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На захтев Одељења за урбанизам и грађевину, имовинско-правне и комунално-стамбене 

послове општинске управе Општине Велика Плана, Одсек за урбанизам, грађевину и 

комунално-стамбене послове број ROP-VPL-5264-LOC-1/2017 од 13.03.2017. године, за 

потребе издавања локацијских услова, ЈКП „Милош Митровић“ издаје 

УСЛОВЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ 
 

 Издају се услови за пројектовање и прикључење виноградарске кућице у Радовању 

на к.п.бр. 173/3 КО Радовање. 

 

1. Услови за пројектовање и прикључење на водоводну мрежу: 

Предметна локација припада северном краку сеоског система за водоснабдевање у 

Радовању. На предметној локацији, дуж улице Доњи Самарић, постоји стара водоводна мрежа 

РЕ ДН32. Тренутно не постоје услови за прикључење на постојећу водоводну мрежу јер 

постојећа дистрибутивна водоводна мрежа на предметној локацији задовољава само потребе 

тренутног броја потрошача, а садашњи пречници дистрибутивног цевовода северног крака су 

недовољни за уредно водоснабдевање северне зоне насеља. Прикључењем нових корисника 

угрозили би водоснабдевање постојећих домаћинстава прикључених на водоводну мрежу на 

северном краку. Потребна је израда пројектне документације за реконструкцију система за 

водоснабдевање у Радовању, а након тога и реконструкција исте, чиме ће се стећи услови за 

нормално водоснабдевање и прикључивање нових корисника. 

2. Услови за пројектовање и прикључење на канализациону мрежу: 

2.1) На предметној локацији не постоји изграђена фекална канализациона мрежа и самим 

тим не постоје услови за прикључење објекта на исту. 

2.2) На предметној локацији не постоји изграђена кишна канализациона мрежа и самим 

тим не постоје услови за прикључење објекта на исту. 

 

Износ накнаде за издавање услова за пројектовање и прикључење је 1.260,00 динара 

(са обрачунатим ПДВ-ом). Уплату извршити на рачун број 160-7096-31 BANCA INTESA са 

позивом на број 80-5264/2017. 

 Прилог: Прегледна ситуација                                         Одговорно лицe: 

            Обрађивач:                                                                                                                                        
Бобан Дејановић, руководилац ВиК                            Стојиљковић Миодраг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 

МИЛОШ МИТРОВИЋ 
Велика Плана, Војводе Мишића 1 

Датум: 

24.03.2017. 

Број: 

868 

Тел.:   Директор: 026/514-479   Технички сектор: 026/516-009 

Жиро рачун :   160 – 7096 – 31  BANCA  INTESA      

ПИБ:   10117 4 8 4 5     Матични  број:   7160763 
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JАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 

МИЛОШ МИТРОВИЋ 

Велика Плана, Војводе Мишића 1 

 

 

Јавно комунално предузеће МИЛОШ  МИТРОВИЋ  

Сектор за урбанизам 

Великa Плана, Ул. Николе Пашића бр. 19                     

Тел/факс: 026 514-858,  
 Број рачуна: 160 – 7096 - 31 

       

Број:    2/19/17                                              Датум: 14.03.2017. 
 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ВЕЛИКА ПЛАНА 

Одељење за урбанизам и грађевину, имовинско-правне и комунално стамбене послове 

Одсек за урбанизам, грађевину и комунално-стамбене послове 

 

   

Велика Плана 

                                                                              Милоша Великог 30 

            У вези вашег захтева за утврђивање услова за потребе издавања локацијских 
услова, број: ROP-VPL-5264-LOC-1/2017 од 13.03.2017. год, Јавно комунално предузеће 
„Милош Митровић“ као организација којој су поверени послови урбанизма и управљања 
јавним грађевинским земљиштем, путевима и улицама, утврђује следеће услове за 
пројектовање и прикучење виноградарске куће у Радовању, кроз к.п.бр.173/3, КО 
Радовање: 

  
Урбанистички основ:  

1. Просторни план општине Велика Плана (“Међуопштински службени лист”, број 
17/13). 

