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  РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

  ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ 

  ОПШТИНСКА УПРАВА  

  Одељење за урбанистичке послове и 

  просторно планирање 

  Број: ROP-LAJ-9123-LOC-1/2019 

  Датум: 16.05.2019. године 

  Л А Ј К О В А Ц 

  

Одељење за урбанистичке послове и просторно планирање, Општинске управе 

општине Лајковац, поступајући по захтеву  инвеститора „VIP Mobile d.o.o”., улица 

Милутина Миланковића 1ж, Нови Београд, Град Београд, МБ 20220023, преко 

пуномоћника „Šumadija Intelnet.d.o.o“., улица Душана Радовића 11г, Звездара, Град 

Београд, кога заступа Драган Маринковић, улица Душана Радовића 11г, Звездара, Град 

Београд, за издавање локацијских услова за  изградњу радио базне станице „ВА1299_01 

VA_Руклада“, на катастарској пaрцели број 380/1 KO Непричава, на основу члана 53а, 

55, 56 и 57. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр.72/09, 81/09, 64/10, 

24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18 и 31/19), члана 4. Одлуке о другим 

изменама и допунама одлуке о општинској управи општине Лајковац („Службени 

гласник општине Лајковац“, бр. 11/2016), члана 12. Правилника о поступку спровођења 

обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, број 113/2015, 96/2016 и 

120/2017), Уредбе о локацијским условима (“Сл.гласник РС”, бр.35/2015, 114/2015 и 

117/2017) и плана Измена и допуна Просторног плана општине Лајковац – усаглашавање 

са одредбама Закона о планирању и изградњи („Службени гласник општине Лајковац“, 

бр. 15/2018), a по овлашћењу број: 031-9/IV-19 од 15.05.2019.године, издаје: 

 

 

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 

 

 

на катастарској парцели број 380/1 КО Непричава, насеље Непричава, општина 

Лајковац, за изградњу радио базне станице „ВА1299_01 VA_Ruklada, категорије Г, 

класификациони број 221 300, на армирано - бетонској плочи димензија 7.0 х7.0м, 

укупна БРГП  - 100,0 м² 

 

 

ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ 

Правни основ 

Локацијски услови се издају на основу: 
▪ члана 53а, 55, 56 и 57. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр.72/09, 

81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18 и 31/19); 
▪ члана 4. Одлуке о другим изменама и допунама одлуке о општинској управи општине 

Лајковац („Службени гласник општине Лајковац“, бр. 11/2016); 

▪ члана 12. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским 
путем („Сл. гласник РС“, број 113/2015, 96/2016 и 120/2017); 

▪ Уредбе о локацијским условима (“Сл.гласник РС”, бр.35/2015, 114/2015 и 117/2017). 

Плански основ 

Локацијски услови се издају на основу плана: 
▪ Измена и допуна Просторног плана општине Лајковац – усаглашавање са одредбама 

Закона о планирању и изградњи („Службени гласник општине Лајковац“, бр. 15/2018), 

Карта грађевинског подручја за насеље Непричава. 
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ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ  

 

Предметна катастарска парцела 380/1 КО Непричава налази се у границама плана 

Измена и допуна Просторног плана општине Лајковац – усаглашавање са одредбама 

Закона о планирању и изградњи („Службени гласник општине Лајковац“, бр. 15/2018), 

на земљишту намењеном за развој пољопривреде, изван грађевинског подручја. 

Парцела је неизграђена, у приватној својини Милошевић Александра из 

Непричаве, укњижена у лист непокретности број 236 КО Непричава. Површина 

катастарске парцеле је 0.96.79ха, начин коришћења и катастарска класа- њива 4. класе, 

врста земљишта-пољопривредно земљиште. 

Локација за изградњу радио базне станице „ВА1299_01 VA_Ruklada, се налази на 

делу катастарске парцеле број 380/1, КО Непричава, у њеном северном делу, односно у 

делу плаца закуподавца. Предвиђена је изградња радио базне станице „ВА1299_01 

VA_Ruklada мобилног оператера » VIP Mobile d.o.o «, квадратног облика димензија 7.0 

х 7.0м у делу закупљене површине димензија 10.0 х10.0м, за инсталацију антенског 

система, односно  постављање решеткастог стуба типа ТС39 – 26мс, висине 39м. 

 

Подаци о приступним саобраћајницама 

Приступ кат. парцели број 380/1 КО Непричава је предвиђен са северне стране 

са макадамског некатегорисаног пута, кат. парцела 188/2 КО Непричава у јавној својини 

општине Лајковац. 

 
 

Слика 1. 
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УРБАНИСТИЧКИ УСЛОВИ 

 

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА 

 

За изградњу антенских стубова не формира се грађевинска парцела. 

Као доказ о решеним имовинско-правним односима за изградњу линијских 

инфраструктурних објеката, односно антенских стубова и сл. поред непотпуне или 

потпуне експропријације, признају се и уговори о установљавању права службености 

закључени са власницима катастарских парцела или сагласност власника парцеле, тако 

да се за локације-парцеле овако одређеног послужног добра не формира грађевинска 

парцела, (члан 69.став 2. Закона о планирању и изградњи). 

