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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ 

Општинска управа 

Одељење за урбанистичке послове 

и просторно планирање 

Број: ROP-LAJ-17717-LOC-1/2019 

Датум: 22.07.2019. године 

Л а ј к о в а ц 
 

Одељење за урбанистичке послове и просторно планирање, Општинске управе 

општине Лајковац, поступајући по захтеву  инвеститора Општина Лајковац - Општинска 

управа, Омладински трг broj 1, 14224  Лајковац, преко пуномоћника Предрага 

Мирковића ЈМБГ 2103975771416, за издавање локацијских услова за  изградњу улице 

која спаја улицу Вука Караџића и Извиђачку улицу 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 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 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: 

 

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

07353154, ПИБ: 101343119    

 

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 

 

за изградњу улице која спаја улицу Вука Караџића и Извиђачку улицу у Лајковцу, 

категорије Г, класификациони број објекта 211201, укупне БРГП 12419,25 м², на 

деловима катастарских парцела број 490/1, 491/1, 2181/1, 2181/2, 2182/1,  2182/2, 2183/1, 

2183/2, 2184/2,  2206/1, 2206/2, 2207/2, 2208, 2209/1, 2209/2, 2210/1, 2210/2, 2210/3, 

2212/1, 2213/1,  2213/2, 2216/1, 2216/2, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221/2, 2221/7, 2221/8, 

2221/9 и 2222 све 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 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 генералне регулације за насељено место Лајковац ( „Службени гласник општине 

Лајковац“, број 5/2015 и 14/2018); 

▪ Измена и допуна плана детаљне регулације „Војни круг“ Лајковац („Службени гласник 

општине Лајковац“, број 7/14) и 

▪ Пројекат препарцелације катастарских парцела и ПГОП  у оквиру Измене и допуне 

плана детаљне регулације „Војни круг“ у Лајковцу,  2017.године 
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ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ  

 

Предметна локација за изградњу улице која спаја улицу Вука Караџића и Извиђачку 

улицу у Лајковцу, категорије Г, класификациони број објекта 211201, укупне БРГП 

12419,25 м², су делови катастарских парцела број 490/1, 491/1, 2181/1, 2181/2, 2182/1,  

2182/2, 2183/1, 2183/2, 2184/2,  2206/1, 2206/2, 2207/2, 2208, 2209/1, 2209/2, 2210/1, 

2210/2, 2210/3, 2212/1,  2213/2, 2213/1, 2216/1, 2216/2, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221/2, 

2221/7, 2221/8, 2221/9 и 2222 све КО Лајковац у Лајковцу. 

 

 
Слика 1. - Извод из Идејног решења 

 

 
Слика 2. - Катастарско-топографски план предметног подручја 
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Слика 3. Предметно подручје, Извор -  Национална инфраструктура геопросторних података 

 

Увидом у копију плана број 953-2-005/2019-23 од 02.07.2019. године коју је 

издала  Служба за катастар непокретности Лајковац, на деловима предметних 

катастарских парцела предвиђених за изградњу предметне улице нема изграђених 

објеката. 

Увидом у лист непокретности број 554 КО Лајковац од 02.07.2019.године, 

предметне катастарске парцеле број 490/1 и 2210/3 све КО Лајковац су у јавној својини 

Општине Лајковац. 

 
Увидом у лист непокретности број 554 КО Лајковац, предметнa катастарскa 

парцелa број 491/1 КО Лајковац je у јавној својини Општине Лајковац, са обимом удела 

1/1. 
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Увидом у лист непокретности број 1691 КО Лајковац од 02.07.2019.године, 

предметна катастарска парцела број 2181/1 је у приватној својини Марић Небојше и 

Марић Марка из Лајковца са обимом удела 1/2. На парцели је изграђена породична 

стамбена зграда и помоћна зграда.  

 

 
Увидом у лист непокретности број 1891 КО Лајковац од 02.07.2019.године, 

предметна катастарска парцела број 2181/2 КО Лајковац су у приватној својини „Агро 

Тара“ д.о.о. Лајковац са обимом удела 1/1. Парцела је изграђена. 

