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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 пословног објекта – Сеоска кућа у Пепељевцу, на 

кат.парц.бр. 1206/2 КО Пепељевац, 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 пословног објекта – Сеоска кућа у 

Пепељевцу, категорије Б, класификациони број 122011, на кат. парцели бр. 1206/2 КО 

Пепељевац.  

Димензије објекта: Укупна НЕТО површина објекта – 299,50 m2, укупна БРУТО изграђена 

површина објекта – 368,74m2, спратност објекта П+1. 

 

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 Просторног плана општине Лајковац – усаглашавање са одредбама закона о 

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

 

ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ: Изградња пословног објекта – Сеоска кућа у Пепељевцу 

предвиђена је на кат. парц. бр. 1206/2 КО Пепељевац, која је у обухвату Плана измена и допуна 

Просторног плана општине Лајковац – усаглашавање са одредбама закона о планирању и 
изградњи, у грађевинском подручју, површине и објекти јавне намене, намена спорт, 

рекреација и зеленило. Кат. парцела 1206/2 КО Пепељевац уписана је у лист непокретности 699 

КО Пепељевац, као пољопривредно земљиште у јавној својини Општине Лајковац и обимом 

удела 1/1, укупне површине 68.92ха.   

  



Подаци о приступним саобраћајницама: Приступ кат. парцели 1206/2 К.О. Пепељевац 

се остварује преко парцеле бр. 2180 К.О. Пепељевац у складу са фактичким стањем на терену. 

УРБАНИСТИЧКИ УСЛОВИ: 

Правила уређења за површине и објекте јавне намене 

Општи услови за изградњу објеката јавне намене: 

 поштовање локација свих планираних садржаја јавне намене; 

 јавни објекти својом архитектуром и обликовањем представљају репере у простору 

и дају препознатљив печат насељу; 

 поред физичких структура у формирању просторно - функционалних целина важну 
улогу треба да имају и отворени простори и паркови; 

 обезбедити приступ лицима са посебним потребама на коту приземља спољњим 
или унутрашњим рампама, минималне ширине 90 cm. 

Величина објекта мора бити у складу са важећим прописима и нормативима за 

одговарајуће јавне делатности, која ће се обављати у објекту. 

Спратност и тип објеката зависи од његове функције и мора бити прилагођен условима 

локације (спратности до П+2 зависно од функције). 

Комплекс мора бити уређен тако да буде у складу са функцијом објекта и прилагођен 

условима локације и окружењем. 

Обзиром на садашњи број корисника план не предвиђа значајно повећање јавних објеката, 

међутим уколико се јави потреба за неким видом доградње или евентуалне изградње новог 

објекта на парцели важе следећа правила грађења: 

 Могуће пратеће намене у оквиру парцеле су друге јавне површине и јавни објекти, 
зеленило, спортско-рекреативни садржаји мањег обима (терени за мали фудбал, 

кошарку, одбојку и сл.), комерцијални садржаји (али само као пратеће намене 

основној намени), 

 Намена објеката чија је градња забрањена у оквиру комплекса је изградња било 

каквих објеката (објеката мешовитог пословања и привређивања), који би могли да 

угрозе животну средину и основну намену (процена ризика) 

 Забрањено је обављање делатности у објектима које вибрацијама, буком, гасовима, 
мирисима, отпадним водама и другим штетним дејствима могу да угрозе околину 

и не представљају намену компатибилну основној намени. 

 Грађевинска линија: по правилу се поставља на 3-5 метара у односу на регулациону 
линију. 

 Најмања удаљеност објекта од границе суседне парцеле износи 3,5 m. 

 Најмања међусобна удаљеност објеката у оквиру парцеле износи минимално 
половину висине вишег објекта. 

 Врста објеката обзиром на начин изградње, претежно је слободностојећи (објекат 
не додирује ни једну линију грађевинске парцеле). 

Услови за изградњу других објеката на парцели:  

Дозвољена је изградња више објеката у склопу планираног комплекса. 

Дозвољена је изградња помоћних објеката у склопу планираног комплекса, али 

искључиво у складу са планираном наменом. 

