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РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ  

ОПШТИНСКА УПРАВА   

Одељење за комунално-стамбене,  

грађевинске и урбанистичке послове  

Број: ROP-LAJ-12400-LOC-1/2021  

Датум: 04.06.2021. године  

Л А Ј К О В А Ц  

Тел: 014/3433-109 

С.А. 

 

Одељење за комунално-стамбене, грађевинске и урбанистичке послове, Општинске 

управе општине Лајковац, поступајући по захтеву инвеститора Општина Лајковац - 

Општинска управа, ул. Омладински трг бр. 1, 14224 Лајковац, матични број: 07353154, ПИБ: 

101343119, за издавање локацијских услова за изградњу Паркинга код подходника – П1 и 

паркинга код зграде „Силоса“ – П2 у Лајковцу, на кат.парц. бр. 859/3, 897, 898, 899 и 900 

све КО Лајковац, на основу члана 53а, 55, 56 и 57. Закона о планирању и изградњи („Сл. 

гласник РС“, број 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, 83/2018, 31/2019, 

37/2019 – др. закон и 9/2020), члана 12. Правилника о поступку спровођења обједињене 

процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, број 68/2019), Уредбе о локацијским 

условима (“Сл. гласник РС”, бр. 115/2020), Плана генералне регулације за насељено место 

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

регулације „Зона 1 Централна“ Лајковац („Службени гласник општине Лајковац“ број 

4/2010)- примењује се графички део плана, издаје: 

 

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 

 

за изградњу Паркинга код подходника – П1 и паркинга код зграде „Силоса“ – П2 у 

Лајковцу, категорије Г, класификациони број објекта 211201, укупна површина П1 и П2 - 

5191,76m², број паркинг места – П1 = 50+8 паркинг места за особе са инвалидитетом на, П2= 

47+6 паркинг места за особе са инвалидитетом +5 TAXI паркинг места, на катастарским 

парцелама број 859/3, 897, 898, 899 и 900 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“, број 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, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. 

закон и 9/2020); 

 члана 12. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским 

путем („Сл. гласник РС“, број 68/2019); 

 Уредбе о локацијским условима (“Сл. гласник РС”, бр. 115/2020). 
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Плански основ 

Локацијски услови се издају на основу: 

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

Лајковац“, број 5/2015 и 14/2018); 

 План детаљне регулације „Зона 1 Централна“ Лајковац („Службени гласник општине 

Лајковац“ број 4/2010)- примењује се графички део плана. 

 

ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ  

 

Предметна локација за изградњу Паркинга код подходника – П1 и паркинга код 

зграде „Силоса“ – П2 у Лајковцу, су катастарске парцеле број 859/3, 897, 898, 899 и 900 

све КО Лајковац. 
 

Табела 1. Попис катастарских парцела предвиђених за изградњу паркинга 

 

Ред. 

број  

Бр. к.п.  

КО  

Рубрибреза 

Број ЛН  

КО  

Рубрибреза 

Површ.  

(hа.ar.m2)  
Врста земљишта  Култура  Изграђена  Својина  

1. 859/3 565 6.53.45 

Градско 

грађевинско 

земљиште 

земљиште 

под 

зградом и 

другим 

објектом, 

земљиште 

под делом 

зграде 

Да 
Јавна својина РС, 

удео 1/1 

2. 897 565 0.03.82 

Градско 

грађевинско 

земљиште 

земљиште 

под 

зградом и 

другим 

објектом 

Да 
Јавна својина РС, 

удео 1/1 

3. 898 565 0.02.44 

Градско 

грађевинско 

земљиште 

земљиште 

под 

зградом и 

другим 

објектом 

Да 
Јавна својина РС, 

удео 1/1 

4. 899 565 0.00.20 

Градско 

грађевинско 

земљиште 

земљиште 

под 

зградом и 

другим 

објектом 

Да 
Јавна својина РС, 

удео 1/1 

5. 900 565 0.00.78 

Градско 

грађевинско 

земљиште 

земљиште 

под 

зградом и 

другим 

објектом 

Да 
Јавна својина РС, 

удео 1/1 

 

УРБАНИСТИЧКИ УСЛОВИ 

 

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 

 

Предметне катастарске парцеле број 859/3, 897, 898, 899 и 900 све КО Лајковац се 

налазе у границама Плана генералне регулације за насељено место Лајковац („Службени 

гласник општине Лајковац“, број 5/2015 и 14/2018) и Плана детаљне регулације „Зона 1 

Централна“ Лајковац („Службени гласник општине Лајковац“ број 4/2010) - примењује се 

графички део плана. 

