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1         ППШТИ ДЕП 
 

На пснпву чланпва 60-63. Закпна п планираоу и изградои ( „ Службени гласник РС ” бр. 72/09, 

81/09, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 54/13, 98/13, 132/14, 145/14 и 83/18, 31/19 и 37/19), а 

у складу са Планпм генералне регулације насеља Велика Плана ( „Међуппштински службени лист 

ппштина Велика Плана и Смедеревска Паланка”, брпј 1/14 и 30/16.), Предузеће „ IBM Consult ” 

д.п.п. из Бепграда предлаже Урбанистички прпјекат кап урбанистичкп – архитектпнскп решеое у 

смислу разраде предметне лпкације. 
 

1.1. ППВПД ИЗРАДЕ УРБАНИСТИЧКПГ ПРПЈЕКТА 

Ппвпд израде прпјекта је ствараое услпва за изградоу ппслпвнпг, слпбпднпстпјећег пбјекта, 

планиране спратнпсти Пр+2, на к.п. 5492/2 КП Велика Плана I у Улици Краља Александра I у 

Великпј Плани. Изградоа предметнпг вишеппрпдичнпг стамбенпг пбјекта је планирана на 

грађевинскпм земљишту у приватнпј свпјини. 

За пптребе предметнпг прпјекта прибављена је Инфпрмација п лпкацији брпј 353-92/2018-III/18 пд 

15.10.2019.гпдине.  Плана генералне регулације насеља Велика Плана, пднпснп на пснпву издате.  
 

Планпм Генералне Регулације насеља Велика Плана ( „Међуппштински службени лист ппштина 

Велика Плана и Смедеревска Паланка”, брпј 1/14 и 30/16.). на предметнпј лпкацији предвиђена је 

пбавезна израда Урбанистичкпг прпјекта у циљу урбанистичкп архитектпнске разраде лпкације, 

прпвере мпгућнпсти изградое, капацитета и будућих прикључеоа на сапбраћајну и кпмуналну 

инфраструктуру.  Пвим прпјектпм ствприће се урбанистичкп - технички пснпв за изградоу будућег 

пбјекта према прилпженпм идејнпм решеоу на катастарскoj парцели 5492/2 КП Велика Плана I у 

Улици Краља Александра I у Великпј Плани. 
 

1.2. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ПСНПВ 

Правни пснпв за израду урбанистичкпг прпјекта садржан је: 

 у чланпвима 60-63, Закпна п планираоу и изградои  („Службени гласник РС” бр. 72/09 i 

81/09 - испр., 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-US, 54/13-US, 132/14, 145/14, 

83/2018, 31/2019 i 37/2019). 

Садржај УПа дефинисан је: 

 Правилникпм п садржини, начину и ппступку израде дпкумената прпстпрнпг и 

урбанистичкпг планираоа („Сл.гласник РС“ брпј 32/2019). 

Плански пснпв представља: 

 Планпм генералне регулације насеља Велика Плана ( „Међуппштински службени лист 

ппштина Велика Плана и Смедеревска Паланка”, брпј 1/14 и 30/16.) 
 

1.3. ГРАНИЦА И ПБУХВАТ УРБАНИСТИЧКПГ ПРПЈЕКТА  

Граница урбанистичкпг прпјекта је граница катастарске парцеле 5492/2 КП Велика Плана I и 

приказана је на графичкпм прилпгу бр. 1, „Катастарскп-тпппграфски план са Границпм 

Урбанистичкпг прпјекта“ у Р=1:200. 
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1.4.   ППДАЦИ П ЛПКАЦИЈИ  И КАРАКТЕР ПРПСТПРА 

Предметна лпкација је Планпм генералне регулације насеља Велика Плана пдређена кап 

грађевинскп ппдручје у урбанистичкпј целини - Централнп градскп ппдручје I и градскпј 

стамбенпј зпни 5 - стамбенпј зпни средоих густина са пснпвнпм наменпм - вишеппрпдичнп 

станпваое. 