 

 
 

Увидом у лист непокретности број 1874 КО Лајковац од 02.07.2019.године, 

предметне катастарске парцеле број 2182/1, 2183/1, 2183/2 и 2184/2 све КО Лајковац су 

у државној својини РС са обимом удела 1/1, са правом коришћења Јеремић Зорана из 

Лајковца, обим удела 1/1 . 

 
 

Увидом у лист непокретности број 1628 КО Лајковац од 02.07.2019.године, 

предметне катастарске парцеле број 2182/2 КО Лајковац је у државној својини РС, са 

правом коришћења приватних лица са обимом удела ¼. 

 

 
 

 

Увидом у лист непокретности број 886 КО Лајковац од 02.07.2019.године, 

предметне катастарске парцеле број 2206/1 све КО Лајковац су у приватној својини 9 

власника са обимом удела 1/14 и 2/14.  
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Увидом у лист непокретности број 466 КО Лајковац од 02.07.2019.године, 

предметне катастарске парцеле број 2206/1, 2207/2 и 2210/2 све КО Лајковац су у јавној 

својини Општине Лајковац. 

 
Увидом у лист непокретности број 2319 КО Лајковац, предметна катастарска 

парцела број 2208 КО Лајковац, површине 1553м2 је у државној својини РС, корисник 

Општина Лајковац. 

Увидом у лист непокретности број 2263 КО Лајковац од 02.07.2019.године, 

предметна катастарска парцела број 2209/1 КО Лајковац је у приватној својини Павловић 

Тихомира и Павловић Живомира из Лајковца, са обимом удела 1/2 . 

 
 

Увидом у лист непокретности број 2260 КО Лајковац од 02.07.2019.године, 

предметна катастарска парцела број 2209/2 КО Лајковац је у приватној својини Лукић 

Милоша из Лајковца и Зечевић Милене из Београда, са обимом удела 1/2 . 

 
 

Увидом у лист непокретности број 463 КО Лајковац од 02.07.2019.године, 

предметна катастарска парцела број 2210/1 КО Лајковац је у приватној својини са 

обимом удела ¼.  

 

 
Увидом у лист непокретности број 1634 КО Лајковац од 02.07.2019.године, 

предметне катастарске парцеле број 2212/1, 2213/1 и 2213/2 све КО Лајковац је у 

приватној својини Николић Слободанке из Лајковца са уделом 1/1. 

 
Увидом у лист непокретности број 2319 КО Лајковац од 02.07.2019.године, 

предметне катастарске парцеле број 2216/1 и 2216/2 КО Лајковац су у државној својини 

РС, корисник Општина Лајковац, са обимом удела 1/1 . 
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Увидом у лист непокретности број 423 КО Лајковац од 02.07.2019.године, 

предметне катастарске парцеле број 2217 и 2218 обе КО Лајковац су у приватној својини 

Павловић Душана и Павловић Велизара из Лајковца, са обимом удела ½. 

 

 
 

Увидом у лист непокретности број 1632 КО Лајковац од 02.07.2019.године, 

предметне катастарске парцеле број 2219 и 2220 обе КО Лајковац је у државној својини 

са уделом 1/1, држалац Павловић Андрија из Лајковца. 

 

 
 

Увидом у лист непокретности број 1141 КО Лајковац од 02.07.2019.године, 

предметне катастарске парцеле број 2221/2 КО Лајковац је у државној својини РС са 

уделом 1/1, са  правом коришћења 1/1 Ивковић Јована из Лајковца. Парцела је изграђена. 

 

Увидом у лист непокретности број 2196 КО Лајковац од 02.07.2019.године, 

предметна катастарска парцела број 2221/7 КО Лајковац су у државној својини РС са 

обимом удела 1/1, са правом коришћења Лацмановић Милисава из Лајковца, обим удела 

1/1 . 

 
Увидом у лист непокретности број 1822 КО Лајковац од 02.07.2019.године, 

предметна катастарска парцела број 2221/8 и 2222 обе КО Лајковац су у државној 

својини РС са обимом удела 1/1, са правом коришћења Јовановић Станимирке из 

Лајковца, обим удела 1/1 . 

