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Одељење за комунално-стамбене, грађевинске и урбанистичке послове, Општинске управе
општине Лајковац, поступајући по захтеву инвеститора Радована Нешића из Уба, ул.
Душана Даниловића бр. 2, ЈМБГ: 2505985710238, за издавање локацијских услова за 
реконструкцију и доградњу стамбеног објекта, на катастарској парцели број 10/8 КО
Лајковац, 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 плана
детаљне регулације „Војни круг“ у Лајковцу („Сл. гласник општине Лајковац“, број 7/2014),
издаје:

 

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

 

за реконструкцију и доградњу стамбеног објекта, на катастарској парцели број 10/8 КО
Лајковац, насеље Лајковац, општина Лајковац, спратности П+1, категорије А,
класификациони број 111011, Тип објекта - слободностојећи објекат, укупна нето
површина – 248,27 м2, укупна бруто изграђена површина - 318,55 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 плана детаљне регулације „Војни круг“ у Лајковцу („Сл. гласник
општине Лајковац“, број 7/2014).

 

ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ 

 Локација за реконструкцију и доградњу предметног стамбеног објекта је катастарска
парцела број 10/8 КО Лајковац у Лајковцу.

Увидом у копију плана број 953-2-005/2022-32 од 12.07.2022. године на катастарској парцели
број 10/8 КО Лајковац уцртан је објекат означен бројем 1.

Увидом у лист непокретности број 127 КО Лајковац од 12.07.2022. године, катастарска
парцела број  10/8 КО Лајковац је градско грађевинско земљиште, култура – земљиште под
зградом и другим објектом, површине 79м2 и грађевинска парцела  површине 243м2 укупне
површине парцеле 0.03.22ха, у приватној својини Радована Нешића из Уба, са обимом удела
1/1. На предметној кат. парцели у листу непокретности број 127 КО Лајковац уписан је
објекат породична стамбена зграда површине 79м2.

 



 

Слика 1. - Копија катастарског плана број 953-2-005/2022-32 од 12.07.2022.

 

Подаци о приступним саобраћајницама

Катастарска парцела број 10/8 КО Лајковац има приступ  на улицу Вука Караџића, кат.
парцелу 10/68 КО Лајковац, уписану у лист непокретности број 466 КО Лајковац, као градско
грађевинско земљиште, у јавној својини Општине Лајковац, са обимом удела 1/1.

 

УРБАНИСТИЧКИ УСЛОВИ

 

У складу са Планом измена и допуна плана детаљне регулације „Војни круг“ у Лајковцу („Сл.
гласник општине Лајковац“, број 7/2014), План намена површина, катастарска парцела број
10/8 КО Лајковац се налази у границама планираног грађевинског подручја и припада зони VI
намењеној за становање средњих густина.



Графички прилог 2. Извод из Плана детаљне регулације „Тамнава“ Лајковац

(„Сл. гласник општине Лајковац“, број 1/2008)-План намена површина

 

Правила уређења и грађења за зону становања

Укупна површина под претежном наменом становања износи 14.4 hа. Становање је лоцирано
у северном делу подручја плана. Највећи проценат припада породичном становању средњих
густина. Према већ постојећој тенденцији градње и формирања блокова, ову целину
карактерише урбани тип становања средње густине 50-100 становника по хектару, са
индивидуалним слободностојећим објектима на парцели.

Величине парцела су од 3-6 ари. Слободне просторе у оквиру парцела треба предвидети као
уређене зелене површине.

Терен је претежно повољан за изградњу. Нешто неповољније услове има низ парцела уз
улицу Светог Саве.

Планира се повећање бонитета објеката и земљишта, првенствено кроз регулисање
инфраструктурне повезаности, као и начина коришћења земљишта.

Поред стамбених објеката на парцелама се могу градити и помоћни објекти, гараже и сл.
Такође је могуће уз основну намену формирати и неку другу која не угрожава становање
(нпр. трговине, угоститељство, мање канцеларије...). Паркирање је предвиђено у оквиру
сопствене парцеле.

Основна намена површина: породично становање.

Као породично становање дефинише се становање на појединачним парцелама, минималне
величине 300 m2 са највише 3 стана у објекту.

