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Одељење за комунално-стамбене, грађевинске и урбанистичке послове, Општинске управе
општине Лајковац, поступајући по захтеву инвеститора Милана Мирковића из Јабучја,
ЈМБГ: 2801964771413, за изградњу погона сепарације агрегата на к.п. број 4739, 4740,
4742/3 и 8777 све КО Јабучје, 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, 50/2013одлука 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 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 за насеље Јабучје, издаје:

 

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

 

за изградњу погона сепарације агрегата, категорије Г, класификациони број објекта 230101 (90%),
222210 (9%) и 221420 (1%), укупна бруто површина постројења за дробљење, пресејавање и

прање кречњака – 1202м2, на катастарским парцелама број

4739, 4740, 4742/3 и 8777 све КО Јабучје

 

 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);
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 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 за насеље Јабучје.

 ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ

 Изградња погона сепарације агрегата, предвиђена је на кат. парц. број 4739, 4740, 4742/3 и 8777
све КО Јабучје, које се налазе у обухвату плана 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 за насеље Јабучје.

 

 

Слика 1. Копија катастарског плана број 953-2-005/2022-17 од 05.04.2022. године

Катастарска парцела број 4742/3 КО Јабучје, уписана је у Лист непокретности број 1013 КО
Јабучје, као пољопривредно земљиште, култура - њива 1. класе, у приватној својини, Мирковић
Милана са обимом удела 1/1. Парцела није изграђена.



Укупна површина катастарске парцеле број 4742/3 КО Јабучје је 2032м2.

Катастарска парцела број 4740 КО Јабучје, уписана је у Лист непокретности број 1013 КО
Јабучје, као остало земљиште, култура - остало вештачки створено неплодно земљиште, у
приватној својини Мирковић Милана са обимом удела 1/1. Парцела није изграђена.

Укупна површина катастарске парцеле број 4740 КО Јабучје је 363м2.

Катастарска парцела број 4739 КО Јабучје, уписана је у лист непокретности број 1013 КО
Јабучје, као пољопривредно земљиште, култура - њива 2. класе, у приватној својини Мирковић
Милана са обимом удела 1/1. Парцела није изграђена.

Укупна површина катастарске парцеле број 4739 КО Јабучје је 1520м2.

Катастарска парцела броја 8777 КО Јабучје, уписана у Лист непокретности број 1013, као
пољопривредно земљиште, површине 34 852м2, у приватној својини Мирковић Милана са
обимом удела 1/1.

Број дела 1 – површина 23м2, култура - земљиште под зградом и другим објектом, у
приватној својини Мирковић Милана са обимом удела 1/1.
Број дела 2 – површина 32 698м2, култура – њива 1. класе, у приватној својини Мирковић
Милана са обимом удела 1/1.
Број дела 3 – површина 2 131м2, култура – остало вештачки створено неплодно земљиште,
у приватној својини Мирковић Милана са обимом удела 1/1.

Парцела је изграђена, породична стамбена зграда, површине 23м2, без одобрења за градњу, у
приватној својини Мирковић Милана са обимом удела 1/1.

 

Подаци о постојећим објектима: Катастарска парцели број 8777 КО Јабучје, која је уписана у
Лист непокретности број 1013 KO Јабучје је изграђена, начин коришћења- породична стамбена
зграда, површина 23м2.

Катастарске парцеле 4742/3, 4740, 4739 све КО Јабучје нису изграђене.

 

Извод из плана 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 за насеље Јабучје

Урбанистички услови:

Према плану катастарска парцеле број 4742/3 КО Јабучје, је у обухвату Измене и допуне
Просторног плана Општине Лајковац, намена површина – пољопривредно земљиште.

Према плану катастарске парцеле број 4740 и 4739 обе КО Јабучје, су у обухвату Измене и допуне
Просторног плана Општине Лајковац, намена површина – делом водно земљиште, делом
пољопривредно земљиште.

Према плану катастарска парцела број 8777 КО Јабучје, је у обухвату Измене и допуне
Просторног плана Општине Лајковац, намена површина – северни део катастарске парцеле је
постојеће становање ван грађевинског подручја, југозападни део катастарске парцеле је
водно земљиште, а остатак парцеле је пољопривредно земљиште.



