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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 фекалне канализације у 

Извиђачкој улици, на кат.парц.бр. 2221/8, 490/1, 491/1, 491/6 и 508 све К.О. 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 Измена и допуна плана детаљне регулације „Војни круг“ у 

Лајковцу („Сл. гласник општине Лајковац“, број 7/2014), 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 Извиђачкој улици, 

категорије Г,  класификациони број 222311, на кат. парцелама бр. 2221/8, 490/1, 491/1, 491/6 

и 508 све К.О. 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 

Измена и допуна плана детаљне регулације „Војни круг“ у Лајковцу („Сл. гласник општине 

Лајковац“, број 7/2014). 

 

ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ: Простор који је предмет акта обухвата следеће кат. 

парцеле број: 2221/8, 490/1, 491/1, 491/6 и 508 све К.О. Лајковац, које су обухваћене 

Изменама и допунама плана детаљне регулације „Војни круг“ у Лајковцу („Сл. гласник 

општине Лајковац“, број 7/2014).  

  

  



УРБАНИСТИЧКИ УСЛОВИ 

ФЕКАЛНА КАНАЛИ3АЦИЈА 

У насељу трасе колектора фекалне канализације водити постојећим и планираним 

улицама до укључења у главни градски колектор за одвођење и пречишћавање отпадних 

вода.  

Димензије нове фекалне канализације одредити на основу хидрауличног прорачуна. 

Уколико се прорачуном добије мањи пречник од 200мм, усвојити као минимални пречник 

уличне канализације 200мм. 

Минимална дубина укопавања треба да је таква да може да прихвати отпадне воде 

из свих објеката који су предвиђени да се прикључе на ову канализацију. За исправно 

функционисање фекалне канализације предвидети довољан број ревизионих окана и водити 

рачуна о минималним и максималним падовима. Ревизиона окна су од бетона 1.000мм са 

одговарајућим ливено-гвозденим шахт поклопцима отпорним за тешки саобраћај. 

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. 

 

Правила грађења за објекте комуналне инфраструктуре  

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.  

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.  

Минимална дубина укопавања цеви водовода и канализације је 1,0 м. од врха цеви 

до коте терена, а падови према техничким прописима у зависности од пречника цеви.   

Минимално растојање ближе ивице цеви до темеља објеката је 1,5 м. Минимално 

дозвољено растојање при паралелном вођењу са другим инсталацијама је: 

 међусобно водовод и канализација 0,4 

 до гасовода 1,0 

 до топловода 0,5 

 до електричних каблова 0,5 

 до телефонских каблова 0,5 



Минимални пречник уличне фекалне канализације је Ø 200 мм, а кућног прикључка 

Ø 150 мм. Падови цевовода су према важећим прописима из ове области, у складу са 

техничким  прописима ЈКП Лајковац. 

Не дозвољава се мешање отпадних и атмосферских вода. 

Избор материјала за изградњу водоводне и канализационе  мреже, као и опреме  

извршити уз услове и сагласност ЈКП Лајковац. 

Забрањена је  изградња објеката и сађење засада над разводном мрежом  водовода 

или канализације. 

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. 

 

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-20506-LOC-1/2017 од 31.07.2017. године 

2. Услови ЈП „Градска чистоћа“ Лајковац број 3707 од 20.07.2017. године 

3. Услови „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ ИЈ Ваљево, број 273342 /2 од 25.07.2017. године 

 

Посебни услови: 

 

Пре издавања грађевинске дозволе инвеститор је у обавези да реши имовинско 

правне односе на катастарској парцели 2221/8 КО Лајковац, која је у обухвату идејног 

решења, обзиром да је чланом 69. Закона о планирању и изградњи за објекте комуналне 

инфраструктуре који се састоје из подземних и надземних делова, предвиђено да се 

грађевинска парцела формира за надземне делове тих објеката (главни објекат, улазна и 

излазна места, ревизиона окна и сл.), док се за подземне делове тог објекта у траси коридора 

не формира посебна грађевинска парцела предвиђено. 

  

ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА: 

 

Идејно решење урадио је WIGA PROJECT GROUP d.o.o. Београд, Војводе Хрвоја 41. 

Одговорно лице пројектанта је Димитрије Гаон дипл.грађ.инж. Главни пројектант је 

Димитрије Гаон дипл.грађ.инж. (лиценца број: 314 H571 09). Идејно решење чини саставни 

део локацијских услова. 

 

Одговорни пројектант је дужан да уради Пројекат за грађевинску 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 04/283/17 – износ 11.878,80 дин, 

на жиро рачун број. 160-44212-39 Банака Интеса 



2. Трошкови за издавање техничких услова од ЈП „Градска чистоћа“ Лајковац, Рачун 

број 612-17/17 – износ 8.911,49 дин, на текући рачун број. 160-180602-15 Банка 

Интеса 

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

водова, износ 8.553,00 дин, на жиро рачун број Републичког Геодетског завода 840-

742323843-92 са позивом на број 97 30 055 и износ од 310,00 динара за РАТ на жиро 

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

4. 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 

 

                                                                                           

 

 

 

 

 


