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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ 

Општинска управа 

Одељење за урбанистичке послове 

и просторно планирање 

Број: ROP-LAJ-11097-LOC-3/2019 

Датум: 02.08.2019. године 

Л а ј к о в а ц 

 

 

Одељење за урбанистичке послове и просторно планирање, Општинске управе 

општине Лајковац, поступајући по захтеву  инвеститора Горана Радичевића ЈМБГ 

0205969710073, улица Колубарска 29 Вреоци, преко пуномоћника D.A. STUDIO, Дарко 

Ђорђевић, Симе Ровинског 14, Лазаревац МБ 61758127, кога заступа Дарко Ђорђевић,  

Симе Ровинског 14, Лазаревац, за издавање локацијских услова за  изградњу 

угоститељског објекта, спратности П+1, на катастарској парцели број 1623/4 КО 

Лајковац у Лајковцу, 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, 31/19 и 37/2019 – др. Закон), 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 генералне регулације за насељено место Лајковац ( „Службени гласник општине 

Лајковац“, број 5/2015 и 14/2018), a по овлашћењу број: 031-9/IV-19 од 

15.05.2019.године, издаје: 

 

 

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 

 

за изградњу новог објекта, угоститељског објекта, спратности П+1, категорије В, 

класификациони број објекта 121112, укупне БРГП 2033,1 м², на катастарској 

парцели број 1623/4 КО Лајковац у Лајковцу 

 

 

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, 31/19 и 37/2019 – др. закон 
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 генералне регулације за насељено место Лајковац ( „Службени гласник 

општине Лајковац“, број 5/2015 и 14/2018); 
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ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ  

 

Предметна локација за изградњу угоститељског објекта, спратности П+1, 

категорије В, класификациони број објекта 121112, укупне БРГП 2033,1 м², je  

катастарскa парцелa број 1623/4 КО Лајковац у Лајковцу 

Увидом у копију плана број 952-5-005/2019-30 од 10.07.2019.године, 

констатовано је да катастарска парцела број 1623/4 КО Лајковац није изграђена. 

Увидом у лист непокретности број 2000 КО Лајковац од 10.07.2019.године, 

предметна катастарска парцела 1623/4 КО Лајковац је пољопривредно земљиште, начин 

коришћења и катастарска класа – остало вештачки створено неплодно земљиште – 

укупне површине 0.63.95ха, у приватној својини Радичевић Горана из Вреоца, са обимом 

удела 1/1. Такође, кат. парцела 1623/4 КО Лајковац је подељена на целину 1 (површине 

0.24.86ха) и целину 2 (површине 0.39.09 ха). 

 

 
Слика 1. Копија плана бр. 952-5-005/2019-30 од 10.07.2019.године,  

Служба за катастар непокретности Лајковац 

 

Подаци о приступним саобраћајницама 

Предметна катастарска парцела број 1623/4 КО Лајковац има приступ са 

североисточне стране са новопланиране  саобраћајнице, кат. парцела број 1617/2 КО 

Лајковац, у приватној својини Радичевић Горана – предметног инвеститора. 
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У складу са чланом 135. став 11.  Закона о планирању и изградњи „ако је захтевом 
за издавање грађевинске дозволе предвиђено прикључење објекта на комуналну или 

другу инфраструктуру, која у тренутку издавања локацијских услова није изведена, што 

је утврђено локацијским условима, уз захтев за издавање грађевинске дозволе се подноси 

уговор између инвеститора и одговарајућег имаоца јавних овлашћења којим се утврђују 

обавезе уговорних страна да, најкасније до истека рока за завршетак радова на објекту 

за који се тражи грађевинска дозвола, изграде инфраструктуру потребну за прикључење 

тог објекта на комуналну или другу инфраструктуру, односно други доказ о 

обезбеђивању недостајуће инфраструктуре.“ 

 

УРБАНИСТИЧКИ УСЛОВИ 

 

Предметна катастарска парцела 1623/4 КО Лајковац се налази у границама 

Плана генералне регулације за насељено место Лајковац („Службени гласник општине 

Лајковац“, број 5/2015 и 14/2018), намењена за развој производне делатности.  

 

  

Слика 2. Извод из Плана генералне регулације за насељено место Лајковац ( „Сл.  гласник 

општине Лајковац“, број 5/2015 и 14/2018) –План намена површина 

 

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА  

на основу Плана генералне регулације за  насељено место Лајковац („Службени гласник 

општине Лајковац“, бр. 5/2015 и 14/2018) 

 

Грађевинско подручје  

Предметна катастарска парцела број 1623/4 КО Лајковац се налази у границама 

обухвата грађевинског подручја. 
 

