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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:    2/42/17                                              Датум: 10.04.2017. 

 

 

 

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-7232-LOC-1/2017 од 31.03.2017. 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 стамбене  зграде са једним станом, кроз к.п.бр.5340/2, КО 
Крњево: 

  
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.5340, КО Крњево.  
2. Грађевинска парцела има приступ на улицу Карађорђеву. Улица је асфалтирана, 

постоје инсталације електрике и водовода.  
3. Површина парцеле:  896м2.  
 Подаци о природним условима: 
1. Физичко географске карактеристике: терен је хетерогеног нагиба до 1-10 %, и 

углавном 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: стамбена зграда са једним станом до 400м2.  
2. Тип објекта: слободностојећи објекат. 
3. Спратност објекта: приземље. 
4. Индекс изграђености парцеле: 0,16. 
5. Конструкција: гитер блок 25цм.  
6. Кровна конструкција: дрвена конструкција, покривач - цреп. 
7. Регулациони услови: објекат се лоцира према графичком приказу – грађевинска 

линија није обавезујућа већ је минимална вредност је 2,0м у односу на регулациону линију 
са локалним путем Л-21 односно ул.Карађорђевом. 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 Карађорђеву која има функцију 

локалног пута Л-21. Улица је асфалтирана, а постоје инсталације електрике и инсталације 
водовода.  

2. Колски прилаз са парцеле на коловоз ширине до 4,0 m може се решити преко 
прилаза са саобраћајнице који се лоцира у западном 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 2/42/17 од 
10.04.2017. год. 

 
 

 

 

 

 

 



 

Овај Акт се издаје подносиоцу захтева ради прибављања локацијских услова и 
одобрења за изградњу  на к.п.бр. 5340/2, КО Крњево, 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: 5.400,00 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 80-2/42/17: 

       
 

За ЈKП Милош Митровић 
Обрађивач: 

             Иван Петровић, диа 

 

 
     

Ivan 

Petrović 

13165851

19-07019

72761514

Digitally signed by 

Ivan Petrović 

1316585119-0701

972761514 

DN: l=Velika Plana, 

cn=Ivan Petrović 

1316585119-0701

972761514 

Date: 2017.04.11 

14:14:16 +02'00'
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l-lprnor: 5E-1

4EOIr:

Haur 6poj : 1 1 .04'85687 12'2017

0 0 -0/,- 2017

ognyvyjyhr o 3axreBy HaAflexHor opraHa, 6poj RoP-VPL-72_32-LOC-112017 orq

Og.O4.2017.rogutrc, nogt"tot y hMe TnpHaunh fiejaH, ynhqa Epanrcnaaa l-puraha 6p'7' Kprueao

Ha ocHoBy qnaHa 140. 3arona o eHepreruLlt4 (,Cn,1n1cnhK PC" 6p' 145114), 8 r'r 8! 3ar913. o

nr'faHhpalby 14 il3rpa4run (,,cn. rnacHhK PC" 6p.'72i09, 81/09, 64t10,24111,121112,42113,50/13'

98/13, 132114 n 145114), ns4ajY ce

yCIlOBl4 3A ilPOJEKTOBAFbE n nPnKIbyt{EHrE

o6jercra: craru6eHn o6jexar, Kflace A, 6pyro noBpl'UnHa o6jema 147,72 m2 y Kprueay ' r'n' 5340/2

KCi Kpn'eao, noBptllhHa napqene 896 m2.

oew\4 ycnoBhMa onepaTop gr/l|crpra6yrrBHor chcTeMa eneKrpl4qHe eueprrje (y 4arueu TeKcTy:

oIc) oapelyje Mecro npuKrbyqeFba,. HaqhH h rexHhr'tKo-TexHonouKe ycnoBe nphKtby({ehba, Mecro

r HaqhH MepeH,a eneKTpt4qHe enepnaje, poK nprKlbyqeFba n TpOulKOBe npilKfbyqeFba'

lrlHeecrurop npnKtbyqKa ca opMaHoM MepHor Mecra ie OAC'

Ha ocHoey yBrAa y raAejHo peuebe 6p. 102117 oa03.2Q17, ronnjy nflaHa 3a KaracrapcKy napqeny

14 i43BOA t43 KaTaCTpa BoAoBa, h3Aaly ce oBh ycnoBr.

l.Ycnoe1a xoje rpe6a Aa 3aAoBorur,r o6iexar ga 6n ce Morao nsrpaAnTn npnKl'yqaK

Hanon Ha rojr ce npnKlbyvyje o6jexar: 0,4 kV (0'23 kV)

flnaHnpana o4o6Pena cHara: 17,25 kW

Oarcrop cHare: hgFlag 0,95

Hasnena crpyja rflaBHhx ochrypaqa 25 A

Onrc npocropa rojra je crpaHKa o6aeesHa Aa o6eg6eAil 3a cnaeuraj npHKrbyqKa o6jexra: MO

usrpafien og nao1"qro"or uarepnjana , roin rpe6a Aa ce yrpaA]l xa nocroiehn 6erogcrn

cry6.

