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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 

Ивковић (Ђура) Боже из Боговађе, Лајковац, за издавање 

локацијских услова за реконструкцију и доградњу стамбеног 

објекта у Рубрибрези, на кат. парцели број 139 КО 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 Просторног плана Општине Лајковац („Сл. гласник 

општине Лајковац“, број 1/2012), издаје: 

 

 

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 

 

ИЗДАЈЕ СЕ, Ивковић (Ђура) Боже из Боговађе, Лајковац, ЈМБГ 

0101962370307.  

 

ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ: за изградњу стамбеног објекта, тип објекта – 

стамбени објекат са једним станом- реконструкција+ доградња, 

спратности П+Пк, категорије А, класификациони број 111011- 4000м2, 

П+1+Пк, укупна БРУТО површина објекта – 191,45m2 

На локацији: Кат. парцела бр. 139 КО Рубрибреза. 

Површина кат.парцеле бр. 139 КО Рубрибреза је 00.11.20ха. 

Место изградње: Лајковац, 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 Просторног плана Општине Лајковац („Сл. гласник 

општине Лајковац“, број 1/2012). 

 

ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ: Кат. парцела бр. 139 КО Рубрибреза је у 

обухвату Просторног плана Општине Лајковац („Сл. гласник општине 

Лајковац“, број 1/2012) и налазе се у планираном грађевинском 

подручју, и то зони објеката руралног становања.    

 

Подаци о постојећим објектима: Увидом у лист непокретности 

511 КО Рубрибреза, кат. парцела 139 КО Рубрибреза која је 

уписана као земљиште у грађевинском подручју, је изграђена где 

је земљиште под зградом- објектом 91,0м2. 

Подаци о приступним саобраћајницама: Прикључак на јавну 

саобраћајницу  за кат. парцелу број 308 Рубрибреза, Улица Проте 

Матеје Ненадовића.  

 

УРБАНИСТИЧКИ УСЛОВИ:  Увидом у плански документ- Просторни 

план Општине Лајковац („Сл. гласник општине Лајковац“, број 

1/2012), предметна парцела налази се у грађевинском подручју, 

Зони 3- ШИРЕ УРБАНО ПОДРУЧЈЕ И РУБНЕ ЗОНЕ, и то зони објеката 

руралног становања.    

 

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА  

Могуће пратеће намене: трговинске, занатске, услужне 

делатности, јавне намене, мешовито пословање, пољопривредна 

производња и мала привреда. 

Намене објеката чија градња је забрањена: делатности које 

вибрацијама, буком, гасовима, мирисима, отпадним водама и другим 

штетним дејствима могу да угрозе околину и не представљају 

намену компатибилну претежној намени околине. 

Урбанистички параметри (на нивоу блока) 

Минимална површина парцеле за изградњу објеката: руралног 

становања (са економским двориштем) 

- за све врсте изградње је 800,0 m2 

Тип објеката, у насељима руралног типа, је најчешће 

слободностојећи, ређе у прекинутом низу, а изузетно у 

непрекинутом низу. 

Тип објекта се утврђује према:преовлађујућем типу у 

окружењу, облику и величини парцеле, конфигурацији терена, 

постојећим објектима на парцели и на суседним парцелама и сл. За 

изградњу "на међи" потребно је прибавити сагласност суседа само 

у случају када нови објекат није истог типа као објекат на 

суседној парцели. 

Максимални индекс заузетости за рурално становање је 30-

35%. 

Максимална спратност породичног стамбеног објекта је 

П+1+ПК. 



Међусобна удаљеност стамбених објеката:  

- минимална удаљеност вишепородичног стамбеног објекта од 

суседног објекта је пола висине вишег објекта, уз услов да 

вишеспратни слободностојећи објекат не може заклањати директно 

осунчање другом објекту више од половине трајања директног 

осунчања. 

- минимална удаљеност за објекте породичног становања је 

4,0 m, 

- постојећи објекти чија међусобна удаљеност износи мање од 

3,0 m не могу на тој страни имати отворе стамбених просторија (у 

случају реконструкције). 

Међусобна удаљеност стамбеног и економског објекта 

- Одстојање сточне стаје од стамбеног објекта минимално је 

15,0 m; 

- Одстојање ђубришта и осочне јаме од стамбеног објекта је 

минимално 20,0 m; 

- Одстојање ђубришта, осочне јаме и WC-a од бунара је 

минимално 20,0 m, с тим да бунар буде на вишој коти. 

