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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ 

Одељење за урбанистичке послове и  

просторно планирање 

Број: ROP-LAJ-1193-LOC-1/2019 

Датум: 20.02.2019. године 

Л а ј к о в а ц 

 

 

Одељење за урбанистичке послове и просторно планирање, Општинске управе 

општине Лајковац, поступајући по захтеву Јаковљевић Ивана из Лазаревца, улица Дула 

Караклајића број 47 (ЈМБГ: 2410989770021), за издавање локацијских услова, за 

изградњу стамбеног објекта у Лајковцу, на кат. парц.бр. 12/3 КО 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, 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 

плана детаљне регулације „Војни круг“ у Лајковцу („Сл. гласник општине Лајковац“, 

број 7/2014), издаје:   

 

 

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 
 

ИЗДАЈЕ СЕ, ЈАКОВЉЕВИЋ ИВАНУ из Лазаревца 

 

ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ: за изградњу стамбеног објекта, тип објекта – 

слободностојећи, спратности П+0, категорије A, класификациони број 111011 – 

Стамбене зграде са једним станом, укупна НЕТО површина објекта – 113,63m2, укупна 

БРУТО површина објекта – 133,04m2 

На локацији: Кат. парцела бр. 12/3 К.О. Лајковац 

Површина кат. парцеле: 00.05.48 ha. 

Место изградње: 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, 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 плана детаљне 

регулације „Војни круг“ у Лајковцу. 

 

ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ: Кат. парцела бр. 12/3 К.О. Лајковац, уписана је у 

лист непокретности бр. 2385 КО Лајковац, као градско грађевинско земљиште, укупне 

површине 00.05.48 ха, у приватној својини Јаковљевић Ивана из Лазаревца са обимом 

удела 1/1. Кат. парцела бр. 12/3 К.О. Лајковац je у обухвату Плана измена и допуна 

плана детаљне регулације „Војни круг“ у Лајковцу и налази се у грађевинском 

подручју, у зони VI намењеној за становање средњих густина изграђености. 
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Подаци о постојећим објектима: Кат. парцела 12/3 К.О. Лајковац је неизграђена.  

 Подаци о приступним саобраћајницама: Приступ кат. парцели 12/3 К.О. 

Лајковац се остварује преко парцеле бр. 10/51 К.О. Лајковац. 

 Планом измена и допуна плана детаљне регулације „Војни круг“ у Лајковцу 

планирана је изградња саобраћајнице (површина јавне намене – ПЈН бр. 15) приказана 

на слици 1, чији је профил приказан на слици 2. 

 

Слика 1 

 
Слика 2. 

 

Координате тачке : 442 

X= 4914554.83; Y= 7433473.08 

Координате тачке :443 

X= 4914522.84; Y= 7433454.35 

Координате тачке :444 

X= 4914506.82; Y= 7433443.48 
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УРБАНИСТИЧКИ УСЛОВИ: Увидом у плански документ - План измена и 

допуна плана детаљне регулације „Војни круг“ у Лајковцу, предметна парцела налази 

се у грађевинском подручју, у зони VI намењеној за становање средњих густина 

изграђености.  

 

Правила уређења и грађења за зону становања 

Укупна површина под претежном наменом становања износи 14.4 hа. 

Становање је лоцирано у северном делу подручја плана. Највећи проценат припада 

породичном становању средњих густина. Према већ постојећој тенденцији градње и 

формирања блокова, ову целину карактерише урбани тип становања средње густине 

50-100 становника по хектару, са идивидуалним слободностојећим објектима на 

парцели. 

Величине парцела су од 3-6 ари. Слободне просторе у оквиру парцела треба 

предвидети као уређене зелене површине. 

Терен је претежно повољан за изградњу. Нешто неповољније услове има низ 

парцела уз улицу Светог Саве. 

Планира се повећање бонитета објеката и земљишта, првенствено кроз 

регулисање инфраструктурне повезаности, као и начина коришћења земљишта. 

Поред стамбених објеката на парцелама се могу градити и помоћни објекти, 

гараже и сл. Такође је могуће уз основну намену формирати и неку другу која не 

угрожава становање (нпр. трговине, угоститељство, мање канцеларије...). Паркирање је 

предвиђено у оквиру сопствене парцеле. 