Подела на зоне 

Подела плана на подручја по карактеристикама и одликама формирана је у односу 

на предложен концепт планског решења, дефинисан предлогом за правила уређења, 

предлогом правила грађења и приказаним оријентационо планираним наменама 

површина и  обухватом грађевинских подручја.   Планска подела на целине и зоне је 

наслоњена на већ усвoјеној подели у односу на раније планове и на основу морфолошких 

анализа и по горе описаној методологији, предложена је подела на урбанистичке зоне. 
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Предметна катастарска парцела број 1623/4 КО Лајковац припада ЗОНИ 4. – 
Индустрија и привреда. 

 

 

Циљеви уређења и изградње  

 

Основни принципи изградње: 

 усклађивање планиране изградње са урбанистичким параметрима и показатељима у 

Плану генералне регулације за насељено место Лајковац ( „Службени гласник 

општине Лајковац“, број 5/2015 и 14/2018) и реалним потребама Општине Лајковац, 

становника, пословних и привредних субјеката;  

 организација пратећих комерцијалних садржаја – трговина, услуге; 

  обезбеђивање просторних услова за изградњу, реконструкцију, опремање и 
функционисање градских саобраћајница, у циљу повећања нивоа услуга; 

 могућност етапне реализације појединих зона и комплекса; 

  реконструкција постојећих и изградња нових саобраћајница и нове комуналне 
инфраструктуре.  

 

Основни принципи правилног озелењавања 

 

Зелене површине планирати тако да буду у функцији простора у коме се налазе, 

како би се остварила задовољавајућа функционално-просторна организација насеља као 

целине. Систем зеленила, треба да прати организацију урбаног система са акцентом на 

спровођењу принципа повезаности и непрекидности. У том смислу, посебан значај имају 

дрвореди који  зелене површине града повезују у јединствен систем градског зеленила –

„плућа града“.  

Основни циљеви озелењавања су следећи: 

 очување постојећег, квалитетног зеленила, било да се ради о целинама, деловима 
зелених површина или појединачним квалитетним стаблима; 

 умрежавање различитих типова зелених површина и њихова интеграција са 
изграђеним ткивом насеља ;     

 повезивање постојећих и нових зелених површина мрежом дрвореда у јединствен 

систем градског зеленила и његово повезивање са постојећим шумама и осталим 

ванградским зеленим површинама, како би се побољшао доток свежих ваздушних  

ванградских маса у град; 

 примена вертикалног озелењавања, посебно у улицама без дрвореда ;  

 прикупљање података о специфичностима одређене локације (ерозија, клизиште, 
висок ниво подземних вода итд.) како би се направио правилан избор биљног 

материјала;  

 

 

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 

на основу Плана генералне регулације за  насељено место Лајковац („Службени гласник 

општине Лајковац“, бр. 5/2015 и 14/2018) 

 

Планом генералне регулације за насељено место Лајковац ( „Службени гласник 

општине Лајковац“, број 5/2015 и 14/2018), су дефинисана општа правила грађења која 

су заједничка за све зоне и целине у осталом грађевинском земљишту као и појединачна 

правила која су дефинисана за сваку карактеристичну зону. Правила важе за изградњу 

објеката, замену, доградњу и реконструкцију постојећих, односно приликом 

реконструкције и доградње постојећих објеката не могу се прекорачити урбанистички 

параметри дефинисани овим планом. Планом су одређене претежне намене површина, а 
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у оквиру сваке претежне намене површина дозвољена је изградња објеката 
компатибилних намена и садржаја. 

 

 

 

 

Општа правила грађења и компатибилне намене 

 

Изградња објеката мора бити усклађена са Законом о планирању и изградњи и 

подзаконским актима, уз обавезу поштовања правила парцелације, регулације, 

параметара и правила изградње дефинисаних у предметном Плану.  На предметном 

подручју, поред стамбених, могу се градити и сви други компатибилни објекти, намене 

и садржаји  који својом делатношћу не могу имати штетног утицаја на животну средину.  