Међусобна растојања економских објекта зависе од 

организације економског дворишта, с тим да се прљави објекти 

могу постављати само низ ветар у односу на чисте објекте и да 

чисти објекти (стамбени) морају да буду на вишој коти од 

економског објекта без обзира на положај јавног пута. Ако се 

економски делови суседних парцела непосредно граниче, растојање 

нових економских објеката од границе парцеле не може бити мање 

од 1,00 m. 

Растојање од границе парцеле: Најмање дозвољено растојање 

основног габарита (без испада) објекта и линије суседне 

грађевинске парцеле је за: 

- слободностојеће објекте на делу бочног дворишта северне 

орјентације 1,5 m 

- слободностојеће објекте на делу бочног дворишта јужне 

орјентације 2,5 m 

- двојне објекте на бочном делу дворишта 4,0 m 

- пословне објекте на бочном делу дворишта 5,0 m. 

- производне објекте на бочном делу дворишта 10,0 m. 

 

За зоне изграђених породичних стамбених објеката чије је 

растојање до границе грађевинске парцеле различито од наведених 

вредности, нови објекти се могу постављати и на растојањима: 

- слободностојећи објекти на делу бочног дворишта северне 

оријентације 1,00 m  

- слободностојећи објекти на делу бочног дворишта јужне 

оријентације 3,00 m 

 

 



УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ДРУГИХ ОБЈЕКАТА НА ИСТОЈ ГРАЂЕВИНСКОЈ 

ПАРЦЕЛИ 

Грађевинска парцела за мешовита и пољопривредна домаћинства 

састоји се из две функционалне целине - стамбеног и економског 

дворишта (оптималан однос стамбеног дела дворишта према 

економском износи 40%:60%, али не мање од 30%:70% ). 

У случају нове изградње, код терена у паду стамбено 

двориште се формира на делу парцеле са вишом висинском котом, а 

код равних терена на делу парцеле до приступне саобраћајнице. 

 

Грађевинска парцела за мешовита и пољопривредна домаћинства 

састоји се из две функционалне целине - стамбеног и економског 

дворишта (оптималан однос стамбеног дела дворишта према 

економском износи 40%:60%, али не мање од 30%:70% ). 

У случају нове изградње, код терена у паду стамбено 

двориште се формира на делу парцеле са вишом висинском котом, а 

код равних терена на делу парцеле до приступне саобраћајнице. 

Изричито се забрањује организација парцеле у којој се 

економско двориште градитеља наслања на постојеће стамбено 

двориште суседа. 

Минимална површина која на парцели мора остати слободна, 

односно уређене и озелењена, је за рурално становање до 30%. 

 

ПОЛОЖАЈ ПОЈЕДИНИХ ГРАЂЕВИНСКИХ ЕЛЕМЕНАТА И НАЧИН ОГРАЂИВАЊА 

ПАРЦЕЛЕ 

Испади на објекту не могу прелазити грађевинску линију више 

од 1,60 m, односно регулациону линију више од 1,20 m и то на 

делу објекта вишем од 3,00 m. Хоризонтална пројекција испада 

поставља се у односу на грађевинску, односно регулациону линију. 