 



Архитектура и обликовање: 

Савремено архитектонско решење које треба да је у складу са његовом функцијом и 

непосредним окружењем, али уједно да задовољава све потребне нормативе датих у правилима 

уређења. 

Стандарди приступачности: 

У процесу пројектовања придржавати се Правилника о условима за планирање и 

пројектовање објеката у вези са несметаним кретањем деце, старих, хендикепираних и 

инвалидних лица. 

Пословање као део других намена 

Пословни објекат се може градити као појединачни и главни (посебан или у оквиру 

становања) објекат на грађевинској парцели, уз поштовање свих параметара који важе за 

изградњу стамбених објеката. 

Пословни простор се може организовати у саставу стамбеног објекта или као посебан 

објекат уколико то организација парцеле дозвољава. Могућа је изградња и искључиво пословног 

објекта на парцели од минимално 600 m2. 

 

ВЕЛИЧИНА ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ 

 

Минимална површина парцеле за изградњу објеката: 

 појединачне пословне објекте у оквиру стамбене зоне (ван радне зоне) минимално: 
o пословање и услуга .................600m², 

o мешовито пословање .................800m², 

 спортских објеката: 

o игралишта са пратећим објектом (свлачионице, мокри чвор, 

администрација) – слободностојећи објекат ........................... 800,0 m2 

 

ШИРИНА ФРОНТА ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ  

 Најмања ширина фронта грађевинске парцеле у зависности од намене простора: 

 за објекте спорта (игралишта са пратећим објектом): 

o минимално за слободностојећи објекат ............................12,0m 

 за појединачне пословне објекте (ван радне зоне) минимално: 

o за објекте пословања и услуга .......................................16 m 

o за слободностојеће објекте мешовитог пословања.......18m 

На парцели чија је ширина фронта мања од најмање утврђене, може се дозволити изградња 

објекта са параметрима за 30% умањеним од предвиђених за одређену намену.  

Код примене минималних ширина парцела за слободностојеће и објекте у прекинутом 

низу, водити рачуна о оријентацији објеката и осунчаности. 

ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКТА НА ПАРЦЕЛИ 

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

Дозвољени су и подтипови као што су двојни објекти, атријумски и полуатријумски објекти. 

У насељима руралног типа, објекти су најчешће слободностојећи, ређе у прекинутом низу, 

а изузетно у непрекинутом низу. Низ, прекинути и непрекинути се може јавити у централним 

деловима насеља. 



Положај објекта се утврђује према: преовлађујућем начину постављања објекта у 

окружењу, облику и величини парцеле, конфигурацији терена, постојећим објектима на парцели 

и на суседним парцелама и сл. 

Објекти у низу се постављају обавезно када је парцела са ширином фронта према јавној 

саобраћајној површини мања од 8 m; 

Објекти у прекинутом низу се постављају обавезно када је парцела са ширином фронта 

према јавној саобраћајној површини мања од 10 m; 

Атријумски објекти су основног типа објекти у низу. Минимална ширина парцеле је 12 m; 

Полуатријумски објекти се по правилу постављају када су парцеле уске и дубоке. 

Минимална ширина парцеле је 10 m. 

ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКТА У ОДНОСУ НА РЕГУЛАЦИЈУ 

За делове насеља у оквиру грађевинског подручја насеља, минимално одстојање 

грађевинске од регулационе линије износи 5,0 m. Дозвољено је одступање од овог правила: 

 за изградњу новог објекта у изграђеном ткиву одређује се грађевинска линија као 
преовлађујућа постојећа грађевинска линија суседних објеката; 

 на изграђеној парцели, за доградњу постојећег објекта или изградњу другог 
објекта, задржава се постојећа грађевинска линија; 

 у случају када услови терена или локације захтевају (заклањање визура, заштита и 

очување вегетације, нагиби терена, осунчаност). 