Према наведеној планској документацији на деловима предметних катастарских 

парцела планирана је изградња паркинга са приступним саобраћајницама.  
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Слика 1. Извод из Плана детаљне регулације „Зона 1 Централна“ Лајковац („Службени 

гласник општине Лајковац“ број 4/2010) – План намена површина 

 

Паркирање 

 

У Лајковцу постоје два јавна паркиралишта, код зграде Општине и код железничке 

станице. У ужој градској зони паркирање се такође одвија у коридорима градских 

саобраћајница у виду обостраног или једностраног паралелног паркирања. У ширим градским 

зонама паркирање је организовано на приватним парцелама или на деловима коловоза и 

тротоара што умањује ефикасност одвијања саобраћаја. 

Значајна неусаглашеност  између просторних могућности и захтева за паркирањем 

проузрокује проблеме везане за паркирање што је посебно изражено у центру насеља. Услед 

недостатка простора потребно је да одговарајућим средствима саобраћане контроле захтеве 

за паркирањем свести на разумну меру, што подразумева: 

 Обезбедити локације за паркинг гараже и отворена паркиралишта. За паркирање 

путничких возила предвиђен је паркинг јужно од центра насеља, на 0,22 ха капацитета 

80 возила, који је од центра града, на оптималној пешачкој дистанци 250-300 м и  

паркинг у склопу железничке станице, на 0,05 ха, у систему „Парк анд риде“, 

капацитета 50 возила. 

 Улично паркирање регулисати у виду обостраног или једностраног паралелног 

паркирања на означеним паркинг местима; 

 У ширим градским зонама, као и сеоским насељима, паркирање организовати на 

приватним парцелама; 

 За спортске и рекреативне центре, концетрацију садржаја културе, као што је нови 

културни центар, тржни центри и слични садржаји, условиће се изградња или 

финансирање потребног броја паркинг места; 

 Стимулисати развој пешачког и бициклистичког саобраћаја и побољшати jaвни 

превоз. 
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За теретна возила предвиђен је паркинг на улазу из правца Јабучја , на површини од 

1,20 ха. Основни стандарди за будуће стање код доградње и нове стамбене и друге изградње, 

на једно паркинг место по делатностима одређени су правилима градње. 
Јавна паркиралишта организовати тако да се постигне максимални капацитет у броју 

паркинг места. Саобраћајнице за прилаз паркинг местима предвидети са бетонским или 

асфалтним застором. Подлоге паркиралишта могу бити макадамске, асфалтне, разне врсте 

поплочања (камен, бехатон плоче, бетон-трава плоче, итд.) у складу са наменом простора где 

се граде. Уз границу са зоном становања организовати заштитни зелени појас најмање ширине 

2,0 m.  

Минимални плански параметри за паркирање који се примењују за пројектовање 

објеката са различитом наменом су дати у наредној табели. 
 

Табела : Нормативи за димензионисање паркинг простора 

 

 

Минимално стандардно место за управно паркирање путничких возила је 4,80x2,30 m, 

али се предлаже формирање већих паркинг места (5,0x2,5 m), имајући у виду димензије 

савремених аутомобила. Паркинг место за управно паркирање аутобуса je 12,0x3,5m. 

Минимално место за подужно паркирање аутомобила износи 5,5x2,0 m, док је за аутобусе 

16,0x3,0 m. Димензије паркинг места код косог паркирања дате су у следећој табели: 

 
Табела: Димензије паркинг места код косог паркирања 

 

Тип возила α0 А B 

Путнички 

аутомобил 

30 4,30 2,20 

45 5,00 2,30 

60 5,30 2,30 

Аутобус 
45 10,60 4,00 

60 12,00 4,00 

 

Код управног паркирања, димензија паркинг места за особе са инвалидитетом износи 

3,7x5,0 m, односно на ширину паркинг места од 2,2 m додаје се простор за инвалидска колица, 

ширине 1,5 m. Код два суседна паркинг места може се дозволити да користе исти простор за 

инвалидска колица, односно да ширина два суседна места за особе са инвалидитетом износи 

5,9 m (2,20 + 1,50 + 2,20). 

 

Код планирања паркинг места и тротоара предвидети укошене ивичњаке максималног 

нагиба 10% и минималне ширине 1,2 m за силазак колица са тротоара на коловоз. Исте рампе 

предвидети на свим местима где се прелази са тротоара на коловоз или обрнуто. 