 

Компатибилне намене: услуге, трговина на мало, већи угоститељски објекти, објекти јавне
службе, спорт и рекреација, зеленило. Као компатибилна намена могу се дозволити мањи



производни погони који не угрожавају животну средину. Однос пратећих намена у односу на
претежну може бити максимално 30% на нивоу намене. Компатибилна намена може бити у
оквиру основног објекта, засебан објекат на парцели или на посебној парцели у оквиру
претежне намене. Уколико је на посебној парцели важе правила за компатибилну намену.

 

Положај објекта на парцели:

Објекат, према положају на парцели је слободностојећи и у прекинутом низу.

 

Параметри за породично становање средњих густина

 

Простор за становање 80% површине, Простор за компатибилне намене 20% површине.

 

Величина грађевинске парцеле

за објекте у прекинутом низу…………………………. мин 300 m2.
за слободно стојеће објекте …………………………….мин 400 m2.

 

Ширина фронта парцеле

за објекте у прекинутом низу…………………………. мин 10 m.
за слободно стојеће објекте …………………………….мин 12 m.

 

Положај објекта на парцели

Објекте постављати у оквиру зоне грађења. Зона грађења је дефинисана грађевинском
линијом и растојањем објекта од задње и бочних граница парцеле.

Објекат je, према положају на парцели, слободностојећи.

Положај објекта у односу на регулацију

Удаљеност грађевинске од регулационе линије за кат. парц. 10/8 КО Лајковац износи 5m.

Положај објекта у односу на бочне границе парцеле

на делу бочног дворишта северне оријентације……………. 1,5 m
на делу бочног дворишта јужне оријентације………………. 1,5 m

 

Проценат заузетости је 50%.

Спратност објеката је максимално П+1+Пк.



Уређене зелене незастрте површине на парцели 35%

Број објеката на парцели

На свакој грађевинској парцели гради се један стамбени објекат.

Дозвољена је изградња помоћних објеката који су у функцији коришћења главног објекта,
чија намена не угрожава главни објекат и суседне парцеле у оквиру дозвољених
урбанистичких параметара за парцелу.

У оквиру парцеле дозвољена је изградња надстрешница, сеница, базена, стакленика и
зимских башти, које не улазе у обрачун урбанистичких параметара.

Паркирање

Паркирање се врши на сопственој парцели. 

Број паркинг места …………………………………. 1 ПМ на 1 стан

Минимални степен комуналне опремљености: саобраћајни приступ, водовод, струја и
канализација.

Као саобраћајни приступ се може у првој фази користити постојећи приступни путеви, који
су планиран и као главни прилази комплексу. Водовод и електроенергетску инфраструктуру је
потребно потпуно изградити у првој фази. Канализација се може у првој фази реализовати
преко водонепропусних септичких јама, док се у другој фази планира прикључење на градску
канализациону мрежу. Топлификација, односно гасификација ће се одвијати у складу са
развојем ових инфраструктурних система на нивоу града.

Није дозвољено: изградња других намена осим прописаних Планом; организовање
делатности или било које друге активности која може да наруши стање животне средине;
девастирање простора и нарушавање природног амбијента осим већ планираним објектима и
садржајима; одлагање отпада или било ког материјала; складиштење опреме и робе ван
објеката.

Услови за уређење: Све незастрте површине се морају уређивати и одржавати. Објекте и све
поплочане површине (стазе, паркинг површине) пројектовати тако да се уклопе у природни
амбијент, са коришћењем природних материјала у што већој мери за завршну обраду (дрво,
камен, опека).

 

ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА

Општа правила уређења и грађења односе се на све намене и зоне уколико за
појединачну намену није прописано другачије.

Правила за положај објеката

Положај објекта регулише се дефинисањем грађевинских линија на парцели у односу на:
регулацију, бочне суседне парцеле и унуграшњу суседну парцелу.

Све грађевинске линије у границама парцеле морају бити постављене тако да:



не представљају сметњу функционисању објекта на парцели,
не представљају сметњу при постављању мреже инфраструкгуре,
не смеју да угрозе функционисање и статичку стабилност постојећих објеката на
суседним парцелама.