Ocranu ycnoBg roje je crpaHKa o6aeesHa Aa o6e36eAh 3a nseof;ese npnK'byqKa:

YCnoeh 3auJTHTe OA hHAl,lpeKTHOr HanoHa AOAHpa' npeonTepeheua r npeHanoHa: H3BeCTn

norr,rohy TT cncreua ra 3Y[C-a 0,5 A

Ycnoe1a nocTaBrba]ba nHcTanaqraie y o6jerry roje je crpaHKa o6aeegHa ga o6es6eA]l H3a

nphKrbyqKa:

3aulrrarHe ypefiaje Ha paseognoj ra6nn (PT) rncranaqraje o6jerra npunaroAhrl4 rnaBHnM

ochrypaquMa Ha MepHoM MecTy t4 t43BecTr y cKnaAy ca aaxehrM TexHht{Kt4M nponilchMa'

og oprvrana MepHor Mecra (oMM) go PT y o6jerrry o6ea6e4rrn rca6n PP00-A MaKcrManHor

;;".J;10 mm2. y pT o6es6eguril nphKrbyr{He cre3arbKe 3a yBe3hBaFbe Sasnnx (L1, L2, L3)

npoBoflHt4Ka, 3auJrl4rHor (PE) h HeyrpanHor (N) npoBoAHhKa'

Yronrro crpaHKa xenh HenpeKnAHo Hanajaue caojux ypelaja HeonxogHo je ga- o6es6eAh

anTepHarhBHo arperarcro Hanajabe ucTl4x, ca o6aae3HoM yrpaAFboM oAroBapajyhe 6norca4e og

npoAopa HanoHa arperara Y ECEE.

2, TexHrqrh onnc np[KtbyqKa

,{!fertnp

ONUJTI,IHA BENhKA NNAHA

ONUTTHCKA YNPABA

Epoj RO P -VPL-7 232-LOC-1 12017

l'exyhn patyun 5pa!: ;:::,tt," ru""'i;azriraj irerltri! e3q;r, ieaN'3)



Bpcra npnKtbyttra: THncKgl ,TzE
(rpo$asF{t,r ,noA3eMHn ,cHare,qo 43,5 kW, Ao 1 6pojnna )

Kaparrep npnrJbyqKa: rPajnn

Mecro npuxJbyqerua o6jerra: MepHh opMaH ,

Mecro Be3ltBalba np[KrbyqKa Ha c]tcrena: Y Henocpe4noj 6nusraH]l npeAMerne noraqnje

Hana3lt ce HH rrapexi 1kV na 6eroncxnna cry6oenua n3Begena Al6e yxeroM 50 mm , roje je

npltKn yqeHo y TG "Tr,rpnannhn " p.6p.450060. flpuxruyqaK [3Becrn ra6noBcKl'lM Bo,qoM

pp00-A 4 x 10 mm, noroxeHhM y poB y .qyxnHr,r oA oKo 50 m , o4 nocrojeher 6eroHcKor

cry6a 9 m

Onnc npxgJbyqKa Ao MepHor Mecra: IlpuxruyuaK ta3Becr]t ra6nou PP00-A 4x10 mm2

noA3eMHo, HenpytKl4gHo oA nocrojeher 6eroncxor cry6a 9 m , 3arllM Kpo3 3aurllrHy

pe6pacry ueB H,t3 noMeHyrll cry6 Ao MepHor Mecra.

