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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 изградњу Резервоара и пумпне станице „Непричава - 

Лајковац“, на кат.парц.бр. 1247 КО Непричава, 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, 96/2016 и 120/2017) и на основу Просторног плана 

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

 

 

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 
 

ИЗДАЈЕ СЕ, Општини Лајковац из Лајковца, ул. Омладински трг бр. 1, Матични број: 

07353154, ПИБ: 101343119 

 

ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ: за изградњу Резервоара и пумпне станице „Непричава - 

Лајковац“, категорије Г, класификациони број 222220 – Резервоар (учешће у укупној површини 

објекта 50%) и  класификациони број 221220  - Пумпна станица (учешће у укупној површини 

објекта 50%), на кат. парцели бр. 1247 КО Непричава.  

Димензије објекта: Укупна запремина 600m3. Висина објекта – 4,25m. 

 

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, 96/2016 и 120/2017) и на основу 

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

 

ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ: Катастарска парцела 1247 КО Непричава је уписана у лист 

непокретности бр. 790 КО Непричава, као пољопривредно земљиште – њива 2. класе, у јавној 

својини општине Лајковац са обимом удела 1/1, површине 2.695м2. У обухвату је Просторног 

плана Општине Лајковац и налази се изван границе грађевинског подручја чија је намена 

пољопривредно земљиште.  

  

  



УРБАНИСТИЧКИ УСЛОВИ 

Водопривредна инфраструктура 

 

Резервоарски простори треба да обезбеде залиху од 40% максималне дневне потрошње 

воде, како би се покрио чековни максимум потрошње воде Vr=0,40x103,86x86.400/1000 = 3.589 

m3 воде у свим градским и сеоским насељима, а за град Лајковац треба резервоарски простор 

Vr=0,40x 31,27 х 86.400/1000= 1.081 m3 воде, увећан за противпожарну резерву. 

Vr= 2x3.600х10,103,86x86.400/1000 = 3.589 m3 у свим градским и сеоским насељима, а за 

град Лајковац треба резервоарски простор  

Vr= 0,40x31,27х 86.400/1000 = 1.081 m3 воде, увећан за противпожарну резерву Vr= 

2x3.600 х 10,0/1000 = 72 m3 , тј. најмање Vr=1081+72 =1.153 m3≈ 1.200 m3. 

Секундарну мрежу у селима изградити као наставак општинског водоводног система, а 

преко локалних дистрибутивних резервоара. Према конфигурацији терена конзумно подручје 

сеоских водовода зонирати да радни притисци буду у границама од 2,0 до 6,0 бара, преко 

одговарајућих црпних станица. 

На главном изворишту водоснабдевања у Непричави, као и на осталим извориштима 

водоснабдевања, која служе као допунско водоснабдевање становништва, треба у складу са 

одредбама „Правилника о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта 

водоснабдевања“ (Сл.гласник РС бр.92/2008) успоставити и одржавати прописане зоне 

санитарне заштите.  

Објекти комуналне инфраструктуре имају посебно важне захтеве, како у погледу заштите 

изворишта, тако и у погледу правила за вођење линијских система, који треба да омогуће 

безбедно функционисање и одржавање таквих система. У складу са Законом о водама и 

Правилником о заштити изворишта (Сл.Гласник 92/08), земљиште и водене површине у подручју 

шире, уже и непосредне зоне заштите изворишта водоснабдевања, заштићени су од намерног или 

случајног загађивања. Обавезно је уређење и одржавање уже зоне заштите изворишта, које 

обухвата редовну контролу наменског коришћења земљишта. 

На подручју шире зоне заштите изворишта успоставља се режим селективног санитарног 

надзора и заштите од загађивања животне средине те на тим просторима није дозвољена 

интензивна употреба пестицида, хербицида и вештачких ђубрива на земљишту које се користи у 

пољопривредне сврхе. 

Дуж магистралних цевовода којим се спајају сада изоловани водоводни системи 

успоставити непосредну зону заштите коридора (по 2,5 m од осовине), како би се омогућило 

несметано одржавање. 

Катастарска парцела 1247 КО Непричава, на којој је идејним решењем предвиђена 

изградња резервоара и пумпне станице „Непричава-Лајковац“, Просторним планом општине 

Лајковац је дефинисана као пољопривредно земљиште. 

 

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ЗА ПРОСТОРЕ ИЗВАН ГРАНИЦА 

ГРАЂЕВИНСКИХ ПОДРУЧЈА НАСЕЉА 

 

Пољопривредно земљиште 

 

Пољопривредно земљиште се састоји од површина намењених пољопривредној 

производњи: оранице, баште, воћњаци, виногради, ливаде, пашњаци, плантаже, расадници, 

стакленици и пластеници, рибњаци, вишегодишњи засади и сл. 

На пољопривредном земљишту је могућа изградња само под одређеним условима: 



 На пољопривредном земљишту на коме је завршена комасација могућа је изградња 
само објеката инфраструктуре уз поштовање чл. 31-37 Закона о пољопривредном 

земљишту; 

 За изградњу објеката инфраструктуре и објеката за производњу у функцији 
пољопривредне производње и прераде са листе 1 Уредбе о утврђивању Листе 

пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може 

захтевати процена утицаја на животну средину ("Службени гласник РС" бр. 

114/2008) претварање пољопривредног земљишта у грађевинско земљиште је 

могуће само израдом Плана детаљне регулације 

 Промена намене пољопривредног земљишта у грађевинско земљиште могућа је 

само израдом одговарајућег урбанистичког плана. 

 Парцелација и препарцелација пољопривредног земљишта је могућа у складу са 
Законом о државном премеру и катастру и Закону о изменама и допунама закона о 

државном премеру и катастру („Сл. гласник РС“ бр. 72/09 и 18/2010). 