Основна намена површина: породично становање. 

Као породично становање дефинише се становање на појединачним парцелама, 

минималне величине 300 m2 са највише 3 стана у објекту. 

 

Компатибилне намене: услуге, трговина на мало, већи угоститељски објекти, 

објекти јавне службе, спорт и рекреација, зеленило. Као компатибилна намена могу се 

дозволити мањи производни погони који не угрожавају животну средину. Однос 

пратећих намена у односу на претежну може бити максимално 30% на нивоу намене. 

Компатибилна намена може бити у оквиру основног објекта, засебан објекат на 

парцели или на посебној парцели у оквиру претежне намене. Уколико је на посебној 

парцели важе правила за компатибилну намену. 

 

Положај објекта на парцели: 

Објекат, према положају на парцели је слободностојећи и у прекинутом низу. 

 

Параметри за породично становање средњих густина 

 

Простор за становање 80% површине, Простор за компатибилне намене 20% 

површине. 

 

Величина грађевинске парцеле 

 за објекте у прекинутом низу…………………………. мин 300 m2. 

 за слободно стојеће објекте …………………………….мин 400 m2. 

Ширина фронта парцеле 

 за објекте у прекинутом низу…………………………. мин 10 m. 

 за слободно стојеће објекте …………………………….мин 12 m. 
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Положај објекта на парцели 

Објекте постављати у оквиру зоне грађења. Зона грађења је дефинисана 

грађевинском линијом и растојањем објекта од задње и бочних граница парцеле. 

Објекат je, према положају на парцели, слободностојећи. 

Положај објекта у односу на регулацију 

Удаљеност грађевинске од регулационе линије за кат. парц. 12/3 КО Лајковац 

износи 5m. 

Положај објекта у односу на бочне границе парцеле 

 на делу бочног дворишта северне оријентације……………. 1,5 m 

 на делу бочног дворишта јужне оријентације………………. 1,5 m 

Проценат заузетости је 50%. 

Спратност објеката је максимално П+1+Пк. 

Уређене зелене незастрте површине на парцели 35% 

Број објеката на парцели 

На свакој грађевинској парцели гради се један стамбени објекат. 

Дозвољена је изградња помоћних објеката који су у функцији коришћења 

главног објекта, чија намена не угрожава главни објекат и суседне парцеле у оквиру 

дозвољених урбанистичких параметара за парцелу. 

У оквиру парцеле дозвољена је изградња надстрешница, сеница, базена, 

стакленика и зимских башти, које не улазе у обрачун урбанистичких параметара. 

Паркирање 

Паркирање се врши на сопственој парцели.  

Број паркинг места …………………………………. 1 ПМ на 1 стан 

Минимални степен комуналне опремљености: саобраћајни приступ, водовод, 

струја и канализација. 

Као саобраћајни приступ се може у првој фази користити постојећи приступни 

путеви, који су планиран и као галавни прилази комплексу. Водовод и 

електроенергетску инфраструктуру је потребно потпуно изградити у првој фази. 

Канализација се може у првој фази реализовати преко водонепропусних септичких 

јама, док се у другој фази планира прикључење на градску канализациону мрежу. 

Топлификација, односно гасификација ће се одвијати у складу са развојем ових 

инфраструктурних система на нивоу града. 

Није дозвољено: изградња других намена осим прописаних Планом; 

организовање делатности или било које друге активности која може да наруши стање 

животне средине; девастирање простора и нарушавање природног амбијента осим већ 

планираним објектима и садржајима; одлагање отпада или било ког материјала; 

складиштење опреме и робе ван објеката. 

Услови за уређење: Све незастрте површине се морају уређивати и одржавати. 

Објекте и све поплочане површине (стазе, паркинг површине) пројектовати тако да се 

уклопе у природни амбијент, са коришћењем природних материјала у што већој мери 

за завршну обраду (дрво, камен, опека). 