 

Намена 1 ПМ на: 

Становање 1 стан 

Хотел – према категорији 2-10 кревета 

Хотел – апартмантског типа 2 апартмана 

Дом здравља, апотека 35 m² БРГП 

Школе 1 учионица 

Банке, поште 50 m² БРГП 

Пословање и администрација 60 m² БРГП 

Тржни центри 55 m² БРГП 

Ресторани и кафане 6-8 столица 

Спортски објекти 10-14 гледалаца 

Биоскоп, дом културе 7-10 седишта 

Производно-прерађивачки објекти 8 запослених 
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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 пројектовање и прикључење објекта ПАРКИНГ КОД ПОТХОДНИКА - П1, 

„ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција 

Лазаревац, Јанка Стајчића 2., 11550 Лазаревац, заводни број   8I.1.0.0-D-09.13-26563.1-

UPP-21 од 24.05.2021. године. 

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

дистрибутивни систем електричне енергије број 8I.1.0.0-D-09.13-26563.1-UPP-21-UGP 

који је инвеститор, односно његов пуномоћник у обавези да потпише квалификованим 

електронским потписом и приложи уз Пријаву радова. 

2. Услови за пројектовање и прикључење објекта ПАРКИНГ КОД ЗГРАДЕ СИЛОСА – 

П2, „ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ“ д.о.о. Београд, Огранак 

Електродистрибуција Лазаревац, Јанка Стајчића 2., 11550 Лазаревац, заводни број   

8I.1.0.0-D-09.13-26563-UPP-21 од 24.05.2021. године. 

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

дистрибутивни систем електричне енергије број 8I.1.0.0-D-09.13-26563-UPP-21-UGP 

који је инвеститор, односно његов пуномоћник у обавези да потпише квалификованим 

електронским потписом и приложи уз Пријаву радова. 

3. Услови „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ ИЈ Ваљево, број 151225/2-2021 од 12.04.2021. године 

4. Услови ЈП „Градска чистоћа“ Лајковац, број 1409 од 12.04.2021. године. 

5. Услови Инфраструктура железнице Србије број 1/2016-5075 од 21.12.2016. и 

продужење важности истих услова број 2/2019-1828 од 04.12.2019. године. 

 

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. 

Техничка Документација: 

Идејно решење израдио је „ХАРМОНИЈА ПРОЈЕКТ“ д.о.о. Ваљево 14000, Војводе 

Мишића 13/Б. Одговорно лице пројектанта је Светозар Клајић, дипл. инж. грађ. Главни 

пројектант је Светозар Клајић, дипл. инж. грађ (Лиценца број 315 0475 03).  

Одговорни пројектант је дужан да уради Пројекат за грађевинску дозволу у складу са 

правилима грађења и свим осталим деловима садржаним у локацијским условима. 

Наведено идејно решење и услови за пројектовање и прикључење објекта издати од 

имаоца јавних овлашћења су саставни део ових локацијских услова. 

 

Заштита од земљотреса 

Подручје обухваћено планом припада сеизмичкој зони у којој су могући земљотреси 

јачине 9 степени МКС. У циљу заштите од земљотреса треба примењивати следеће смернице: 

 обавезна примена важећих сеизмичких прописа при реконструкцији постојећих и 

изградњи нових објеката; 

 обезбедити довољно слободних површина које прожимају изграђене структуре, 

водећи рачуна да се поштују планирани проценти изграђености парцела, системи 

изградње, габарити, спратност и темељење објеката; 

 главне коридоре комуналне инфраструктуре треба водити дуж саобраћајница и кроз 

зелене површине, кроз за то планиране коридоре и на одговарајућем одстојању од 

грађевина. 
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Терен, по инжњерско геолошким условима - нестабилан и условно стабилан терен, 

треба сврстати у категорију сеизмолошки неповољних средина са повећањем основног 

степена сеизмичког интензитета за један степен МКС скале. 

На свим теренима са смањеном стабилношћу обавезно се спроводе посебна 

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

поједини објекти. 

 

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“, број 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, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон и 9/2020),  и Правилником о садржини, начину 

и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени 

објекта (“Сл. гласник РС”, број 73/2019). 

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 

Грађевинске дозволе у складу са чланом 135. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник 

РС“, број 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, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. 

закон и 9/2020).  

 

Стварни трошкови издавања локацијских услова: 
 
 

1. Трошкови за издавање техничких услова од „ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ“ д.о.о. 

Београд, Огранак ЕД Лазаревац, Профактура број 1000231059 – износ 16.772,40 дин, на 

жиро рачун број 160-44212-39, позив на број 97-781000231059 

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

90025804 – износ 9.134,96 дин, на текући рачун број. 160-600-22, Позив на број 90025804 

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

21-RN003000193 износ 8.911,48 дин, на текући рачун број 160-180602-15 Банка Интеса 

4. 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 

 

 

  

  

  

  

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА 

ЗА КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ, 

ГРАЂЕВИНСКЕ И УРБАНИСТИЧКЕ 

ПОСЛОВЕ 

Предраг Мирковић, дипл. инж. саобраћаја 

 


