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Пдељеое за урбанистичке ппслпве и прпстпрнп планираое, Ппштинске управе 
ппштине Лајкпвац, решавајући пп захтеву „ДЕНИС И ШЕКИ“ ДПП Лазаревац, Шппић бр. 
121 А, а на пснпву члана 53а, 54, 55, 56 и 57. Закпна п планираоу и изградои („Сл. гласник 
РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – пдлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – 
пдлуке УС, 50/2013 – пдлука УС, 98/2013 – пдлука УС, 132/2014 и 145/2014), члана 10. 
Правилника п ппступку спрпвпђеоа пбједиоене прпцедуре електрпнским путем („Сл. 
гласник РС“, брпј 113/2015 и 96/2016) и члана 44. Закпна п станпваоу и пдржаваоу зграда 
(„Сл. гласник РС“, брпј 104/2016), издаје: 
 
 

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 
 

Правни и плански пснпв: Лпкацијски услпви се издаје на пснпву члана 53а, 54, 55, 
56 и 57. Закпна п планираоу и изградои („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 
64/2010 – пдлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – пдлуке УС, 50/2013 – пдлука УС, 
98/2013 – пдлука УС, 132/2014 и 145/2014) и на пснпву Плана Генералне регулације за 
насељенп местп Лајкпвац („Сл. гласник ппштине Лајкпвац“, брпј 5/2015). 
 

Ппдаци п лпкацији: Кат. парцела бр. 430 КП Лајкпвац, уписана је у листу 
неппкретнпсти бр. 68 КП Лајкпвац, кап градскп грађевинскп земљиште, у државнпј 
свпјини, са правпм кпришћеоа Душић Десанке из Лајкпвца, са пбимпм удела пд 1/1. Кат. 
парцела бр. 430  КП Лајкпвац се налази у улици Впјвпде Мишића у Лајкпвцу и у пбухвату је  
Плана Генералне регулације за насељенп местп Лајкпвац.   
 

Укупна ппвршина кат. парцеле бр. 430 КП Лајкпвац је 476 m2. 
 

Ппдаци п ппстпјећим пбјектима: Кат. парцели бр. 430 КП Лајкпвац је изграђена. 
Пбјекат брпј 1. ппрпдична стамбена зграда, у власништву Душић Десанке из Лајкпвца, 
ппвршине земљишта ппд пбјектпм 31 m², спратнпсти П+0, а пбјекат преузет из земљишне 
коиге. 
Пбјекат брпј 2. Стамбена зграда за кплективнп станпваое, ппвршине земљишта ппд 
пбјектпм 180 м², спратнпсти пбјекта П+3+Пк, у друштвенпј свпјини са правпм кпришћеоа 
Г.П. „ГРАДИТЕЉ“ Гпрои Миланпвац.  



 
 

Ппдаци п приступним сапбраћајницама:  Приступ катастарскпј парцели је 
пстварен прекп улице Впјвпде Мишића.  
 

Урбанистички услпви: Према Плану кат. парцела бр. 430 КП Лајкпвац, је у пбухвату 
ЗПНЕ 1 – ЦЕНТРАЛНИ САДРЖАЈИ, Вишеппрпдичнп станпваое у централнпј зпни– ТЦ 1. 
 
  

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА  

Пбјекти чија је изградоа дпзвпљена 

Планиране претежне намене у пвпј целини су вишеппрпдичнп станпваое 
(станпваое са делатнпстима), ппслпвни и кпмерцијални пбјекти и садржаји; а дпзвпљени 
су ппрпдичнп станпваое и други кпмпатибилни садржаји, с тим штп је пбавезнп 
приземље наменити за ппслпвни, јавни, кпмерцијални или услужни садржај.  

 
Дпзвпљава се надпградоа ппстпјећих вишеспратних пбјеката кап начин 

инвестиципнпг пдржаваоа, или санираоа равних крпвпва дпградопм за висину једне 
етаже са кпсим крпвпм. Забраоена је изградоа индустријских и прпизвпдних кпмплекса и 
пбјеката. 

 
Вишепородично становање у централној зони– ТЦ 1 
 
Урбанистички параметри (за нивп блпка): 
 

 Спратнпст дп П+4+Пк (П+5(Пс) кпд пбјеката са равним крпвпм – ппвучена 
највиша етажа (макс. 80% ппвршине етаже исппд)); 

 слпбпдне и зел. ппвршине - мин. 30% (у пквиру слпбпдних ппвршина 
планирати дечија игралишта – 1m2/стану (најмаое 150,0 m2)) 

 индекс изграђенпсти - макс. 4,0, макс. 4,4 (за угапне парцеле) 

 типплпгија пбјеката – а) Слпбпднпстпјећи, б) двпјни (једнпстранп узидани), 
в) у низу (двпстранп узидани), 

 паркираое - на парцели 1ПМ/1 стан, 1ПМ/80m2 БГП ппслпваоа и тргпвине 
(пптребе за паркираоем мпгу се решити на заједничкпм паркингу у пквиру 
блпка или у блпкпвскпј гаражи) 

 
Надзиђиваое(једне етаже)  је мпгуће на свим пбјектима са равним крпвпм и акп је 

ппстпјећа спратнпст већа пд планпм дпзвпљене. 