НАЈВЕЋИ ДОЗВОЉЕНИ ИНДЕКСИ ЗАУЗЕТОСТИ 

Максимални индекс заузетости 

 Пословање: 
o мешовите намене до 50% 

o туристички и спортски садржаји до 40% 

o производно-комерцијалне делатности до 60%  

НАЈВЕЋА ДОЗВОЉЕНА СПРАТНОСТ И ВИСИНА ОБЈЕКАТА  

Прописује се максимална спратност/висина венца објеката: 

 спорта је П+1, висина у зависности од висине спортске хале, за делове без спортске 
хале мах h=9 m 

Максимална висина надзитка за етаже у поткровљу износи 1,60 m. 

Не дозвољава се изградња две етаже поткровља. 

Објекти могу имати подрумске или сутеренске просторије ако не постоје сметње 

геотехничке и хидротехничке природе. 

Спратност објеката пословања, производње, комерцијалних делатности и слично зависи 

од технолошког процеса који се у њима обавља. 

У зависности од намене објеката произилази спратност објеката, тако да су: 

 објекти у оквиру појединачних парцела (ван радне зоне): 
o пословање (услуге): максимално П+1+Пк (као и за становање) и 

максимално П+3 за зону центра; 

o Мешовито пословање и „мања производња“: максимално П+1+Пк. 

Спратна висина објеката:  

 Чиста спратна висина пословног објекта је: мин. 3,5 m. мах.4,5 m.  



НАЈМАЊА ДОЗВОЉЕНА МЕЂУСОБНА УДАЉЕНОСТ ОБЈЕКАТА И УДАЉЕНОСТ 

ОБЈЕКАТА ОД ГРАНИЦЕ ПАРЦЕЛЕ 

Међусобна удаљеност пословног објекта од објеката друге намене 

 Минимална удаљеност пословног дела објекта или пословног објекта од објекта 
друге намене је 6,0 m. 

Растојање од границе парцеле 

Најмање дозвољено растојање основног габарита (без испада) објекта и линије суседне 

грађевинске парцеле је за: 

 пословне објекте 5,0 m, од свих суседних граница парцеле остале намене, 

Минимална површина која на парцели мора остати неизграђена објектима чија површина 

улази у обрачун параметара, односно уређена и озелењена, је за: 

o Пословање: 

 мешовите намене .................................................. до 30% 

 туристички и спортски садржаји ........................ до 35% 

 производно-комерцијалне делатности ................. до 30% 

Положај појединих грађевинских елемената и начин ограђивања парцеле 

Испади на објекту не могу прелазити грађевинску линију више од 1,60 m, односно 

регулациону линију више од 1,20 m и то на делу објекта вишем од 3,00 m. Хоризонтална 

пројекција испада поставља се у односу на грађевинску, односно регулациону линију.  

Грађевински елементи на нивоу приземља могу прећи грађевинску, односно 

регулациону линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције 

испада), и то:  

 излози локала - 0,30 m, по целој висини, кад најмања ширина тротоара износи 3,00 

m, а испод те ширине тротоара није дозвољена изградња испада излога локала у 

приземљу;  

 излози локала - 0,90 m по целој висини у пешачким зонама;  

 транспарентне браварске конзолне надстрешнице у зони приземне етаже - 2,00 m 
по целој ширини објекта са висином изнад 3,00 m;  

 платнене надстрешнице са масивном браварском конструкцијом - 1,00 m од спољне 
ивице тротоара на висини изнад 3,00 m, а у пешачким зонама према конкретним 

условима локације;  

 конзолне рекламе - 1,20 m на висини изнад 3,00 m. 

Грађевински елементи (еркери, доксати, балкони, улазне надстрешнице са и без стубова, 

надстрешнице и сл.) на нивоу првог спрата могу да пређу грађевинску, односно регулациону 

линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада), и то: 

 на делу објекта према предњем дворишту - 1,20 m, али укупна површина 
грађевинских елемената не може прећи 50% уличне фасаде изнад приземља;  

 на делу објекта према бочном дворишту претежно северне оријентације (најмањег 
растојања од 1,50 m) - 0,60 m, али укупна површина грађевинских елемената не 

може прећи 30% бочне фасаде изнад приземља;  

 на делу објекта према бочном дворишту претежно јужне оријентације (најмањег 

растојања од 2,50 m) - 0,90 m, али укупна површина грађевинских елемената не 

може прећи 30% бочне фасаде изнад приземља;  



 на делу објекта према задњем дворишту (најмањег растојања од стражње линије 
суседне грађевинске парцеле од 5,00 m) - 1,20 m, али укупна површина 

грађевинских елемената не може прећи 30% стражње фасаде изнад приземља.  