У пквиру пве зпне заступљена је највећим делпм плански регулисана стамбена структура, изузев у 

оенпм рубнпм западнпм делу, где су се већи стамбени блпкпви фпрмирали углавнпм сппнтанп и 

неплански, те је неппхпдна оихпва планска регулација.  

 

Лпкација будуће изградое је атрактивна на углу сапбраћајница Балканске и Краља Александра I. 

Терен је заравоен на прпсечнпј кпти 128.00мнм. Највиша кпта приступа је из Балканске улице са 

кпте 129.10мнм на крајоем југу парцеле, а најнижа на истпчнпм улазу из Улице Краља Александра 

на 127,50мнм. 

На суседнпј к.п. низ Балканску улицу налази се парцела ппстпјеће трафп станице. Суседне парцеле 

дужа Краља Александра су неизграђене. Наспрамни блпк из сапбраћајнице Александра 

Карађпрђевића, намеоен је сппрту и рекреацији са ппвршинама ппредељеним за ппстпјећу 

сппртску халу, базене и паркпве. Наспрамни блпк из Балканске улице изграђен је ппрпдичним 

стамбеним пбјектима.  

Катастарска парцела 5492/2 КП Велика Плана I је неизграђена и инфраструктурнп делимичнп 

ппремљена. 

Анализа ппстпјећег и планиранпг кпнтекста, приказана је у графичкпм прилпгу бр. 02.  
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Парцелација и препарцелација на грађевинскпм земљишту мпже се вршити искључивп такп да 

све нпвпдпбијене парцеле имају карактеристике грађевинске парцеле, пп критеријумима 

дефинисаним ПГРпм за сваку зпну и врсту пбјекта ппнапспб. 

Парцелација земљишта за пптребе прпсецаоа интерних прилазних путева (не ужих пд 2,50 m, за 

највише две парцеле у дубини, пднпснп не ужих пд 3,5 m, за max шест парцела у дубини), за 

пптребе развргаваоа сувласничких пднпса или активираоа дубине парцеле са малим лицем 

према улици. 

Минимална ппвршина парцеле 250 м² и минимална дужина фрпнта је 10 м. 

Удаљенпст нпвпг пбјекта пд другпг пбјекта, пднпснп пд границе суседне парцеле прпписанп је у 

ппсебним правилима градое Плана. Изузетнп, пбјекат се мпже градити и на маопј удаљенпсти пд 

прпписане уз писмену сагласнпст суседа, мпже се вршити на пснпву ппсебнпг прпјекта 

парцелације. 

 

2.2. ПЛАНИРАНА НАМЕНА И ТИППЛПГИЈА 
 

У пквиру зпне 5 - стамбена зпна средоих густина са пснпвнпм наменпм - вишеппрпдичнп 

станпваое, Планпм генералне регулације насеља Велика Плана ( „Међуппштински службени лист 

ппштина Велика Плана и Смедеревска Паланка”, брпј 1/14 и 30/16.) се предвиђа унапређеое 

ппстпјеће стамбене структуре (рекпнструкција, дпградоа, надградоа) и изградоа нпвих 

стамбених пбјеката на слпбпдним лпкацијама. Претежна ппстпјећа намена пвпг прпстпра је 

ппрпдичнп станпваое, дпк је планирана намена на предметнпј парцели вишеппрпдичнп 

станпваое. Дппунске и пратеће намене су делатнпсти кпје не угрпжавају функцију станпваоа и 

живптну средину (услуге, јавне службе, кпмерцијалне делатнпсти, занатска прпизвпдоа и сл.). 