 

Објекат компатибилне намене може се градити на површинама друге претежне 

намене. Компатибилне намене су: становање, делатности, пословање, трговина, 

угоститељство, занатство и услуге, комунални и саобраћајни објекти у функцији 

становања, пословања или снабдевања горивом, здравство, дечија заштита, образовање, 

култура и верски објекти. Пејзажно уређење, споменици, фонтане, мобилијар и урбана 

опрема компатибилни су са свим наменама и могу се без посебних услова реализовати 

на свим површинама. 

Индекс изграђености (и) је количник надземне БРГП свих објеката на 

грађевинској парцели (блоку) и површине грађевинске парцеле (блока). 

Индекс заузетости (з) је количник површине хоризонталне пројекције надземног 

габарита објекта на парцели и површине грађевинске парцеле. Исказује се као проценат 

(%). 

Бруто развијена грађевинска површина (БРГП) је збир површина свих надземних 

етажа објеката мерених у нивоу пода свих делова објекта – спољне мере ободних зидова 

(са облогама, парапетима и оградама). У прорачуну површине поткровље се рачуна 

редуковано у односу на висину надзитка и косину крова, док се остале надземне етаже 

не редукују. Подземне гараже и подстанице за грејање, котларнице, станарске оставе, 

трафостанице се не рачунају у површине корисних етажа.  

Висина објекта за објекте је средње растојање од нулте коте до коте венца. 

Нулта кота је тачка пресека између вертикалне осе објекта и терена (пешачког 

тротоара са ког се приступа објекту). Објекти могу имати кос кров или раван кров са или 

без повученог спрат.  

 

Општа правила парцелације  

 

Типичне целине у осталом грађевинском земљишту приказане су на графичком 

прилогу 2: „ПЛАН НАМЕНЕ ПОВРШИНА“. 

Формирање грађевинских парцела у оквиру сваке целине врши се у складу са 

општим правилима парцелације и правилима парцелације датим за сваку поједину 

типичну целину. 

Свака грађевинска парцела мора имати обезбеђен приступ на јавну 

саобраћајницу. 

У случајевима када је приликом изградње потребна промена постојеће 

парцелације (деоба или спајање катастарских парцела) спровођење плана се врши 

пројектом парцелације и препарцелације. 

 

Правила грађења на грађевинском земљишту остале намене 

 

Општа правила за грађевинске парцеле 
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Грађевинска парцела је најмања површина на којој се може градити и одређује се 

приступом на јавну површину, границама према суседним грађевинским парцелама и 

преломним тачкама које су одређене геодетским елементима. Планом се прихватају 

границе постојећих катастарских парцела, изузев у случају када катастарска парцела 

није условна за планирану намену и када се планира промена граница катастарске 

парцеле у корист површине јавне намене. 

Подела постојеће катастарске парцеле на две или више мањих грађевинских 

парцела је могуће искључиво у оквиру границе катастарске парцеле/парцела. Приступ 

новоформираним грађевинским парцелама са јавне површине може се обезбедити и 

преко сукорисничких површина, односно грађевинске парцеле интерног колског 

приступа. На новоформираним грађевинским парцелама важе правила изградње за 

планирану намену и није могућа њихова промена, а капацитети се одређују на основу 

површине нове грађевинске парцеле. 

Основни принцип који је потребно поштовати приликом формирања парцела је 

да се сва неопходна заштита (заштитна удаљености од суседа, појасеви санитарне 

заштите и сл.) мора обавити унутар саме грађевинске парцеле, као и да се потребе за 

паркирањем морају решавати искључиво унутар комплекса, односно парцеле. Ово 

правило се не односи на објекте и парцеле у пешачкој зони које имају приступ само 

преко пешачке саобраћајнице, за које се паркирање обезбеђује на јавној површини.  

Грађевинска линија је дефинисана као растојање од регулационе линије, 

дефинисано на графичком прилогу 05. План регулације са грађевинским линијама. 

 

Општа правила грађења за нове објекте 

 

Нове објекте поставити у границама грађевинских  линија према правилима  

Плана и у складу са графичким прилогом број 3: „План нивелације и регулације“ у Р 1: 

2500. Могућа је фазна изградња на грађевинској парцели, тако да свака фаза представља 

грађевинску и функционалну целину. С обзиром да је део блокова раеализован нове 

објекте градити на постојећој грађевинској линији тако да се од постојећих и нових 

објеката формира уједначен улични фронт. На деловима на којима није дефинисана 

грађевинска линија она се по правилу поклапа са регулационом. 

