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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 Одељења за комунално-стамбене и грађевинске 
послове Општине Лајковац, ул. Омладински трг бр. 1, Лајковац, за издавање локацијских 
услова, за изградњу фекалне канализације у Рубрибрези, на кат.парц.бр. 1333, 1332, 797, 
308 све К.О.Рубрибреза, 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 генералне регулације за 
насељено место Лајковац („Сл.гласник општине Лајковац“, број 5/2015 г.), издаје:

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

ИЗДАЈЕ СЕ, Одељењу за комунално-стамбене и грађевинске послове Општине 
Лајковац из Лајковца, ул. Омладински трг бр. 1  

ЛОКАЦИЈСКИ  УСЛОВИ:  за  изградњу  фекалне  канализације  у Рубрибрези, 
категорије Г,  класификациони број 222311, на кат. парцелама бр. 1333, 1332, 797, 308 све 
К.О. Рубрибреза.

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 генералне регулације за насељено место Лајковац („Сл.гласник општине 
Лајковац“, број 5/2015 г.).

ПОДАЦИ  О  ЛОКАЦИЈИ: Простор  који  је  предмет  акта  обухвата  следеће 
кат.парцеле  број:  1333,  1332,  797,  308 све  К.О.Рубрибреза,  које  су обухваћене Планом 
генералне регулације за насељено место Лајковац, („Сл.гласник општине Лајковац“, број 
5/2015). 

Пројектована  фекална  канализациона  мрежа  насеља  Рубрибреза  састоји  се 
практично  из  два  дела  и  то  први  део  колектора  који  је  трасиран  кроз  само  насеље 
Рубрибреза и други који  је лоциран поред пута „Ваљево-Лајковац“(државног пута1Б реда 



бр. 27). Све отпадне воде посматраног подручја се упућују ка већ пројектованом фекалном 
колектору DN 250. У ситуацији постојећи шахт је нумерисан као RO br.45.

УРБАНИСТИЧКИ УСЛОВИ: Први део колектора сакупља све отпадне воде предметног 
подручја насеља Рубрибреза и трасиран је осовином постојећег пута. Што се тиче другог 
дела колектора, као што је напред наведено постављен је уз сами пут „Ваљево-Лајковац“ 
(пут 1Б реда бр.27) све до улива у постојеће ревизионо окно.

Први  део  колектора  је  постављен  тако  да  омогући  прикључак  свих  успутних 
потрошача, дубине му се крећу од 1,6-2,80, а усвојени падови од 0,6%-6%. Конфигурација 
терена је условила постојање и неколико каскада:потез од RO24-RO 29.Битно је нагласити 
да  се  траса  овог  колектора  пре  уливања  у  други  део  колектора-RO  бр.30.  укршта  са 
постојећим бетонским пропустом, испод кога пролази на довољној висинској дистанци.

Други део колектора: деоница од RO бр.30-RO бр.38 је постављен нешто плиће. 
Овакво усвојено решење је свакако диктирала сама кота улива у постојеће RO бр.45. Због 
таквог решења на овом делу су усвојење цеви класе SN4. На потезу између RO 35а и RO 
36, траса пројектованог колектора пролази испод постојећег бетонског пропуста и даље 
наставља падом од 0,25% до RO 45.

Као што се види из усвојеног решења, овај део колектора карактеришу мале дубине 
укопавања и минимални усвојени падови.

Битно је нагласити да је на потезу од RO1- RO 30, као и на деоници од RO 44-RO 
45,  предвиђено  затрпање  рова  шљунком,  тј.  замена  материјала,  јер  на  тим  деоницама 
колектор пролази испод асфалтираних површина.

Усвојен је пречник предметних колектора DN 200 и DN 250. Усвојене су PVC цеви, 
класе SN2 и SN4 за уличну канализацију.

Цеви се полажу на подлогу од песка дебљине 10см, и затрпавају се песком са 10 см 
изнад терена цеви, а остатак рова се затрпава шљунком, на делу проласка колектора испод 
саобраћајница а на другим трасама предвиђено је затрпавање рова земљом из ископа.

Ревизиона окна су од монтажних бетонских елемената пречника 1,0м постављени 
на бетонску плочу 10см, као што је дато у детаљу. Поклопци на ревизионим окнима су за 
тешко саобраћајно оптерећење, а у сваком ревизионом силазу су предвиђене пењалице на 
вертикалном растојању од 30см, осовински смакнуте по 5см од осовине отвора.

У  профилу  пута,  поред  саобраћајне  функције  обезбедити  простор  за  пролазак 
инфраструктурне мреже т.ј. (водовод, канализација, телекомуникациони и електро водови, 
инсталације, постројење и сл.).  

Све новопланиране објекте треба прикачити на постојећу или планирану фекалну 
канализацију. Техничке услове и начин прикључка појединих објеката одређује надлежна 
комунална организација ЈП „Градска Чистоћа“ из Лајковца.



УСЛОВИ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ НА САОБРАЋАЈУ 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-27988-LOC-1/2016 од 31.10.2016. године

2. Услови ЈП „Градска чистоћа“ Лајковац број 4841 од 18.11.2016. године
3. Услови „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ ИЈ Ваљево, број 426961/2 од 08.11.2016. године
4. Услове за пројектовање од Јавног предузећа „Путеви Србије“  број ЉНП 15 од 

23.02.2017. године

Посебни услови:

Пре издавања грађевинске  дозволе  инвеститор је  у  обавези  да  реши имовинско 
правне односе на катастарским парцелама које су у обухвату идејног решења у складу са 
издатим условима од имаоца јавних овлашћења.

ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА:
Идејно  решење  урадио  је  ПД  „ХИДРОКОП“  д.о.о.  Београд,  Браће  Срнић  23а. 

Одговорно  лице  пројектанта  је  Драган  Оро.  главни  пројектант  је  Којовић  Снежана, 
дипл.грађ.инж.  (лиценца  број:  314  7412  04).  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.

СТВАРНИ ТРОШКОВИ ИЗДАВАЊА ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА:

1. Трошкови за издавање техничких услова од ОДС „ЕПС-ДИСТРИБУЦИЈА“ ДОО 
БЕОГРАД,  Огранак ЕД Лазаревац,  Профактура број  04/478/16 – износ 11.878,80 
дин, на жиро рачун број. 160-44212-39 Банака Интеса

2. Трошкови  за  издавање  техничких  услова  од  „ТЕЛЕКОМ  СРБИЈА“  ИЈ  Ваљево, 
Рачун број  4387/0709/2016 – износ 11.164,96 дин, на текући рачун број. 160-600-22, 
Позив на број 4387/0709/2016.

3. Трошкови за издавање техничких услова од ЈП „Градска чистоћа“ Лајковац, Рачун 
број  894-13/16 – износ 4.455,74 дин, на текући рачун  број.  160-180602-15 Банка 
Интеса

4. Трошкови за издавање копије плана,  листова непокретности и копије подземних 
водова,  износ  12.599,00 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.

5. Трошкови за ЦЕОП износ од 2.000,00 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
- А р х и в и

Стручни сарадник РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
Александар Сарић, ел.инж. Бојана Бојичић, дипл.пр.планер

                                                                                          