Грађевинска линија подземних етажа или објеката је хоризонтална пројекција
грађевинских равни у оквиру којих се граде подземне етаже, односно објекат.
Грађевинске линија подземних етажа и етажа изнад приземља се дефинишу посебно,
уколико се не поклапају са грађевинском линијом приземља. Заузетост подземних етажа
може бити већа 15% већа од надземне етаже.

Однос грађевинске линије према регулационој линији одређује се растојањем од
регулационе линије. Одстојање грађевинске линије од регулације исказује се нумерички.
Грађевинска линија може да буде на одговарајућој регулационој линији, или да буде
повучена од регулационе линије ка унутрашњости блока (парцеле).

Грађевинска линија за надземне, подземне објекте и делове објекта који су у систему
функционисања саобраћаја (подземни пешачки пролази, подземне гараже) и комуналних
постројења дефинише се у појасу регулације јавних површина.

Грађевинска линија надземних, подземних објеката и делова објекта који нису у

систему функционисања саобраћаја и комуналних постројења не могу изаћи из

оквира регулационе линије.

У односу на суседне парцеле, објекти могу бити постављени:

слободностојећи, када објекат не додирује ни једну линију грађевинске парцеле,
у прекинутом низу, када објекат додирује само једну бочну линију грађевинске парцеле.

На објектима у непрекинутом низу бочни зидови објеката према суседним

парцелама изводе се без могућности отварања прозорских отвора, без обзира на

висинску разлику.

За потребе вентилације и осветљавања помоћних просторија у стану (гардеробе,

санитарни чворови и сл.) или заједничког степеништа у објекту дозвољава се

формирање светларника. Приликом пројектовања новог објекта поштовати

положај и димензије светларника постојећег суседног објекта, и пресликати га у

пуној ширини. Површина светларника одређује се тако да сваком метру висине

зграде одговара 0,5m2 светларника, при чему он не може бити мањи од 6,0m2.

Уколико се светларник усклади са положајем светларника суседног објекта, ова

површина може бити умањена за 1/4. Минимална ширина светларника је 2,0m.

Површина светларника рачуна се у неизграђени део зграде. Минимална висина

парапета отвора у светларнику је 1,8m. Не дозвољава се отварање прозора или



вентилационих канала на светларник суседног објекта. Мора се обезбедити приступ

светларнику и одводњавање атмосферских вода. Није дозвољено надзиђивање и

затварање постојећих светларника.

Сви постојећи објекти задржавају постојећу грађевинску линију до замене објекта

новим. Све нове интервенције на постојећим објектима морају да се ускладе са

правилима дефинисаним за зону у којој се налазе.

Према дефиницији грађевинске линије, све подземне и надземне етаже објекта

налазе се унутар вертикалних равни дефинисаних грађевинским линијама.

Одступања делова објеката од овог правила дефинисана су на следећи начин:

Уколико је различита од грађевинске линије осталих етажа објекта, грађевинска линија
приземља и подземних делова објеката дефинише се посебно, растојањем у односу на
грађевинску односно регулациону линију.
Подземна грађевинска линија не сме да прелази границе парцеле.
Грађевинска линија подземних делова објекта (гараже и сл.) може се поклапати са
бочним и задњом границом парцеле, а према регулационој линији може се поклапати са
регулационом или са надземном грађевинском линијом.

Правила граћења за објекте

Под објектима се подразумевају изграђени делови парцеле у функцији основне намене и
компатибилних намена парцеле.

Габарит објекта

Габарит објекта је одређен грађевинским линијама и максималном спратношћу.

Објекти се могу прилагођавати условима терена и по хоризонтали и по вертикали. Дозвољена
је изградња објеката компактног габарита, али и разуђеног габарита, где сви делови објекта
не морају бити исте висине, нити постављени на исти начин у односу на грађевинску линију.

Дозвољена је каскадна изградња објеката. Кота приземља и кота венца, односно слемена се
одређују на исти начин као и за друге објекте.

Однос постојећих и планираних објеката

Постојеће грађевинске линије изграђених објеката се задржавају. Уколико постојећи објекат
не испуњава неке од услова дефинисаних планом генералне регулације, који су везани за
неопходна растојања од граница парцела и од суседних објеката, постојеће грађевинске
линије се задржавају за постојећи габарит објекта и интервенције у оквиру постојећег
габарита (претварање таванског простора у користан без промене габарита, реконструкција у
циљу енергетске ефикасности објекта, комунално опремање објекта). Уколико се врши
замена објекта, објекат се мора градити по свим условима за нове објекге.