Највећа висина надзитка поткровних етажа, при изградњи класичног крова је 

1,6m, а нагиб кровних равни највише 30°. Предвидети кровне "баџе" на стамбеним 

просторијама. Није дозвољена изградња мансардног крова са препустима, нити кровне 

етаже који на било који начин излази из габарита објекта. 

Уколико се предвиђају препусти на фасадним површинама у виду еркера или 

балкона, они су могући на најмањој висини 3,0m изнад коте терена тако да препуст не 

буде већи и то: 

 на делу објекта према предњем дворишту - 1,2m, а највећа дозвољена површина 

ових препуста 50% од површине фасаде изнад приземља; 

 на делу објекта према бочном дворишту претежно северне оријентације и 
најмање удаљености 1,5m од границе грађевинске парцеле – 0,6m, тако да највећа 

дозвољена површина ових препуста 30% од површине бочне фасаде изнад 

приземља; 

 на делу објекта према бочном дворишту претежно јужне оријентације и најмање 
удаљености 2,5m од границе грађевинске парцеле – 0,9m, тако да највећа 

дозвољена површина ових препуста 30% од површине бочне фасаде изнад 

приземља; 

 на делу објекта према задњем дворишту најмање удаљености 5,0m од задње 
границе грађевинске парцеле - 1,2m, а највећа дозвољена површина ових 

препуста 30% од површине задње фасаде изнад приземља. 
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Кота приземља објекта може да буде највише 1.2m виша од приступне 
саобраћајнице у случају када се у приземљу предвиђа стамбена намена. Објекти могу 

имати подрум или сутерен. Уколико се у оквиру објеката планира нестамбена намена – 

пословање, кота улаза може бити највише 0,2m виша од нулте коте, при чему се висинска 

разлика савлађује денивелацијом унутар објекта. 

Само  подземне гараже се не обрачунавају у индексе.  

Потребе за паркирањем решити по правилу у оквиру грађевинске парцеле, у 

гаражи у објекту или на грађевинској парцели. За паркирање обезбедити 1ПМ/ за 1 стан 

и 1ПМ/80,0m пословног простора. 

Урбанистичке параметре на парцели ускладити са Елаборатом о геотехничким и 

геомеханичким истраживањима. 

 

Општа правила за изградњу интерних саобраћајница – колских приступа 

Колски приступ за директан приступ  појединачне парцеле са јавног пута 

предвидети са минималном ширином од 2,5 m.   

 

Правила грађења за зоне и типичне целине 

 

ЗОНА 4 

Производне делатности (ТЦ-6)  

 

Намена и начин коришћења грађевинске парцеле 

На парцелама производних комплекса је предвиђена организација нових и 

реконструкција постојећих производних погона у складу са Законом  дозвољеним 

параметрима за одређене врсте делатности. 

Дозвољени радови на парцели - рушење, нова изградња, доградња, надзиђивање, 

реконструкција, адаптација, санација, промена врсте делатности под условом да се 

добије сагласност на Студију о процени утицаја планиране делатности на животну 

средину 

Густина запослених: 50-200/ ha 

 
Урбанистички параметри 

спратност индекс 

заузетости 

типологија  

објеката 

паркирање на 

сопств. грађ. 

парцели 

слободне и зел. 

површине 

П+2  

 

макс. 50%  

 

а) слободностојећи  

б) у низу  

1ПМ/100m2 БГП  мин. 20% без 

саобраћајних 

површина 

* Максимални нагиб кровних равни 33о. 

 

Правила парцелације 

 Положај грађевинске парцеле дефинисан је регулационом линијом према 
поршинама за јавне намене и разделним границама грађевинске парцеле према 

суседима; 

 Дозвољена је изградња на грађевинској парцели која има мин. површину 500m²; 

 Дозвољена је изградња на грађевинској парцели која има мин. ширину фронта 
20,0m. 

 

Положај објекта на грађевинској парцели 

 Положај објекта на парцели одређен је грађевинском линијом према површини за 
јавне намене и према границама суседних парцела. Обавезно је постављање 

најистуренијег дела објекта на грађевинску линију према јавној саобраћајној 

површини; 
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 Најмања удаљеност грађевинске од регулационе линије износи 5,0m, односно 
3,0м у складу са графичким прилогом План регулације са грађевинским линијама. 