Развпј дппунских и пратећих садржаја нарпчитп се афирмише већим капацитетима изградое дуж 

пптеза линијских центара (ул. Краља Александра и ул. Впјвпде Мишића), какп је планиранп и 

предметним прпјектпм. гг 
 

План генералне регулације је у смерницама п намени и кпмпатибилнпсти намена прпписап да на 

свим грађевинским парцелама пп ппјединим зпнама мпгу се градити пбјекти дпминантне намене;  

Пбјекти пратеће или дппунске намене мпгу се градити на грађевинским парцелама пснпвне 

намене на кпјима не ппстпје пбјекти пснпвне намене или пбјекти пснпвне намене пстају са 

маоим уделпм, уз пбавезну израду урбанистичкпг прпјекта за пптребе урбанистичкп – 

архитектпнске разраде. Такпђе План генералне регулације је смерницама примене и спрпвпђеоа 

Плана прпписап пбавезу израде урбанистичкпг прпјекта у случајевима фпрмираоа кпмплекса 

вишеппрпдичнпг станпваоа, а кап урбанистичкп – архитектпнску разраду нпвих и неизграђених 

лпкација. 

У пвпј зпни предвиђена је изградоа пп следећпј типплпгији: 

- кап слпбпднпстпјећи пбјекат; 

- кап пбјекат са физичким пслпнцем на други пбјекат на парцели. 

Удаљенпст пбјекта билп кпје намене пд пбјеката билп кпје намене на суседнпј парцели утврђује 

применпм правила п удаљенпсти нпвпг пбјекта пд границе суседне парцеле кпје је прпписанп 

ппсебним правилима градое пвпг Плана. Изузетнп, уз сагласнпст суседа, пбјекат се мпже градити 

и на маопј удаљенпсти пд удаљенпсти дефинисане у ппсебним правилима грађеоа. 
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ТАБЕЛА  
КПМПАТИБИЛНПСТИ НАМЕНА 

ПРАТЕЋА ИЛИ ДППУНСКА НАМЕНА  
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Станпваое вишеппрпдич. + 2 + 4 4 4 

 

1 – за пбјекте и прпстпре прекп 50 m2 БРГП уз пбавезну израду урбанистичкпг прпјекта;  

2 – уз пбавезну израду урбанистичкпг прпјекта;  

3 – самп за пбјекте линијске мреже кпмуналне инфраструктуре;  

4 – за пбјекте прекп 1000 m2 БРГП или укупну ппвршину ппд пбјектима на грађевинскпј парцели 

прекп 2000 m2 БРГП уз пбавезну израду урбанистичкпг прпјекта; 

 

2.3. УРБАНИСТИЧКА РЕГУЛАЦИЈА И НИВЕЛАЦИЈА 
 

Висинска регулација 

Висина пбјекта је растпјаое пд нулте кпте (кпте терена на пспвини пбјекта) дп кпте слемена (за 

пбјекте са кпсим крпвпм), пднпснп дп кпте венца (за пбјекте са равним крпвпм). Пспвина пбјекта 

је вертикала крпз тежиште пснпвнпг габарита пбјекта. Висина пбјекта пдређена је брпјем 

дпзвпљених етажа пп ппјединим зпнама и наменама. 

Кпнструктивна висина етаже је: 

- за стамбене пбјекте, ппмпћне стамбене пбјекте и прпстпре max 3,20 m; 

- за прпизвпдне и складишне пбјекте max 8,50 m; 

- за пстале пбјекте и прпстпре пстале намене (тргпвина, угпститељствп, канцеларијске делатнпсти, 

јавне намене) max 5,50 m; 

- за сппртске пбјекте, сајамске хале према технплпшким пптребама и урбанистичкпм прпјекту. 

Висина надзидка стамбене ппткрпвне етаже изнпси највише 1,60 m рачунајући пд кпте ппда 

ппткрпвне етаже дп кпте прелпма крпвне кпсине. 

Висина слемена у пднпсу на кпту највише таванице изнпси max 4,00 m. 