 Изградња мреже и објеката инфраструктуре као и објеката у функцији објеката 
инфраструктуре је дозвољена у коридорима саобраћајница уз сагласност 

надлежног предузећа за путеве 

 Стамбени објекти у функцији пољопривредне производње, изван грађевинског 
подручја, могу се градити само за властите потребе у функцији обављања 

пољопривредне делатности, а у складу са Законом о пољопривреди. 

 Без промене намене пољопривредног земљишта, дозвољена је изградња или 

реконструкција породичног стамбеног објекта пољопривредног домаћинства или 

у случају природног раздвајања пољопривредног домаћинства највише до 200m2 

стамбеног простора 

 Величина производног комплекса утврђује се зависно од врсте и интензитета 
производње. За све пољопривредне производне комплексе на површинама већим 

од 0,5ha потребна је израда одговарајуће планске или пројектне документације. 

 Објекти намењени пољопривредној производњи су слободностојећи објекти или 
групације објеката међусобно функционално повезаних. 

 

У оквиру пољопривредног земљишта, друге намене не смеју да угрозе основну намену, 

односно пољопривреду, могу се дозволити само компатибилне намене као допунске основној 

намени простора – пољопривреди. 

 

Урбанистички параметри 

 

Дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле је: 

 за производне пољопривредне комплексе максимално 30% 

 за туристичко-услужне намене максимално 40% 

 за објекте повременог становања максимално 20% 

 за рурално становање (пољопривредна домаћинства) по ободу грађевинског 
подручја по правилима датим у урбанистичком плану за зону становања на коју се 

парцела непосредно наслања. 

Монтажно-демонтажни објекти (стакленици, пластеници, кошеви, настрешнице и сл.) се 

не обрачунавају индексом заузетости. 

 

Дозвољени индекс изграђености грађевинске парцеле је: 

  за производне комплексе максимално 0,6 



  за туристичко - услужне намене максимално 1 

  за објекте повременог становања максимално 0,3 

  за рурално становање (пољопривредна домаћинства) по ободу грађевинског 

подручја по правилима датим у урбанистичком плану за зону становања на коју се 

парцела непосредно наслања 

 

Дозвољена спратност објеката je: 

  за производне објекте у складу са производним процесом П+3 

  за туристичко-услужне садржаје максимална спратност је П+1+Пк 

  за објекте повременог становања максимална спратност је П+Пк 

  за објекте руралног становања максимална спратност је П+1+Пк 

 

Положај објекта и позиционирање производног комплекса 

 

Минимална заштитна растојања која се морају испоштовати при формирању нових 

производних комплекса или објеката за пољопривредну производњу су:  

 од насељеног места – грађевинског подручја 500,0 m', у случају интензивнијег 
коришћења хемикалија-пестицида не мање од 800,0 m'  

 од водотокова 100,0 m'  

 од државних путева 200,0 m' 

 

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  

8I.1.0.0-D-09.13-249629-UPP-18 од 17.09.2018. године 

Састави део ових услова чини Уговор о пружању услуге за прикључење на 

дистрибутивни систем електричне енергије број 8I.1.0.0-D-09.13-249629-UPP-18-

UGP који је инвеститор, односно његов пуномоћник у обавези да потпише 

квалификованим електронским потписом и приложи уз Пријаву радова 

2. Услови „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ ИЈ Ваљево, број 360120/2-2018 од 30.08.2018. године 

3. Услови ЈП „Градска чистоћа“ Лајковац број 4173 од 06.09.2018. године 

4. Услови МУП, Сектора за ванредне ситуације, Одељења за ванредне ситуације у 

Ваљеву, Одсека за превентивну заштиту број 09/10 број 217-12466/18-1 од 31.08.2018. 

године. 

5. Услови Одељења за санитарну инспекцију, Одсек за санитарни надзор Ваљево бр. 530-

53-1308/2018-10 од 30.08.2018. године 

6. Услови ЈВП „Србијаводе“ - ВПЦ „Сава-Дунав“, Нови Београд, број 8017/3 од 

11.09.2018. године 

 

ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА: 

 

Идејно решење урадио је „IWА-Consalt"д.о.о., предузеће за пројектовање, инжењеринг и 

консалтинг, Анастаса Јовановића 3, 11118 Београд. Одговорно лице пројектанта је Мр. Милан 

Иветић, дипл.инж.грађ, Директор. Главни пројектант је Јелица Комлен, дипл.инж.грађ. (лиценца 

број: 314 Л912 13), Одговорни пројектант конструкције Милан Матић дипл.грађ.инж. (лиценца 



број: 310 5458 03), Одговорни пројектант хидротехничких инсталација Јелица Комлен, 

дипл.инж.грађ. (лиценца број: 314 Л912 13), Одговорни електроенергетских инсталација 

Добривој Бијелић, дипл.инж.елект. (лиценца број: 350 5424 03, 352 5429 03), Одговорни 

пројектант машинских инсталација Ненад Жаркић, дипл.инж.маш. (лиценца број: 332 Ј180 10). 

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 1000058820 – износ 16.772,40 дин, на 

жиро рачун број 160-44212-39, позив на број 97-761000058820 

2. Трошкови за издавање техничких услова од ЈП „Градска чистоћа“ Лајковац, рачун број 
770-17/18 – износ 8.911,48 динара, на текући рачун 160-180602-15 Банка Интеса 

3. Трошкови за издавање техничких услова од ЈВП „Србијаводе“ - ВПЦ „Сава-Дунав“, Нови 
Београд, Профактура број 6 001 00215 000074 - износ 19.800,00 динара, на жиро рачун 

број 160-0000000015716-70 

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 

                                                                                           

 