 Подаци о локацији: 
1. Грађевинска парцела се састоји од к.п.бр.173/3 КО Радовање.  
2. Грађевинска парцела има приступ на улицу Доњи Самарић. Улица је 

асфалтирана, постоје инсталације електрике и водовода.  
3. Површина парцеле:  3500 м2.  
 Подаци о природним условима: 
1. Физичко географске карактеристике: терен је хетерогеног нагиба до 1-10 %, и 

углавном југо-источне експозиције. 
2. Сеизмика: VIII зона MCS скале. 
3. Геомеханика: није вршено геомеханичко испитивање тла на локацији. 

Услови за пројектовање: 
1. Врста и намена објекта: виноградарска кућа.  
2. Тип објекта: слободностојећи објекат. 
3. Спратност објекта: приземље. 
4. Индекс изграђености парцеле: објекат max 50 m2 бруто површине. 
5. Конструкција: дрвена са дрвеном изолованом облогом.  
6. Кровна конструкција: дрвена конструкција, покривач - цреп. 
7. Регулациони услови: објекат се лоцира према графичком приказу – грађевинска 

линија није обавезујућа већ је минимална вредност 5 m у односу на регулациону линију. 
Минимално растојање објекта од граница суседних парцела је 1,0 m.  

8. Нивелациони услови: кота пода приземља је mах + 1,20 m у односу на коту 
терена.  



9. Све атмосферске воде са објекта и платоа око објекта, системом олука и ригола 
одвести на зелене површине на парцели.  

Услови за уређење парцеле 
 1. Све стазе, пешачке и колске комуникације, као и платое поред и око објекта 

асфалтирати, избетонирати или поплочати, а остале слободне површине озеленити. 
 2. Саставни део пројектне документације мора бити и ситуационо решење парцеле 

и непосредног окружења.  
Услови заштите животне средине: 

1. Приликом изградње и експлоатације објекта водити рачуна да не дође до 
угрожавања подземних вода и заузимања земљишта на постојећим и планираним јавним 
површинама. 

2.  Одлагање смећа вршити у прописаним посудама одговарајуће запремине, 
заштићеним од ветра и кише и обезбедити њихово редовно изношење. 

3. Приликом пројектовања, изградње и експлоатације објекта придржавати се 
прописаних мера звучне и термичке заштите. 

Услови заштите споменика културе 
1. На парцели нема евидентираних споменика културе. 
2. Уколико се приликом извођења радова наиђе на трагове археолошких налаза, 

радове треба одмах прекинути и обавестити Регионални завод за заштиту споменика 
културе. 

Услови прилаза на јавну саобраћајницу 
1. Грађевинска парцела се ослања на улицу Доњи Самарић која има функцију 

насељске улице. Улица је асфалтирана, а постоје инсталације електрике и инсталације 
водовода.  

2. Колски прилаз са парцеле на коловоз ширине 3,0 m може се решити преко 
прилаза са саобраћајнице који се лоцира у југоисточном делу фронта према улици, уз 
услов да се не омета пријем и кретање атмосферских вода улицом. 

 Колски прилаз решити тако да се не спречава отицање воде са коловоза и да се 
атмосферске воде са парцеле не сливају на јавну површину.    

3. У случају разбијања асфалтираних прилаза и тротоара на јавној површини ради 
постављања прикључака и појединачне инфраструктурне мреже (водовод, гасовод, 
електро и ТТ мрежа и сл.), трошкове обнове тротоара сноси инвеститор. 

 4. На грађевинској парцели планирати и извести довољан број паркинг места за 
путничка возила (по принципу: један стан – једно паркинг место) што треба приказати на 
техничкој документацији објекта (ситуационо решење и пројекат уређења терена). 

5. Пешачки прилаз парцели може бити одвојен од колског улаза. 
6. Приликом извођења радова на изградњи и код експлоатације објекта не сме се 

користитити јавна површина за депоновање грађевинског материјала и смештај 
грађевинских машина, као и дуже паркирање возила.  

7. Приликом постављања колског приступа удаљити се мин. 1м од стуба 
никонапонске електричне уличне мреже. 

