
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ 

Одељење за урбанистичке послове и  

просторно планирање 

Број: ROP-LAJ-1182-LOC-1/2019 

Датум: 06.02.2019. 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 реконструкцију некатегорисаног пута у 

Врачевићу, пут од Р205, Костићи, Протићи до игралишта (л=2,3км), на кат. парц. бр. 

386/1, 388, 393, 394, 395/1, 395/2, 395/4, 397, 398/1, 398/2, 398/3, 400, 409, 408, 414, 415, 416, 

417, 418, 421, 422/1, 422/2, 423, 424/1, 424/2, 424/3, 444/1, 445/1, 447/1, 449/1, 447/2, 448, 439, 

437, 438, 441, 436, 470/1, 435/1, 470/2, 488, 479/2, 479/3, 480, 482 479/1, 476/2, 476/1, 477, 

468, 475/3, 466, 475/1, 475/3, 472, 473/1, 473/2, 465, 984, 985/1, 985/3, 985/4, 986, 1013/2, 1012, 

1011, 1001/1, 1008/1, 1008/2, 1006/1, 1006/2, 1006/3, 1007, 1013/1, 1013/2, 2220, 438, 1002, 

964, 2218 све КО Врачевић, 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 и 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 некатегорисаног пута у Врачевићу, пут 

од Р205, Костићи, Протићи до игралишта (л=2,3км), (категорије Г,  класификациони број 

211201), на  следећим кат. парцела бр.  386/1, 388, 393, 394, 395/1, 395/2, 395/4, 397, 398/1, 

398/2, 398/3, 400, 409, 408, 414, 415, 416, 417, 418, 421, 422/1, 422/2, 423, 424/1, 424/2, 424/3, 

444/1, 445/1, 447/1, 449/1, 447/2, 448, 439, 437, 438, 441, 436, 470/1, 435/1, 470/2, 488, 479/2, 

479/3, 480, 482 479/1, 476/2, 476/1, 477, 468, 475/3, 466, 475/1, 475/3, 472, 473/1, 473/2, 465, 

984, 985/1, 985/3, 985/4, 986, 1013/2, 1012, 1011, 1001/1, 1008/1, 1008/2, 1006/1, 1006/2, 

1006/3, 1007, 1013/1, 1013/2, 2220, 438, 1002, 964, 2218 све КО Врачевић 

Место изградње: Врачевић, општина Лајковац 
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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 и 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). 

 

ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ:  
 

Кат. парцеле бр. 386/1, 388, 393, 394, 395/1, 395/2, 395/4, 397, 398/1, 398/2, 398/3, 400, 

409, 408, 414, 415, 416, 417, 418, 421, 422/1, 422/2, 423, 424/1, 424/2, 424/3, 444/1, 445/1, 

447/1, 449/1, 447/2, 448, 439, 437, 438, 441, 436, 470/1, 435/1, 470/2, 488, 479/2, 479/3, 480, 

482 479/1, 476/2, 476/1, 477, 468, 475/3, 466, 475/1, 475/3, 472, 473/1, 473/2, 465, 984, 985/1, 

985/3, 985/4, 986, 1013/2, 1012, 1011, 1001/1, 1008/1, 1008/2, 1006/1, 1006/2, 1006/3, 1007, 

1013/1, 1013/2, 2220, 438, 1002, 964, 2218 све КО Врачевић су у обухвату Плана измена и 

допуна Просторног плана општине Лајковац – усаглашавање са одредбама закона о 

планирању и изградњи.  

 

УРБАНИСТИЧКИ УСЛОВИ:  Предмет ове пројектне документације је изградња 

некатегорисаног пута у Врачевићу, пут од Р205, Костићи, Протићи до игралишта (л=2,3км), 

који је Планом измена и допуна Просторног плана општине Лајковац – усаглашавање са 

одредбама закона о планирању и изградњи, планиран као општински пут и носи ознаку ОП-

27 (2,4 km), повезује државни пут II A реда број 175 – Врачевић – државни пут II Б реда број 

362, постојећи, у дужини од око 0,4 km неизграђен. У графичком прилогу приказани су 

положај и елементи предметне саобраћајнице, као и попречни профили. 

Координате граничних тачака површина јавне намене и координате саобраћајница 

да те су у табели 1.  