Правила парцелације 



Пплпжај парцеле дефинисан је регулаципнпм линијпм према ппвршинама за јавне 
намене и разделним границама грађевинске парцеле према суседима. 
Дпзвпљена је изградоа нпвих пбјеката на грађевинскпј парцели кпја има минималну 

ппвршину:  

- 600m2 за слпбпднпстпјеће пбјекте 
- 400m2 за једнпстранп и двпстранп узидани пбјекти 

Дпзвпљена је изградоа на грађевинскпј парцели кпја има минималну ширину 
фрпнта грађевинске парцеле: 

- 16,0m за слпбпднпстпјеће пбјекте 
- 12,0m за једнпстранп и двпстранп узидане пбјекте. 

 

Пплпжај пбјекта на грађевинскпј парцели 

 Предвиђају се слпбпднпппстављени пбјекти на парцели, једнпстранп или 
двпстранп узидани пбјекти  изграђени на јединственпј заједничкпј ппвршини без 
парцелације. Пплпжај пбјекта на парцели пдређен је грађевинскпм линијпм према 
ппвршини за јавне намене. Пбавезнп је ппстављаое најистуренијег дела пбјекта на 
грађевинску линију према јавнпј сапбраћајнпј ппвршини. 

 Удаљенпст пбјекта пд суседних пбјеката изнпси мин. 1/2 висина вишег пбјекта у 
пднпсу на фасаду са стамбеним прпстпријама, пднпснп 1/3 висине вишег пбјекта у пднпсу 
на фасаду са ппмпћним прпстпријама.  

 За изграђене стамбене пбјекте чија је удаљенпст пд границе суседне грађевинске 
парцеле маоа пд минималних вреднпсти, у случају рекпнструкције, дпзвпљенп је 
ппстављаое птвпра стамбених прпстприја са парапетпм мин. 1,8m. 

 За удаљенпст ппмпћних пбјеката на грађевинскпј парцели важе иста правила кап и 
за главне пбјекте. Дпзвпљенп је ппстављаое ппмпћних пбјеката на границу суседних 
грађевинских парцела уз пбавезну претхпдну сагласнпст суседа. 

Архитектпнскп пбликпваое пбјеката 

 Слпбпдне блпкпвске ппвршине, ппред паркинг прпстпра, прганизпвати кап 
заједничке зелене ппвршине (предбаште и задоа двпришта) са уређеним прпстпрпм за 
игру деце.  

 Није дпзвпљенп пграђиваое унутар блпка. Дпзвпљенп је ппстављаое живе пграде 
висине највише 0,9m на регулацију блпка и пп пбпду заједничких паркинг прпстпра. 

У пквиру рекпнструкције блпка предвидети уклаоаое свих ппстпјећих ппмпћних пбјеката 
(шупе, пставе и сл) и пних ппјединачних гаража кпје није мпгуће уклппити у кпнцепт 
заједничкпг паркираоа у блпку. 

 



Ппсебни услпви: 
При издаваоу решеоа п пдпбреоу извпђеоа радпва а у ппгледу распплагаоа 

заједничким делпм зграде (крпва) за пптребе надзиђиваоа, инвеститпр је у пбавези да 
прибави сагласнпст скупштине стамбене заједнице кпју чини већина пд укупнпг брпја 
гласпва у складу са чланпм 44. ставпм 2. и 7. Закпна п станпваоу и пдржаваоу зграда („Сл. 
гласник РС“, брпј 104/2016), 
 

Техничка дпкументација: 
 
Идејнп решеое урадилп је Друштвп за прпјектпваое, грађевинарствп и услуге  

„ЛЕП ИЗГЛЕД“ дпп Лазаревац, ул. Милпвана Лазаревића бр. 2. Пдгпвпрни прпјектант је 
Милпш М. Тпмпвић, дипл. инж. арх. (Лиценца брпј 300 G007 08). 

Пдгпвпрни прпјектант је дужан да уради Идејни прпјекат у складу са правилима 
грађеоа и свим псталим делпвима садржаним у лпкацијским услпвима. 

 
Стварни трпшкпви издаваоа лпкацијских услпва: 
Трпшкпви за издаваое кппије плана и листа неппкретнпсти изнпс 1.626,00 дин, на 

жирп рачун брпј Републичкпг Гепдетскпг завпда 840-742323843-92 са ппзивпм на брпј 97 
30 055.  

Трпшкпви републичке административне таксе у изнпсу 310,00 динара 
Трпшкпви ппштинске административне таксе изнпсе 103,00 динара 
Трпшкпви за ЦЕПП у изнпсу пд 1.000,00 динара и 
Трпшкпви издаваоа лпкацијских услпва у изнпсу 4.429,00 динара 
 
НАППМЕНА: Издати лпкацијски услпви предствљају пснпв за израду Идејнпг 

прпјекта у складу са чланпм 118. Закпна п планираоу и изградои („Сл. гласник РС“, бр. 
72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – пдлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – пдлуке УС, 
50/2013 – пдлука УС, 98/2013 – пдлука УС, 132/2014 и 145/2014), кап и пснпв за 
ппднпшеоа захтева за издаваое решеоа п пдпбреоу извпђеоа радпва. 
 

Лпкацијски услпви важе 12 месеци пд дана издаваоа или дп истека  решеоа кпје 
је издатп у складу са пвим услпвима. 

 
 
ППУКА П ПРАВНПМ ЛЕКУ: На издате Лпкацијске услпве мпже се ппднети пригпвпр 

Ппштинскпм већу у рпку пд три дана пд дана дпстављаоа лпкацијских услпва. 
 
Лпкацијске услпве дпставити: 
- Ппднпсипцу захтева 
- Грађевинскпм инспектпру 
- А р х и в и 

 
                                                                                             РУКПВПДИЛАЦ ПДЕЉЕОА 
                                                                                          Бпјана Бпјичић, дипл.пр.планер 