 Удаљеност објекта од бочних и задњих граница суседне грађевинске парцеле 
износи 1/2h (висине вишег објекта). Уз бочне ивице комплекса обавезно је 

уредити појас зеленила са најмање једним дрворедом; 

 Дозвољена је изградња више објеката на грађевинској парцели. Међусобнa 
удаљеност износи 1/2 висине вишег објекта, а за објекте ниже од 8,0m не може 

бити мања од 4,0m за потребе извођења противпожарног пута; 

 За изграђене објекте чија је удаљеност од границе суседне грађевинске парцеле 

мања од минималних вредности, у случају реконструкције, није дозвољено 

постављање отвора на бочним фасадама; 

 За удаљеност помоћних објеката на грађевинској парцели важе иста правила као 
и за главне објекте. Дозвољено је постављање помоћних објеката на границу 

суседних грађевинских парцела уз обавезну претходну сагласност суседа; 

 Паркирање у оквиру парцеле; 

 Дозвољени радови на парцели - рушење, нова изградња, доградња,  надзиђивање, 

реконструкција, адаптација, санација, промена делатности; 

 Трансформација постојећих комплекса је могућа под условом да се прибави 
сагласност на Студију о процени утицаја планиране делатности на животну 

средину; 

 Густина запослених / ha 50-200; 

 Простор намењен изградњи мањих привредних локација односно производни 
погони категорија делатности "А" и "Б" потенцијалног еколошког оптерећења, 

који не изазивају непријатности суседном становању; 

 Дозвољена је трансформација постојећих привредних локација у терцијарне 

делатности: пословање, трговина, угоститељство, занатске радионице и 

складишта и сл. 

 

Минимална комунална опремљеност грађевинске парцеле: електрична енергија, ТК 

инсталације, водовод, канализација  (са опремом за предтретман отпадних вода) и 

опрема за сакупљање и евакуацију индустријског отпада). 

 

 
Слика 3. Извод из Плана генералне регулације за насељено место Лајковац  

 („Службени гласник општине Лајковац“, број 5/2015 и 14/2018) –  

План регулације са грађевинским линијама 
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Слика 3. Извод из Плана генералне регулације за насељено место Лајковац  

 („Службени гласник општине Лајковац“, број 5/2015 и 14/2018) –  

Хидротехничка и телекомуникациона инфраструктура 

 

Правила за озелењавање на грађевинском земљишту остале намене 

 

услови за 

слободне и 

зелене 

површине 

 Минимални проценат слободних и зелених површина на парцели је 30% .  

 Минимални проценат зелених површина у директном контакту са тлом (без 

подземних објеката и/или делова подземних објеката) износи 15% 

 

Забрањена градња 

 

На предметној локацији није дозвољено следеће: 

 изградња, односно промена у простору која би могла да наруши стање животне 

средине; 

 изградња објеката и намена који ометају обављање јавног саобраћаја и приступ 

објектима и грађевинским парцелама, 

 складиштење отровних и запаљивих материјала, 

 изградња која би могла да наруши или угрози основне услове живота суседа или 

сигурност суседних објеката.  

 

УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ НА КОМУНАЛНУ, 

САОБРАЋАЈНУ И ДРУГУ ИНФРАСТРУКТУРУ 

 

Приступ локацији је предвиђен са североисточне стране са новопланиране улице, 

катастарска парцела број 1617/2 КО Лајковац, у приватној својини предметног 

инвеститора. 

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-09.13-223289-UPP-19 од 

26.07.2019.године.  
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У условима је констатовано да изградња објекта није могућа без испуњења додатних 
услова у тачки 8: 

А) Закључивање уговора о успостављању права службености између власника 

послужног добра и имаоца јавног овлашћења „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд , 

Огранак Електродистрибуција Лазаревац, Јанка Стајчића 2 11 500 Лазаревац ради 

постављања и приступа електроенергетским објектима на парцели власника 

послужног добра. 

Б) У моменту издавања услова констатовано је да не постоји изграђена 

електроенергетска инфраструктура потребног капацитета на предметном 

локалитету. Услови су издати уз  

Да би се омогућило прикључење објекта на дистрибутивни систем електричне 

енергије потребно је Закључивање уговора о опремању земљишта између имаоца 

јавног овлашћења „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак 

Електродистрибуција Лазаревац и инвеститора или јединице локалне самоуправе. 

