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Одељење за комунално-стамбене, грађевинске и урбанистичке послове, Општинске управе
општине Лајковац, поступајући по захтеву Општинске управе Општине Лајковац, ул.
Омладински трг бр. 1 Лајковац, за издавање локацијских услова за изградњу јавне
површине у Јабучју, око дома МЗ, дома здравља, поште, на катастарским парцела број
5490, 5491, 5492 и 5493 све КО Јабучје, 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 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 изградњу јавне површине у Јабучју, око дома МЗ, дома здравља, поште, на
катастарским парцелама број 5490, 5491, 5492 и 5493 све КО Јабучје, општина Лајковац,
категорије Г, класификациони број 211201 - 96%, 211202 - 2% и 222311 - 2%, Тип
објекта – јавне површине, површина коловоза – 1.715,00 м2, површина тротоара - 990
м2, површина паркинга 375 м2, површина зеленила 3360 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:

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 изградњу предметног објекта су катастарске парцеле број 5490, 5491, 5492 и
5493 све КО Јабучје.

 

Бр. к.п.

КО

Јабучје

Број ЛН

КО

Јабучје

Број дела

парцеле

Површ.

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

5490 311

1 0.01.77

грађевинско

земљиште изван

грађевинског

подручја

земљиште под

зградом и

другим објектом

Да

зграда здравства

Дом здравља,

Јабучје, удео 1/1

2 0.32.52 грађевинско

земљиште изван

грађевинског

подручја

земљиште уз

зграду и други

објекат

Не

Јавна својина

општине Лајковац,

са правом 

коришћења МЗ

ЈабучјеУкупно: 0.34.29

5491 2290 1 0.00.09 грађевинско

земљиште изван

грађевинског

подручја

земљиште под

зградом и

другим објектом

Да

зграда за коју није

позната намена

Државна РС право

коришћења прив.

друштво за

дистрибуцију ел.

Енергије електро



Србија ДОО

Краљево, удео 1/1

5492 2744

1 0.10.21

грађевинско

земљиште изван

грађевинског

подручја

земљиште под

зградом и

другим објектом

Да

зграда јединица

локалне самоуправе

јавна својина

општина Лајковац,

удео 1/1

2 0.23.19 грађевинско

земљиште изван

грађевинског

подручја

земљиште уз

зграду и други

објекат

Не

јавна својина

општина Лајковац,

удео 1/1
Укупно: 0.33.40

5493 319

1 0.01.70
пољопривредно

земљиште

земљиште под

зградом и

другим објектом

Да

зграда ПТТ услуга-

зграда поште и АТЦ

Државна РС Право

коришћења Ј.П.ПТТ

Саобраћаја "Србија",

удео 1/1

2 0.08.49

пољопривредно

земљиште
пашњак 2. класе Не

Државна РС Право

коришћења Ј.П.ПТТ

Саобраћаја "Србија",

удео 1/1Укупно: 0.10.19

 

 

 



Графички прилог 1. Копија плана број 953-2-005/2022-12 од 25.03.2022. године

            Подаци о приступним саобраћајницама: 

Катастарске парцеле број 5490, 5491, 5492 и 5493 све КО Јабучје имају приступ на јавне
саобраћајнице, катастарске парцеле број 5494 и 8763 обе КО Јабучје.

 

УРБАНИСТИЧКИ УСЛОВИ

 

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), катастарске парцеле број 5490, 5491, 5492 и 5493 све КО Јабучје су у
обухвату планираног грађевинског подручја насеља Јабучје.

