
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
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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 инвеститора ЈП „Електропривреда Србије“, 

огранак РБ „Колубара“, ул. Светог Саве 1, Лазаревац, за издавање локацијских услова, за 

изградњу Радионице за припремање материјала, електромонтажу и монтажу „УВТ“ 

уређаја у фабричком кругу „ЕЛМОНТ“ Лајковац, на кат. парц.бр. 1666 КО 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 

“Индустријска зона”, Лајковац („Сл. гласник општине Лајковац“, број 4/2010), издаје: 

 

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 
 

ИЗДАЈЕ СЕ, ЈП „Електропривреда Србије“, огранак РБ „Колубара“, ул. Светог 

Саве 1, Лазаревац, Матични број: 20053658, ПИБ: 103920327 

 

ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ: за изградњу Радионице за припремање материјала, 

електромонтажу и монтажу „УВТ“ уређаја у фабричком кругу „ЕЛМОНТ“ 

Лајковац, тип објекта – слободно-стојећи објекат, спратности П+1, категорије В,  

класификациони број 125102, БРУТО изграђена површина објекта – 930,15m2 на  кат. 

парцела бр. 1666 КО Лајковац 

 

Површина кат. парцеле: 04.69.44ha. 

Место изградње: Лајковац, општина 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 “Индустријска зона”, Лајковац 

(„Сл. гласник општине Лајковац“, број 4/2010). 
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ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ: 
 

Катастарска парцела број 1666 КО Лајковац је у обухвату Измена и допуна Плана 
детаљне регулације „Индустријска зона”, Лајковац, на земљишту осталих намена у зони 

индустријских капацитета и уписана је у лист непокретности број 2366 КО Лајковац, као 

грађевинско земљиште, остало вештачки створено неплодно земљиште у приватној 

својини ЈП „Електропривреда Србије“ Београд. 

Подаци о постојећим објектима: Увидом у лист непокретности број 2366 КО 
Лајковац, кат. парцела бр. 1666 КО Лајковац je изграђена и у лист непокретности су 

уписани следећи објекти: 

 Објекат под редним бројем 1, површине земљишта под објектом 721м2; 

 Објекат под редним бројем 2, површине земљишта под објектом 125м2; 

 Објекат под редним бројем 3, површине земљишта под објектом 139м2; 

 Објекат под редним бројем 4, површине земљишта под објектом 494м2; 

 Објекат под редним бројем 5, површине земљишта под објектом 681м2; 

 Објекат под редним бројем 6, површине земљишта под објектом 607м2; 

 Објекат под редним бројем 7, површине земљишта под објектом 25м2; 

 Објекат под редним бројем 8, површине земљишта под објектом 67м2; 

 Објекат под редним бројем 9, површине земљишта под објектом 221м2; 

 Објекат под редним бројем 10, површине земљишта под објектом 9м2; 

 Објекат под редним бројем 11, површине земљишта под објектом 11м2; 
 

УРБАНИСТИЧКИ УСЛОВИ:  

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 

Увидом у план Измена и допуна Плана детаљне регулације “Индустријска зона”, 

Лајковац, кат. парцела бр. 1666 КО Лајковац се налази на земљишту остале намене и 

намењена је за индустријске капацитете.  

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 

Правила грађења за индустрију и комерцијалне делатности 

Врста и намена објеката који се могу градити 

У оквиру индустрије могу се наћи прехрамбена индустрија, грађевинарство и 

производња грађевинских материјала, складишта, текстилна индустрија, већа трговинска 

предузећа, занатска производња, сервиси, станице(ТС, мернорегулационе, плинске, 

бензинске и сл.). 

У индустријској зони тежити парцелацији у модуларном систему, што представља 

основу за уређење и коришћење простора. Парцелација ће пружити подршку развоју 

малих и средњих производних погона и омогућиће развој индустријске зоне у етапама и 

мешовиту намену, малих производних погона и становања. 

Модул представља грађевинска парцела величине 500-800м, за оквирно 3-5 

запослених; 
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Неопходно је због заштите животне средине направити разграничење од зоне 

становања и других непроизводних намена заштитним зеленилом у што гушћем појасу 

(''зелени зидови''). 

Производни погони уз становање не смеју да угрожавају околину буком 

вибрацијама, гасовима, мирисима, отпадним водама и другим штетним дејствима. 

У оквиру индустрије на парцели се могу наћи и други објекти (услуге, 

комерцијалне делатности, становање...) као допунска или пратећа намена, уколико 

основна намена (у зависности од производног процеса) не угрожава допунску, односно 

пратећу намену. 