 

 

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 – др. закон, 9/2020 и
52/2021), Карта грађевинског подручја насеља Јабучје

Подаци о приступним саобраћајницама

Катастарска парцела број 4742/3 КО Јабучје има директан приступ на јавну саобраћајницу,
катaстарску парцелу број 4743 КО Јабучје, која је у  Листу непокретности број 317 КО Јабучје
уписана као некатегорисани пут у државној својини РС са правом коришћења Општине Лајковац.
Остале парцеле немају директан приступ на јавну саобраћајницу.

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ЗА ПРОСТОРЕ ИЗВАН ГРАНИЦА ГРАЂЕВИНСКИХ
ПОДРУЧЈА НАСЕЉА

Пољопривредно земљиште

Пољопривредно земљиште се састоји од површина намењених пољопривредној производњи:
оранице, баште, воћњаци, виногради, ливаде, пашњаци, плантаже, расадници, стакленици и
пластеници, рибњаци, вишегодишњи засади и сл.

На пољопривредном земљишту је могућа изградња само под одређеним условима:

На пољопривредном земљишту на коме је завршена комасација могућа је изградња само
објеката инфраструктуре уз поштовање чл. 31-37 Закона о пољопривредном земљишту;
За изградњу објеката инфраструктуре и објеката за производњу у функцији пољопривредне
производње и прераде са листе 1 Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна
процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну



средину ("Службени гласник РС" бр. 114/2008) претварање пољопривредног земљишта у
грађевинско земљиште је могуће само израдом Плана детаљне регулације
За изградњу објеката у функцији пољопривредне производње, чувања, прераде и пласмана
пољопривредних производа: магацини репроматеријала (семе, вештачка ђубрива, саднице и
сл.), објекти за смештај пољопривредне механизације, објекти за производњу воћа и поврћа
у затвореном простору (стакленици, пластеници), објекти за производњу гљива, рибњаци,
сушаре за воће и поврће, хладњаче, објекти за финалну прераду пољопривредних производа
и објекти намењени за интензиван узгој стоке и перади (фарме, кланице и сл.) дозвољена је
изградња без промене намене пољопривредног земљишта у складу са чл.26 Закона о
пољопривредном земљишту („Сл.гл. РС број 62/06 и 65/08 и 41/09)
Промена намене пољопривредног земљишта у грађевинско земљиште могућа је само
израдом одговарајућег урбанистичког плана.
Парцелација и препарцелација пољопривредног земљишта је могућа у складу са Законом о
државном премеру и катастру и Закону о изменама и допунама закона о државном премеру
и катастру („Сл. гласник РС“ бр. 72/09 и 18/2010).
У случају формирања зона повременог становања (викенд становања), зона се не може
формирати за мање од десет објеката и за њу је обавезна израда Плана детаљне регулације
Изградња мреже и објеката инфраструктуре као и објеката у функцији објеката
инфраструктуре је дозвољена у коридорима саобраћајница уз сагласност надлежног
предузећа за путеве
Објекти туристичких и пратећих садржаја на парцелама непосредно наслоњеним на
саобраћајницу, површине максимално до 0,5 ha, са решеним приступом на јавну
саобраћајну површину, израдом Урбанистичког пројекта. Становање је дозвољено само као
пратећа намена, за властите потребе, уз основну намену на парцели са површином габарита
стамбеног објекта, или дела, до 10% од укупно дозвољеног индекса заузетости на парцели.
Стамбени објекти у функцији пољопривредне производње, изван грађевинског подручја,
могу се градити само за властите потребе у функцији обављања пољопривредне
делатности, а у складу са Законом о пољопривреди.
Без промене намене пољопривредног земљишта, дозвољена је изградња или реконструкција
породичног стамбеног објекта пољопривредног домаћинства или у случају природног
раздвајања пољопривредног домаћинства највише до 200 m2 стамбеног простора.

У оквиру пољопривредног земљишта друге намене не смеју да угрозе основну намену, односно
пољопривреду, могу се дозволити само компатибилне намене као допунске основној намени
простора – пољопривреди.

Величина производног комплекса утврђује се зависно од врсте и интензитета производње. За све
пољопривредне производне комплексе на површинама већим од 0,5ha потребна је израда
одговарајуће планске или пројектне документације.