 

КООРДИНАТЕ ГРАНИЧНИХ ТАЧАКА ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

Број тачке Координате Број тачке Координате 

Т Y X Т Y X 

284 7.435.557,62 4.904.347,67 285 7.435.549,98 4.904.351,28 

286 7.435.546,27 4.904.353,03 287 7.435.578,19 4.904.340,68 

288 7.435.576,28 4.904.331,88 289 7.435.895,60 4.904.262,54 

290 7.435.806,40 4.904.277,85 291 7.435.897,12 4.904.271,41 

292 7.435.807,93 4.904.286,72 293 7.435.794,72 4.904.280,56 

294 7.435.797,25 4.904.289,19 295 7.435.670,39 4.904.326,34 

296 7.435.667,86 4.904.317,70 297 7.435.661,18 4.904.328,58 

298 7.435.659,45 4.904.319,75 299 7.435.646,18 4.904.322,36 

300 7.435.647,92 4.904.331,19 301 7.435.637,21 4.904.332,73 

302 7.435.636,40 4.904.323,76 303 7.435.603,75 4.904.326,73 

304 7.435.604,57 4.904.335,69 305 7.435.592,96 4.904.337,47 
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306 7.435.591,05 4.904.328,68 40 7.434.363,09 4.904.301,43 

39 7.434.361,09 4.904.308,64 38 7.434.355,53 4.904.311,89 

37 7.434.291,12 4.904.281,89 36 7.434.313,26 4.904.293,73 

35 7.434.100,39 4.904.230,30 34 7.434.282,09 4.904.276,02 

33 7.434.224,76 4.904.253,54 32 7.434.122,62 4.904.235,95 

495 7.436.881,92 4.905.245,41 494 7.436.846,44 4.905.205,90 

493 7.436.846,83 4.905.186,98 492 7.436.854,45 4.905.201,78 

КООРДИНАТЕ САОБРАЋАЈНИЦА 

Број тачке Координате Број тачке Координате 

О Y X О Y X 

O26 7435563,11 4905188,29 O25 7435507,14 4906224,81 

O20 7435355,25 4906560,69 O110 7435339,46 4906672,17 

O112 7435216,17 4906732,71 O15 7435061,77 4907303,00 

O108 7435662,35 4906284,19 O21 7435596,58 4906550,47 

 

Општински путеви су трасирани тако да се у највећој мери, користе делови траса 

постојећих путева. Просторним планом се предвиђа реконструкција, доградња и 

модернизација некатегорисаних путева. 

Основну путну мрежу општине (државни и општински путеви) према планираним и 

постојећим капацитетима чини укупно 204,43 km путева, од чега је 17,2 km аутопут, 32,0 

km осталих државних путева I реда, 40,6 km државних путева II реда и 134,13 km 

општинских путева што је увећање постојеће мреже за 30% што је неопходно да би се 

испунили планови на државном нивоу у области инфраструктуре али и како би се на 

општинском нивоу побољшала и заокружила повезаност насеља са општинским центром, 

државним путевима и међусобно. 

 

Услови за уређење и изградњу површина и објеката јавне намене и мреже 

саобраћајне и друге инфраструктуре 
 

Саобраћајна инфраструктура 
 

За реконструкцију постојећих капацитета могу се издати локацијски услови и 

одговарајуће решење којим се одобрава ова врста радова на основу просторног плана 

уколико се реконструкција изводи у постојећем јавном или, уколико су корекције јавног 

минималне и местимичне (поједина кривина, ширина на краћој деоници и сл.) али уз 

претходно решен имовинско-правни однос управљача пута и власника парцеле на којој се 

корекција врши, о чему се подноси доказ.  

  

Општа правила грађења 

 

 Општински пут 

 елементи трасе су за рачунску брзину од 50 km/h (изузетно 60 km/h у 
зависности од конфигурације терена); 

 коловоз се састоји од једне коловозне траке са две саобраћајне траке; 
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 коловоз је од асфалта или макадама на претходно обрађеној постељици и 
тампон слоју; 

 саобраћајна трака је ширине мин. 2.75-3,00 m; 

 ивичне траке 0.20-0,30 m; 

 објекти и системи за, прикупљање, одвођење и заштиту од површинских и 
подземних вода; 

 објекти за заштиту и обезбеђење трупа пута и косина. 

 јавни пут у насељу одређује се просторним и урбанистичким планом.  

 регулациона линија утврђује се у односу на осовинску линију (осовину јавног 
пута), или на граничну линију и обележава за све постојеће и планиране 

саобраћајнице; 

 растојање између регулационих линија (ширина појаса регулације) утврђује 
се у зависности од функције и ранга саобраћајнице, односно инфраструктуре, 

као хоризонтална, надземна и подземна регулација, а најмања дозвољена 

ширина појаса хоризонталне регулације је за саобраћајнице у сеоским 

насељима – 7.0 m; 

 регулациона линија се обележава аналитичко геодетски за све планиране 

саобраћајнице у насељу; 

 регулациона линија и осовина саобраћајнице јавног пута су основни елементи 
за утврђивање саобраћајне мреже; 