 
Тип изградње 

За објекте производне и пословне намене објекат се поставља као слободностојећи 

на парцели. По правилу све делатности и услуге се морају обављати у објектима. Све 

делатности, складиштење материјала и опреме, паркирање возила и сл., које се обављају 

ван објеката морају да имају одређену уређену површину за одређену намену. 

 

Величина грађевинске парцеле 

Минимална величина грађевинске парцеле…………..500м² 

Максимална величина грађевинске парцеле зависи од врсте производње, 

капацитета, технологије и других чинилаца. 

Пословни објекти, свих намена, за које је потребна грађевинска парцела већа од 

1000м² се могу градити искључиво у овој зони са обавезном израдом урбанистичког 

пројекта. 

 

Индекс заузетости и индекс изграђености 

Индекс заузетости земљишта износи максимално 50%. 

Индекс изграђености земљишта износи за: 

 производне објекте (индустрија, хале, магацини, складишта) максимално1.0; 

 објекте пословања и остале комерцијалне делатности максимално 1.5; 
У оквиру грађевинске парцеле за пословни објекат под зеленилом треба да буде 

минимално 30%. 

 

Положај објекта на парцели 

Положај објеката дефинисан је грађевинском линијом. 

Постојећи објекти чије је растојање од планиране грађевинске линије мање од 

утврђене вредности, задржавају постојећу грађевинску линију, уз дозвољену 

реконструкцију објеката у постојећем габариту (адаптацију и санацију објеката). 

 

Растојање производног објекта од границе парцеле 

Вертикална регулација и међусобна одстојања објеката одређују се у складу са 

околностима на парцели, ширини уличне регулације и одстојањима према постојећим 

објектима. 
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Најмања удаљеност пословних и производних објеката од објеката на суседним 

парцелама: 

 између слободностојећег пословног и стамбеног објекта износи 10.0м, 

 између два пословна објекта минимална удаљеност је 6.0м, 
Растојање основног габарита (без испада) пословног објекта од линије суседне 

грађевинске парцеле износи минимално 5.0м односно од линије парцеле стамбене намене 

минимално 6,0м. 

Постојећи објекти чије је растојање од границе грађевинске парцеле мање од 

утврђене вредности, задржавају се као стечена обавеза али се не могу дограђивати и 

надзиђивати у делу објекта који је удаљен мање од 4 м од границе суседне парцеле. 

 

Спратност објеката 

Максимална спратност објеката производне намене је приземље са технолошком 

висином уз могућност формирања спратне етаже у административном делу. 

За пословне објекте, и остале објекте из домена комерцијалних делатности који у 

свом саставу не садрже производне погоне (администрација, изложбени павиљони, 

пратеће функције и сл), максимална спратност објеката износи П+2. 

У оквиру дозвољеног процента изграђености могу се градити и објекти пратећег 

садржаја који су у функцији основног објекта и пратећих делатности, уз поштовање 

правила изградње прописаних за пословне објекте. 

Објекти пратећег садржаја су спратности П+0 . 

Није дозвољена изградња подрумских и других подземних просторија у подручју 

где постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе. 

 

Унутрашње уређење парцеле 

Грађевинске парцеле производних и пословних објеката својом површином требају 

да омогуће несметано одвијање унутрашњег саобраћаја и оставе могућност богатог 

озелењавања. Препорука за потребно озелењавање парцеле је параметар везан за величину 

комплекса, али је основни захтев у што већем проценту озелењавања и формирању 

појасева заштите и раздвајања и унутар радне зоне и у односу на окружење. 

 

Врста и намена објеката чија је изградња забрањена 

У оквиру индустрије, забрањена је изградња објеката искључиво стамбене намене, 

али се дозвољава становање као пратећа намена у оквиру објеката друге намене која не 

угрожава становање. 

Забрањена је изградња нових објеката у заштитним инфраструктурним појасевима: 

 заштитни појас уз обилазницу 20м од путног појаса; 

 заштитни појас далековода напона: DV 1Е35кV, минимално 7м са обе стране 

од осе далековода; 

 заштитни појас далековода напона: DV 1Е10кV, минимално 6м са обе стране 

од осе далековода; 

 заштитни појас железнице, 30м од железничког коридора. 

Услови за приступ и паркирање на парцели: 
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Паркирање и гаражирање, возила је обавезно у оквиру грађевинске парцеле у 

односу 1 паркинг на 80м² бруто грађевинске површине или једну пословну јединицу 

уколико је пословна јединица мања од 100м² бруто површине, односно у сладу са 

потребама запослених и технолошког процеса. 