Објекти намењени пољопривредној производњи су слободностојећи објекти или групације
објеката међусобно функционално повезаних.

Урбанистички параметри

Дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле је:

за производне пољопривредне комплексе максимално 30%
за туристичко-услужне намене максимално 40%
за објекте повременог становања максимално 20%
за рурално становање (пољопривредна домаћинства) по ободу грађевинског подручја по
правилима датим у урбанистичком плану за зону становања на коју се парцела непосредно
наслања.

Монтажно-демонтажни објекти (стакленици, пластеници, кошеви, настрешнице и сл.) се не
обрачунавају индексом заузетости.



Дозвољени индекс изграђености грађевинске парцеле је:

 за производне комплексе максимално 0,6
 за туристичко - услужне намене максимално 1
 за објекте повременог становања максимално 0,3
 за рурално становање (пољопривредна домаћинства) по ободу грађевинског подручја по
правилима датим у урбанистичком плану за зону становања на коју се парцела непосредно
наслања

Дозвољена спратност објеката je:

 за производне објекте у складу са производним процесом П+3
 за туристичко-услужне садржаје максимална спратност је П+1+Пк
 за објекте повременог становања максимална спратност је П+Пк
 за објекте руралног становања максимална спратност је П+1+Пк

Положај објекта и позиционирање производног комплекса

Минимална заштитна растојања која се морају испоштовати при формирању нових производних
комплекса или објеката за пољопривредну производњу су:

од насељеног места – грађевинског подручја 500,0 m', у случају интензивнијег коришћења
хемикалија-пестицида не мање од 800,0 m'
од водотокова 100,0 m'
од државних путева 200,0 m'

Минимална заштитна одстојања између границе комплекса сточне фарме и објеката у суседству
су:

од стамбених зграда, државних путева, као и речних токова – 200,0 m'
од изворишта водоснабдевања - 800,0 m'.

Наведена растојања могу бити и већа ако то покаже процена утицаја на животну средину за
фарме са преко 500 условних грла.

Минимални капацитет основне производње уз који може да се одобри изградња објекта примарне
дораде или прераде (кланица, хладњача, и сл.) износи 100 условних грла.

Постојећи објекти изван грађевинског земљишта

За постојеће објекте изграђене, до доношења овог плана, изван планираних граница грађевинских
подручја и ван граница грађевинског земљишта, односно на пољопривредном или шумском
земљишту, дозвољена је:

Доградња и надградња постојећег стамбеног објекта са максималним урбанистичким
параметрима за део стамбеног дворишта:

спратност објекта......................................П+1+Пк
индекс заузетости стамбеног дворишта ......40%
постојећа грађевинска линија

Изградња и реконструкција објеката економског дворишта са максималним
урбанистичким параметрима:

спратност објекта...........................................П+1
индекс заузетости стамбеног дворишта ......40%
међусобна одстојања објеката и одстојања од границе парцеле у складу са
важећим правилником

Постојећи објекти нестамбене намене могу се реконструисати за потребе постојеће и
компатибилне намене уз максималну доградњу:



За објекте до 200,0m² до 20% постојећег габарита и са максималном
спратношћу од П+1
За објекте веће од 200,0m² до 10% постојећег габарита и са максималном
спратношћу од П+1.
Изузетно више од 20% у случају да је у питању производни објекат па је
доградња неопходна за функционисање основне намене

Обавезни услов за функционисање објекта нестамбене намене је решавање одвођења отпадних
вода, на еколошки прихватљив начин, унутар властите парцеле, или у складу са условима
надлежног предузећа.

Величина потребне грађевинске парцеле (у случају потребног одвајања грађевинског
земљишта  из пољопривредног односно шумског) је:

за стамбени објекат без економског дворишта............максимално 600m²
за стамбени објекат са економским двориштем..........максимално 1000m²
за објекте нестамбене намене......................................оптимално1 000-1500m²

    За претварање пољопривредног и шумског земљишта у грађевинско земљиште већих
површина од наведених у претходном ставу, потребна је израда плана детаљне регулације.