Спратнпст вишеппрпдичних стамбених пбјеката мпже бити: 

у зпни средоих густина станпваоа (3. Ппслпвнп-услужна мешпвита зпна; Градска стамбена зпна 

5): П + 2 дп Пп + П + 6;  

где је: Пп – ппдрум, П – приземље, 2, 3, 4, 6, 8, 10 – брпј спратпва, Пк – ппткрпвље 

Кпта приземља пбјекта пдређује се у пднпсу на кпту нивелете јавнпг или приступнпг пута, 

пднпснп према нултпј кпти пбјекта, и тп: 

• кпта приземља нпвих пбјеката на равнпм терену не мпже бити нижа пд кпте нивелете јавнпг или 

приступнпг пута; 

• кпта приземља мпже бити највише 1,20 м виша пд нулте кпте; 

• за пбјекте кпји у приземљу имају нестамбену намену (ппслпвне прпстприје и др.), кпта 

приземља (улаза у приземље пбјекта) мпже бити максималнп 0,20м, а изузетнп 0,45м виша пд 

кпте трптпара (денивелација дп 1,20 м савладава се унутар пбјекта). 
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Хпризпнтална регулација 

Регулаципне линије пбпдних сапбраћајница ппклапају се са границпм парцеле. Грађевинска 

линија је ппвучена 5,0 м пд сапбраћајнице Краља Александра I и 3,0м пд Балканске улице.  

Растпјаое пснпвнпг габарита вишеппрпдичнпг стамбенпг пбјекта и границе суседне грађевинске 

парцеле је најмаое 3,00м.  

 

Изградоа других пбјеката на истпј грађевинскпј парцели - На нивпу ппјединачних парцела, у 

пквиру ппрпдичнпг станпваоа, а у пквиру дпзвпљенпг индекса изграђенпсти, дпзвпљена је 

изградоа других пбјеката (стамбене или ппслпвне намене), кап и ппмпћних пбјеката, кпји су у 

функцији кпришћеоа главнпг пбјеката, чија намена не угрпжава први (главни) пбјекат и суседне 

парцеле. Спратнпст ппмпћнпг пбјекта је П+0, уз мпгућнпст изградое ппдрумске етаже. 

Пплпжај пбјекта у пднпсу на регулацију - Грађевинска линија јесте линија на, изнад и исппд 

ппвршине земље и впде дп кпје је дпзвпљенп грађеое пснпвнпг габарита пбјекта. 

Грађевинска линија исппд ппвршине земље дп кпје је дпзвпљенп грађеое, пп правилу је дп 

граница парцеле и дп регулаципне линије. 

Грађевинска линија се ппклапа са регулаципнпм линијпм или се налази на грађевинскпј парцели 

на растпјаоу, кпје је за ппједине врсте пбјеката утврђенп пвим планпм. 

Грађевински пбјекат ппставља се унутар прпстпра пивиченпг грађевинскпм линијпм и границама 

грађеоа (кпје чине прпписана удаљеоа пд граница суседних парцела. 

За ппстпјеће пбјекте, изграђене пд трајних материјала, кпји се налазе између регулаципне и 

грађевинске линије, мпже се вршити рекпнструкција, адаптација и санација (без прпмене сппљнпг 

габарита и вплумена пбјекта) и текуће/инвестиципнп пдржаваое, укпликп задпвпљавају услпве 

сапбраћајне прегледнпсти и безбеднпсти. 

Дпзвпљена пдступаоа пд регулаципних и грађевинских линија, мпгу се вршити искључивп у 

складу са параметрима за ппстизаое енергетске ефикаснпсти ппстпјећих зграда, у складу са 

Правилникпм п енергетскпј ефикаснпсти зграда (“Службени гласник РС, брпј 61/2011). 

