-742221843-57 са позивом на број 97 90107406001 

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

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, 145/2014 и 83/2018), 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  РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА 

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

                                                                                           

 


