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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 КАНАЛИЗАЦИЈЕ 

НАСЕЉА ТРЕБЕЖ И ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА – 

ППОВ ТРЕБЕЖ У ЛАЈКОВЦУ, на кат. парц. бр. 1187, 575, 8739/1, 683, 689, 1075, 1074, 

1117, 1082, 1083, 1080, 1079, 1066, 1065, 1064 и 1063 све КО Јабучје, а на основу члана 

53а. 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 7., става 2. Уредбе о 

локацијским условима („Сл. гласник РС“, број 35/2015, 114/2015 и 117/2017) 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) и на основу Просторног плана подручја експлоатације колубарског лигнитског 

басена („Сл. Гласник РС“, број 107/2017) издаје:  

  

                                               ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ  

                                                                                         

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

07353154, ПИБ: 101343119 за изградњу ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ НАСЕЉА 

ТРЕБЕЖ И ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА – ППОВ 

ТРЕБЕЖ У ЛАЈКОВЦУ, на кат. парц. бр. 1187, 575, 8739/1, 683, 689, 1075, 1074, 1117, 

1082, 1083, 1080, 1079, 1066, 1065, 1064 и 1063 све КО Јабучје.  

 

Ово одељење је поступило у складу са чланом 7.-10. Правилника о поступку 

спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, број 

113/2015, 96/2016 и 120/2017) у циљу провере испуњености формалних услова и том 

приликом је констатовало да је инвеститор предао следећу документацију: 

- Идејно решење; 

- Доказ о уплати накнаде за вођење централне евиденције за издавање 

локацијских услова; 

- Пуномоћје; 

- Хидролошку студију реке Колубаре. 

 

 

ЗАБРАНЕ И ОГРАНИЧЕЊА САДРЖАНИ У ПЛАНСКОМ ДОКУМЕНТУ  

 

Посматрано подручје које је обухваћено идејним решењем налази се у обухвату 

Плана Измена и допуна Просторног плана општине Лајковац – усаглашавање са 

одредбама закона о планирању и изградњи („Сл. гласник општине Лајковац“, број 

15/2018) у оквиру границе експлоатационог подручја површинског копа „Тамнава – 



Западно поље“ и Просторног плана подручја експлоатације колубарског лигнитског 

басена („Сл. Гласник РС“, број 107/2017).  

Увидом у Идејно решење и Планску документацију утврђено је да је Планом 

Измена и допуна Просторног плана општине Лајковац – усаглашавање са одредбама 

закона о планирању и изградњи и Просторним планом подручја експлоатације 

колубарског лигнитског басена планирано измештање речног корита које обухвата и 

делове кат. парцела 575, 683, 1064 и 1063 све КО Јабучје, преко којих је идејним решењем 

предвиђана изградња фекалне канализације, тако да није могуће дати услове за изградњу 

у складу са поднетим захтевом јер Идејно решење није у складу са планском 

документацијом. У графичком прилогу приказана је траса Планираног речног корита 

планирана Планом Измена и допуна Просторног плана општине Лајковац – 

усаглашавање са одредбама закона о планирању и изградњи. 

  

На основу ових локацијских услова Инвеститор не може да поднесе захтев за 

издавање грађевинске дозволе.  

  

На локацијске услове може се изјавити приговор Општинском већу у року од три 

дана од њиховог достављања, а преко овог органа са таксом од 368,64 дин. адм.таксе.  

  

Локацијске услове доставити:  

-подносиоцу захтева  

-надлежној служби ради објављивања на интернет  

-архива  
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