 

 
Увидом у лист непокретности број 1318 КО Лајковац од 02.07.2019.године, 

предметне катастарске парцеле број 2221/9 КО Лајковац је у приватној својини 

Чолаковић Миодрага са уделом 1/1. 
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УРБАНИСТИЧКИ УСЛОВИ 

 

 

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 

 

Предметне катастарске парцеле број 490/1, 491/1, 2181/1, 2181/2, 2182/1,  

2182/2, 2183/1, 2183/2, 2184/2,  2206/1, 2206/2, 2207/2, 2208, 2209/1, 2209/2, 2210/1, 

2210/2, 2210/3, 2212/1,  2213/2, 2213/1, 2216/1, 2216/2, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221/2, 

2221/7, 2221/8, 2221/9 и 2222 све КО Лајковац у Лајковцу се налазе у границама 

Плана генералне регулације за насељено место Лајковац ( „Службени гласник 

општине Лајковац“, број 5/2015 и 14/2018), у оквиру грађевинског подручја, у зони 

2 – Шира зона центра насеља и у обухвату плана Измена и допуна плана детаљне 

регулације „Војни круг“ Лајковац („Службени гласник општине Лајковац“, број 

7/14).  

Према наведеној планској документацији делови предметних катастарских 

парцела су планирани за изградњу саобраћајница.  

Положај и основни елементи ове саобраћајнице дефинисани су планом Измена 

и допуна плана детаљне регулације „Војни круг“ Лајковац („Службени гласник 

општине Лајковац“, број 7/14), План саобраћаја са попречним профилима. 

 

Пројектом препарцелације катастарских парцела и ПГОП  у оквиру Измене и 

допуне плана детаљне регулације „Војни круг“ у Лајковцу, који је потврђен 

2017.године, издвојени су делови катастарских парцела који припадају регулацији 

предметних улица, наставак улице Вука Караџића, наставак улице Јустина Поповића 

до улице Извиђачке. У току је процедура спровођења Пројекта препарцелације је у 

надлежној служби катастра непокретности у Лајковцу. 

 

 
Слика 4. Извод из Плана генералне регулације за насељено место Лајковац ( „Сл.  гласник општине 

Лајковац“, број 5/2015 и 14/2018) –План намена површина 
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Слика 5. Извод из плана Измена и допуна плана детаљне регулације „Војни круг“ Лајковац („Службени 

гласник општине Лајковац“, број 7/14), План саобраћаја са попречним профилима 

 

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;  

⎯ обезбеђивање просторних услова за изградњу, реконструкцију, опремање и 

функционисање градских саобраћајница, у циљу повећања нивоа услуга; 

⎯ формирање стамбене зоне, односно групација на слободним комплексима уз 

започете зоне; 

⎯  могућност етапне реализације појединих зона и комплекса; 

⎯ реконструкција постојећих и изградња нових саобраћајница и нове комуналне 

инфраструктуре.  

 Анализа постојеће уличне мреже 

 

Насеље Лајковац је настало развојем дуж пута и пруге Београд – Ваљево. На 

самом почетку је имао линеарну форму са централним садржајима смештеним дуж пута, 

односно железничке пруге. 

Пратећи трасе путева које су се у насеље спуштале са севера развој насеља се тако 

и помера ка северу а једним делом и јужно од железничке пруге дуж пута за Боговађу. 

На тај начин окосницу уличне мреже у насељу формирао је државни пут Београд – 

Ваљево, односно улица Војводе Мишића, на коју су се касније спустиле остале улице са 

севера формирајући при томе костур уличне мреже у насеље. 

Попречни профил код већине саобраћајница је непотпун. Ту се пре свега мисли 

на одсуство тротоара или недовољну ширину тротоара, као обавезног елемента код свих 

категорија градских саобраћајница. Већина улица је прекривена асфалтним коловозним 

застором, док је мањи део са земљаним коловозним застором.   
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ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 

 

Саобраћајне површине и саобраћанице     

  

Предложене активности имају за циљ комплетирање и опремање саобраћајне 

инфраструктуре, у циљу економичнијег и ефикаснијег кретања становника и протока 

робе. 

 

Улична мрежа 

 

Стихијска и непланирана градња у појединим деловима Плана узроковала је 

изградњу саобраћајница неповољних попречних профила. Из ових разлога, као 

примарни задатак издваја се реконструкција и санација постојеће уличне мреже у циљу 

спречавања њене даље деградације, као и трасирање нових саобраћајница уз 

максимално поштовање постојеће парцелације и регулације. 