Планирани објекти се увек налазе у границама своје парцеле. Није дозвољено планирање и
изградња једне зграде и њених делова на више парцела. За постојеће објекте који се налазе на
више парцела, уколико се задржавају, неопходно је извршити препарцелацију (за планиране
интервенције на објекту, решавање имовинско-правних односа и др.).



Могуће је планирање и изградња више објеката на једној парцели:

уколико су објекти функционална целина везана за заједничко коришћење једне
парцеле,
уколико је то предвиђено посебним правилима за зону или -ако је тако дефинисано
одговарајућом детаљнијом разрадом.

Ако се планира више објеката на парцели, укупни капацитети за изградњу парцеле се не могу
прекорачити и морају се поштовати сви други услови везани за растојања објеката од граница
парцеле, а међусобна одстојања објеката не могу бити мања него што је то код објеката на
одговарајућим суседним парцелама.

За породично становање у унутрашњости парцеле дозвољава се и изградња помоћних
објеката (гаража, остава и сл). Уколико је објекат са предбаштом повучен у односу на
регулациону линију, гаража може бити у унутрашњости парцеле, на истој линији са објектом,
или на регулационој линији. На регулационој линији може бити само уколико је то
планирано и приказано на графичком прилогу 7. План изградње и нивелације и уколико је
парцела са нагибом од/према саобраћајници већим од 8%. Маневарски простор за приступ
паркинг местима мора бити на парцели. Остали помоћни објекти не могу бити на
регулационој линији. Неопходна растојања која важе за стамбени објекат важе и за помоћне
објекте, осим ако је у постојећем стању другачије.

Помоћни објекти на парцели улазе у обрачун урбанистичких параметара. Ово правило се
односи на надземне објекте, односно не односи се на септичке јаме, бунаре, цистерне и сл.

У оквиру парцеле дозвољена је изградња надстрешница, сеника, базена, стакленика и
зимских башти, које не улазе у обрачун урбанистичких параметара.

Постојећи објекти на парцелама намењеним за површине јавне намене

Није дозвољена изградња сталних објеката на парцелама за површине јавне намене, осим под
посебним условима које дефинише детаљнија планска разрада.

Постојећи објекти или делови објеката који се налазе на парцелама јавних површина,
коридорима коловоза саобраћајница и инфраструктурних водова или на парцелама јавних
објеката, морају се уклонити.

Одређивање спратности и висине објекта

Правила о спратности и висини објекта важе за изградњу нових зграда, за надградњу и за
доградњу постојећих зграда.

Висина објекта је удаљење венца последње етаже објекта, у равни фасадног платна, од
нулте коте објекта. Код грађевинских парцела у нагибу висина се дефинише удаљењем од
коте средње линије уличне фасаде. Изражава се у метрима дужним.

У правилима грађења по појединим наменама и зонама прописана је максимална спратност
објекта. У зависности од габарита објекта, нагиба кровних равни, као и висине самих етажа,
висина слемена објекта може бити до 2 m различита за исту спратност објекга.

Изграђени објекти чија спратност превазилази максимално дозвољене вредности за
планирану зону, задржавају се са постојећом спратношћу без могућности повећања
спратности ради формирања новог корисног простора.

Одређивање коте приземља



Кота приземља нових објеката на равном терену не може бити нижа од коте нивелете јавног
или приступног пута.

Кота приземља планираних објеката може бити максимум 1,2m виша од нулте коте објекга.

Кота приземља планираних објеката на стрмом терену са нагибом од улице (наниже), када је
нулта кота нижа од нивелете јавног пута, може бити максимум 1,2m нижа од коте
нивелетејавног пута.

Кота приземља планираних објеката на стрмом терену са нагибом ка улици (навише),
уколико је нулта кота објекта виша од од нивелете јавног пута, може бити максимум 1,2m
виша од нулте коте.

На стрмом терену са нагибом, који прати нагиб сабраћајнице, кота приземља се одређује у
тачки са које је остварен прилаз објекту, а према наведеним елементима.