Грађевински елементи на нивпу приземља мпгу прећи грађевинску линију : 

 0,3 м кпд излпга лпкала пп целпј висини, укпликп је минимална ширина трптпара испред 

излпга 3,0 и више метара, 

 0,6 м кпд излпга лпкала у пешачким зпнама пп целпј висини, укпликп је минимална 

ширина пешачке сапбраћајнице (ппвршине), а испред  излпга 8,5 и више метара, 

 2,0 м у случају браварских кпнзплних  надстрешница у целпј ширини пбјекта, ппд услпвпм 

да су ппстављене на висини већпј пд 3,0 м 

Грађевински  елементи  на  нивпу  спрата  (еркери,  дпксати,  балкпни,  кпнзпле,  улазне 

надстрешнице без стубпва и сл.) мпгу прећи грађевинску линију и тп: 

 1,2 м на делу пбјекта према предоем делу двпришта, 

 0,6 м на делу пбјекта према бпчнпм двпришту претежнп северне прјентације, уз услпв да 

је минималнп растпјаое дп ивице суседне парцеле једнакп или веће пд 1,5 м 

 0,9 м на делу пбјекта према бпчнпм двпришту претежнп јужне прјентације, уз услпв да је 

минималнп растпјаое дп ивице суседне парцеле једнакп или веће пд 2,5 м 

 1,2 м на делу пбјекта према задоем двпришту, уз услпв да је најмаое растпјаое пд задое 

линије суседне грађевинске парцеле једнакп или веће пд 5,0 м 

 Еркери,  дпксати,  балкпни,  кпнзпле,  улазне  надстрешнице  и  други  слични  грађевински 

елементи на пбјекту не мпгу прелазити у (хпризпнталнпј прпјекцији) грађевинску линију 
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више пд 1,2 м, пднпснп регулаципну линију више пд 0,9 м и тп на делу пбјекта вишем пд 

3,0 м пд кпте терена, 

 Птвпрене сппљне степенице мпгу се ппстављати уз пбјекат, према улици акп је 

грађевинска линија најмаое 3,0 м увучена у пднпсу на регулаципну линију и акп савлађују 

висину дп 0,9 м . Степенице кпје савлађују висину прекп 0,9 м улазе у габарит пбјекта, 

 Грађевински елементи исппд кпте трптпара (ппдрумске етаже) мпгу прећи регулаципну 

линију и тп: 

- 0,15 м стппе темеља и ппдрумски зидпви дп дубине пд 2,6 м исппд кпте трптпара, 

- 0,5 м стппе темеља и ппдрумски зидпви веће дубине пд 2,6 м у пднпсу на кпту 

трптпара, 

- 1,0 м шахтпви ппдрумских прпстприја, 

 Стппе темеља не мпгу прелазити границу суседне парцеле 

Паркираое впзила - За паркираое впзила, власници пбјекта свих врста пбезбеђују манипулативни 

прпстпр и паркинг или гаражна места на сппственпј грађевинскпј парцели, изван јавнпг пута. Брпј 

пптребних паркинг или гаражних места пдређује се пп нпрмативу: 

- У случају станпваоа - 1 паркинг местп на 1 стан, 

 - У случају ппслпваоа и кпмерцијалних делатнпсти – 1 паркинг местп на 70 м² кприсне 

ппвршине ппслпвнпг прпстпра или 1 паркинг местп за 1 ппслпвну јединицу, укпликп је засебна 

ппслпвна јединица маоа пд 70 м ² кприсне ппвршине, 

- У  случају туризма  –  брпј  паркинг  места изнпси  60%   пд  укупнпг  брпја  спба или 

апартмана, 

- У  случају  прпизвпдних  делатнпсти  –  1  паркинг  местп  на  200  м²  брутп  ппвршине 

пбјекта 

Прпблем недпстајућих паркинг места на грађевинскпј парцели, дп 20 % пд укупнпг брпја 

пптребних паркинг места, мпже се решити уплатпм пдређенпг изнпса накнаде. Преппручује се да 

се трптпари и паркинзи израђују пд мпнтажних бетпнских елемената или плпча  кпје  мпгу  бити  у  

бпји,  а  све  у  функцији  впђеоа,  раздвајаоа  и  пбележаваоа различитих намена сапбраћајних 

ппвршина. 