 

Положај објекта на парцели 

Локација за изградњу радио базне станице „ВА1299_01 VA_Ruklada, се налази 

на делу катастарске парцеле број 380/1, КО Непричава, у њеном северном делу. 
 

 
 

Тип објекта: слободностојећи објекат  

  

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОЛОЖАЈУ АНТЕНСКОГ СТУБА 

Географска ширина (ГПС) 44°22'46.00"Н 

Географска дужина (ГПС) 20° 6'43.32"Е 

Надморска висина 149м 

Спољашња пројектна температура за зимски период  

(према СРПС У.Ј5.600/1988) - 18 Ц 

Максимални интезитет очекиваних земљотреса за повратни период од 500 година  

(према Правилнику о тех. Нормативима за изградњу објеката високоградње у  

сеизмичким подручјима, СЛ СФРЈ 21/88 са допунама) МКС 

 

На предвиђеној локацији потребно је израдити армирано-бетонску плочу, 

дебљине 10цм (од површине која се бетонира потребно је одузети део који ће заузети 

темељи ограде и надземни део темеља стуба). 
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За инсталацију антенског система предвиђено је постављање решеткастог стуба 

типа ТС39 – 26мс, висине 39м. 

На локацији је планирано постављање кабинета ЗТЕ (Х=2м) за напајање и 

батеријски backup, NOKIA модули (Air scale+FSME) и ППО орман. Кабинети ће се 

поставити на челичној платформи дужине 3.0м у подножју стуба. 

Антенски систем чине 3 панел антене: типа К80010966 и једна линк антена Ø0.6м. 

Висине база панел антена су 36.50м од тла, а висина осе линк антене је +34.0м. Панел 

антене ће се монтирати на појасне штапове стуба преко 3 рамовска Х носача. Линк 

антена ће се монтирати на засебан носач. Осим наведених антена, предвиĎена је и 

монтажа 4 NOKIA RF модула, директно на појасне штапове иза панел антена. 

Напојни кабл се од кућишта до ППО ормана води у цеви поџемно. Око локације, 

се израђује ограда висине 1.90м. У склопу ограде поред улазне капије, налази се бетонско 

кућиште за смештај електроормана. 

 

Обавеза носиоца пројекта је да базну станицу и антенски систем пројектује и 

постави у складу са важећим нормама и стандардима за ту врсту објеката. 

 

Постављање антенског стуба врши се на основу идејног пројекта и монтира у 

деловима, фабричким елементима, на припремљеном бетонском постољу у складу са 

прописима заштите на раду. 

 

За потребе уочавања стуба дању и ноћу и у условима смањене видљивости 

предвиђено је обележавање антенског стуба у складу са одредбама Закона о ваздушном 

саобраћају („Сл.гл.РС“,бр.73/2019,57/11 и 93/12) и условима Директората цивилног 

ваздухопловства РС. 

 

УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ НА КОМУНАЛНУ, 

САОБРАЋАЈНУ И ДРУГУ ИНФРАСТРУКТУРУ 

 

Приступ локацији је предвиђен са северне стране са макадамског 

некатегорисаног пута, кат. парцела 188/2 КО Непричава у јавној својини општине 

Лајковац. 

Приликом пројектовања поштовати прописе и нормативе и обавезно узети у 
обзир инфраструктурне мреже које постоје на датој траси у складу са издатим условима 
које чине саставни део локацијских услова, и то: 

 
1. Услови за пројектовање и прикључење на електроенергетску мрежу, „ЕПС 

Дистрибуција“ д.о.о. Београд , Огранак Електродистрибуција Лазаревац, Јанка 

Стајчића 2 11 500 Лазаревац, број 8l. 1.0.0-D-09.13-133611-UPP-19 од 

22.04.2019.године. Место везивања прикључка на систем: Постојећи армирано-бетонски 

стуб 9/250 нисконапонске мреже, из ТС 10/0,42 „Телеком“ – Непричава шифра 321418. 

Опис прикључка до мерног места: Каблом ХОО-А 4х16мм2 

2. Услови- обавештење Министарства одбране РС, Сектор за материјалне ресурсе, 

Управа за инфраструктуру, број 7997-4 од 30.04.2019.године да нема посебних услова и 

захтева за прилагођавање потребама одбране земље, за потребе израде техничке 

документације . 

3. Решење Директората цивилног ваздухопловства РС, Београд, број 4/3-09-0087/2019-

0002 од 30.04.2019.године, којим се даје сагласност на локацију за изградњу предметног 

објекта, са становишта безбедности ваздушног саобраћаја за потребе израде техничке 

документације уз услове садржане у Решењу које је потребно испунити.  