Предложено решење уличне мреже засновано је на допуњеној и реорганизованој 

постојећој уличној мрежи, при чему се водило рачуна о постављеним циљевима развоја 

саобраћајног система, као и о планираној организацији становања и просторном 

размештају осталих активности.  

 

Приоритетне активности је потребно усмерити на ревитализацију и 

реконструкцију постојеће мреже саобраћајница, по питању обезбеђивање стандардних 

попречних профила саобраћајница и проширење делова улица који представљају уска 

грла, обнове или изградње савременог коловоза, решавање одводњавања, обнову 

сигнализације и сл.  

 

Развој уличне мреже се заснива на принципима завршетка започетих уличних 

праваца, интегрисања уличне мреже, тј. смањења броја „слепих“ улица и формирања 

нове мреже у планираним стамбеним и привредним зонама.  

 

Мрежа секундарних саобраћајница формирана је тако што је постојећа мрежа 

стамбених улица допуњена новим деоницама узимајући у обзир постојећу парцелацију, 

планиране стамбене зоне и остале садржаје, као и потребу да се функционалније повежу 

одређене насељске целине. Интервенције на секундарним саобраћајницама односе се 

углавном на реконструкцију коловозног застора и проширењу попречног профила, који 

је у већини случајева неповољан и непотпун, имајући у виду одсуство тротоара на 

великом делу саобраћајница нижег реда. 

 

Остале саобраћајнице припадају категорији приступних – стамбених улица. 

Саобраћајни токови на овој мрежи саобраћајница су по карактеру изворно – циљни и 

малог су интезитета.  

 

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. 

У случајевима када је приликом изградње потребна промена постојеће 

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

пројектом парцелације и препарцелације. 
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ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 

 

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 дефисани овим планом. Планом су одређене претежне намене површина, а у 

оквиру сваке претежне намене површина дозвољена је изградња објеката 

компатибилних намена и садржаја. 

 

Окосницу уличне мреже у Плану генералне регулације за насељено место 

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

Измена и допуна плана детаљне регулације „Војни круг“ Лајковац („Службени гласник 

општине Лајковац“, број 7/14) којим се План генералне регулације спроводи, чине 

државни путеви I и II реда, као и примарне саобраћајнице. Према функцијама које 

имају у систему, градске саобраћајнице се могу сврстати у следеће категорије: 

– градске магистрале 

– примарне саобраћајнице 

– секундарне – сабирне саобраћајнице 

– приступне - стамбене саобраћајнице 

 

Увидом у План генералне регулације за насељено место Лајковац ( „Службени 

гласник општине Лајковац“, број 5/2015 и 14/2018) и план Измена и допуна плана 

детаљне регулације „Војни круг“ Лајковац („Службени гласник општине Лајковац“, 

број 7/14), лист 4. План регулације површина јавне намене са аналитичко геодетским 

елементима  и лист 3.2. План саобраћаја са попречним профилима,  предметне улице 

спадају у категорије сабирних и  приступних улица. 

 

Секундарне  - сабирне улице: 

⎯ наставак улице Јустина Поповића до улице Извиђачке, део ПЈН 18, ПЈН 14 и 

део ПЈН 13, као и део улице Јустина Поповића између ПЈН 18 и ПЈН 14,  

припада категорији сабирних улица, са попречним профилом 2-2 ( коловоз 

ширине 7,0м са обостраним тротоарима ширине 2,5м) 

Слика 6. Извод из плана Измена и допуна плана детаљне регулације „Војни круг“ Лајковац („Службени 

гласник општине Лајковац“, број 7/14), План саобраћаја са попречним профилима 

 

Улога секундарних – сабирних  градских саобраћајница је да повежу градска подручја 

и да прикупљају саобраћајне токове са приступних саобраћајница и омогуће њихово 

уливање у саобраћајне токове на мрежи примарних саобраћајница.  

