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Одељење за комунално-стамбене, грађевинске и урбанистичке послове, Општинске управе
општине Лајковац, поступајући по захтеву за издавање локацијских услова инвеститора
општине Лајковац, ул. Омладински трг бр. 1 Лајковац, ПИБ: 101343119, Матични број:
07353154, за реконструкцију постојећег спортског терена, на кат. парц. бр. 262 КО Боговађа,
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, 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 Измена и допуна Просторног плана
општине Лајковац – усаглашавање са одредбама Закона о планирању и изградњи („Службени
гласник општине Лајковац“, бр. 15/2018 и 8/2019), издаје:

 

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

 

за реконструкцију постојећег спортског терена, на катастарској парцели број 262 КО
Боговађа, насеље Боговађа, општина Лајковац, категорије Г, класификациони број
241100, укупна површина терена – 1.056,00 м2

 

 ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ

Правни основ

Локацијски услови се издају на основу:

члана 53а, 55, 56 и 57. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр.72/09,
81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 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).

 

Плански основ

Локацијски услови се издају на основу:

Плана Измена и допуна Просторног плана општине Лајковац – усаглашавање са одредбама
Закона о планирању и изградњи („Службени гласник општине Лајковац“, бр. 15/2018 и
8/2019).

 

ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ 

 

Локација за реконструкцију постојећег спортског терена је катастарска парцела број 262 КО
Боговађа.

Увидом у копију плана број 953-2-005/2022-24 од 11.05.2022. године на катастарској парцели
број 262 КО Боговађа уцртана су два објеката.

Увидом у лист непокретности број 21 КО Боговађа од 11.05.2022. године, катастарска
парцела број 262 КО Боговађа, површине 1.80.74ха, је:

Број дела 1 – врста земљишта - грађевинско земљиште изван грађевинског подручја,
култура - земљиште под зградом и другим објектом, површине 0.01.64ха, у државној
својини РС, са правом коришћења ОШ „Миле Дубљевић“ истурено одељење Боговађа,
са обимом удела 1/1;
Број дела 2 – врста земљишта - грађевинско земљиште изван грађевинског подручја,
култура -земљиште под зградом и другим објектом, површине 0.01.43ха, у државној
својини РС, са правом коришћења ОШ „Миле Дубљевић“ истурено одељење Боговађа,
са обимом удела 1/1;
Број дела 3 – врста земљишта - грађевинско земљиште изван грађевинског подручја,
култура -земљиште уз зграду и други објекат, површине 0.05.00ха, у државној својини
РС, са правом коришћења ОШ „Миле Дубљевић“ истурено одељење Боговађа, са
обимом удела 1/1;
Број дела 4 – врста земљишта - пољопривредно земљиште, култура – њива 5. класе,
површине 1.39.44ха, у државној својини РС, са правом коришћења ОШ „Миле
Дубљевић“ истурено одељење Боговађа, са обимом удела 1/1;
Број дела 5 – врста земљишта - грађевинско земљиште изван грађевинског подручја,
култура – дечије игралиште, површине 0.33.23ха, у државној својини РС, са правом
коришћења ОШ „Миле Дубљевић“ истурено одељење Боговађа, са обимом удела 1/1.

На катастарској парцели 262 КО Боговађа у листу непокретности број 21 КО Боговађа
уписана су два објекта – зграде основног образовања.

 



 

Слика 1. - Копија катастарског плана број 953-2-005/2022-24 од 11.05.2022.

 

Подаци о приступним саобраћајницама

Катастарска парцела број 262 КО Боговађа има приступ  на јавну саобраћајницу, преко 
катастарске парцеле број 263 КО Боговађа.

 



Слика 2. – Извод из Измена и допуна Просторног плана општине Лајковац – усаглашавање са одредбама
Закона о планирању и изградњи („Службени гласник општине Лајковац“, бр. 15/2018 и 8/2019)-Карта

грађевинског подручја насеља Боговађа

 

УРБАНИСТИЧКИУСЛОВИ

 

У складу са Планом Измена и допуна Просторног плана општине Лајковац – усаглашавање
са одредбама Закона о планирању и изградњи („Службени гласник општине Лајковац“, бр.
15/2018 и 8/2019), катастарска парцела број 262 КО Боговађа се налази у обухвату
планираног грађевинског подручја насеља Боговађа.

 

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА

 

ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

Грађевинска парцела је површина у оквиру грађевинског земљишта на којој се може
градити. Свака грађевинска парцела мора имати приступ на јавну саобраћајницу.

Све грађевинске линије у границама парцеле морају бити постављене тако да се будућом
изградњом не угрожава функционисање објеката од јавног интереса(улица, тротоара,
инфраструктурне мреже).

 

СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА



Проблеми са којима се суочава спорт у општини су бројни, а неки од њих се тренутно
решавају. У току је велика општинска инвестиција – формирање спортско-рекреативног
центра, односно изградња отворених пливачких базена у близини стадиона. Сви спортски
објекти ће се налазити у близини основне и средње школе, тако да ће бити у функцији
наставе физичког васпитања.