 
Графички прилози: 

1. Графички приказ, Р = 1 : 1000, обрађивач ЈКП”Милош Митровић“, број 2/19/17 од 
14.03.2017. год. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Овај Акт се издаје подносиоцу захтева ради прибављања локацијских услова и 

одобрења за изградњу виноградарске куће на к.п.бр. 173/3, КО Радовање, и у друге сврхе 
и за потребе другог инвеститора се не може користити. 

 
Накнада за издавање ових услова за прикључење на јавни пут за потребе 

локацијских услова плаћа се по Ценовнику управљача пута, ЈКП „Милош Митровић“ из 
Велике Плане (Решење СО-е Велика Плана о давању сагласности на Ценовник услуга 
управљања Јавним путевима „Међуопштински службени лист општина Велика Плана 
и Смедеревска Паланка“, број 1/2017),  и износи: 3.000,00 динара. Уплата се врши на 
рачун ЈКП „Милош Митровић“, Велика Плана, бр. рачуна: 160-7096-31, сврха уплате: 
израда услова за прикључак на јавни пут, модел:97, позив на број 80-2/19/17: 

       
 

За ЈKП Милош Митровић 
Обрађивач: 

             Иван Петровић, диа 
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Hau 6poj : 1 1 .04-65421 12-2017

? I -ot" ?or

Ognyvyjyhn o saxreBy HaAnexHor opraHa, 6poj ROP-VPL-5264-LOC- 1lZO17 oA
14.03.2017. rognne, noAHeror y hMe flaenoenh Mrnan, ynnqa Bene6nrcra 6p.26, flaHqeao Ha
ocHoBy qnaHa 140. 3arona o eHeprerhLll4 (,,Cn. rnacHrr PC" 6p. 145114), 8 ra 86 3aroua o
nnaHmpaFby h h3rpaArun (,,Cn. rnacHhK PC" 6p. 72109,81/09, 64110,24111,121112,42113,50/13,
98/13, 132114 n 145114), rae4ajy ce

yCtlOBh 3A flPOJEKTOBAFbE h nPnKIbyLtEHrE

o6jerra: nouohxn o6jerar - BuHorpa4apcKa xyha , Kflace A, 6pyro noBputhHa o6jerra 49,80 m2 y
Pa4oaauy , K.n. 17313 KO Pa4oaaue, noBpturHa napqene 3500 m2.

OenM ycnoBhMa oneparop 4racrpra6yrrBHor chcreMa eneKTptrqHe eHeprraje (y 4aruerr,t reKcry:
oEc) o4pelyje Mecro nphKIbyqeFba, HaL{rH u rexHnLrKo-TexHofloruKe ycaoBe nprKrbyqeFba, Mecro
il Ha'-{t4H MepeHra eneKTphqHe eHeprrje, poK npHKrbyqerba I TporuKoBe npnKrbyL{e}ba.

hxeecrnrop npurubyqKa ca opMaHoM MepHor Mecra je OAC.

Ha ocxoey yBn$a y ra4ejgo peueFbe 6p. 6-3/17 o4 06.03.2017, ronrajy nraHa 3a KaracrapcKy
napl{eny h r3BoA r43 Karacrpa BoAoBa, negajy ce oBn ycnoBu.

l.Ycnoeu roje rpe6a Aa 3aAoBorun o6jerar ga6n ce Morao u3rpaAxrn np[KrbyqaK
Hanon Ha rojur ce nphKrbyvyje o6jerar: 0,4 kV (0,23 kV)

l-lnaxrpaHa o4o6peHa cHara: 17,25 kW HasheHa crpyja rnaBHrx ocrarypava: 25 A
Oarrop cHare: neuag 0,95

Onuc npocropa rojr je crpaHKa o6aeesHa 4a o6ee6eAlt 3a cueuraj npnKrbyqKa o6jerra: MO
nsrpalen oA ll3oraqroHor uarepnjana , xoju rpe6a Aa ce yrpa4n Ha nocrojehn
lHnperHnpaH cry6.