Водно земљиште

Саставни део насипа за одбрану од поплаве чине заштитни појас са шумом и заштитним
зеленилом у инундационом подручју у ширини од 50,0 m' поред насипа, односно од границе
корита при протоку велике воде 1%. Због феномена стварања ерозионе јаме при проласку
поводња, сви стубови на мостовима и другим грађевинама у рекама морају да буду фундирани на
стенској маси, испод речног наноса. Ово правило се односи на крилне и потпорне зидове дуж
путева, који су, такође, били рушени искључиво због плитког фундирања и поткопавања. 

У складу са чланом 77 Закона о водама („Сл.гл. РС број 30/10, 93/12 и 101/16), земљиште и водене
површине у подручју шире и уже зоне заштите изворишта водоснабдевања, заштићени су од
намерног или случајног загађивања. Обавезно је уређење и одржавање уже зоне заштите
изворишта, које обухвата редовну контролу наменског коришћења земљишта.

Ha подручју шире зоне заштите водоизворишта успоставља се режим селективног санитарног
надзора и заштите од загађивања животне средине те на тим просторима није дозвољена
интензивна употреба пестицида, хербицида и вештачких ђубрива на земљишту које се користи у
пољопривредне сврхе.

У зонама тзв. водног земљишта око свих водотока не дозвољава се подужно вођење
саобраћајних и инфраструктурних система. На преласку плавних зона линијски системи
(саобраћајнице, објекти за пренос енергије, цевоводи) морају се висински издићи и диспозиционо
тако решити да буду заштићени од поплавних вода вероватноће 0,5% (тзв. двестогодишња велика
вода).

Дуж магистралних цевовода којим се спајају сада изоловани водоводни системи успоставити
непосредну зону заштите коридора (по 2,5 m од осовине), како би се омогућило несметано
одржавање (исти Правилник).

Хидрантску мрежу за гашење пожара у индустријској зони реализовати у складу са
Правилником о техничким нормативима за хидрантске мреже (Сл. лист СФРЈ 30/91, који је још на
снази).

Канализацију постојећих насеља реализовати по сепарационом систему, стриктно раздвајајући
колекторе за отпадне воде од колектора за атмосферске воде. Забрањује се увођење вода из олука
зграда и одводњаваних површина у колекторе за отпадне воде, као и обратно, отпадних вода у
колекторе кишне канализације.



При реализацији и ревитализацији канализационих система придржавати се следећих пројектних
критеријума: минимални пречници колектора Æ250, степен испуњености при Qmax.čas 0,75 за
секундарну мрежу, односно 0,50 за главне колекторе; брзине у колекторима: vmin = 0,75 m/s, vmax
= 3 m/s. Опсези укопавања канализационих колектора, због корисника система: Hmin = 1,8 m,
Hmax = 5 m.

У канализацију за отпадне воде смеју се уводити само оне воде које задовољавају услове
прописане Правилником о опасним материјама у водама (Сл. гласник СРС, 31/82).
Инспекцијским службама остварити контролу да отпадне воде из тзв. кућне мале привреде које се
упуштају у канализацију задовољавају услове Правилника.

Упуштање отпадних вода индустрија у градску канализацију дозвољено је само уколико су
испуњени сви услови правилника о МДК опасних материја које се смеју евакуисати јавном
канализацијом.

Изградња малих акумулација дозвољена је на свим оним потезима на водотоцима који нису
намењени другим корисницима простора. Мале акумулације градити након реализације
антиерозионих радова. Мора се обезбедити гарантовани еколошки проток низводно према
дефинисаним критеријумима. Мале акумулације се могу градити и само за потребе рибњака и
спортског риболова.

Порибљавање вештачких језера сме се обављати само на бази ихтиолошких студија и пројеката,
урађених од стране за то лиценцираних институција.

Експлоатација речних наноса врши се на основу члана 89 Закона о водама. Експлоатација се
врши на локалитетима где је то од интереса за очување или побољшање водног режима.
Експлоатација је дозвољена само уз одговарајућу пројектну документацију којом се пројекат
експлоатације потпуно усаглашава са пројектима регулације река на тим ширим потезима. То
подразумева и стриктан надзор, по принципима као да се изводе радови на регулацији реке.

За експлоатацију речних наноса, изградњу рибњака, успостављање МХЕ, потребно је прибавити
услове Завода за заштиту природе Србије.

