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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 извођење радова на реконструкцији 

Улице Војводе Степе са фекалном и кишном канализацијом, на кат. 

парцели број 2681, 1401, 2682, 1425/3, 1431, 2690, 442, 1443/1, 

1443/2, 1443/3, 2679/1, све 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 детаљне 

регулације Тамнаве („Сл. гласник општине Лајковац“, број 2008), 

и Просторног плана општине Лајковац („Сл. гласник општине 

Лајковац“, број 1/2012), издаје: 

 

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 

 

ИЗДАЈЕ СЕ, ОПШТИНИ ЛАЈКОВАЦ, ул. Омладински трг бр. 1, 

Лајковац. 

 

ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ: за извођење радова на реконструкцији Улице 

Војводе Степе са фекалном и кишном канализацијом- Путеви и 

улице, категорије Г, класификациони број 211201 - Улице и путеви 

унутар градова и осталих насеља, сеоски и шумски путеви и путеви 

на којима се одвија саобраћај моторних возила, бицикала и 

запрежних возила,укључујући раскрснице, обилазнице и кружне 

токове, отворена паркиралишта, пешачке стазе и зоне, тргови, 

бициклистичке и јахачке стазе, укупна дужина – 450м. 

На локацији: Кат. парцела бр.  2681, 1401, 2682, 1425/3, 

1431, 2690, 442, 1443/1, 1443/2, 1443/3, 2679/1, све КО 

Лајковац. 

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 Генералне регулације за насељено место Лајковац 

(„Сл. гласник општине Лајковац“, број 5/2015) и Просторног плана 

општине Лајковац („Сл. гласник општине Лајковац“, број 1/2012). 

 

ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ: Кат. парцеле бр. 2681, 1401, 2682, 

1425/3, 1431, 2690, 442, 1443/1, 1443/2, 1443/3, 2679/1, све КО 

Лајковац, су у обухвату Плана детаљне регулације Тамнаве и 

налазе се у грађевинском подручју, у зони Јавних површина- 

Саобрађај. 

УРБАНИСТИЧКИ УСЛОВИ:  Увидом у плански документ- План 

детаљне регулације Тамнава, предметна парцела налази се у 

грађевинском подручју, Зони Јавних намена- Саобраћај.    

 

Правила грађења 

 

САОБРАЋАЈ  

У оквиру појаса регулације осим објеката који су саставни 

део саобраћајнице (саобраћајна сигнализација, инфраструктурни 

објекти, аутобуска стајалишта и сл.), могу се налазити и следећи 

садржаји: рекламни панои, зелене површине, дрвореди, објекти за 

заштиту од буке, клупе за седење, нише за контејнере, контејнери 

и сл. 

Положај наведених садржаја дефинише се у складу са 

прописима о заштити саобраћајног профила саобраћајнице. 

У постојећем изграђеном насељу регулација улица остаје 

непромењена, осим ако постоји потреба за њеном изменом као што 

је побољшање саобраћајног решења, инфраструктуре, нивелације, 

промена висинске регулације околних објеката, стварање нове 

јавне површине. 

Одводњавање саобраћајница ранга, градска I реда, градска II 

реда, сабирна улица врши се системом атмосферске канализације. 

Одводњавање локалних путева врши се отвореним каналима и 

бетонским риголама. 

 

ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 

Водовод трасирати једном страном коловоза, супротној од 

фекалне канализације, на одстојању 1,0 м. од ивичњака. 

Атмосферску канализацију трасирати осовином коловоза (или 

изузетно због постојећих инсталација или попречних падова 

коловоза - једном страном коловоза на одстојању 1,0 м од 



ивичњака, у ком случају је фекална канализација трасирана 

осовином). 

Хоризонтално растојање између водоводних и канализационих 

цеви и зграда, дрвореда и других затечених објеката не сме бити 

мања од 2,5 м. 

Растојање водоводних цеви од осталих инсталација (гасовод, 

топловод, електро и телефонски каблови) при укрштању не сме бити 

мање од 0,5 м. 

Тежити да водоводне цеви буду изнад канализационих, а испод 

електричних каблова при укрштању. 

Полагање водовода или канализације у тротоару се може 

дозволити само изузетно, уз документовано образложење и са 

посебним мерама заштите. 

Уколико није могућа траса у оквиру регулативе 

саобраћајнице, водовод или канализацију водити границом 

катастарских парцела уз сагласност оба корисника међних парцела. 