Изградња двоструког кабловског вода 1кВ проводником PP00-AS 4x150mm2 од ТС 

10/0,4кВ „Инка“ Лајковац, до КПК од  самогасивог изолационог материјала степена 

заштите ИП54, који се поставља на зид предметног објекта на кат. парцели број 

1623/4 КО Лајковац.  

Укупни трошкови изградње прикључка су 517.975,08 динара.  

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

дистрибутивни систем електричне енергије број 8l. 1.0.0-D-09.13-223289-UPP-19 -

UGP од 26.07.2019.године који је инвеститор, односно његов пуномоћник у обавези 

да потпише квалификованим електронским потписом и приложи уз Пријаву радова. 

 

2. Услови у погледу мера заштите од пожара,  МУП РС, Сектора за ванредне 

ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Ваљеву, Одсек за превентивну заштиту,  

број 09.9.1 број 217-8954/19 од 17.06.2019. године, за изградњу угоститељског 

објекта, на кат. парцели број 1623/4 КО Лајковац, према достављеном Идејном 

решењу.  

У погледу мера заштите од пожара, у фази пројектовања и изградње 

предметног објекта са свим припадајућим инсталацијама, опремом и уређајима 

потребно је применити мере заштите од пожара и експлозија утврђене законима, 

техничким прописима, стандардима и другим актима којима је уређена област 

заштите од пожара, а посебно су наглашени следећи услови: 

 Применити у свему одредбе Правилника о техничким нормативима за 

заштиту угоститељских објеката од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 20/2019); 

 Сходно члану 123. Закона о планирању и изградњи, а у складу са одредбама 

Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским 

путем и члана 34 Закона о заштити од пожара („Сл. Гласник РС“ бр. 111/09 и 

20/15) потребно је пре отпочињања поступка за утврђивање подобности 

објекта за употребу, доставити на сагласност пројекте за извођење објекта, 

чији је саставни део и Главни пројекат заштите од пожара. 

 

3. Услови за пројектовање и прикључење на водоводну и канализациону мрежу, 

издати од ЈП „Градска чистоћа“ Лајковац, број 2955 од 20.06.2019. године. 
 

Водоводна мрежа Ø 100 изграђена је до катастарске парцеле број 1624/1 КО Лајковац 

где је могуће остварити прикључење на мрежу уз сагласност власника парцеле за 

постављање цевовода. По добијању сагласности на удаљености од 2м од границе кат. 

парцеле изградити шахт од водонепропусног материјала, димензија 2м х 2 м х 2м, за 

постављање водомера.  

На предметној кат. парцели број 1623/4 КО Лајковац, ЈП Градска чистоћа“ не 

поседује своју канализациону мрежу. 
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4. Услови за пројектовање и прикључење на ТК мрежу, Предузеће за 

телекомуникације „Телеком Србија“ а.д, 11000 Београд, Таковска 2, број 

282503/2-2019 од 14.06.2019. године 

На предметној кат. парцели број 1623/4 КО Лајковац не постоје ТК капацитети који 

би били угрожени будућим радовима.  

За прикључење будућег објекта на ТК мрежу потребно је унутрашњу инсталацију 

прилагодити ваздушном прикључку. Прикључење објекта на мрежу врши Телеком у 

сопственој режији. 

5. Санитарни услови за потребе издавања локацијских услова и израду техничке 

документације за изградњу угоститељског објекта, спратности П+1, на кат. парцели 

број 1623/4, Министарства здравља, Сектора за инспекцијске послове, Одељења 

за санитарну инспекцију, Одсек за санитарни надзор Ваљево, улица Карађорђева 

број 31, Ваљево, број 530-53-1064/2019-10 од 13.06.2019. године. 

Правилником о општим санитарним условима које морају да испуне објекти који 

подлежу санитарном надзору („Сл. гласник РС“, 47/06), прописују се општи 

санитарни услови који се морају обезбедити за сваки објекат који подлеже 

санитарном надзору. 

Посебни услови за угоститељске објекте одређени су Правилником о условима и 

начину обављања угоститељске делатности, начину пружања угоститељских услуга, 

разврставању угоститељских објеката и минимално техничким условима за уређење 

и опремање угоститељских објеката („Сл. гласник РС“, 48/2012 и 58/2016). 

 

 

УРБАНИСТЧКЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ 

 

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 8° 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 

Мере енергетске ефикасности: Објекат мора бити пројектован, изграђен и 

одржаван на начин којим се обезбеђују прописана енергетска својства која се утврђују 

издавањем сертификата о енергетским својствима објекта, која ће чинити саставни део 

техничке документације.  

