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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 Црвеног крста Србије из Београда – градска 

организација Црвеног крста Београд, улица Симина бр. 19/III, Београд, ПИБ 

100042415, Матични број 07002718, за издавање локацијских услова, за реконструкцију 

и адаптацију објекта Дечијег одмаралишта Црвеног крста Београд у Боговађи, на кат. 

парц.бр. 463/2 К.О. Боговађа, 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, Црвеном крсту Србије из Београда 

 

ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ: за реконструкцију и адаптацију објекта Дечијег 

одмаралишта Црвеног крста Београд у Боговађи, намена објекта – Остале зграде за 

краткотрајни боравак, спратности П+Пк, категорије В, класификациони број 121202, 

укупна БРУТО површина објекта – 1300,40m², укупна БРУТО површина дела објекта 

који се реконструише – поткровље - 660,70 m². 

На локацији: Кат. парцела бр. 463/2 КО Боговађа 

Површина кат. парцеле: 02.95.34 ha. 

Место изградње: Боговађа 

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. 463/2 КО Боговађа je у обухвату 

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

налази се у границама постојећег руралног становања. 

 



Подаци о постојећим објектима: Увидом у лист непокретности број 97 КО Боговађа, 

на кат. парцели бр. 463/2 КО Боговађа налази се објекат број 1, површине 1474 m2, 

објекат број 2, површине 257 m2 и објекат број 3, површине 128 m2.  

 

УРБАНИСТИЧКИ УСЛОВИ: Увидом у плански документ- Просторни план 

Општине Лајковац, предметна парцела се налази у границама постојећег руралног 

становања. 

Предмет ових локацијских услова је реконструкција и адаптација објекта 

Дечијег одмаралишта Црвеног крста, Београд у Боговађи.  

Обејакт је у исправном конструктивном стању без уочених недостака у погледу 

стабилности објекта, осим у појединим аспектима који се односе на функционалност и 

дотрајалост појединих делова у ентеријеру поткровља. 

Објекат је прикључен на електричну мрежу, водовод и канализацију. 

Пројектом је предвиђена реконструкција и адаптација комплетног поткровља са 

демонтажом лампреије и постављањем гипс-картонских плоча отпорних на пожар, 

односно постављање влагоотпорних гипс-картонских плоча на деловима крова у 

куптилима као и комплетна демонтажа подова и израда нових. 

Предвиђена је реорганизација етаже и формирање нових функционалних 

блокова новим преградним зидовима у систему гипс картонских плоча са 

подконструкцијом, на одређеним деловима поткровља где би сваки блок имао по две 

или више соба са једним мокрим чвором у склопу. 

Постојеће собе се комплетно реновирају: скида се дрвена ламперија и уместо ње 

се постављају гипс-картонске плоче отпорне на пожар, демонтира се постојећи паркет 

и постављају се подне керамичке плочице и постојећи зидови се комплетно глетују и 

крече. 

У купатилима је предвиђено комплетно рушење постојећих преградних зидова 

WC и туш кабина и постављање нових ПВЦ преграда за туш и WC кабине. Обија се 

комплет зидна и подна керамика и поставља се нова са претходним постављањем нове 

хидроизолације. 

На појединим деловима нових формираних блокова потребно је затворити 

постојећа врата на купатилима и отворити нова у склопу новог формираног блока. 

Дотрајала врата се мењају новим ПВЦ. Водоводна и нализациона мрежа се санира на 

местима где је то потребно. 

Тренутна ПВЦ ламперија на деловима крова у склопу купатила се демонтира и 

постављају се влагоотпорне гипс-картонске плоче са педвиђеним глетовањем, обрадом 

шпалетни и ивица и завршним кречењем. 

У блоку 2 једној од соба се врши пренамена простора и формира се заједничко 

купатило за тај блок. 

У делу новоформираног купатила предвиђено је затварање постојећег прозора 

димензија 140x50цм и отварање новог димензија 70х80цм. 

Комплетан хол поткровља са ходницима у новоформираним боковима се такође 

реновира и предвиђена је демонтажа постојеће дрвене ламперије и постављање гипс-

картонских плоча отпорних на пожар са предвиђеним глетовањем, обрадом шпалетни 

и ивица и завршним кречењем плафона и зидова. 

Укупна НЕТО површина простора који се реконстуише и адаптира износи 

570,37м2. 

Конструктивни систем остаје у постојећем стању. 

Објекат је прикључен на водовод и канализацију и потребно је извршити замену 

инсталација на одређеним деловима објекта. 

Што се тиче електроинсталација такође се врши замена на појединим деловима 

објекта. 



 

Приликом пројектовања поштовати прописе и нормативе и обавезно узети у 

обзир услове у погледу мера заштите од пожара и експлозија издате од Министарства 

унутрашњих послова, Сектора за ванредне ситуације, Ваљево, 09/10/2 број 217-

15031/17 од 06.11.2017. године, које чине саставни део локацијских услова. 

 

Техничка документација: 
 

Идејно решење урадио је „GIOTTO DOO“, Предузеће за пројектовање и 

изградњу објеката, Кронштатска 14а, Београд, одговорно лице пројектанта Зоран 

Гојковић, главни пројектант је Зоран Гојковић дипл.инж.арх. (Лиценца број 300 7640 

04). Идејно решење чини саставни део локацијских услова. 

 

Одговорни пројектант је дужан да уради Идејни пројекат у складу са правилима 

грађења и свим осталим деловима садржаним у локацијским условима. 

 

Стварни трошкови издавања локацијских услова: 

1. Трошкови за ЦЕОП износ од 2.000,00 динара. 

2. На основу члана 18. Закона о републичким административним таксама ("Сл. 
гласник РС", бр. 43/2003, 51/2003 - испр., 61/2005, 101/2005 - др. закон, 5/2009, 

54/2009, 50/2011, 70/2011 - усклађени дин. изн., 55/2012 - усклађени дин. изн., 

93/2012, 47/2013 - усклађени дин. изн., 65/2013 - др. закон, 57/2014 - усклађени 

дин. изн., 45/2015 - усклађени дин. изн., 83/2015, 112/2015, 50/2016 - усклађени 

дин. изн. и 61/2017 - усклађени дин. изн.), Црвени крст Србије се ослобађа 

плаћања републичкх административних такси. 

 

НАПОМЕНА: Издати локацијски услови представљају основ за израду Идејног 

пројекта у складу са чланом 145. 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 

подношење захтева за издавање Решења о одобрењу за извођење радова. 

 

Локацијски услови важе 12 месеци од дана издавања. 

 

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 

 

 