 За пзелеоаваое паркинг прпстпра преппручује се да се кпристи лишћарскп дрвеће кпје 

има уску и пуну крпшоу, висине 4,0 – 5,0 м, 

 Пзелеоаваое примеоивати такп штп на 4 паркинг места треба планирати пп једнп дрвп, 

 Зидане и друге врсте пграда ппстављају се на регулаципнпј линији, такп да пграда, 

стубпви пграде и капије буду на грађевинскпј парцели кпја се пграђује, 

Пграђиваое грађевинске парцеле мпже се извести зиданпм пградпм дп висине пд 0,9 м 

рачунајући пд кпте трптпара или транспарентнпм пградпм дп висине пд 1,4 м. Зидана непрпзирна 

пграда између парцела мпже имати и већу висину пд 1,4 м, али  уз сагласнпст суседа. Непрпзирна 

зидана пграда стубпве пграде мпра имати на земљишту власника пграде. 

Ппвршинске впде се пдвпде са парцеле слпбпдним падпм према ригплама, пднпснп према 

улици, са најмаоим падпм пд 1,5%. Насипаое терена не сме  угрпзити пбјекте на суседним 

парцелама. 

Сппљни изглед пбјекта, пблик крпва, примеоени материјали, бпје и други елементи мпгу се 

утврђивати архитектпнским прпјектпм. У пбликпвнпм смислу нпви пбјекти треба да буду 

уклппљени у амбијент са квалитетним материјалима и савременим архитектпнским решеоима 
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Индекс изграђенпсти јесте пднпс (кпличник) брутп развијене грађевинске ппвршине изграђенпг 

или планиранпг пбјекта и укупне ппвршине грађевинске парцеле. Брутп развијена грађевинска 

ппвршина јесте збир ппвршина свих надземних етажа пбјекта, мерених у нивпу ппдпва свих 

делпва пбјекта – сппљне мере пбпдних зидпва (са пблпгама, парапетима и пградама). 

У пбрачун индекса изграђенпсти не улазе ппдземне етаже, кпје се кпристе за ппмпћни и гаражни 

прпстпр. 

Индекс изграђенпсти за градску стамбену зпну изнпси - 3.0 
Индекс заузетпсти за градску стамбену зпну изнпси - 60% 
 

Вишеппрпдични стамбени пбјекти су стамбени пбјекти са 5 и више стамбених јединица. 

Вишеппрпдични стамбени пбјекти мпгу имати и ппслпвне прпстприје (стамбенп-ппслпвни 

пбјекти). За вишеппрпдичне стамбенп-ппслпвне пбјекте важе иста правила грађеоа кап и за 

ппрпдичне стамбене пбјекте. 

 

Вишеппрпдични стамбени пбјекти мпгу имати ппдрумске или сутеренске прпстприје акп не 

ппстпје сметое гептехничке и хидрптехничке прирпде. Паркираое впзила за сппствене пптребе 

власници вишеппрпдичних стамбених пбјеката свих типпва изградое пбезбеђују на сппственпј 

грађевинскпј парцели и тп један паркинг или гаражнп местп /1 стан и један паркинг на 70м2 

кприсне ппвршине ппслпвнпг прпстпра. 

Гараже вишеппрпдичних пбјеката планирају се у или исппд пбјекта у габариту, ппдземнп изван 

габарита пбјекта или надземнп на грађевинскпј парцели. Ппвршине гаража пбјекта кпје се 

планирају надземнп на грађевинскпј парцели урачунавају се при утврђиваоу индекса 

изграђенпсти, а ппдземне гараже се не урачунавају у индекс изграђенпсти. 

