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РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ  

ОПШТИНСКА УПРАВА   

Одељење за комунално-стамбене,  

грађевинске и урбанистичке послове  

Број: ROP-LAJ-20997-LOC-1/2021  

Датум: 09.08.2021. 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 НИС а.д. Нови Сад, Народног 

фронта бр. 12, Нови Сад, ПИБ 104052135, Матични број 20084693, за издавање локацијских 

услова за изградњу ССГ „Лајковац“, улица Војводе Мишића, Лајковац, кп. бр. 172/1 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, 9/2020 и 52/2021), 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) и Плана генералне регулације за насељено место Лајковац 

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

„Зона 1 Централна“ Лајковац ( „Службени гласник општине Лајковац“ број 4/2010) – 

примењује се графички део плана и потврђеног Урбанистичког пројекта за изградњу станице 

за снабдевање горивом „Лајковац“ у Лајковцу за катастарску парцелу 172/1 КО Лајковац у 

улици Војводе Мишића, издаје: 

 

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 

 

за изградњу ССГ „Лајковац“, улица Војводе Мишића, Лајковац, кп. бр. 172/1 КО 

Лајковац, категорије Б (мање захтевни објекти) + Г (инжењерски објекти), класификациони 

број објекта 123001-Зграда за трговину на велико и мало до 400 m2 и П+1 – малопродајни 

објекат (28,71%), 27420-Остале зграде, другде некласификоване - надстрешница (62,50%), 

127420-Остале зграде, другде некласификоване – помоћни објекат (8,79%), 125212-

Резервоари за нафту и гас, 222330-Објекти за прикупљање и пречишћавање отпадних вода 

- сепаратор зауљених вода, укупна БРГП надземно - 38.40 m2, укупна БРУТО изграђена 

површина (по СРПС.У.Ц2.100) - 102.40 m2, укупна НЕТО површина - 97.49 m2, на 

катастарској парцели број 172/1 КО Лајковац 

 

 

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, 9/2020 и 52/2021); 
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 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). 

 

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); 

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

Лајковац“ број 4/2010) – примењује се графички део плана; 

 потврђеног Урбанистичког пројекта за изградњу станице за снабдевање горивом 

„Лајковац“ у Лајковцу за катастарску парцелу 172/1 КО Лајковац у улици Војводе 

Мишића. 

 

ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ  

 

Изградња ССГ „Лајковац“ у улици Војводе Мишића у Лајковцу, предвиђена је на кат. 

парц. 172/1 КО Лајковац, која је у обухвату плана Плана генералне регулације за насељено 

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

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

број 4/2010) – примењује се графички део плана и потврђеног Урбанистичког пројекта, који 

је израђен за потребе изградње станице за снабдевање горивом „Лајковац“ у Лајковцу. 
 

Катастарска парцела бр. 172/1 КО Лајковац, површине 0.15.93ха, уписана у лист 

непокретности број 1122 КО Лајковац, као градско грађевинско земљиште у приватној 

својини „НИС“ а.д., са обимом удела 1/1. Увидом у лист непокретности бр. 1122 КО Лајковац 

на кат. парцели 172/1 КО Лајковац уписана су три објекта, од којих је под бројем 1 зграда 

бензинске станице површине 114 м2. 

Подаци о приступним саобраћајницама: Комплекс ССГ излази на државни пут IБ 
реда број 27, катастарска парцела број 859/1 КО Лајковац (деоница 02719, између чворова 

2717 и 2718, Лајковац (улаз)-Лајковац) као и државни пут IIA реда број 145 (деоница 14503, 

између чворова 14502 и 2718, Липњак-Лајковац). 

Идејним решењем се планира да се постојећи саобраћајни прикључци задржавају у 

потпуности. Постојећа ССГ функционише у једносмерном режиму саобраћаја са једним 

улазом и једним излазом на предметне државне путеве. 

У складу са одговором на захтев за издавање услова за пројектовање, добијеним од ЈП 

„Путеви Србије“ број ФМ 720.01-3 од 25.07.2021. године, наведено је да је потребно да 

инвеститор поднесе захтев за издавање локацијских услова за изградњу саобраћајних 

прикључака на државни пут надлежном Министарству грађевинарства, саобраћаја и 

инфраструктуре кроз систем обједињене процедуре. 
 

УРБАНИСТИЧКИ УСЛОВИ 

 

Урбанистички услови: У складу са  Планом генералне регулације за  насељено место 

Лајковац („Службени гласник општине Лајковац“, бр. 5/2015 и 14/2018), катастарска парцела 

172/1 КО Лајковац једним делом припада зони комерцијалне и пословне делатности, делом за 

становање већих густина са делатностима, а делом је предвиђена као саобраћајница. 
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Графички прилог 1. Извод из Плана генералне регулације за насељено место Лајковац  

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

 

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА  

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

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

Планом 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.  

ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА И КОМПАТИБИЛНЕ НАМЕНЕ 

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

изградњи и подзаконских аката, уз обавезу поштовања правила парцелације, регулације, 

параметара и правила изградње дефинисаних у предметном Плану.  На подручју насеља и 

грађевинском земљишту ван насеља, поред стамбених, могу се градити и сви други 

компатибилни објекти, намене и садржаји  који својом делатношћу не могу имати штетног 

утицаја на животну средину. У оквиру сваке грађевинске парцеле, а у оквиру дозвољеног 

процента изграђености парцеле, допуштена је изградња других објеката, као и пратећих и 

помоћних објеката који су у функцији коришћења главног објекта, чија намена не угрожава 

главни објекат и суседне парцеле.  

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 редуковану у 

односу на висину надзидка и косину крова, док се остале надземне етаже не редукују. 
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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. Објекти могу 

имати кос кров или раван кров са или без повученог спрат.  

Кота приземља новопланираних објеката може бити максимум 1,2m виша од нулте 

коте у случају када се у предвиђа стамбена намена. Код објеката у чијем приземљу са планира 

нестамбена намена (пословање) кота улаза може бити максимално 0,2m виша од нулте коте, 

при чему се висинска разлика савлађује денивелацијом унутар објекта.  

 

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 

 

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 и износи мин 
3м осим ако није другачије графички 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. На деловима на којима није дефинисана грађевинска линија она се по 

правилу поклапа са регулационом. 



5 

 

 

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; 

 

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. 

  На грађевинским парцелама се могу градити више објекта  као и помоћни објекти – 

гаража, једна остава, надстрешница или трем, који могу појединачно бити корисне површине 

до 30,0m2. Само  подземне гараже се не обрачунавају у индексе. Под помоћним објектима не 

може бити више од 10% површине грађевинске парцеле, а њихова висина не може да буде 

већа од 5,0m до слемена.  

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 

2 пословног простора. 

Грађевинску парцелу оградити искључиво транспарентном оградом највеће висине 

1,4m, тако да висина зиданог дела може бити највише 0.9 m или постављањем живе ограде 

осовини међе или  на регулацију блока и по ободу заједничких паркинг простора.  

Урбанистичке параметре на парцели ускладити са Елаборатом о геотехничким и 

геомеханичким истраживањима, уколико се парцела налази на теренима  условно повољним 

за грађење. 

 

ЗОНА 1.  

Комерцијалне делатности у централној зони 1 

Урбанистички параметри  

 
*  Максимални нагиб кровних равни 33о. 

** П+5(Пс) код објеката са равним кровом – повучена највиша етажа (макс. 80% површине етаже испод),    висина 

објекта 21,5m) 

 

  

спратност слободне и зел. 

површине 

индекс изграђености 

  

типологија  

објеката 

П+4+Пк** 

* 

мин. 20% 

без паркинга 

макс. 3,0 

макс. 3,2 (за угаоне 

парцеле)  

  

слободностојећи,  

једнострано или   двострано  

узидани  
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Правила парцелације 

 

Положај парцеле дефинисан је регулационом линијом према површинама за јавне 

намене и разделним границама грађевинске парцеле према суседима. 

Дозвољена је изградња нових објеката на грађевинској парцели која има минималну 

површину:  

- 600m2 за слободностојеће објекте 

- 400m2 за једнострано и двострано узидани објекти 

 

Дозвољена је изградња на грађевинској парцели која има минималну ширину фронта 

грађевинске парцеле: 

- 16,0m за слободностојеће објекте 

- 12,0m за једнострано и двострано узидане објекте. 

 

УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ  

У складу са потврђеним Урбанистичким пројектом за изградњу станице за 

снабдевање горивом "Лајковац" у Лајковцу 

 

План парцелације 

Предлогом парцелације од катастарске парцеле број 172/1 КО Лајковац ће настати: 

 Грађевинска парцела на којој ће бити смештен комплекс станице за снабдевање 

горивом (на графичком прилогу обележен као ССГ) приближне површине 653м². 

 Остатак број 1 (на графичком прилогу обележен као О1) намењен за коловоз, 

приближне површине 237м². 

 Остатак број 2 (на графичком прилогу обележен као О2) намењен за 

саобраћајницу, приближне површине 423м². 

 Остатак број 3 (на графичком прилогу обележен као О3) намењен за становање 

велике густине, приближне површине 232м². 

 Остатак број 4 (на графичком прилогу обележен као О4) намењен за становање 

велике густине, приближне површине 9м². 

Намена 

Претежна намена површина је: 

 део кат.парц.бр. 172/1 Ко Лајковац - станица за снабдевање горивом у оквиру зоне 

комерцијалне делатности (део парцеле је намењен становању већих густина са 

делатностима); 

 део кат.парц.бр. 172/1 и кат.парц.бр. 859/1 Ко Лајковац - улични коридор јавне 

намене, саобраћајница-државни пут IБ реда бр.27. 

Изградња комплекса станице за снабдевање горивом обухвата рушење свих постојећих 

елемената комплекса станице и изградњу нових - објекта станице, надстрешнице над точећим 

местима, резервоарским простором за течна горива и свим потребним инсталацијама за рад. 

Саобраћај на ССГ је једносмеран. 