Грађевински елементи на нивоу приземља могу прећи грађевинску, 

односно регулациону линију (рачунајући од основног габарита 

објекта до хоризонталне пројекције испада), и то: - излози 

локала - 0,30 m, по целој висини, кад најмања ширина тротоара 

износи 3,00 m, а испод те ширине тротоара није дозвољена 

изградња испада излога локала у приземљу; - излози локала - 0,90 

m по целој висини у пешачким зонама; - транспарентне браварске 

конзолне надстрешнице у зони приземне етаже - 2,00 m по целој 

ширини објекта са висином изнад 3,00 m; - платнене надстрешнице 

са масивном браварском конструкцијом - 1,00 m од спољне ивице 

тротоара на висини изнад 3,00 m, а у пешачким зонама према 

конкретним условима локације; - конзолне рекламе - 1,20 m на 

висини изнад 3,00 m. Грађевински елементи (еркери, доксати, 

балкони, улазне надстрешнице са и без стубова, надстрешнице и 

си.) на нивоу првог спрата могу да пређу грађевинску, односно 

регулациону линију (рачунајући од основног габарита објекта до 

хоризонталне пројекције испада), и то: - на делу објекта према 

предњем дворишту - 1,20 m, али укупна површина грађевинских 



елемената не може прећи 50% уличне фасаде изнад приземља; - на 

делу објекта према бочном дворишту претежно северне оријентације 

(најмањег растојања од 1,50 m) - 0,60 m, али укупна површина 

грађевинских елемената не може прећи 30% бочне фасаде изнад 

приземља; - на делу објекта према бочном дворишту претежно јужне 

оријентације (најмањег растојања од 2,50 m) - 0,90 m, али укупна 

површина грађевинских елемената не може прећи 30% бочне фасаде 

изнад приземља; - на делу објекта према задњем дворишту 

(најмањег растојања од стражње линије суседне грађевинске 

парцеле од 5,00 m) - 1,20 m, али укупна површина грађевинских 

елемената не може прећи 30% стражње фасаде изнад приземља. 

Грађевински елементи испод коте тротоара - подрумске етаже - 

могу прећи грађевинску, односно регулациону линију (рачунајући 

од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада), 

и то: - стопе темеља и подрумски зидови - 0,15 m до дубине од 

2,60 m испод површине тротоара, а испод те дубине - 0,50 m; - 

шахтови подрумских просторија до нивоа коте тротоара - 1,00 m. - 

Стопе темеља не могу прелазити границу суседне парцеле, осим уз 

сагласност власника или корисника парцеле. 

Отворене спољне степенице могу се постављати на објекат 

(предњи део) ако је грађевинска линија 3,00 m увучена у односу 

на регулациону линију и ако савлађују висину до 0,90 m. 

Степенице које савлађују висину преко 0,90 m улазе у габарит 

објекта. Степенице које се постављају на бочни или задњи део 

објекта не могу ометати пролаз и друге функције дворишта. 

Грађевинске парцеле могу се ограђивати зиданом оградом до висине 

од 0,90 m (рачунајући од коте тротоара) или транспарентном 

оградом до висине од 1,40 m. Парцеле чија је кота нивелете виша 

од 0,90 m од суседне, могу се ограђивати транспарентном оградом 

до висине од 1,40 m 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 уз сагласност суседа, 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 1,40 

m, 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. 

Парцела у сеоском насељу може се преграђивати у функционалне 

целине (стамбени део, економски део, економски приступ, стамбени 

приступ и окућница), с тим да висина унутрашње ограде не може 

бити већа од висине спољне ограде. Грађевинске парцеле на којима 

се налазе објекти који представљају непосредну опасност по живот 

људи, као и грађевинске парцеле специјалне намене, ограђују се 



на начин који одреди надлежни орган. 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 2,20 m. 

УСЛОВИ И НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА ПРИСТУПА ПАРЦЕЛИ И ПРОСТОРА ЗА 

ПАРКИРАЊЕ ВОЗИЛА 

Паркирање и гаражирање возила је обавезно у оквиру 

сопствене грађевинске парцеле, изван површине јавног пута у 

односу: 

- једно паркинг место (пм)/једна стамбена јединица, код 

породичног становања. 

 

 

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-16289-LOC-1/2017 од 13.06.2017. 

године 

2. Услови „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ ИЈ Ваљево, број 221987/2-2017  од 
15.06.2017. године 

3. Услови ЈП „Градска чистоћа“, Лајковац, број 3256 од 

26.06.2017. године 

 

 

ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА: 

Идејно решење урадио је ЛАКОН- пр, пројектовање 

грађевинских и других објеката, Лајковац, Краља Петра 4/37. 

Главни пројектант је Владан Чоловић, дипл. Инг. Грађ. (Лиценца 

број 310 H641 09). 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:  

Трошкови за издавање копије плана, листова непокретности и 

копије подземних водова, износ 2.361,00 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. 

1. 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. 

2. 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. 

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

4. Трошкови за издавање техничких услова од ЈП Градска 

Чистоћа, Лајковац, рачун број 509-6339/17, износ: 2,475.41 

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

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

ДИСТРИБУЦИЈА”- доо Београд, огранак ЕД Лазаревац, 

профактура број 04/200/17- износ 4.892,0рсд, 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 

                                                                                           