 

Положај планираних инсталација приказан је на слици 3. 
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Слика 3 

  

Заштита од земљотреса 

Подручје обухваћено планом припада сеизмичкој зони у којој су могући 

земљотреси јачине 9 степени МКС. У циљу заштите од земљотреса треба примењивати 

следеће смернице: 

 обавезна примена важећих сеизмичких прописа при реконструкцији 
постојећих и изградњи нових објеката; 

 обезбедити довољно слободних површина које прожимају изграђене 

структуре, водећи рачуна да се поштују планирани проценти 

изграђености парцела, системи изградње, габарити, спратност и 

темељење објеката; 

 главне коридоре комуналне инфраструктуре треба водити дуж 
саобраћајница и кроз зелене површине, кроз за то планиране коридоре и 

на одговарајућем одстојању од грађевина. 

Мере енергетске ефикасности 

Објекти високоградње, у зависности од врсте и намене, потребно је да буду 
пројектовани, изграђени и одржавани на начин којим се обезбеђују прописана 

енергетска својства. 

Прописана енергетска својства утврђују се издавањем сертификата о 

енергетским својствима објекта, који чини саставни део техничке документације која 

се прилаже уз захтев за издавање употребне дозволе, а издаје га овлашћена 
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организација која испуњава прописане услове за издавање сертификата о енергетским 

својствима објекта. 

Планирану нову изградњу и реконструкцију и санацију постојећих објеката 

реализовати у свему у складу са нормативима датим у Правилнику о условима, 

садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда ("Сл. 

гласник РС" број 69/12) и Правилнику о енергетској ефикасности зграда ("Сл. гласник 

РС" број 61/11). 

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-09.13-30969-UPP-19 од 31.01.2019. године 

Састави део ових услова чини Уговор о пружању услуге за прикључење 

на дистрибутовни систем електричне енергије број 8I.1.0.0-D.09.13-

30969-UPP-19-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 59366/2-2019 од 04.02.2019. 

године 

3. Услови ЈП „Градска чистоћа“, Лајковац, број 681 од 11.02.2019. године  

 

Посебни услови: 

Увидом у лист непокретности бр. 2385 КО Лајковац, кат. парцела бр. 12/3 КО 
Лајковац се води као градско грађевинско земљиште,  њива 3. класе, те је у складу са 

чланом бр. 2. став 1., тачка 2. и чланом 22. Закона о пољопривредном земљишту („Сл. 

гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008 - др. закон, 41/2009, 112/2015, 80/2017 и 95/2018 – др. 

закон) инвеститор у обавези да изврши промену намене земљишта из пољопривредног 

у грађевинско земљиште пре подношења захтева за грађевинску дозволу. 

 

Техничка документација: 
Идејно решење урадио је „Трон пројект“ д.о.о. из Лајковца, ул. Војводе Мишића 

94, Влада Обрадовић дир. Главни пројектант је Нада И. Обрадовић дипл. инг. арх. 

(Лиценца број 300 1232 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.  

 

Подаци о постојећим објектима које је потребно уклонити: 

Нема објеката које је потребно уклонити. 

 

Стварни трошкови издавања локацијских услова: 

1. Трошкови за издавање техничких услова од ОДС „ЕПС-ДИСТРИБУЦИЈА“ 
ДОО БЕОГРАД, Огранак ЕД Лазаревац, Профактура број 1000081172 – износ 

4.892,40 дин, на жиро рачун број 160-44212-39, позив на број 97-471000081172 
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2. Трошкови за издавање техничких услова од ЈП „Градска чистоћа“, Лајковац, 
рачун број 60-6697/19 износ 2.475,40 дин, на текући рачун број 160-180602-15 

Банка Интеса 

3. Трошкови за издавање копије плана и листова непокретности, и Републичке 

административне таксе, износ 1.950,00 дин, на жиро рачун број 840-742221843-

57 са позивом на број 97 2405540600. 

4. Трошкови за издавање извода из катастра подземних инсталација,  износ 640,00 
дин, на жиро рачун број 840-742221843-57 са позивом на број 97 90107406001 

5. Републичка административна такса за издавање локацијских услова: 1.820,00 
динара, по тарифном броју 171в Закона о републичким административним 

таксама. Прималац: Република Србија,  број рачуна 840-742221843-57 по  

моделу 97 са позивом на број 30-055. 

6. Трошкови за ЦЕОП износ од 1.000,00 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 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  РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА 

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

 

 

 