Грађевински елементи испод коте тротоара - подрумске етаже - могу прећи грађевинску, 

односно регулациону линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне 

пројекције испада), и то:  

 стопе темеља и подрумски зидови - 0,15 m до дубине од 2,60 m испод површине 
тротоара, а испод те дубине - 0,50 m;  

 шахтови подрумских просторија до нивоа коте тротоара - 1,00 m.  

 Стопе темеља не могу прелазити границу суседне парцеле, осим уз сагласност 
власника или корисника парцеле.  

Отворене спољне степенице могу се постављати на објекат (предњи део) ако је 

грађевинска линија 3,00 m увучена у односу на регулациону линију и ако савлађују висину до 

0,90 m. Степенице које савлађују висину преко 0,90 m улазе у габарит објекта. Степенице које се 

постављају на бочни или задњи део објекта не могу ометати пролаз и друге функције дворишта.  

Грађевинске парцеле могу се ограђивати зиданом оградом до висине од 0,90 m 

(рачунајући од коте тротоара) или транспарентном оградом до висине од 1,40 m.  

Парцеле чија је кота нивелете виша од 0,90 m од суседне, могу се ограђивати 

транспарентном оградом до висине од 1,40 m која се може постављати на подзид чију висину 

одређује надлежни општински орган.  

Зидане и друге врсте ограда постављају се на регулациону линију тако да ограда, стубови 

ограде и капије буду на грађевинској парцели која се ограђује.  

Зидана непрозирна ограда између парцела подиже се до висине 1,40 m уз сагласност 

суседа, тако да стубови ограде буду на земљишту власника ограде.  

Суседне грађевинске парцеле могу се ограђивати живом зеленом оградом која се сади у 

осовини границе грађевинске парцеле или транспарентном оградом до висине од 1,40 m, која се 

поставља према катастарском плану и операту, тако да стубови ограде буду на земљишту 

власника ограде.  

Врата и капије на уличној огради не могу се отварати ван регулационе линије.  

Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простора за паркирање возила 

 Излаз на јавну саобраћајницу 

Грађевинска парцела мора имати трајно обезбеђен приступ на јавну саобраћајницу.  

Ако се грађевинска парцела не ослања директно на јавну саобраћајницу, њена веза са 

јавном саобраћајницом се остварује индиректним путем преко приступних путева, површина 

које нису јавне. Ширина приступног пута зависи од намене коју опслужује и од броја корисника 

који га користи: 

 производно-пословни објекат остварује везу са јавном саобраћајницом приступним 
путем ширине 5,5 m; 

Ако се приступни пут користи за једну грађевинску парцелу, може се формирати и у 

оквиру те парцеле, а ако се користи за повезивање две или више грађевинских парцела са јавном 

саобраћајницом, приступни пут се обавезно планира са окретницом и формира се као посебна 

грађевинска парцела. 

 Паркирање и гаражирање возила 

Паркирање и гаражирање возила је обавезно у оквиру сопствене грађевинске парцеле. 



Број потребних паркинг места се одређује на основу намене и врсте делатности, и то по 

једно паркинг или гаражно место на следећи начин: 

 банка, здравствена, пословна, образовна или административна установа- 1пм на 70 
m² корисног простора; 

 угоститељски објекат – 1пм на користан простор за 8 столица, 

Возила могу бити паркирана или гаражирана у објекту или на парцели. 

Приступ парцели мора бити обезбеђен пролазом минималне ширине 2,5m, а уколико је 

прилазни пут дужи од 20m онда он мора бити минималне ширине од 5,0 m и мора се завршити 

окретницом. 

Посебни услови приступачности објеката и површина јавне намене особама са 

посебним потребама 

У складу са правилником 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 јесу: болнице, домови здравља, 

школе, домови за старе, рехабилитациони центри, спортски и рекреативни објекти, банке, поште, 

пословни објекти, саобраћајни терминали, објекти за потребе државних органа.  