Захватање воде из водотока дозвољено је само уз одговарајуће водопривредне сагласности, уз
обавезу обезбеђења гарантованог водопривредног минимума и гарантованог еколошког протока,
дефинисаног за хладан и топли део године (Q95%

min.mes и   Q80%
min.mes), са ограничењима која

утврђују колико се воде мора оставити у току након захватања воде за технолошке потребе, према
важећој методологији за одређивање гарантованог еколошког протока.   

Регулације река у зони насеља поред функционалних критеријума треба примерити и урбаним,
естетским и другим условима, који омогућавају урбанистички складно повезивање насеља са
акваторијом. Дуж тих водотока у зони насеља са обе стране предвидети кејове, односно, уређене
обале које омогућавају несметан приступ реци. Дуж обала река се мора оставити слободан
простор од најмање 7 m.

Сва локална коришћена изворишта у алувионима крај река заштитити по принципима заштите
изворишта подземних вода, чак и ако се напуштају спајањем са регионалним системима, јер и
даље задржавају важну функцију резервног изворишта водовода насеља за случај хаваријских
ситуација. Та изворишта се могу користити за потребе обезбеђивања воде за технолошке потребе,
уз заштиту као у случају изворишта за снабдевање насеља.

У сливовима акумулација није дозвољено грађење производних погона и других објеката који
као отпадне воде имају нутријенте и/или друге загађујуће материје. На том простору се могу
реализовати објекти виших нивоа финализације, са ''чистим'' технологијама које немају чврсте
или течне отпадне и опасне материје.



Прикључење изолованих водовода на регионалне системе могуће је уз испуњење следећих
услова: (а) губици воде у мрежи се морају свести на мање од 20%, (б) мора се успоставити
поуздан мерни систем са контролом свих кључних чворова у мрежи, који омогућава да се тачно и
континуирано региструје ко колико троши воде (обавеза увођења водомера свим потрошачима) и
колики су губици у појединим гранама система, (в) продајна цена воде мора бити у складу са
ценама дефинисаним Стратегијом дугорочног развоја водопривреде Србије, што значи да мора да
покрије све трошкове просте репродукције система, трошкове заштите изворишта, као и део
трошкова проширене репродуције (око 30%) који подразумева даљи развој система. Без испуњења
тих предуслова регионални системи би брзо доживели економски, технолошки и физички слом,
јер би се вода користила на непримерен, нерационалан начин, и не би било средстава за
одржавање система. 

На водном земљишту је:

забрањена изградња индустријских и других објеката чије отпадне материје могу загадити
воду и земљиште или угрозити безбедност водопривредне инфраструктуре;
дозвољена изградња објеката компатибилних водном земљишту под условом да се у
пројектовању и извођењу обезбеди каналисање и пречишћавање отпадних вода у складу са
стандардима прописаним законом;
дозвољена изградња објеката за рекреацију и туризам под условима заштите животне
средине у складу са законом; и
неопходно да сви постојећи објекти обезбеде каналисање и пречишћавање отпадних вода у
складу са законом.

Водно земљиште се може користити без водопривредне сагласности, као пашњак, ливада и
ораница.

Купање је дозвољено само на уређеним плажама, које имају санитарне уређаје и на којима се
потпуно спречава уношење у језеро отпадних вода и чврстог отпада. 

Објекти који могу да се граде на обали и водном земљишту уз предходно прибављање
сагласности надлежног водопривредног предузећа, су:

објекти за туристичко-рекреативне сврхе;
пратећи објекти (шанк-барови, просторије за пресвлачење и сл.);
дрвене сојенице и настрешнице;
партерно уређење (спортски терени, опрема, мобилијар, плаже и сл.);
рибњаци;
мини акумулације; и
системи за пречишћавање вода.

Пратећи објекти (шанк-барови, одморишта, просторије за опрему и сл.) могу бити површине до
40m2, максималне спратности П+Пк.

Објекти за туристичко-рекреативне сврхе, комерцијални и угоститељски могу бити максималне
површине 400 m2, максималне спратности П+1+Пк.

Забране и ограничења коришћења водног земљишта прописана су чланом 133 Закона о водама
(„Сл.гласник РС број 30/10, 93/12 и 101/16).