 

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 „ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ“ ДОО БЕОГРАД, Огранак ЕД 

Лазаревац, број 20700-D-09.13-135402-UPP-21 од 30.07.2021. године   



7 

 

 

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

дистрибутивни систем електричне енергије број 20700-D-09.13-135402-UPP-21 -UGP 

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

електронским потписом и приложи уз Пријаву радова. 

2. Услови „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ ИЈ Ваљево, број 302326/2-2021 од 15.07.2021. године   

3. Услови ЈП „Градска чистоћа“ Лајковац, број 3290 од 20.07.2021. године 

4. Услови МУП , Сектора за ванредне ситуације, Одељења за ванредне ситуације у 

Ваљеву, Одсека за превентивну заштиту - услови у погледу мера заштите од пожара и 

експлозија број 09.9.1 број 217-10538/21-1 од 28.07.2021. године. 

5. Услови МУП, Сектора за ванредне ситуације, Одељења за ванредне ситуације у 

Ваљеву, Одсека за превентивну заштиту- услове за безбедно постављање у погледу 

мера заштите од пожара и експлозија са овереним ситуационим планом број 09.9.1 број 

217-10535/21-1 од 28.07.2021. године. 

6. Услови ЈВП „Србијаводе“ - ВПЦ „Сава-Дунав“, Нови Београд, број 7133/3 од 

28.07.2021. године 

7. Одговор од стране ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ Београд, Сектор за одржавање државних 

путева I и II реда, број ФМ 720.01-3 од 25.07.2021. год. 

 

Техничка Документација: 

Идејно решење израдио је „НИС“ а.д. Нови Сад, Народног фронта 12, 21000 Нови Сад 

Блок Промет, Департман за развој бизниса, Сектор за пројектовање капиталне изградње. 

Одговорно лице пројектанта је Марија Бојовић. Главни пројектант је Милица Илић, дипл. 

инж. Арх. (Лиценца број 300 R219 18). 

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. 

 

Посебни услови: 

Пре издавања грађевинске дозволе потребно је доставити Студију о процени утицаја и 

Решење о давању сагласности на студију о процени утицаја, односно одлуку да није потребна 

процена утицаја на животну средину у складу са чланом 18. Закона о процени утицаја на 

животну средину („Сл. гласник РС", бр. 135/2004 и 36/2009“). 

 

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. 

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. 
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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). 

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, 9/2020 и 52/2021),  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, 9/2020 и 52/2021).  

 

Стварни трошкови издавања локацијских услова: 
 
 

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

БЕОГРАД, Огранак ЕД Лазаревац, Профактура број 1000248375 – износ 16.772,40 дин, на 

жиро рачун број 160-44212-39, позив на број 97-251000248375 

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

90028220 – износ 2.029,99 дин, на текући рачун број. 160-600-22, Позив на број 90028220 

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

21-RN003000506 износ 8.911,48 дин, на текући рачун број 160-180602-15 Банка Интеса 

4. Трошкови за издавање техничких услова од ЈВП „Србијаводе“ - ВПЦ „Сава-Дунав“, Нови 

Београд, Профактура број 6 001 00201 210148 - износ 26.400,00 динара, на текући рачун 

број 160-0000000015716-70, Банка „Intesa“ а.д. Београд, са позивом на број 6 001 00201 

210148. 

5. Такса за издавање Услова у погледу мера заштите од пожара од МУП, Сектора за ванредне 

ситуације, Одељења за ванредне ситуације у Ваљеву, Одсека за превентивну заштиту - 

услови у погледу мера заштите од пожара и експлозија, износ 17.860,00 дин, на текући 

рачун број 840-742221843-57, позив на број 68-107. 

6. Такса за издавање Услова од МУП, Сектора за ванредне ситуације, Одељења за ванредне 

ситуације у Ваљеву, Одсека за превентивну заштиту - услове за безбедно постављање у 

погледу мера заштите од пожара и експлозија са овереним ситуационим планом, износ 

34.470,00 дин, на текући рачун број 840-742221843-57, позив на број 68-107. 

7. Трошкови за издавање водних услова од ЈВП „Србијаводе“ - ВПЦ „Сава-Дунав“, Нови 

Београд, Профактура број 6 001 00201 210148 - износ 26.400,00 динара, на текући рачун 

број 160-0000000015716-70, Банка „Intesa“ а.д. Београд, са позивом на број 6 001 00201 

210148. 

8. Трошкови за издавање копије плана и листова непокретности, и Републичке 

административне таксе, износ 1.990,00 дин, на жиро рачун број 840-742221843-57, са 

позивом на број 97 2405540600. 
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9. Трошкови за издавање извода из катастра подземних инсталација,  износ 780,00 дин, на 

жиро рачун број 840-742221843-57 са позивом на број 97 331074060017878838. 

10. Републичка административна такса за подношење захтева: 330,00 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. 

11. Републичка административна такса за издавање локацијских услова: 3.880,00 динара, по 

тарифном броју 171б Закона о републичким административним таксама. Прималац: 

Република Србија,  број рачуна 840-742221843-57 по  моделу 97 са позивом на број 30-055 

12. 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 

 