 регулациона линија и осовина нових саобраћајница утврђују се у односу на 
постојећу регулацију и парцелацију, постојеће трасе саобраћајница и 

функционалност саобраћајне мреже; 

 нивелација саобраћајница и других јавних површина одређује се прорачуном 

падова и попречних и подужних профила појаса регулације. Утврђене 

аналитичке координате (коте нивелете) карактеристичних тачака у плану 

нивелације представљају основ за утврђивање нивелета регулационих линија 

као и основ за постављање улаза у објекат или уређење осталог простора ван 

појаса регулације; 

 саобраћајнице изводити са савременим коловозним застором на адекватном 
доњем построју, тампону и оивичити ивичњацима; 

 Приликом планирања нових или реконструкција постојећих улица тежити да 
се обезбеди улично зеленило (дрвореди, травњаци и слично); 

 У профилу улице, поред саобраћајне функције обезбедити простор за полазак 
инфраструктурне мреже 

 попречне профиле и коловозне конструкције свих саобраћајница 

димензионисати према меродавном саобраћајном оптерећењу; 

 

Правила за изградњу и реконструкцију саобраћајне мреже у грађевинском подручју 

која су приказана у уређајним основама 

 

Саобраћајнице се изводе унутар регулационих линија којe представљају и границу 

катастарске парцеле површине јавне намене за саобраћај. У појасу регулације, катастарске 

парцеле пута, смештени су сви конструктивни елементи доњег и горњег строја 

саобраћајнице. 
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Саобраћајнице у појасу регулације изводе се са савременом коловозном површином 

намењеном моторном саобраћају. У појасу регулације улица смешта се и сва потребна 

инфраструктура према условима и техничким захтевима који важе за конкретну 

инфраструктуру а који се односе и на међусобан однос различитих инфраструктурних 

капацитета и међусобна ограничења. 

При техничком регулисању саобраћаја на раскрсницама које нису регулисане 

светлосном сигнализацијом или нису са кружним подеоником првенство пролаза имају оне 

које су на правцима државних путева у односу на друге саобраћајнице односно према рангу 

од вишег према нижем. 

У постојећим коридорима саобраћајница дозвољава се реконструкција 

саобраћајница у постојећим параметрима. Изградња нових саобраћајница и 

проширење(доградња) постојећих саобраћајница може се вршити етапно, у фазама. 

За пројектовање, изградњу, реконструкцију, одржавање и управљање јавним 

саобраћајницама важе одредбе Закона о путевима („Сл. гласник РС“, бр. 41/2018 и 95/2018 

- др. закон), Правилника о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да 

испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута (у даљем тексту Правилник о 

путевима) (Сл. гл. РС 50/11), Правилником о техничким нормативима за приступне путеве, 

окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од 

пожара („Службени лист СРЈ“ бр 8/95), Уредбом о категоризацији државних путева (Сл. гл. 

РС бр 105/13,119/13 и 93/2015), Правилник о техничким стандардима планирања, 

пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ 

особама са инвалидитетом, деци и старим особама ("Сл. гласник РС", бр. 22/2015) и други 

важећи закони и правилници и технички нормативи који регулишу област пројектовања, 

изградње, одржавања, заштите и реконструкције јавних путева и других саобраћајних 

површина. 

 

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.-209951/2-18 од 01.08.2018. године 

2. Услови „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ ИЈ Ваљево, број 300441/2 од 25.07.2018. године 

 

Посебни услови: 

Пре издавања грађевинске дозволе потребно је решити имовинско правне односе на  

предметним локацијама. Локацијски услови се могу издати на више катастарских парцела 

уз обавезу инвеститора да пре издавања употребне дозволе изврши спајање свих 

катастарских парцела, у складу са Законом о планирању и изградњи. 

Техничка Документација: 

Идејно решење урадио је „ГеоНет“ инжењеринг предузеће за пројектовање 

консалтинг и инжењеринг д.о.о. Београд. Одговорно лице пројектанта је Рађан Ћојбашић 

дипл. инж. геод. Главни пројектант је Тијана Јакшић Царевић, дипл. грађ. инж. (Лиценца 

број 315 О151 15), Одговорни пројектант пројекта саобраћајница Тијана Јакшић Царевић, 
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дипл. грађ. инж. (Лиценца број 315 О151 15). 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 1000052701 – износ 11.878,80 

дин, на жиро рачун број. 160-44212-39 Банка Интеса, позив на број 97-031000052701 

2. Трошкови за издавање техничких услова од „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ ИЈ Ваљево, Рачун 
број  3142/0709/2018 – износ 11.164,96 дин, на текући рачун број. 160-600-22, Позив 

на број 3142/0709/2018 

3. 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 

          



 

 