Onnc MepHor uecra:Yrpa4urn MepHlr opMaH OMM-I oA ,t3onaqnoHor uarepnjana sa ie4ax
MepHgr ypebaj ll nocraBllrl,l Ha nocrojehn 6eroncrn cry6 9 m

MepHr,r ypetlaj: Mepnr,r ypebaj aKrhBHe ererrpnqHe eneprrje ie nrnrponpoqecopcKH Ga

najrrrarse ABe-Taplt$e n ltHTerpltcaHuM yrnonHnM GaroM, ca ABocrpaHoM rouynnraqnjon

oLlvtstcosEM.Tposasxra MepHH ypetaj je rpocl{creMcKl,l, a HaqrH nprKrbyqe}ba je

AgfpeKTaH. Knaca raqHocrlt MepHor ypetlaja je arrnexe eneprnje ie 2, a oncer Mepelba oR 10-

60A

3aurrnrnu ypeflajra: Y paaeo4HoM Aeny rncranaqnje o6jerra yrpaAurl,l 3yAG n iegxononxe
ayToMaTcKe ocl,|rypaqe

Ynpaeruarrr,r ypetlaj: hurerpucaH y MepHH ypebai

3. Mecro HcnopyKe eneKTpl,ltlHe eneprnje

Mecro ncnopyKe efleKrpt4LlHe eHeprraje: MepHn opMaH, h3a MepHor ypelaja.

4. OcHoeHh rexHltqKvl nogaqn o EGEE Ha Mecry np[Krbyqe]ba

EnempoeHeprercKa onpeMa ce AhMeH3noHhuJe Ha MaKcilManHo Ao3BorbeHy crpyjy rpo$asHor

KparKor cnoja 10 kA.

3a ennruruhcabe npona3Hor eeuruocnoja npnueuyje ce:

aeuruocnojHa 3auTtlTa Ha h3BoAHoM npeKh4aqy ca BpeMeHoM rpajaua 40 0,5 s,

Ha u3Bogl4rvra 35 kV y (TC 110/35kV/kV) ce nphMeFbyje ayrouarcKo noHoBHo yKlbyqebe

(Ang ca ABa noryu.raja, Y npaoru noxyurajy ce Bpur4 6pso AllY ca 6esxanoHcKoM nay3oM

(rpajarue) oA 0,3 sec. Aro je raap h Aarbe npncyraH, Bpltll4 ce Apyrn noxyuaj yKlbyqeFba

nocne 6esHanoHcKe nay3e (rpajarue) Ao 3 min (cnopo AnU. Yxonnro je r HaAarbe

nphcyraH KBap, 3auJTnra u3BpuaBa rpajHo hcKn yveHre 35 kV h3BoAa, HaKoH qera ce

npucryna noKanh3allnju raapa h FberoBoM orKnaFbaFby'

yronrro pag ypenaja crpaHKe npoysporyje cMaH,ebe KBanl4rera eneKrphqHe eHeprrje Apyrrvt

Kopr4cHhqr4Ma, no4 ycnoBoM Aa npeKopavyje eunciloHe HhBoe AosBorbene f'lpaaunuMa o paAy

gracrpra6yrrBHor cracrerura ,EnC ,flracrrapra6yqrja" g.o.o. Seorpag, Moxe crpaHKh 4a o6ycraar

hcnopyKy enet1pt4L{He eneprrje cBe AoK ce He oTKfloHe y3poqyl cMerlbl4.

5. Harna4a 3a nphxJbyqetse

O6pavyH HaKHaAe sa npnKrbyqebe h3BpuJeH je y crcnagy ca Mero4onornjoru ea ogpeluBaFbe

TpoulKoBa npnK;byqeba Ha cncreM 3a npeHoc t4 ALrcrpt46yLlnjy eneKTpt4LlHe eHeprrje (,,Cn. rnacnrr
pC", 6p. 109/15), a y rojoj je garo AerarbHo o6paanoxeFbe Kphreprajyrr,ra r HaqhHa ogpeflnsaua

rporuKoBa nphKlbyqeba o6jerara Kynaqa Ha ECEE.

Haxua4a 3a nphKlbyqebe n3Hocu:

1. OurcHr rpoulKoBt4 nprKtbyqKa:

2. Baprya6unHh rpoutKoBh nphKlbyt{Ka :

69.818.84

102.960.10

PCE

PCE

KoBa cucreMa Hacranrx g6or n 12.576.4575

Vrynno (6es o6pavyHaror flAB): 185.355,3975 PCA
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hHeecrhrop je y o6aeesH Aa peuH HMoBHHcKo npaBHe oAHoce ca BnacHllqHMa 3eMJbllura

roje je norpe6no 3a x3rpa4by npllxrbyqKa H MepHor Mecra .

hieec1rrop FpnnHKoM ,H3rpagrue o6jerra He.cMe Aa yrpo3gt nocrojehe EEO nn na rojn

HaquH. Aro y roKy pa4oBa nHBecrnrop olxreru EEO AyxaH je ga HcrH nonpaBll o cBoM

rpolxKy
3a6paruena je rpagba y 3aurltrHolu nojacy, r,rcnofl, l,t3Hag nnn nopeA EEO, cynporHo

3a6oHy, TexHHqKHM r,t ApyrnM nponhclrMa, I y cBeMy npeMa qn,218 3aKoHa o eHeprerllql'l .