Уколико се грађевинска и регулациона линија поклапају, кота приземља може бити
максимално 0,2m виша од нулте коте, при чему се висинска разлика решава денивелацијом
унутар објекта.

Уколико је грађевинска линија повучена од регулационе, кота приземља је максимално 1,2m
виша од нулте коте, а приступ пословном простору мора бити прилагођен особама са
смањеном способношћу кретања.

Код изграђених објеката задржавају се постојеће коте приземља.

Правила за изглед и делове објекта

Испади и грађевински елементи (еркери, доксати, балкони, улазне надстрешнице без
стубова, надстрешнице и сл.) на објекту могу прелазити граћевинску линију када је
грађевинска линија повучена у односу на регулацију минимално 2 m у случајевима:

1. на делу објекта према предњем дворишту - максимално 1,2 m, али укупна површина
грађевинских елемената не може прећи 50% површине уличне фасаде изнад приземља;

2. на делу објекта према бочном дворишту претежно северне оријентације (најмањег
растојања од 2,0m) - максимално 0,5 m, апи укупна површина грађевинских елемената
не може прећи 30% бочне фасаде;

3. на делу објекта према бочном дворишту претежно јужне оријентације (најмањег
растојања од 3,0 m) - 1,0 m, али укупна површина грађевинских елемената не може
прећи 30% бочне фасаде;

4. на делу објекта према задњем дворишту (најмањег растојања од задње линије суседне
грађевинске парцеле од 5,0m) - максимално 1,2m, али укупна површина грађевинских
елемената не може прећи 30% стражње фасаде изнад приземља.

5. све врсте надстрешница у зони приземне етаже - максимално 2,0m по целој ширини
објекта на висини изнад 3,0m.

Отворене спољне степенице могу се постављати на објекат (предњи део) ако је грађевинска
линија 3,0m увучена у односу на регулациону линију и ако савлађују висину до 0,9m.

Степенице које савлађују висину преко 0,9m улазе у габарит објекта.
Степенице које се постављају на бочни или задњи део објекта не могу ометати пролаз и
друге функције дворишта.

Спољни изглед објекта, облик крова, примењени материјали, боје и други елементи
утврђују се идејним архитектонским пројектом.



Спољни изглед објекта у урбанистичкој целини посебних културних вредности,
усклађује се са конзерваторским условима.
Објекти могу имати подрумске или сутеренске просторије ако не постоје сметње
геотехничке и хидротехничке природе.
Површине гаража вишепородичних стамбених објеката које се планирају надземно на
грађевинској парцели урачунавају се при утврђивању индекса или степена
изграђености, односно степена искоришћености грађевинске парцеле.
Површинске воде са једне грађевинске парцеле не могу се усмеравати према другој
парцели.

Обликовање завршне етаже и крова

Последња етажа се може извести као пуна, са косимса одговарајућим кровним
покривачем и атиком до дозвољене висине венца, као поткровље, мансарда или
повучена етажа.
Поткровље: висина назитка поткровне етаже износи највише 1.6m рачунајући од коте
пода поткровне етаже до тачке прелома кровне косине. Нагиб кровних равни
прилагодити врсти кровног покривача.
Мансардни кров мора бити искључиво у габариту објекта (без препуста) пројектован
као традиционални мансардни кров уписан у полукруг, максимална висина прелома
косине мансардног крова износи 2.2m од коте пода поткровља.
Прозорски отвори на поткровљу и мансардном крову се могу решавати као кровне баџе
или кровни прозори. У оквиру кровне баџе могу се формирати излази на терасу или
лођу. Облик и ширина баџе морају бити усклађени са елементима фасаде.