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% (изузетно 8.3%).  

Ради несметаног кретања особа у инвалидским колицима ширина тротоара и пешачких 

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

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

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

док се постојеће 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 250 

cm 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 могу се користити закошени ивичњаци, ширине 45cm са максималним 

нагибом закошеног дела од 20 %.  

Најмања ширина места за паркирање возила са посебним потребама у простору износи 

350 cm. Паркинг површине које се предвиђају за потребе паркирања ових лица су: 

 За јавне гараже, јавна паркиралишта, паркиралишта уз објекте за јавно коришћење и 
веће стамбене зграде, најмање 5% од укупног броја места за паркирање. 

 На паркиралиштима са мање од 20 паркинг места који се налазе уз апотеку, пошту, 

вртић, амбуланту, продавницу прехрамбених производа, најмање једно место за 

паркирање. 

 На паркиралиштима уз бензинске пумпе, ресторане и мотеле, уз државне путеве 5% 
од укупног броја места за паркирање, али не мање од једног места за паркирање. 

 За савладавање висинских разлика до 76cm између две пешачке површине и на прилазу 

до објекта врши се применом рампи тако да: 



 да нагиб рампе није већи од 1:20, изузетно 1:12 

 најмања чиста ширина рампе за једносмерни пролаз треба да је 90 cm. 

 рампе треба да су заштићене ивичњацима висине 5cm, ширине 5-10 cm. 

 рампа треба да је чврста, равна и отпорна на клизање.  

Степенице и степеништа прилагођавају се коришћењу лица са посебним потребама у 

простору тако да : 

 најмања ширина степенишног крака треба да буде 120 cm 

 најмања ширина газишта 30cm, а највећа дозвољена висина степеника је 15 cm. 

 чела степеника у односу на површину газишта требало би да буду благо закошена, без 
избочења и затворена. 

 површина чела степеника треба да је у контрастној боји у односу на газишта 

 између одморишта и степеника у дну и врху степеника постоји контраст у бојама 

 приступ степеништу, заштитне ограде са рукохватима и површинска обрада 

степеника треба да испоштују услове који омогућавају безбедно кретање особама са 

посебним потребама.  

Савладавање висинских препрека од и преко 90 cm, када не постоји могућност 

савладавања ове висине рампама, степеницама врши се покретним рампама.  

Стамбене зграде и објекти за јавно коришћење треба да задовоље све услове како би их 

користила лица са посебним потребама. 

Знакови за орјентацију треба да су читљиви, видљиви и препознатљиви. Ти знакови су: 

 знакови за орјентацију (скице, планови, макете); 

 путокази; 

 функционални знакови којима се дају обавештења о намени простора (гараже, 

лифтови, санитарне просторије).  

Знакови се на зидовима постављају на висини од 140 cm-160 cm изнад нивоа пода или тла, 

или ако то није могуће на висини која је погодна за читање. Висина слова на знаковима не сме 

бити мања од 1,5 cm за унутрашњу, односно 10 cm за спољашњу употребу.  

Препознавање врата, степеница, лифтова, рампи лифтова, опреме за противпожарну 

заштиту, опреме за спашавање и путева за евакуацију врши се употребом контрастних боја 

одговарајућим осветљењем и обрадом зидова и подова. Ради побољшања пријема звука за особе 

које користе слушне апарате, у јавним просторијама се могу поставити индукционе петље, 

бежични инфрацрвени системи или друга техничка средства за појачање звука. 

Урбанистичке мере за заштиту од земљотреса  

Ризик од повредљивости при сеизмичким разарањима може се смањити примењујући 

одређене принципе планирања, организације и уређења простора.  

Превентивне мере заштите у смислу сеизмичности подразумевају:  

 поштовање степена сеизмичности од око 8º MСS приликом пројектовања, 
извођења или реконструкције објеката, или оног степена сеизмичности за који се 

посебним сеизмичким истраживањима утврди да је меродаван за планско подручје,  

 поштовање регулације саобраћајница и међусобне удаљености објеката,  

 обезбеђење оних грађевина чија је функција нарочито важна у периоду после 
евентуалне катастрофе.  