6. Por sa h3rpaAtuy nPHKtbYqKa

['lnannpaHn poK 3a r3rpaAFby nprKrbyL{Ka je 15 AaHa no n3Mnperby QunaHcnjcKrx h Apyrhx

ooaaesa h3 yroBopa o n3rpaAtur npnKrbyr{Ka Ha ICEE 3aKlbyl{eHor rauely crpaHKe h nMaolla

jaanor ognauhehba ,,EflC flracrpra6yqrja" 4.o.o. Eeorpag. Vroaoporu o n3fpa.qFbn nphKlbyt{Ka ce

npeqh3Ho Ae$nnnue poK 3a n3rpaAby npnKrbyqKa.

7. 3axree 3a npnxtbyqelbe
3axres 3a nprKlbyqebe ynyhyje Ha4nexHh opraH y nMe crpaHKe.

flo saxregy HaAnexHor opraHa ,,EflC ,4racrpra6yrluja" g.o.o. Seorpa4 na4aje o4o6peue roje je

r43BpluHo AaHoM AoHouJerba, a xoje cagpxt4 KoHa'.{Hh o6pavyH TpotuKoBa npnKIbyqeFba.

Por nprrruyLteFba je 15 AaHa oA.qaHa noAHoueH'a saXIeBa HaAnexHor opraHa aKo cy hcnyFbeHh

ycnoBr 4e$nurcaHr oBrM AoKyMeHToM.

8. flogarun ycnoBlt 3a npnrn'yrlelbe o6jerra na.[GEE

flo4Hor.ueue 3axreBa 3a saKrbyqrBaFbe yroBopa o n3rpaAFbr nphKtbyqra na ECEE rsuefiy crpaHKe

h t4Maolla jaaHor osnauJhelba,,EflC,[ncrpra6yr1nja" 4.o.o. Seorpa4 je najxacnnje 10.qaHa oA

n3gaBalba rpafieanHcKe Ao3Bone.

flpraxruyverse o6jelra Ha ACEE ce BpuJr4 HaKoH r43MrpeFba $r,rHancrajcxvtx o6asega geSnHncannx

Yroaopotr,t o t43Apa4Fbh nphKlbyqKa.

,[oryueHrarlraj a norpe6 H a ea n pr KlbyqeHre o6j e lra :

1. Vnorpe6Ha Ao3Bofla, oAHocHo norBp4a osnauheHor reaolava paAoBa ca noaeurajent

(crpyvnra Hanaa) osnauheHe opraHh3aqraje o ncnpaBHocrt4 t4Hcranaqnje (gnpelrHo ce

AocraBrba OEC);

2. Vroaop o cHa64eaaFby eneKrpr4qHoM eueprrjou (4rapexruo ce AocraBrba OEC);

3. floras ga cy 3a Mecro npravronpe4aje perynhcaHn nphcryn cncreMy r 6anaHcHa

oAroBopHocr.

4. Yroaop o u3rpagFbn npilKrbyqKa Ha Ahcrpr6yrnaHn cncreM eneKTpt4qHe eneprnje.

g. Oen Vcnoara ran,lajy BaxHocr 12 rueceqn, oiqHocHo Ao t4creKa poKa BaxeFba peueH'a o

rpalearaHcroj gosaonn h3AarilM y cKnaAy ca noraqrjcKt4M ycnoBnMa.

3a nsgaaabe oBhx ycnoBa rpe6a ynnarhrt4 4.077,00 +815,40 (n[B) = 4.892,40 PCF,'

Ha xrpo paqyH 160-769-97 ca no3nBorr,r na 6poj 11.04-8568711-2017

locrashrh :

1. Hacnoay;
2.OA O,[C uagnexaH 3a eHeprerhKy;

3. flncapnnqr.

,,EflC flr,rcrpra6yquj'a" 4.o.o, Seorpa4

ry-zLet*'-4!,=-\-
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