 

Саобраћајни токови на овој планираној мрежи саобраћајница су већег интезитета. 
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Приступне - стамбене улице: 

 
⎯ наставак улице Вука Караџића до раскрснице са улицом Јустина Поповића, део 

ПЈН 4, припада категорији приступних улица, са планираним попречним 

профилом 2-2 (коловоз ширине 7,0м, са обостраним тротоарима ширине 2,5м); 

Слика 6. Извод из плана Измена и допуна плана детаљне регулације „Војни круг“ Лајковац („Службени 

гласник општине Лајковац“, број 7/14), План саобраћаја са попречним профилима 

 

⎯ наставак улице Борислава Пекића до раскрснице са улицом Јустина Поповића, 

део ПЈН 15, припада категорији приступних улица са планираним попречним 

профилом 7-7 (коловоз ширине 6,0м, са обостраним тротоарима ширине 2,0м); 

 
Слика 8. Извод из плана Измена и допуна плана детаљне регулације „Војни круг“ Лајковац („Службени 

гласник општине Лајковац“, број 7/14), План саобраћаја са попречним профилима 

 

⎯ наставак улице Јустина Поповића, од раскрснице са улицом Извиђачком, део 

ПЈН 13,  припада категорији приступних улица са планираним попречним 

профилом 9-9 (коловоз ширине 5,5м, са обостраним тротоарима ширине 1,5м); 

 
Слика 8. Извод из плана Измена и допуна плана детаљне регулације „Војни круг“ Лајковац („Службени 

гласник општине Лајковац“, број 7/14), План саобраћаја са попречним профилима 

 

Саобраћајни токови на мрежи приступних стамбених улица су по карактеру изворно – 

циљни и малог су интензитета. 

 

Улична мрежа 

 

Основне услове за изградњу саобраћајне инфраструктуре у насељу представља израда 

Главних пројеката за све саобраћајне капацитете уз поштовање законске регулативе 

(Закон о јавним путевима, Закона о безбедности саобраћаја на путевима, Правилник о 
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основним условима које јавни путеви и њихови елементи морају да испуњавају са 

гледишта безбедности саобраћаја), као и Техничких прописа и стандарда из области 

путног инжењерства за садржаје који су обухваћени пројектима. Да би се задовољили 

захтеви са аспекта организације и безебедности саобраћаја у насељу, у планском периоду 

насељску мрежу треба пројектовати придржавајући се следећих препорука:  

– попречни профили постојеће примарне мреже саобраћајница остају као у постојећем 

стању, са обавезном рехабилитацијом коловозног застора на местима где је то 

потребно; 

– у постојећим, изграђеним насељима, регулација улица остаје непромењена, осим ако 

постоји потреба за њеном изменом, односно побољшањем саобраћајног решења, 

нивелације, употпуњавања попречног профила, формирањем нове јавне површине и 

сл.; 

– примарне саобраћајнице пројектовати са минималном ширином коловоза од 6,0 m, 

са носивошћу коловоза за средњи саобраћај са једностраним нагибом (уколико није 

другачије одређено техничком документацијом) и са припадајућим елементима за 

рачунску брзину од 50 km/h;  

– остале саобраћајнице пројектовати са ширином коловоза минимум 5,50 m за 

двосмерни саобраћај или са 3,5 m (изузетно 3,0 m) за једносмерни саобраћај, са 

обезбеђивањем мимоилазница на сваких 100 m и са носивошћу за лаки саобраћај и 

једностраним нагибом и са свим пратећим елементима; 

– шире регулационе мере ових саобраћајница треба да омогуће организовање паркинг 

површина изван коловоза и формирање једностраних или обостраних површина 

заштитног зеленила; 

– прилазе парцелама са коловоза градити од бетона ширине минимално 3,0 m и 

радијуса 5,0 m са зацевљеном атмосферском канализацијом; 

– примењивати унутрашње радијусе кривина мин. 5,0 m, односно мин. 7,0 m тамо где 

се обезбеђује проточност саобраћаја због противпожарних услова;  

– коловозну конструкцију дефинисати сходно рангу саобраћајнице, меродавном 

оптерећењу и структури возила, у функцији садржаја попречног профила, подужних 

и попречних нагиба, као и начина одводњавања застора; 

– укрштања саобраћајница остварити у нивоу са семафорском или уређеном 

вертикалном и хоризонталном сигнализацијом;  

– одводњавање решавати гравитационим отицањем површинских вода (подужним и 

попречним падом) у систему затворене канализације; 

– ограде, дрвеће и засаде поред јавних путева подизати тако да не ометају прегледност 

јавног пута и не угрожавају безбедност одвијања саобраћаја; и 

– за паркирање возила за сопствене потребе у оквиру грађевинске парцеле мора се 

обезбедити паркинг простор.  