4. Услови у погледу мера заштите од пожара и експлозија, МУП, Сектора за ванредне 
ситуације, Одељење за ванредне ситуације, Одсек за превентивну заштиту,  број 09.9.1 
број 217-6402/19 од 25.04.2019. године.  
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УРБАНИСТЧКЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ 

 

Мере заштите од потреса: Ради заштите од потреса објекти морају бити 

реализовани и категорисани према Правилнику о техничким нормативима за изградњу 

објекта високоградње у сеизмичким подручјима. (’’Сл.лист СФРЈ’’ бр.31/81, 49/82, 

29/83, 21/88 и 52/90). 

Остали услови : У складу са Уредбом о утврђивању листе пројеката за које је 

обавезна процена утицаја и листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на 

животну средину („Сл.гл.РС бр 114/08) и ефективне израчене снаге, надлежни орган 

одлучиће о потреби израде процене утицаја на животну средину. 

 

Громобранске инсталације извести у складу са Законом и прописима за ову врсту 

објекта. 

Нису предвиђене фазе у реализацији пројекта. 

 

Власник катастарске парцеле дужан је да плати накнаду за промену намене 

земљишта из пољопривредног земљишта у грађевинско земљиште пре издавања 

грађевинске дозволе, у складу са Законом (члан 88.став 3 Закона о планирању и 

изградњи). 

Идејно решење за изградњу радио-базне станице БА1299_01 ВА_Руклада, за 

грађење / извођење радова, број техничке документације 02-04/19/IR,  чији пројектант је 

Шумадија Интелнет д.о.о. Београд, Душана Радовића 11г, одговорно лице пројектанта -

Драган Маринковић, број лиценце 310 G285 08, за део електроинсталација, напајања, 

уземљења и громобранске заштите, Немања Толимир, дипл.инж.ел лиценца број 350 

Ј076 10, је у складу са планом Измена и допуна Просторног плана општине 

Лајковац – усаглашавање са одредбама Закона о планирању и изградњи („Службени 

гласник општине Лајковац“, бр. 15/2018). 

Наведено идејно решење и услови за пројектовање и прикључење објекта издати 

од имаоца јавних овлашћења су саставни део ових локацијских услова. 

 

На основу урбанистичких услова датих у локацијским условима, инвеститор 

може приступити изради идејног пројекта у складу са чланом 118. Закона о планирању 

и изградњи („Сл. гласник РС“, бр.72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 

132/14, 145/14, 83/18 и 31/19),  и Правилником о садржини, начину и поступку израде и 

начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта 

(“Сл.гласник РС”,број: 23/2015, 77/2015,58/2016,96/2016 и 67/2017). 

 

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

грађевинске дозволе издате у складу са тим условима, за катастарску парцелу за коју је 

поднет захтев. На основу ових локацијских услова не може се приступити изградњи 

објекта. 

Издати локацијски услови престављају основ за подношење захтева за издавање 

решења којим се одобрава извођење радова, које издаје орган надлежан за издавање 

грађевинске дозволе, (члан 145. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, 

бр.72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18 и 31/19). 

Поступак за издавање решења којим се одобрава извођење радова, покреће се 

подношењем захтева надлежном органу кроз ЦИС. Решење којим се одобрава извођење 

радова издаје се на основу важећих локацијских услова. Уз захтев за издавање решења 

прилаже се: 

- Идејни пројекат, израђен у складу са правилником којим се уређује 

садржина техничке документације према категорији и класи објекта; 

- доказ о уплаћеној административној такси за подношење захтева и 

доношење решења о одобрењу за изградњу, републичке административне таксе и 

накнада за Централну евиденцију. 
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Стварни трошкови издавања локацијских услова: 
 
 
 

1. Републичка администртивна такса за захтев за издавање услова у погледу мера 
заштите од пожара и експлозија за изградњу објеката за које је прописана обавеза 

давања сагласности на техничку документацију од МУП, Сектора за ванредне 
ситуације, у износу од 16.570,00 дин, сходно тарифном броју 46а став 9 Закона о 
републичким административним таксама („Сл. гласник РС”, бр.   
43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 35/10, 50/11, 
70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15, 50/16, 61/17,3/18, 
50/18 и 95/18). 

 
2. Републичка административна такса за издавање локацијских услова: 3.640,00 

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. 

 
5. Републичка административна такса за захтев: 310,00 динара, по тарифном броју  

1 Закона о републичким административним таксама. Прималац: Република 
Србија, број рачуна 840-742221843-57 по моделу 97 са позивом на број 30-055. 

 
6. Висина накнаде  за ЦЕОП -износ од 2.000,00 динара. 

 

 

НАПОМЕНА: Издати локацијски услови представљају основ за израду идејног 

пројекта у складу са чланом 118. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, 

бр.72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18 и 31/19)  и 

Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле 

техничке документације према класи и намени објекта (“Сл.гласник РС”,број: 23/2015, 

77/2015,58/2016,96/2016 и 67/2017). 

 

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

грађевинске дозволе издате у складу са тим 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 
 

ГЛАВНИ УРБАНИСТА  

ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Јасна Мићић, дипл.инг.арх. 

 

 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ  

ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Живорад Бојичић, дипл.правник 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



7 

 

 

 




