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Република Србија                      

ОПШТИНА ВЕЛИКА ПЛАНА 

Општинска управа 

Одељење за урбанизам и грађевину,         

имовинско-правне и комунално-стамбене послове   

Одсек за урбанизам, грађевину 

и комунално-стамбене послове   

Број: ROP-VPL-4049-LOC-1/2019 

Интерни број: LU – 12/2020 

Датум: 10.03.2020. године 

ВЕЛИКА ПЛАНА 
 

 

Општинска управа, Одељење за урбанизам и грађевину, имовинско-правне и комунално-

стамбене послове, Одсек за урбанизам, грађевину и комунално-стамбене послове, поступајући 

по захтеву Oпштине Велика Плана, ул. Милоша Великог бр. 30, чији је пуномоћник 

Миодраг Шкорић из Велике Плане, улица ......................., за издавање локацијских услова 

за изградњу – уређење Крњевачког потока, односно преко КО Крњево, КО Милошевац и 

КО Лозовик, односно к.п.бр.4130, 4375, 4502, 4558, 5417, 6919, 10870, 11129 све КО Крњево, 

7297/2 и 7730 обе КО Милошевац и к.п.бр.9987, 9989, 9990, 13038, 13045 и 13054 све КО 

Лозовик, на основу члана 53а. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 

72/2009, 81/2009, 64/2010-УС, 24/2011, 121/12, 43/13, 50/13, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 

31/2019, 37/2019 и 9/2020) на основу члана 2. Став 9.  и члана 27. Став 2. Уредбе о локацијским 

условима (''Службени гласник РС'', бр. 113/2015, 114/15 и 117/2017), члана 12. став 2. 

Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (''Службени 

гласник РС'', бр.68/2019), Правилника о начину размене докумената и поднесака електронским 

путем и форми у којој се достављају акта у вези са обједињеном процедуром (''Сл.гласник РС'', 

бр.113/2015) и члана 17. Одлуке о Општинској управи Општине Велика Плана 

(''Међуопштински службени лист општина: Велика Плана и Смедеревска Паланка'', бр. 41/08), a 

по овлашћењу начелника општинске управе бр. 112–242/2009–III од 29.07.2009. године доноси 

 
 

  Л О К А Ц И Ј С К Е   У С Л О В Е  
  
 

У вези поднетог захтева бр.ROP-VPL-4049-LOC-1/2020 за издавање локацијских 

услова за изградњу – уређење Крњевачког потока, односно преко КО Крњево, КО 

Милошевац и КО Лозовик, односно к.п.бр.4130, 4375, 4502, 4558, 5417, 6919, 10870, 11129 

све КО Крњево, 7297/2 и 7730 обе КО Милошевац и к.п.бр.9987, 9989, 9990, 13038, 13045 и 

13054 све КО Лозовик, овај орган је прибавио услове надлежног имаоца јавних 

овлашћења Јавног предузећа ''Србијаводе'' Београд, Водопривредног центра ''Морава'' 

Ниш, Трг Краља Александра Ујединитеља бр.2. 

Именовани ималац јавног овлашћења доставио је негативно обавештење бр.2039/1, 

којим је утврдио недостатке у садржини идејног решења и то: 

1. у складу са Законом о водама (Сл.гласник РС, бр.30/10, 93/12, 101/16 и 95/2018), 

члан 117. предметни радови су типа 35-уређење водотока и изградња заштитних водних 

објеката на водама II реда 

2. уз захтев није достављена хидролошка студија водотока како је дефинисано 

Правилником о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката, садржини 

мишљења у поступку издавања водних услова и садржини извештаја у поступку издавања 

водне дозволе (Сл.гласник РС, бр.72/2017 и 44/2018) 
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3. идејно решење није урађено у складу са Правилником   о садржини, начину 

вршења контроле техничке документације, према класи и намени објекта (Сл.гласник 

РС, бр.73/2019), члан 40 – идејно решење не садржи генералне диспозиције већих објеката 

(нове трасе водотока, канала, прагова, каскада, пропуста, обалоутвара) и није обухватило 

све катастарске парцеле на траси уређења водотокова 
 

Идејно решење урађено је од ЈКП ''Милош Митровић'' Велика Плана, Војводе 

Мишића бр.1, где је главни пројектант Зоран Ивковић, дипл.инж.грађ.лиценца бр. 314 

C392 05. 

На основу свега напред наведеног утвђено је да није могуће издати локацијске 

услове у складу са поднетим захтевом, сходно члану 27. Став 2 Уредбе о локацијским 

условима (''Службени гласник РС'', бр. 113/2015, 114/15 и 117/2017). 
 

На издате локацијске услове може се поднети приговор Општинском већу, у року од 3  

дана од дана пријема ових услова.  

 

За приговор се плаћа општинска административна такса у износу од 190,00 динара 

уплатом на жиро рачун бр. 840-742251843-73 модел 97 позив на број 62109. 
 

 

 

 

 

 

 

Услове доставити:  

-подносиоцу захтева 

-архиви. 

 

Обрађивач: 

Наташа Станојловић, дип.инж.арх. 
Начелник одељења 

Драгољуб Живковић, дипл.п.планер 

 