Тежити да на прелазу преко водотока и канала водоводне цеви 

буду изнад корита. у изузетним случајевима (прелаз испод реке, 

канала, саобраћајница и сл.) цеви се морају водити у заштитној 

челичној цеви. 

Појас заштите око главних цевовода износи најмање по 2,5м. 

од спољне ивице цеви. У појасу заштите ни1е дозвољена изградња 

објеката, ни вршење радњи које могу загадити воду или угрозити 

стабилност цевовода. 

Уколико у близини објеката не постоји изграђена градска 

фекална канализација: отпадне воде из објеката се прикључују у 

водонепропусне јаме од р водонепропусног бетона, да би се 

спречило истицање отпадног садржаја у подземне воде. Учесталост 

пражњења јаме од стране надлежног ЈКП врши се по потреби. 

Димензионисање и изградња се морају извести у складу са 

прописима за ту врсту радова. 

У деловима града где постоји изграђена фекална 

канализација, објекти се морају прикључити на њу у складу са 

техничким условима ЈКП. У тим деловима града се забрањује 

употреба пољских нужника и септичких јама. 

Положај санитарних уређаја (сливници, нужници....) не може 

бити испод коте нивелете улица, ради заштите објеката од успора 

фекалне канализације из Уличне мреже. Изузетно, може се одобрити 

прикључење оваквих објеката на градску мрежу фекалне 

канализације уз услове заштите прописане техничким К Условима 

ЈКП. Ове уређаје уграђује корисник и саставни су део кућних 

инсталација, а евентуалне штете на објекту сноси корисник. 

Забрањена ie изградња објеката и сађење засада над 

разводном мрежом водовода или канализације. Власник 

непокретности која се налази испод, изнад или поред комуналних 

објеката (водовод, топловод), не може обављати радове који би 

ометали пружање комуналних услуга.   



Постављање подземних инсталација (водовод, канализација, 

електро и ПТТ мрежа...) испод зелених површина, вршити на 

растојању од мин. 2,0 м. од постојећег засада уз одобрење 

надлежних јавних предузећа. 

Водомер мора бити смештен у посебно изграђен шахт и 

испуњавати прописане стандарде, техничке нормативе и норме 

квалитета, које одређује ЈКП. Положајно водомерни шахт 

постављати мах. 2,0 м. од регулационе линије. 

Уколико у близини објеката не постоји улична атмосферска 

канализација, прикупљене атмосферске воде са локације се могу 

упустити у отворене канале поред саобраћајница или у затрављене 

површине у оквиру локације. 

Забрањена ie изградња понирућих бунара. 

Противпожарна заштита се у насељима омогућава изградњом 

противпожарних хидранта на водоводној мрежи у прстенастом 

систему, а изузетно ако то није могуће, дозвољава се гранасти 

систем. 

Уколико се хидрантска мрежа напаја водом из водоводне мреже 

чији је притисак недовољан (мин. 2,5 бар), предвиђају се уређаји 

за повишење притиска. Уређај се поставља у објекат који се штити 

од пожара или у посебно изграђен објекат, у складу са прописима 

из ове области. 

Забрањено ie извођење физичке везе градске водоводне мреже 

са мрежама другог изворишта: хидрофори, бунари, пумпе. 

 

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-15290-LOC-1/2017 од 07.06.2017. 

године 

2. Услови „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ ИЈ Ваљево, број 2110587/2-2017  

од 07.06.2017. године 

3. Услови ЈП „Градска чистоћа“, Лајковац, број 3058 од 

13.06.2017. године 

Посебни услови 

Пре издавања грађевинске дозволе потребно је решити 

имовинско- правне односе на предметним локацијама. 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. 

Техничка документација: 



Идејно решење урадио је ''ПУТИНВЕСТ'' д.о.о. Београд - 

Земун, Лазара Саватића бр. 8. Главни пројектант је Гордана 

Јелкић, дипл.грађ.инж. (Лиценца број 315 3743 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. 

 

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. 

5. Трошкови за издавање техничких услова од ЈП Градска 

Чистоћа, Лајковац, рачун број 460-17/17, износ: 8911,49 

динара, на текући рачун број 160-180602-15 Банка Интеса. 

6. Трошкови за издавање техничких услова од ОДС “ЕПС-

ДИСТРИБУЦИЈА”- доо Београд, огранак ЕД Лазаревац, 

профактура број 160-44212-39, износ 11.878,80рсд, на жиро 

рачун број 160-44212-39 Банка Интеса 

 

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 

 

 

 РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА 

  Бојана Бојичић, дипл.пр.планер 

                                                                                           

 

 

 

 