Ocranu ycrloBl,t roje je crpaHKa o6aeesHa ga o6es6egh 3a nseoleue npnKJbyqKa:

Ycnoeh 3aurnTe og HHAttpeKTHor HanoHa AoAxpa, npeonrepehersa lt npeHanoHa: lr3Becru
nouohy TT cncreua u 3Y[G-a 0,S A

Ycnoeu nocraBrbalba ltHcranaquje y o6jerry xoje je crpaHKa o6asesHa 4a o6es6eAu u3a
nphKJbyqKa:

3aurrurHe ypeflaje Ha paaao4Hoj ra6nn (PT) nHcranaqnje o6jercra nphnaroArrr4 rnaBHhM
ochrypaqhMa Ha MepHoM Mecry h t43Becrh y cKflaAy ca eaxehnM TexHrqKhM nponhchMa.

04 opvraHa MepHor Mecra (OMM) go PT y o6jemy o6ee6e4nrr ra6n PPOo-A MaKcilManHor
npeceKa 10 mm2. y PT o6es6e4rarh nphKrbyr.{He cre3aJbKe 3a yBe3hBabe SasHnx (L1, L2, L3)
npoBoAHhKa, 3auJTt4THor (PE) r,1 HeyrpanHor (N) npoBoAHnKa.
Yronnro crpaHKa xenh HenpeKr4Ho Hanajarue caojrax ypeflaja HeonxoAHo je Ra o6ee6e4ra
anrepHarhBHo arperarcro HanajaFbe ncrhx, ca o6aee3HoM yrpaArboM oAroBapajyhe 6noxage o4
npogopa HanoHa arperara y flCEE.

2. Texsnqru onhc npnKrbyqKa

/- .:-'.."

6i5ilon
l-etyfiv n6eyat, 6itoy:,.,",. . . :. ",o... r..,: r,..,,,r.,:
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Bpcra npt,tKtbyrtKa: THncK]t ,T2B
(rpo$aenn ,noA3eMHr ,cHare 4o 43,S kW, 4o 1 6pojnna)
Kapaxrep nprxn'yqxa: rpajxu
Mecro nprrrbyqersa o6jerra: MepHh opMaH ,
Mecro Be3llBaH'a npuKlbyqKa Ha clrcreu: Y Henocpeiqnoj 6nraar,rHn npeAMerHe noraqnje
Hana3ll ce HH Mpexa 1kV na ApBeHnM cry6oerua H3BeAeHa Al6e yxerorr,t E0 ffiffi , roje je
npHKr'yqeHo y CTG "Kynycnxa " p.6p.450227. llpnwuyqaK H3Becrn ra6noBcrl,tM BolqoM
PP00-A 4 x 10 mm2 noroxeHlrM y poB y Ayxr,rHH oA oKo s0 m , oA nocrojeher
hHnperHrpanor cry6a 9 m

Onnc nprrrbyqKa Ao MepHor Mecra: Ilp1rxruyrraK H3Becrlt ra6nou pp00-A 4x10 mm2
nog3eMHo, HenpllKl,lAHo oA nocrojeher HHnperHrpaHor cry6a 9 rrt , 3arnM Kpo3 3aurltrHy
pe6pacry qeB H9t3 noMeHyrl,t cry6 4o MepHor Mecra.

Onnc MepHor uecra:YrpaAnrn MepHlr opMaH OMM-1 oA H3oraqltoHor uareprjana aa je4an
MepHH ypeflaj H nocraBltr}{ Ha nocrojehn r,tHnperHHpann cry6 9 m

Mepxn ypetlaj: Mepnn ypetlai aKrhBHe enexrpr,rqHe exeprnje je urarponpoqecopcKr,r ca
xajnaaue gee rapnSe H ltHTerpucaHlrM yxnonHnM caroM , ca ABocrpaHoM rouyxnrar4njou
DLMS/coSEM.Tpo$aenn MepHlt ypebaj je rpoclrcreMcKn , a HaqlrH npnxrbyqeH,a je
gnpeKTaH . Knaca raqHocrl,t MepHor ypefaja je arrnexe eneprraje je 2, a oncer Mepe]ba og l0-
60A

3aurrnrnn ypetlajn: Y paaeognoM Aery nHcranaqrje o6jerra yrpagxrn 3yAC r jegxononHe
ayToMaTcKe oc],|rypaqe

Ynpaeruavxra ypeflaj: l4nrerpncaH y MepH]t ypelaj

3. Mecro HcnopyKe ereKTpltqHe eHeprnje

Mecro hcnopyKe eneKrpr4qHe eHeprNje: MepHr opMaH, h3a MepHor ypefaja.