У мрежи спортско-рекреативних објеката повећаће се квалитет опремљености постојећих
објеката (свлачионице с мокрим чвором, трибине, зеленило и др.) и спортских терена и
проширити обухват мреже на сва насеља на руралном подручју општине, за задовољење
потреба локалног становништва и ради укључивања појединих насеља у туристичку
понуду Општине. Обезбедиће се подршка јавног и приватног сектора развоју и
организовању нових спортско-рекреативних садржаја у оквиру туристичке понуде.

У сеоским насељима планира се употпуњавање постојећих садржаја, који се могу
комбиновати са игралиштима за основне школе. На нивоу насеља планира се најмање 1,5
m2 по становнику за отворене спортске терене и фискултурна сала за сваку 8-разредну
основну школу. У оквиру школских комплекса резервисаће се простор за фазну изградњу
спортских садржаја, укључујући и најмање заступљене садржаје (као што су мали пливачки
базени, тенис игралишта и сл.), или растерећење садржаја које дели више различитих група
корисника (на пример, коришћење исте површине од стране вртића и основне школе или за
туристе ван школског времена).

Спорт и рекреација су један од услова за подизање физичке и духовне кондиције, па је с
тим у вези неопходна њихова просторна и садржинска организација.

Нови програми рекреације представљају активни допринос обогаћивању туристичке
понуде. То би конкретно били:

програм организованих рекреативних шетњи, који би повезивао места која су
географски интересантна и културно и историјски значајна;
едукативни програми о спорту;
програми за одмор и припрему спортиста и спортских екипа;
програм школе у природи, са могућношћу упознавања богатства флоре и фауне;
програм аеробне гимнастике, народних игара и др.

 

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ОСТАЛИХ
НАМЕНА У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ

 

УСЛОВИ ЗА ФОРМИРАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ

 

ВЕЛИЧИНА ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ

 

Минимална површина парцеле за изградњу објеката:

спортских објеката:
спортски комплекс са халом - слободностојећи објекат .....1 500,0 m2;



игралишта са пратећим објектом (свлачионице, мокри чвор, администрација) –
слободностојећи објекат ........................... 800,0 m2.

 

ШИРИНА ФРОНТА ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ

 

Најмања ширина фронта грађевинске парцеле у зависности од намене простора:

За објекте спорта (код спортских хала):
минимално за слободностојећи објекат ............................25,0m

За објекте спорта (игралишта са пратећим објектом):
минимално за слободностојећи објекат ............................12,0m

 

НАЈВЕЋИ ДОЗВОЉЕНИ ИНДЕКСИ ЗАУЗЕТОСТИ

 

Максимални индекс заузетости:

туристички и спортски садржаји до 40%

 

Зеленило (парковско зеленило, заштитно, линијско..), јавне службе, спортски садржаји и
услуге се могу наћи, као допунска или пратећа намена уз све друге намене.

Спортски објекти и терени и дечија игралишта могу се наћи у свим стамбеним зонама.
Потребно је предвидети заштиту од буке око отворених терена.

 

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, „Електродистрибуција Србије“ д.о.о. Београд,
Огранак Електродистрибуција Лазаревац, Јанка Стајчића 2., 11550
Лазаревац, број 2460800-Д-09.13-203891-UPP-22 од  13.05.2022.године. 

2. Услови „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ ИЈ Ваљево, број 199364/2-2022 од
16.05.2022. године.

3. Услови Министарства одбране, Сектора за материјалне ресурсе, Управе за
инфраструктуру број 9550-4 од 26.05.2022. године.



 

ПОСЕБНИУСЛОВИ:

 

Уз захтев за издавање решења о одобрењу за извођење радова потребно је доставити
сагласност власника/корисника парцеле.

 

Власник катастарске парцеле којој је промењена намена из пољопривредног и шумског 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 или законом којим се уређује шумско земљиште.

 

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 8º 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.

 

 

Техничка документација:

Идејно решење урадио је „КРАФТ ИНЖЕЊЕРИНГ“, ВАЉЕВО Пројектни биро, инжењерске
делатности и техничко саветовање, Ул. Карађорђева 169а, 14000 Ваљево, одговорно лице
пројектанта Нинослав Симић, главни пројектант је Светислав Поповић дипл. инг. грађевине
(Лиценца број 315 0477 03). Идејно решење чини саставни део локацијских услова.



Одговорни пројектант је дужан да уради Идејни пројекат 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 ималаца
јавних овлашћења су саставни део ових локацијских услова.

 

На основу урбанистичких услова датих у локацијским условима, инвеститор може
приступити изради Идејног пројекта у складу са чланом 118. Закона о планирању и изградњи
(„Сл. гласник РС“, 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 Решења о
одобрењу за извођење радова у складу са чланом 145. 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, 50/2013одлука 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“ д.о.о.
БЕОГРАД, Огранак ЕД Лазаревац, Профактура број 1000311816 – износ 16.772,40 дин,
на жиро рачун број 160-44212-39, позив на број 97-161000311816

2. Трошкови 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

 

 