Возила могу бити паркирана и у гаражама које могу бити у објекту и на парцели 

испод и изнад нивоа терена. Уколико су испод или ван габарита надземног објекта са 

пуном својом корисном висином испод нивоа терена њихова површина не улази у обрачун 

степена искоришћености односно заузетости парцеле. 

Услови за архитектонско обликовање: 

Елементи архитектонског обликовања су у зависности од функционисања самих 

објеката. 

Спољни изглед објекта, облик крова, примењени материјали, боје и други елементи 

утврђују се идејним архитектонским пројектом.   

Тежити уједначеном и стилски сведеном и умереном архитектонском обликовању 

код свих објеката индустријске и комерцијалне намене.   

 

У оквиру обухвата плана није дозвољена: 

 изградња отворених складишта секундарних сировина, складишта за отпадне 
материјале и сл, као и складиштење отровних и запаљивих материјала, 

 изградња објеката и намене које могу да ометају обављање јавног саобраћаја и 
приступ објектима и парцелама; 

 изградња објеката и намене које могу бити константни извор буке, вибрације 

или непријатних мириса преко прописаних граничних вредности; 

 постављање привредних објеката као што су киосци, металне гараже и сл. 

 на јавним површинама (тротоарима, паркинзима, зеленим површинама). 

 

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-36223-LOC-1/2017 од 01.12.2017. године 

2. Услови „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ ИЈ Ваљево, број 460241/2 од 28.11 .2017. године 

3. Услови ЈП „Градска чистоћа“, Лајковац, број 6405 од 13.12.2017. године 

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

Ваљеву, Одсека за превентивну заштиту број 09/10/2 број 217-16342/17 од 

08.12.2017. године. 

 

Услови за уређење простора ради заштите од елементарних непогода  

Заштита од земљотреса 

Подручје обухваћено планом припада сеизмичкој зони у којој су могући 

земљотреси јачине 7 степени МКС. У циљу заштите од земљотреса треба примењивати 

следеће смернице: 
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 обавезна примена важећих сеизмичких прописа при реконструкцији 
постојећих и изградњи нових објеката; 

 обезбедити довољно слободних површина које прожимају изграђене 

структуре, водећи рачуна да се поштују планирани проценти изграђености 

парцела, системи изградње, габарити, спратност и темељење објеката; 

 главне коридоре комуналне инфраструктуре треба водити дуж саобраћајница и 
кроз зелене површине, кроз за то планиране коридоре и на одговарајућем 

одстојању од грађевина. 

Терен, по инжењерско-геолошким условима - нестабилан и условно стабилан 
терен, треба сврстати у категорију сеизмолошки неповољних средина са повећањем 

основног степена сеизмичког интензитета за један степен МКС скале. 

 

Посебни услови: 

Пре издавања грађевинске дозволе потребно је доставити Студију о процени 

утицаја и сагласност на студију о процени утицаја, односно одлуку да није потребна 

процена утицаја на животну средину у складу са чланом 18. Закона о процени утицаја на 

животну средину („Сл. гласник РС", бр. 135/2004 и 36/2009“). 

 

Техничка Документација: 

Идејно решење урадио је ЈП ЕПС Београд, Огранак РБ КОЛУБАРА, 

Организациона целина „ПРОЈЕКТ“, Лазаревац, Колубарски трг 8. Одговорно лице 

пројектанта је Ивана Милинковић, дипл. инж. арх. Главни  пројектант је Ана Вукојевић, 

дипл. инж. арх. (Лиценца број 300 I564 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 1000014475 – износ 16.722,40 

дин, на жиро рачун број. 160-44212-39 Банка Интеса 

2. Трошкови за издавање техничких услова од ЈП „Градска чистоћа“, Лајковац, 
предрачун број  1071-15/17 – износ 8.911,48 дин, на текући рачун број. 160-180602-

15. 

3. Трошкови за издавање техничких услова од МУП-а у Ваљеву, Обавештење о 
висини републичке административне таксе број 09/10/2 број 217-16342/17 – износ 

16.570,00 динара, на жиро рачун број 840-742221843-57, шифра 97, позив на број 

68-107, сврха уплате републичка административна такса по овом броју предмета, 

корисник МУП Републике Србије и достави одговарајући доказ да је такса плаћена. 

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

водова, износ 2.361,00 дин, на жиро рачун број Републичког Геодетског завода 840-
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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. 

5. Општинска административна такса за издавање локацијских услова: 26.597,00 
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.  

6. 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.  

7. Републичка административна такса за захтев: 310,00 динара, по тарифном броју 1 

Закона о републичким административним таксама. Прималац: Република Србија, 

број рачуна 840-742221843-57 по моделу 97 са позивом на број 30-055.  

8. 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 

 