Правила за ограђивање парцела

Грађевинске парцеле могу се ограђивати зиданом оградом до висине од 0,9m
(рачунајући од коте тротоара) или транспарентном оградом до висине од 1,4m.
Парцеле чија је кота нивелете виша од 0,9m од суседне, могу се ограђивати
транспарентном оградом до висине од 1,4m која се може постављати на подзид чију
висину одређује надлежни општински орган.
Зидане и друге врсте ограда постављају се на регулациону линију тако да ограда,
стубови ограде и капије буду на грађевинској парцели која се ограђује.
Зидана непрозирна ограда између парцела подиже се до висине 1,40 m, тако да стубови
ограде буду на земљишту власника ограде.
Суседне грађевинске парцеле могу се ограђивати живом зеленом оградом која се сади у
осовини границе грађевинске парцеле или транспарентном оградом до висине од 1,4m,
која се поставља према катастарском плану и операту, тако да стубови ограде буду на
земљишту власника ограде.
Врата и капије на уличној огради не могу се отварати ван регулационе линије.
Обавезно је ограђивање комплекса предшколских и школских комплекса. Ограђивање је
могуће урадити транспарентном оградом, или комбинацијом зиданог парапета и
транспарентне ограде. Укупна максимална висина ограде је 1,5 m, докје парапет
максимално висок 60 cm. Улазне капије, пешачке и колске се отварају ка унутрашњости
парцеле
Грађевинске парцеле на којима се налазе објекти који представљају непосредну
опасност по живот људи, као и грађевинске парцеле специјалне намене, ограђују се у
складу са одговарајућим прописима.
Грађевинске парцеле на којима се налазе индустријски објекти и остали радни и
пословни објекти индустријских зона (складишта, радионице и си.) могу се ограђивати
зиданом оградом висине до 2,2m.



 

ОПШТА ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ, ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ИСПРАВКА
ГРАНИЦЕ ПАРЦЕЛЕ

Општа правила за парцелацију и препарцелацију земљишта су:

Грађевинска парцела јесте део грађевинског земљишта, са приступом јавној
саобраћајној површини, која је изграђена или планом предвиђења за изградњу.
Парцела је дефинисана приступом на јавну површину, границама према суседним
парцелама и преломним тачкама које су одређене геодетским елементима.
Грађевинска парцела је утврђена регулационом линијом према јавној саобраћајној
површини, границама грађевинске парцеле према суседним парцелама и преломним
тачкама које су дефинисане аналитичко-геодетским подацима.
Грађевинска парцела треба да има приближно облик правоугаоника или трапеза и
бочним странама постављена управно на осовинујавне саобраћајнице.
Облик и величина грађевинске парцеле мора да омогући изградњу објекта у складу са
решењима из плана, правилима о грађењу и техничким прописима.
Парцелација и препарцелација грађевинског земљишта се врши на захтев власника или
закупца земљишта.
Подела постојеће парцеле на две или више мањих парцела се врши под следећим
условима:

     а) подела се врши у оквиру граница парцеле

  б) приступ на јавну површину новоформираних парцела може се обезбедити    

и са сукорисничких површина

Спајањем парцела важећа правила изградње за планирану намену се не могу мењати, а
капацитет се одређује према новој површини. Због боље организације и
искоришћености простора он може бити већи од збира појединачних капацитета
спојених парцела.

Спајањем се формира парцела на којој тип изградње без обзира на величину парцеле
треба да буде у складу са непосредним окружењем, а у заштићеним подручјима у
складу са условима заштите.
Грађевинска парцела мора имати излаз на јавну саобраћајницу односно трајно
обезбеђен приступ најавну саобраћајницу.
Уколико је грађевинска парцела угаона, најмања ширина грађевинске парцеле се
повећава за 20%.
Минимална ширина приступног пута који се користи за повезивање две до четири
грађевинске парцела са јавном саобраћајницом и дужине до 100м' је 4,5m.
Ако се грађевинска парцела не ослања директно на јавну саобраћајну површину.њена
веза са јавном саобраћајницом се остварује преко приступног пута минималне ширине
3,5м.
Ако се приступни пут користи за једну грађевинску парцелу, може се формирати у
оквиру те парцеле, а ако се користи за повезивање две или више грађевинских парцела
са јавном саобраћајницом, формира се као посебна парцела.

На основу пројекта препарцелације на већем броју катастарских парцела може се
образовати једна или више грађевинских парцела, на начин и под условима утврђеним у
планском документу.

На захтев власника, односно закупца катастарске парцеле врши се исправка границе парцеле,
припајањем грађевинског земљишта у јавној својини постојећој парцели, ради формирања



катастарске парцеле која испуњава услове грађевинске парцеле, на основу пројекга
препарцелације. Приликом израде пројекга препарцелације мора се поштовати правило да
катастарска парцела у јавној својини која се припаја суседној парцели не испуњава услове за
посебну грађевинску парцелу, као и да је мање површине од парцеле којој се припаја.