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 44/2018) и Правилнику о енергетској ефикасности зграда ("Сл. гласник РС" број 

61/11). 
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ОСТАЛИ УСЛОВИ 

 

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

објекта. 

Нису предвиђене фазе у реализацији пројекта. 

Сходно члану 88. Закона о планирању и изградњи власник катастарске парцеле 

којој је промењена намена из пољопривредног у грађевинско земљиште дужан је да 

плати накнаду за промену намене земљишта пре издавања грађевинске дозволе, у складу 

са законом којим се уређује пољопривредно земљиште. 

 

Техничка Документација 
 

Идејно решење за изградњу угоститељског објекта, спратности П + 1, у Лајковцу 

на катастарској парцели 1623/4  КО Лајковац, израдио је D.A. STUDIO, Симе Ровинског 

14, Лазаревац, кога заступа Дарко Ђорђевић,  Симе Ровинског 14, Лазаревац. Одговорно 

лице пројектанта је Дарко Ђорђевић дипл. инж. архитектуре. Главни пројектант је Дарко 

Ђорђевић дипл. инж. архитектуре (лиценца број 300 4118 03).  

Достављено Идејно решење за изградњу угоститељског објекта, спратности 

П+1,  у Лајковцу, на катастарској парцели 1623/4 КО Лајковац, урађено  је у складу са 

Планом генералне регулације за насељено место Лајковац ( „Службени гласник општине 

Лајковац“, број 5/2015 и 14/2018). 

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 Пројекта за грађевинску дозволу у складу са чланом 118а. 

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. 

У случају фазне изградње, локацијски услови важе до истека важења грађевинске 

дозволе последње фазе, издате у складу са тим условима.  

Подносилац захтева може поднети захтев за измену једног или више услова за 

пројектовање, односно прикључење објекта на инфраструктурну мрежу у ком случају се 

врши измена локацијских услова. 

Издати локацијски услови престављају основ за подношење захтева за издавање 

Грађевинске дозволе у складу са чланом 135. 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). Грађевинска дозвола се издаје инвеститору који уз захтев за издавање 

грађевинске дозволе достави пројекат за грађевинску дозволу и извод из пројекта за 

грађевинску дозволу израђене у складу са прописом којим се ближе уређује садржина 

техничке документације, који има одговарајуће право на земљишту или објекту и који је 

доставио доказе о уплати одговарајућих такси и накнада и друге доказе прописане 

прописом којим се ближе уређује поступак спровођења обједињене процедуре. 

Грађевинска дозвола се издаје на основу важећих локацијских услова независно од тога 

по чијем захтеву су локацијски услови издати. 
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Пре почетка извођења радова инвеститор подноси пријаву радова органу који је 
издао грађевинску дозволу. Уз пријаву радова подноси се правноснажно решење о 

грађевинској дозволи, извод из пројекта са графичким прилозима и спецификацијом 

посебних делова, доказ о регулисању обавеза у погледу доприноса за уређивање 

грађевинског земљишта, у складу са овим законом, доказ о плаћеној административној 

такси, као и други докази одређени прописом којим се ближе уређује поступак 

спровођења обједињене процедуре. 

 
Слика 4. – Извод из Идејног решења предметног угоститељског објекта – Ситуациони план 

 
 
Слика 5. – Извод из Идејног решења предметног угоститељског објекта – Западна и јужна 

предња  фасада 
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Стварни трошкови издавања локацијских услова: 
 

1. Републичка административна 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 17.590,00 динара, сходно тарифном броју 46а. 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, 95/18 и 38/19). 

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. 

3. 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. 

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

5. Републичка администртивна такса за издавање извода из катастра подземних 

инсталација – 660,00 динара. 

6. Републичка административна такса за издавање копије плана и листа 

непокретности – 2010,00 динара. 

7. Накнада за издавање услова за пројектовање и прикључење на електроенергетску 

мрежу, „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд , Огранак Електродистрибуција 

Лазаревац, Јанка Стајчића 2 – 30.134,40 динара. Број текућег рачуна: 160-44212-39, 

позив на број: 97-261000104653. Профактура број 1000104653 од 20.07.2019. 

године. 

8. Накнада за техничке услове за прикључак на водоводну и канализациону мрежу – 

2475,00 динара 

 

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 

 

 

 