4. OcxoeHH TexHnqKH nogaqn o ACEE Ha Mecry npnKrbyqelba

EnerrpoeueprercKa onpeMa ce AhMeHsroHhuJe Ha MaKchMaflHo rqo3BorbeHy crpyjy rpo$asHor
KparKor cnoja 10 kA.

3a enun,trHhcaFbe npona3Hor seuruocnoja npnueuyje ce:
seuruocnojHa 3allTl4Ta Ha h3BorqHoM npeKh.qaLty ca BpeMeHoM rpajarua go 0,5 s,
Ha r3BoAt4ua 35 kV y (TC 1 10/35 kV/kV) ce nprarueruyje ayronaarcKo noHoBHo yKrbyqeFbe
(AnD ca ABa noryr.uaja. Y npsona noryuajy ce Bpul4 6pso Af'lY ca 6esHanoHcKoM nay3oM
(rpajaue) o4 0,3 sec. Aro je raap h Aaflre npucyraH, Bprur4 ce Apyru noryr.uaj yrruyierua
nocre 6esHanoHcxe nay3e (rpajar+e) 4o 3 min (cnopo AnD. Yronraro je- ra ni4arue
nphcyraH KBap, 3aulTnra r3BpuaBa rpajxo ucKrby.-terbe 35 kV n3BoAa, HaKoH qera ce
nphcryna noKann3allnju raapa h beroBoM orKflaFbaFby.

Yronuro pa4 ypeflaja crpaHKe npoyspoxyje cMabeFbe KBanurera eneKTpr4qHe eHeprraje 4pyrraru
Kopl4cHrlql4Ma, nofl ycnoBoM Aa npeKopavyje ervrracroHe HuBoe rqo3BoJlreue flpasnnnMa o paAy
4ncrpr6yr1aBHor chcreMa ,,EnC ,[racrrapra6yqnja" 4.o.o. Seorpag, Moxe crpaHKh 4a o6ycraer
hcnopyKy eneKTpr4qHe eneprnje cBe rqoK ce He orKfloHe y3poqr4 cMerbh.

5. HarHaga 3a npuKn yqeHre

o6pavyH HaKHaAe 3a nphKlbyqeFbe h3BpuJeH je y cxna4y ca Mero4ononajoru sa ogpeflraBaFbe
TpotrlKoBa npnKlbyL{eFba Ha chcreM 3a npeHoc v Ancrpu6yL[nJy eneKTpilqHe eHeprnje (,,Cn. rnacHrr
PC", 6p. 109/15), a y rojoj je garo AeratbHo o6paanoxebe Kprreprajyrr,ra n HaenHa o4peflraar+a
rpolrrKoBa nphKrbyLteFba o6jexara KynaLla ua [CEE.

HarHa4a sa nphKrbyqeFbe h3Hoct4:

1 . Orrorr rporrJKoBr4 npnKrby'.{Ka:

2. Bapuja5hflHt4 TpouJKoBh nphKrbyqKa :

69.818,84

102.960,10

: 12.576,4575

PCE

PCE
chcreMa Hacranux g6or n

Yxynuo (6es o6pavyHaror A.[B): 185.355,3975 PCE

CrpaHa 2 op3



J4Hgecrnrop ie y o6aeesn Aa peulr HMoBHHcKo npaBHe oAHoce ca BracHHqHMa 3eMrbr,ruJTa
roje je norpe6no 3a H3rpa4lby np,tKrbyqKa H MepHor Mecra .

hneecrnrop npHnfiKoM "l,l3rpaAse o6jerra He .cMe Aa yrpo3[ nocrojehe EEO xra xa rojra
HaqllH. Aro y roKy paAoBa HHBecrHTop olrJTern EEO AyxaH je ga Hcrlt nonpaBn o cBoM
rpoluKy
3a6pauexa je rpagba y 3aurnTHotrr nojacy, Hcno,q, lt3Ha4 t,tn]t nopeA EEO, cynporHo
3aKoHy, TexHlltlKllM 1,1ApyrHM nponHclrM?, o y cBeMy npeMa qn.218 3aKoHa o eHepreruqlt .