 

УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ НА КОМУНАЛНУ, 

САОБРАЋАЈНУ И ДРУГУ ИНФРАСТРУКТУРУ 

 
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 изградњу улице која повезује улицу Вука Караџића и Извиђачку у 

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

Лазаревац, Јанка Стајчића 2 11 550 Лазаревац, заводни број  ROP-LAJ-177174-

LOC-1/2019 од 15. 07.2019.године.  
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Графички прилог – Услови „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд , Огранак Електродистрибуција 

Лазаревац 

 

2. Услови „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ ИЈ Ваљево, број 312644/2 -2019 од 10.07.2019. 

године 

3. Услови за пројектовање и прикључење на водоводну и канализациону 

мрежу, издати од ЈП „Градска чистоћа“ Лајковац, број 3325 од 11.07.2019. 

године. 

 

 

Извод из Плана генералне регулације за насељено место Лајковац ( „Службени гласник општине 
Лајковац“, број 5/2015 и 14/2018), графички прилог број 4 - Хидротехничка и телекомуникациона 

инфраструктура  
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ПОСЕБНИ УСЛОВИ 

Локацијски услови се могу издати на више катастарских парцела уз обавезу 

инвеститора да пре издавања употребне дозволе изврши спајање свих катастарских 

парцела, у складу са Законом о планирању и изградњи. 

Пре издавања грађевинске дозволе потребно је решити имовинско правне односе 

на  предметним локацијама.  

Техничка Документација: 

Идејно решење за изградњу улице која повезује улицу Вука Караџића и Извиђачку 

израдио је ГеоНет инжењеринг предузеће за пројектовање и консалтинг и инжењеринг д.о.о. 

Београд. Одговорно лице пројектанта је Рађан Ћојбашић, дипл. инж. геодезије. Главни 

пројектант је Тијана Јакшић Царевић, дипл. инж. грађ. (Лиценца број 315 О151 15).  

Достављено Идејно решење је урађено у складу са Планом генералне регулације за 

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

планом Измена и допуна плана детаљне регулације „Војни круг“ Лајковац („Службени гласник 

општине Лајковац“, број 7/14). 

П.с. Уочена је грешка у Главној свесци где је написано да се ради о реконструкцији, док 

је у Пројекту саобраћајнице и комплетном тексту написано да се ради о новој градњи-што је 

исправно и што се може прихватити као техничка грешка.  

 

Одговорни пројектант је дужан да уради Пројекат за грађевинску дозволу у 

складу са правилима грађења и свим осталим деловима садржаним у локацијским 

условима ( детаљно објаснити попречне профиле, односно уцртати позицију 

наведеног попречног профила-обратити пажњу на уцртане банкине). 

 

Наведено идејно решење и услови за пројектовање и прикључење објекта 

издати од имаоца јавних овлашћења су саставни део ових локацијских услова. 

 

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. 

На свим теренима са смањеном стабилношћу обавезно се спроводе посебна 

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

градити поједини објекти. 

 

Могуће су фазе у реализацији пројекта. 

 

Констатовано је да постоји потреба за променом намене земљишта у грађевинско 

земљиште пре издавања грађевинске дозволе, у складу са Законом (члан 88. Закона о 

планирању и изградњи). 

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 
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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. 

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. 

 

Стварни трошкови издавања локацијских услова: 
 
 
1. Трошкови за издавање техничких услова од ОДС „ЕПС-ДИСТРИБУЦИЈА“ ДОО 

БЕОГРАД, Огранак ЕД Лазаревац, Профактура број 1000103507 – износ 11.878,80 

дин, на жиро рачун број 160-44212-39, позив на број 97-691000103507 

2. Трошкови за издавање техничких услова од „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ ИЈ Ваљево, 

Рачун број 90009042– износ 5.074,98 дин, на текући рачун број. 160-600-22, Позив 

на број 90009042 

3. Висина накнаде за ЦЕОП -износ од 2.000,00 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 
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