Препоручује се да се код пројектовања и изградње свих категорија објеката високоградње 

стриктно треба придржавати одредби „Правилника о техничким нормативима за изградњу 

објеката високоградње у сеизмичким подручјима („Сл. лист СФРЈ“, бр. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 

и 52/90). Поред тога, на свим теренима са смањеном стабилношћу обавезно се спроводе посебна 

инжењерско - геолошка, сеизмичка и геофизичка испитивања терена на којима ће се градити 

поједини објекти. 

МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ 

Унапређење енергетске ефикасности јесте смањење потрошње свих врста енергије, 

уштеда енергије и обезбеђење одрживе градње применом техничких мера, стандарда и услова 

планирања, пројектовања, изградње и употребе објеката. 

Предлог мера за унапређење енергетске ефикасности изградње објеката обухвата: 

 прелазак на грејања енергијом из обновљивих извора енергије; 

 замена класичних сијалица у домаћинствима и пословним објектима штедљивим 
расветним телима; 

 доношење нових прописа о спољним пројектним температурама; 

 доследна примена СРПС У Ј5.600 и других релевантних стандарда; 

 прелазак са паушалног на обрачун за грејање ТПВ према мерењу потрошње 
топлотне енергије; 

 оснивање подстицајних фондова за побољшање топлотне заштите стамбених и 
нестамбених зграда; 

 замена прозора прозорима са термичким стаклима и савременијом технологијом 

заптивања; 

 побољшање изолације зидова објеката избором савремених материјала са већим 
коефицијентом заштите или додатним спољним или унутрашњим облагањем 

зидова; 

 увођење обавезног прибављања сертификата енергетске ефикасности за зграде и 

 свих других мера које доприносе повећању енергетске ефикасности објеката. 

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 69/2012 и 44/2018 – др. 

закон) 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-09.13-52701-UPP-19 од 25.02.2019. године 

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

дистрибутивни систем електричне енергије број 8I.1.0.0-D-09.13-52701-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 38058/2-2019 од 23.01.2019. године 

3. Услови ЈП „Градска чистоћа“ Лајковац број 445 од 28.01.2019. године 



4. Споразум са ЈП „Градска чистоћа“ Лајковац број 1004 од 06.03.2017. године 

5. Услови МУП, Сектора за ванредне ситуације, Одељења за ванредне ситуације у 

Ваљеву, Одсека за превентивну заштиту број 09/10/2 број 217-947/19 од 28.01.2019. 

године. 

6. Услови Одељења за санитарну инспекцију, Одсек за санитарни надзор Ваљево бр. 530-

53-58/2019-10 од 23.01.2019. године 

 

Посебни услови: 

Увидом у лист непокретности бр. 699 КО Пепељевац, кат. парцела бр. 1206/2 КО 

Пепељевац се води као пољопривредно земљиште, њива 2. и 4. 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 и 80/2017) 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 „BGArh“д.о.о., Станоја Главаша 6, Београд. Одговорно лице 

пројектанта је Зорана Филиповић, Директор. Главни пројектант је Данило Фурунџић, 

дипл.инж.арх. (лиценца број: 300 F323 07), Одговорни пројектант  пројекта архитектуре Данило 

Фурунџић, дипл.инж.арх. (лиценца број: 300 F323 07). 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 1000083056 – износ 16.772,40 дин, на 

жиро рачун број 160-44212-39, позив на број 97-211000083056 

2. Трошкови за издавање техничких услова од ЈП „Градска чистоћа“ Лајковац, рачун број 9-

17/19 – износ 8.911,48 динара, на текући рачун 160-180602-15 Банка Интеса 

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 и 145/2014), као и основ за подношења 

захтева за издавање грађевинске дозволе. 

 

Локацијски услови важе две године од дана издавања или до истека важења грађевинске 

дозволе издате у складу са овим условима, за катастарску парцелу за коју је поднет захтев. 

 

  



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 

                                                                                           

 