 

 



Графички прилог 2. Извод из Измене и допуне 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

Јабучје

 

УРБАНИСТИЧКИ УСЛОВИ:

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА

 

Правила за изградњу и реконструкцију саобраћајне мреже у грађевинском
подручју

јавни пут у насељу одређује се просторним и урбанистичким планом;
регулациона линија утврђује се у односу на осовинску линију (осовину јавног пута),
или на граничну линију и обележава за све постојеће и планиране саобраћајнице;
растојање између регулационих линија (ширина појаса регулације) утврђује се у
зависности од функције и ранга саобраћајнице, односно инфраструктуре, као
хоризонтална, надземна и подземна регулација, а најмања дозвољена ширина појаса
хоризонталне регулације је за:

стамбене улице - 8.0 m,
сабирне улице - 10.0 m,
саобраћајнице у сеоским насељима - 7.0m,
колски пролази - 5,0 m,
пешачке стазе - 1,5 m;

регулациона линија се обележава аналитичко геодетски за све планиране
саобраћајнице у насељу;
регулациона линија и осовина саобраћајнице јавног пута су основни елементи за
утврђивање саобраћајне мреже;
регулациона линија и осовина нових саобраћајница утврђују се у односу на постојећу
регулацију и парцелацију, постојеће трасе саобраћајница и функционалност



саобраћајне мреже;
нивелација саобраћајница и других јавних површина одређује се прорачуном падова и
попречних и подужних профила појаса регулације. Утврђене аналитичке координате
(коте нивелете) карактеристичних тачака у плану нивелације представљају основ за
утврђивање нивелета регулационих линија као и основ за постављање улаза у објекат
или уређење осталог простора ван појаса регулације;
саобраћајнице изводити са савременим коловозним застором на адекватном доњем
построју, тампону и оивичити ивичњацима;
приликом планирања нових или реконструкција постојећих улица тежити да се
обезбеди улично зеленило (дрвореди, травњаци и слично);
пешачке површине (стазе и тротоари) обавезно физички издвојити у посебне
површине заштићене од моторног саобраћаја (изузев код интегрисаних улица);
ширина тротоара за кретање пешака мин. 1,5m (важи за нове саобраћајнице и при
реконструкцији постојећих); за инвалидна лица на пешачким прелазима предвидети
изградњу рампе нагиба 1:20 (изузетно 1:12) минималне ширине 1,80 m;
код изградње надвожњака потребно је оставити светли профил од мин. 4,5m;
попречне профиле и коловозне конструкције свих саобраћајница димензионисати
према меродавном саобраћајном оптерећењу;
радијус закривљења на раскрсницама је мин. 7,0m (изузетно 5,0);
обезбедити потребне линије прегледности на раскрсницама;
паркирање на јавној површини уз коловоз је могуће и изводи се као управно (једно
паркинг место је димензија 2,5(2,3)х5,0m са коловозом ширине мин 5,5(6,5)m), 
паралелно (2,0х6,0m коловоз мин 3,5m) или косо (2,3х5,0m ,коловоз  мин 4,5m);
у профилу улице, поред саобраћајне функције, обезбедити простор за пролазак
инфраструктурне мреже (пример распореда инфраструктурних капацитета у профилу
саобраћајнице у насељу)

 

Паркиралишта

  Једно паркинг место за управно паркирање је димензија 2,5х5,0m а саобраћајница је
ширине коловоза минимално 5,5 m. За паралелно паркирање уз коловоз паркинг место је
димензија 2,0х6,0 m а саобраћајница ширине коловоза минимално 3,5m. Могући је и
другачији распоред паркинг места (под углом). На паркиралишту мора да се обезбеди и
видно обележи најмање 1 паркинг место за лица са инвалидитетом или 1 место на сваких 20
возила (5% од укупног броја паркинг места). Паркинг место за возило за лица са
инвалидитетом је димензија 3,5х5,0m. Растојање улаза/излаза у односу на раскрсницу је
мин. 35,0m од линије заустављања (15,0m  за улицу нижег ранга).

   Паркинг место за теретно возило има димензије 3,5х18m са интерном саобраћајницом
ширине 5 m за косо паркирање и кретање возила улаз-излаз у једном смеру.

