
 

 РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

ОПШТИНА ВЕЛИКА ПЛАНА  

Општинска управа  

Одељење за урбанизам и грађевину, имовинско-правне  

и комунално-стамбене послове  

Датум: 19. 05. 2022. године  

Број: 353-45/2022-III/06  

 

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике 

Србије“, бр. 72/2009, 81/2009 – исправка, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 

– одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 

31/2019, 37/2019 – др. закон, 9/2020 и 52/2021) и члана 83. Правилника о садржини, начину 

и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени 

гласник РС“, бр. 32/19), Одељење за урбанизам и грађевину, имовинско-правне и 

комунално-стамбене послове Општинске управе општине Велика Плана 

 

 

О Г Л А Ш А В А 

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ 

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 

за изградњу стамбено-пословно-производног комплекса  

на кп бр 662/2 у КО Велико Орашје, 

општина Велика Плана 

 

1.На јавну презентацију излаже се Урбанистички пројекат за изградњу пословно-

производног комплекса на кп бр. 662/2 у КО Велико Орашје, општина Велика Плана, 

урађен од Архитектонског бироа ''ББ'' ул. Николе Пашића бб, Велика Плана, подносиоца 

захтева за потврђивање урбанистичког пројекта Симоновић Гордане из Велиог Орашја , ул 

Кратка бр. 7. 

2. Позивају се сва заинтересована физичка и правна лица да изврше увид у 

Урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе 

и сугестије у писаном облику, надлежном органу, Одељењу за урбанизам и грађевину, 

имовинско-правне и комунално-стамбене послове, Општинска управа општине Велика 

Плана, ул. Милоша Великог бр. 30, Велика Плана, путем писарнице Општинске управе, 

поштанском доставом или преко електронске поште на адресу: urbanizam@velikaplana.rs. 

3. Лице овлашћено од стране надлежног органа за давање обавештења о садржају 

јавне презентације је Драгољуб Живковић тел. 062/80 80 80 5 или преко електронске 

поште: urbanizam@velikaplana.rs.  

4. Јавна презентација Урбанистичког пројекта ће бити одржана у трајању од 7 дана, 

у периоду од 19. маја, 2022. године , до 26. маја, 2022. године у канцеларији бр. 52 на 

другом спрату у згради општине Велика Плана и на  званичној интернет страни општине 

Велика Плана, у делу за оглашавање на интернет адреси: www.velikaplana.rs. 

 

Одељење за урбанизам и грађевину,  

                                                                      имовинско-правне и комунално-стамбене послове 