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 „Електродистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак
Електродистрибуција Лазаревац, Јанка Стајчића 2 11550 Лазаревац, заводни број 2460800-
D-09.13-302178-UPP-22 од 18.07.2021. године;

Саставни део ових услова чини Уговор о пружању услуге за прикључење на
дистрибутивни систем електричне енергије број 2460800-D-09.13-302178-UPP-22-UGP
који је инвеститор, односно његов пуномоћник у обавези да потпише квалификованим
електронским потписом и приложи уз Пријаву радова.

У условима ОДС „ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ“ ДОО БЕОГРАД, наведено је
изградња објекта није могућа без испуњења додатних услова наведених у тачки 8.

1. Закључивање уговора о успостављању права службености између власника
послужног добра и имаоца јавног овлашћења Електродистрибуција Србије д.о.о.
Београд, Огранак Електродистрибуција Лазаревац, ради постављања и приступа
електроенергетским објектима на парцели власника послужног добра.

2.     У моменту издавања услова не постоји изграђена електроенергетска
инфраструктура на предметном локалитету. Да би се омогућило прикључење објекта
на дистрибутивни систем електричне енергије потребно је:

Закључивање уговора о опремању земљишта између имаоца јавног овлашћења
„Електродиструбуције Србије“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Лазаревац
и инвеститора ради изградње: прикључног 10kV вода са извода 333108 Јабучје.

2. Услови „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ИЈ Ваљево, број 151179/2-2022 од 11.04.2022. године;
3. Услови ЈП „Градска чистоћа “Лајковац, број 1863 од 19.04.2022. године;
4. Водни услови ЈВП „Србијаводе“ - ВПЦ „Сава-Дунав“, Нови Београд, број 3697/5 од

07.04.2022. године.

Техничка Документација:

Идејно решење израдио GEOPROFESIONAL“ д.о.о. ул. Медаковићева бр. 33а, Београд.
Одговорно лице пројектанта је Ђорђе Симић. Главни пројектант је Иван Ранђеловић дипл. инж.
маш. (Број лиценце: 336 N826 15).

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 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.

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 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
привременој грађевинској дозволи у складу са чланом 147. 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).

 

Зависно од врсте објекта, односно радова, привремена грађевинска дозвола се доноси за тачно
одређени период у коме се објекат може користити, односно изводити радови, а који не може
бити дужи од три године од дана доношења привремене грађевинске дозволе.

У случају да инвеститор сам не уклони привремени објекат у одређеном року, орган који је
донео привремену грађевинску дозволу, по службеној дужности доставља захтев грађевинској
инспекцији за уклањање.

Жалба на решење грађевинског инспектора не задржава извршење решења.

На захтев инвеститора, решење о привременој грађевинској дозволи може се једном продужити
за још три године. Истеком накнадног рока, примењују се одредбе овог члана о уклањању
привременог објекта.

 

Стварни трошкови издавања локацијских услова:

 

1. Трошкови за издавање техничких услова од „Електродистрибуција Србије“ д.о.о. БЕОГРАД,
Огранак ЕД Лазаревац, Профактура број 1000324431 – износ 52.536,00 дин, на жиро рачун
број 160-44212-39, позив на број 97-981000324431

2. Трошкови за издавање техничких услова од ЈП „Градска чистоћа“, Лајковац, рачун број 22-
RN003000228 износ 1.237,70 дин, на текући рачун број 160-180602-15 Банка Интеса, модел:
97, позив на број: 462202003-07599-000228

3. Трошкови за издавање водних услова ЈВП „Србијаводе“, Београд, профактура број 6 001
00215 220037, износ – 26.400,00 динара, на текући рачун број 160-0000000015716-70, са
позивом на број 6 001 00215 220037.

4. Трошкови за издавање копије плана и листова непокретности, и Републичке
административне таксе, износ 4.630,00 дин, на жиро рачун број 840-742221843-57 са
позивом на број 97 2405540600.



5. Трошкови за издавање извода из катастра подземних инсталација,  износ 680,00 дин, на
жиро рачун број 840-742221843-57 са позивом на број 97 111074060018761901.

6. 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.

7. Републичка административна такса за издавање локацијских услова: 3.880,00 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.

8. 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
Имаоцима јавних овлашћења
А р х и в и

 

             

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА

ЗА КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ,
ГРАЂЕВИНСКЕ И УРБАНИСТИЧКЕ

ПОСЛОВЕ

                                                                                      Предраг Мирковић, дипл. инж. саобраћаја