Посебни случајеви Формирања граћевинске парцеле.

За грађење, односно постављање електроенергетских и телекомуникационих објеката или
уређаја, може се формирати грађевинска парцела мање површине од површине предвиђене
планским документом за ту зону, под условом да постоји приступ објекту, односно уређајима,
ради одржавања и отклањања кварова или хаварије.

 

ОПШТА ПРАВИЛА РЕГУЛАЦИЈЕ

Регулација простора се заснива на систему елемената регулације. и то:

урбанистичким показатељима (намена, индекс заузетости парцеле, висина објекта);
урбанистичким мрежама линија (регулациона линија, грађевинска линија, осовинска
линија саобраћајнице, гранична линија зоне);
правилима изградње (постављање објекта, удаљеност објекта, висина објекта,
постављање ограде, паркирање и гаражирање и др.).
градска и насељска (примарна и секундарна) мрежа инфраструкгуре (водовод,
канализација, ТТ мрежа, гасна мрежа, даљинско грејање) поставља се у појасу
регулације.
појаси регулације се угврђују за постављање инфраструкгурне мреже и јавног зеленила
(дрвореди, паркови) у зонама парцела јавног пута као и ван тих зона (дапеководи,
нафтоводи, магистрални гасоводи, топловоди и сл.).
грађевински објекат поставља се предњом фасадом на грађевинску линију, односно
унутар простора оивиченог грађевинском линијом.
У плану су грађевинске линије одређене као:

а. планирана грађевинска линија паралелна регулационој линији нумерички
дефинисана;

 

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 на електроенергетску мрежу,
„Електродистрибуција Србије“ д.о.о. Београд, Огранак
Електродистрибуција Лазаревац, Јанка Стајчића 2, 11550 Лазаревац, број
2460800-D-09.13-308674-UPP-22 од  14.07.2022.године. 



Саставни део ових услова чини Уговор о пружању услуге за прикључење на
дистрибутивни систем електричне енергије број 2460800-D-09.13-308674-UРР-22-
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 285884/2-2022 од 18.07.2022.
године.

3. Услови ЈП „Градска чистоћа“ Лајковац број 3282 од 26.07.2022. године.

 

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.

 

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).

 

ОСТАЛИ УСЛОВИ

 



Громобранске инсталације извести у складу са Законом и прописима за ову врсту објекта.

Нису предвиђене фазе у реализацији пројекта.

 

Техничка документација:

Идејно решење урадио је Бојана Марковић ПР, Студио за пројектовање “БОЈАНАРХ”, Уб, ул.
1. маја бр.140, одговорно лице пројектанта Бојана Марковић. Главни пројектант је Бојана
Марковић мастер инж.арх. (Лиценца број 300 О886 16). Идејно решење чини саставни део
локацијских услова.

Одговорни пројектант је дужан да уради Пројекат за грађевинску дозволу у складу са
правилима грађења и свим осталим деловима садржаним у локацијским условима.

 

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). 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 „Електродистрибуција Србије“ д.о.о.
БЕОГРАД, Огранак ЕД Лазаревац, Профактура број 1000324167 – износ 4.892,40 дин,
на жиро рачун број 160-44212-39, позив на број 97-171000324167

2. Трошкови за издавање техничких услова од ЈП „Градска чистоћа“, Лајковац, рачун број
22-RN003000549 износ 1.237,70 дин, на текући рачун број 160-180602-15 Банка Интеса,
модел: 97, позив на број: 712202003-07685-000549

3. 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

4. Трошкови за издавање извода из катастра подземних инсталација,  износ 680,00 дин, на
жиро рачун број 840-742221843-57 са позивом на број 97 101074060019057234

5. 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.

6. Републичка административна такса за издавање локацијских услова: 1.940,00 динара, по
тарифном броју 171в Закона о републичким административним таксама. Прималац:
Република Србија,  број рачуна 840-742221843-57 по  моделу 97 са позивом на број 30-
055.

7. Трошкови за ЦЕОП износ од 1.000,00 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

 

 

 