6. Por sa lt3rpaAtsy nphKrbyqxa

flnaHupanr poK 3a H3rpa.qFby npnKJbyqKa je 15 AaHa no r3MrpeFby SranaHcrajccnx n Apyrhx
o6aaesa l,13 yroBopa o r3rpaAFbr nphKrbyr{Ka Ha ICEE 3aKrbyqeHor rasrr,tefy crpaHKe h hMaolla
jaaHor osnauJhelba ,,EflC flrcrpr,r6yqnja" 4.o.o. Seorpag. Yroeoporra o raarpa4r+h nphKrbyqKa ce
npeqr3Ho 4e$rHnule poK 3a r3rpa4by nprKrbyqKa.

7. 3axree 3a npltKrbyqelbe
3axrea 3a nprKrbyqelbe ynyhyje Ha4nexHh opraH y nMe crpaHKe.

flo saxreay HaAnexHor opraHa ,,EflC ,flracrpra6yqmja" 4.o.o. Seorpap ras4aje o4o6perue xoje je
l43BptuHo AaHoM AoHolxeFba, a xoje caApxr KoHaqHh o6pavyH TpotuKoBa nphKrbyl{erba.

Por npr,rxruy''{e}ba je 15 4ana oA AaHa noAHoueHra 3axreBa HaAnexHor opraHa aKo cy ilcnyFbeHh
ycnoBh 4eSrHncaHr oBLrM AoKyMeHToM.

8. ,Qogarun ycnoBn 3a npltKrbyqerbe o6jerra ra flGEE

l'lo4Hor.ueue 3axreBa 3a 3aKrbyqhBaFbe yroBopa o n3rpaAlbh nphKrbyr{xa Ha,[cEE rasrr,refiy crpaHKe
h nMaolla jaaHor ognauJheFba,,E['lC flr,rcrpra6yquja" g.o.o. 6eorpa4 je najracnraje 10-rqaHa oA
n3gaBaFba rpaleenncKe Ao3Bone.

flprrruyveue o6jema na ICEE ce Bpuh HaKoH hsMilpeH]a $raHaxcrajcxhx o6aaesa 4e$rnncaurx
Yroeopou o r434pa4lbh nphKrbyqKa.

fioxyue nra r1r,rj a norpe6 Ha ea n ph Krbyqebe o6jerrra :

1. Ynorpe6xa Ao3Bona, oAHocHo norBpAa oenauJheFror rseofiaqa paAoBa ca rsaeurrajena
(crpyvHn Hanas) ognauJheFte opraHr3arlraje o hcnpaBHocrh r4Hcranarlraje (4raperrHo ce
AocraBrba OIC);

2. Yroaop o cHa64eealby eneKrpr4t{HoM eneprr,rjovr (4raperrrHo ce AocraBrba OEC);
3. loras Aa cy 3a Mecro npr,rruonpe4aje perynncaHu npncryn chcreMy h 6anaHcna

oAroBopHocT.

4. Yroeop o h3rpaAFbta nphKlbyqKa Ha Ahcrpn6ytnann cncreM eneKTprlr{He eHeprrje.

9. oeil Vcnoau nvialy BaxHocr 12 tueceqr, o.qHocHo Ao l4creKa poKa BaxeFba pelueHra o
rpafearucroj A0seonu n3qarnu y cKnaAy ca noraqnjcKhM ycnoBuMa.

3a nsgaaaue oBhx ycnoBa rpe6a ynflarhn4 4.077,OO +g15,40 (nEB) = 4.9g2,40 pCF,.

Ha xrpo paqyH 160-769-97 ca no3rBovr Ha 6poj 11.04-6s42lh-zoll

[ocraahrh :

1. Hacnoay;
2.OA OflC Ha4nexaH 3a eHeprerrKy;
3. fMcapHraqr.
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