 

Паркирање и гаражирање возила

Паркирање и гаражирање возила је обавезно у оквиру сопствене грађевинске парцеле, изван
површине јавног пута  у односу:

једно паркинг место (пм)/једна стамбена јединица за све типове становања.

Број потребних паркинг места се одређује на основу намене и врсте делатности, и то по
једно паркинг или гаражно место на следећи начин:



банка, здравствена, пословна, образовна или административна установа- 1пм на 70 m²
корисног простора;
пошта – 1пм на 150 m² корисног простора;
трговина на мало – 1пм на 100 m² корисног простора;
угоститељски објекат – 1пм на користан простор за 8 столица,
хотелијерска установа – 1пм на користан простор за 10 кревета;
позориште или биоскоп – 1пм на користан простор за 30 гледалаца;
спортска хала – 1пм на користан простор за 40 гледалаца
производни, магацински и индустријски објекат – 1 пм на 200 m² корисног простора.

 

ЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА

 

Јавна расвета треба да прати ниско-напонску мрежу уградњом светлосних извора на
стубовима мреже, напајана преко додатних водова 2x16mm2 из одговарајуће ТС 10/0,4кV.

У зонама где не постоји надземна мрежа, јавна расвета ће се реализовати на челичним
канделабрима и са кабловском напојном мрежом. Потребно је користити економичне
светлосне изворе као што су натријумови, металхалогени и ЛЕД извори светлости, који
ангажују мању потрошњу ел. енергије уз већу ефикасност осветљења.

 

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 решити имовинско-правне односе, у складу са
чланом 69. 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).

 

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.

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.

                                   

УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ НА КОМУНАЛНУ, САОБРАЋАЈНУ И
ДРУГУ ИНФРАСТРУКТУРУ

 

1. Услови за пројектовање и прикључење „Електродистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак
Електродистрибуција Лазаревац, Јанка Стајчића 2 11550 Лазаревац, заводни број
2460800-D-09.13-217165-UPP-22 од 01.06.2022. године

Саставни део ових услова чини Уговор о пружању услуге за прикључење на
дистрибутивни систем електричне енергије број 2460800-D-09.13-217165-UPP-22-
UGP који је инвеститор, односно његов пуномоћник у обавези да потпише
квалификованим електронским потписом и приложи уз Пријаву радова.

 

2. Услови за пројектовање „Електродистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак
Електродистрибуција Лазаревац, Јанка Стајчића 2 11550 Лазаревац, заводни број
2460800-Д-09.13-217165-УП-22 од 02.06.2022. године

3. Услови „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ ИЈ Ваљево, број 129007/2-2022 од 29.03.2022. године
4. Услови ЈП „Градска чистоћа“ Лајковац, број 1563 од 04.04.2022. године

 

Техничка документација:

 

Идејно решење урадио је „ПЕТРА-ИНЖЕЊЕРИНГ“ д.о.о. Лајковац, Краља Петра Првог бр.
3/17. Одговорно лице пројектанта је Драган Петровић, дипл.грађ.инж. Главни пројектант
Драган Петровић, дипл.грађ.инж. (лиценца број: 315 5691 03). Одговорни пројектант
пројекта саобраћајнице Драган Петровић, дипл.грађ.инж. (лиценца број: 315 5691 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.

 



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, 31/19, 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 објеката („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 представљају 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, 31/19,
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 1000315081 – износ 16.772,40 дин,
на жиро рачун број 160-44212-39, позив на број 97-181000315081

2. Трошкови за издавање техничких услова од „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ ИЈ Ваљево, рачун
број 90034834 - износ 9.134,96 дин, на жиро рачун број 160-44212-39, позив на број
90034834

3. Трошкови за издавање техничких услова од ЈП „Градска чистоћа“, Лајковац, рачун
број 22-RN003000162, износ 4.455,74 дин, на текући рачун број 160-180602-15 Банка
Интеса по моделу 97, са позивом на број 22-RN003000162;

4. 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

 

 


