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Л а ј к о в а ц 

 

 

 

Одељење за урбанистичке послове и просторно планирање, Општинске управе 

општине Лајковац, поступајући по захтеву Општине Лајковац, ул. Омладински трг бр. 1, 

Лајковац, за издавање локацијских услова за изградњу Пасареле ПУ „ЛЕПТИРИЋ“ у 

Лајковцу, на кат. парцели број 309/2 КО Лајковац, на основу члана 53а, 55, 56 и 57. Закона 

о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 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 и 145/2014), члана 12. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 

електронским путем („Сл. гласник РС“, број 113/2015 и 96/2016) и на основу Плана 

Измене и допуне ПДР Војни круг („Сл. гласник општине Лајковац“, број 7/2014), издаје: 

 

 

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 
 

ИЗДАЈЕ СЕ, Општини Лајковац, ул. Омладински трг бр. 1, Лајковац   

 

ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ: за изградњу Пасареле ПУ „ЛЕПТИРИЋ“, тип објекта 

– доградња, спратности П, категорије Б, класификациони број 126310- Зграде у којима се 

обавља предшколско образовање, укупна БРУТО површина објекта – 79,9m2 

На локацији: Кат. парцела бр.  309/2 К.О. Лајковац 

Површина кат.парцеле: 79,90 м2. 

Место изградње: Лајковац  

ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ: Локацијски услови се издају на основу члана 

53а, 55, 56 и 57. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 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 и 145/2014) члана 12. Правилника о поступку спровођења 

обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, број 113/2015 и 96/2016) и 

на основу Плана Измене и допуне ПДР Војни круг („Сл. гласник општине Лајковац“, број 

7/2014). 

 

ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ: Кат. парцеле бр. 309/2 КО Лајковац je у обухвату 

Плана Измене и допуне ПДР Војни круг и налази се у грађевинском подручју, у зони  

јавних установа.    



 

Подаци о постојећим објектима: Увидом у лист непокретности 2240 КО 

Лајковац, на кат. парцели бр. 309/2 К.О. Лајковац  је изграђена.  

Подаци о приступним саобраћајницама: Прикључак на јавну саобраћајницу се 

остварује преко парцеле бр. 848/1 К.О. Лајковац, Улица Свети Сава. 

 

УРБАНИСТИЧКИ УСЛОВИ:  Увидом у плански документ- План Измене и 

допуне ПДР Војни круг предметна парцела налази се у грађевинском подручју, у зони  

јавних установа.    

 

 

Правила грађења: 
  

Предшколско образовање и васпитaње Приликом реконструкције (доградње) 

објекта предшколског образовања и васпитања потребно је задовољити следеће 

критеријуме:  

– капацитет маx.270 деце, оптимално у групама по 15-20  

– потребна изграђена површина (БРГП) ................................. .........6-8 m2/по детету  

– потребна површина комплекса ....................................................20-25 m2/по детету 

– степен заузетости .............................................................................................. ..40% 

– спратност: .......................................................................................................П до П+1 

– уређена зелена површина минимално ............................................................ ...50%  

– Паркирање - ................................................................................... .1Пм/100 m2 НГП 

Саставни део функције и ликовности објеката је озлењавање комплекса и уређење 

простора за игру на отвореном. Обавезно је ограђивање комплекса предшколске установе. 

Ограђивање је могуће урадити транспарентном оградом, или комбинацијом зиданог 

парапета и транспарентне ограде. Укупна максимална висина ограде је 1,5 m, док је 

парапет максимално висок 60 cm. Улазне капије, пешачке и колске се отварају ка 

унутрашњости парцеле. За све објекте предшколског васпитања обезбедити максималну 

комуналну опремљеност (вода, канализација, струја, телефон, грејање). 

Пасарелу предвидети као приземни објекат, спратности П. Омогућити улаз у 

пасарелу и са источне стране и са западне стране, односно унутрашњег дворишта. 

Омогућити и споредни улаз у пасарелу преко доградње терасе испред кухиње 

новоизграђеног објекта. 

Архитектура 

Објекат пасареле прилагодити да се функцијом, изгледом и волуменом 

материјализацијом и волуменом уклопе са објектима које повезује. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Услови за прикључење на саобраћајну, комуналну и другу инфраструктуру: 

Приликом пројектовања поштовати прописе и нормативе и обавезно узети у обзир 

подземне инфраструктурне мреже које постоје на датој траси у складу са издатим 

условима које чине саставни део локацијских услова, и то: 

1. Услови ОДС „ЕПС-ДИСТРИБУЦИЈА“ ДОО БЕОГРАД, Огранак ЕД Лазаревац, 

број  ROP-LAJ-11796-LOC-1/2017 од 15.05.2017. године 

2. Услови „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ ИЈ Ваљево, број 178118/2  од 15.05.2017. године 

3. Услови ЈП „Градска чистоћа“, Лајковац, број 2475 од 16.05.2017. године 

4. Услови  Сектора за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у 

Ваљеву број 217-6443/17-1 од 11.05.217. 

 

Техничка документација: 

 

Идејно решење урадио је JП ЕПС Београд Огранак РБ КОЛУБАРА Oрганизациона 

целина „ПРОЈЕКТ“, Лазаревац. Главни пројектант је Радмила Огњановић , дипл. инж. арх. 

(Лиценца број 300 5160 03). Идејно решење чини саставни део  локацијских услова. 

 

Одговорни пројектант је дужан да уради Пројекат за грађевиснку дозволу у складу 

са правилима грађења и свим осталим деловима садржаним у локацијским условима. 

 

Подаци о постојећим објектима које је потребно уклонити: 
Инвеститор је у обавези да изврши уклањање дела постојећег објекта предшколске 

установе, изграђеног на кат. парцели број 309/2 КО Лајковацн а који је део друге фазе 

радова уклањања објекта  одобреним решењем број 351/70/2015-03 од 03.11.2015 

 

Стварни трошкови издавања локацијских услова: 

1. Трошкови за издавање копије плана, листова непокретности и копије подземних 

водова, износ 2.219,00 дин, на жиро рачун број Републичког Геодетског завода 840-

742323843-92 са позивом на број 97 30 055 и износ од 300,00 динара за РАТ на 

жиро рачун број 840- 742221843-57 са позивом на број 97 30 055. 

2. Општинска административна такса за издавање локацијских услова: 4.429,00 

динара, по тарифном броју 6 Одлуке о општинским административним таксама. 

Прималац: Општинска управа Општине Лајковац,  број рачуна 840-742251843-73 

по  моделу 97 са позивом на број 30-055. 

3. Општинска административна такса за захтев: 103,00 динара, по тарифном броју 1 

Одлуке о општинским административним таксама. Прималац: Општинска управа 

Општине Лајковац,  број рачуна 840-742251843-73 по  моделу 97 са позивом на 

број 30-055. 

4. Трошкови за ЦЕОП износ од 1.000,00 динара. 

 

НАПОМЕНА: Издати локацијски услови представљају основ за израду Пројекта за 

грађевинску дозволу у складу са чланом 118 А. Закона о планирању и изградњи („Сл. 

гласник РС“, бр. 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 и 145/2014), као и основ 

за подношења захтева за издавање грађевинске дозволе. 

 

Локацијски услови важе 12 месеци од дана издавања или до истека грађевинске 

дозволе која је издата у складу са овим условима. 

 

 

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 

- Сектору за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Ваљеву 

- А р х и в и 

 

 

 

                                                                                       РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА 

                                                                                     Бојана Бојичић, дипл.пр.планер 

                                                                                           

 

 

 

 

 