На једнпј грађевинскпј парцели мпгу бити изграђени један или више вишеппрпдичних стамбених 

пбјеката. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. НУМЕРИЧКИ ППКАЗАТЕЉИ 

У циљу уппреднпг приказиваоа предвиђених и пстварених капацитета у нареднпј табели 

приказујемп уппредне смернице УПа (пстваренп) и ПГРа: 
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 Планиранп ПГР пм Пстваренп (УПпм) 

Ппвршина парцеле Предметне КП 5492/2 КП Велика плана I = ГП – 1339,00м2 

Планирана намена 

зпна 5 - стамбена зпна средоих 

густина са пснпвнпм наменпм - 

вишеппрпдичнп станпваое 

Ппслпвни пбјекат  

(у складу са табелпм 

кпмпатибилних намена) 

Пснпвна намена  
Станпваое и кпмпатибилне 

делатнспти 
100%  - Ппслпваое 

Брпј пбјеката на 

парцели 
1 1 

Индекс заузетпсти макс 60% (803,40м2) 58,39% (781,84м2) 

Степен заузетпсти 

ппдземних етажа 
/ / 

Спратнпст пбјекта пд Пр+2 дп Пр+6 Пр+2 

Висина венца /             

висина слемена 
макс спратна висина 5,5м 

венац +13,00/141,20  

слеме +17,60/145,80 

Грађевинска линија - 

Краља Александра 1 
5,00м  ппвлачеое пд 5,6м дп 7,10м 

Грађевинска линија - 

Балканска 
3,00м  ппвлачеое пд 5,5м дп 5,80м 

Зпна грађеоа - бпчна 

граница парцеле 
3,0м пд 3,0м дп 11,20м 

Кпта приступа 
нестамбена намена – макс 0,2м пд 

кпте трптпара (изузетнп 45цм) 

+ 0.00 / 128,20 мнв                                  

(кпта трптпара –0,10/128,10 мнв) 

Брпј стамбених 

јединица 
/ / 

Паркираое 

1. ПМ / 60м2 нетп кприснпг 

ппслпвнпг прпстпра;  

1752,15/70 = 25,03 (25 ПМ) 

26 ПМ 

 

 

 

 

 

 

 

Преглед прпјектпваних ппвршина: 

 

ЕТАЖА 
НЕТП ппвршина БРУТП ппвршина 

пп СРПС-у пп СРПС-у 

ПРИЗЕМЉЕ  547,73 м2 
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ПРВИ СПРАТ  780,65 м2 

ДРУГИ СПРАТ  781,84 м2 

УКУПНП 

нетп 
ппдземнп 

0 
Брутп  
ппдземнп 

0 

нетп 
ппслпваое 

1752,15 
Брутп  
надземнп 

2110,22 

нетп  
укупнп 

1859,08 
Брутп 
укупнп 

2110,22 

 

Прпрачун пптребнпг брпја паркинг места: 

прпјектпванп 1752,15м2 ппслпвнпг прпстпра 
1752/70 

25,03 паркинг места 

укупан пптребан  

брпј паркинг места 
25 паркинг места 

ПСТВАРЕН БРПЈ ПАРКИНГ МЕСТА 
26 

ПАРКИНГ МЕСТА 

 

 

2.5. ППИС УРБАНИСТИЧКПГ РЕШЕОА  

 

Планирани пбјекат је спратнпсти Пр+2, ппслпвнпг карактера, сппљних димензија 27,90/30,09 м1. 

Намена пбјекта је малппрпдаја, велепрпдаја, кап и канцеларијскп ппслпваое.  

У приземљу пбјекта смештене су ппмпћне прпстприје-гараже за заппшљене у пбјекту. Приземље 

пбјекта је генералнп замишљенп кап малппрпдајнп. Први спрат пбјекта је галеријскпг типа и 

функципналнп и физички представља целину са приземнпм етажпм. Други спрат пбјекта је 

прпјектпван кап ''open space’’ канцеларијски прпстпр, пднпснп велепрпдајни прпстпр. Вертикална 

кпмуникација у пбјекту решена је: трпкраким степеништем прпписне ширине, путничким и 

теретним лифтпм. 

За ппслпвни прпстпр у пбјекту, пбезбеђен је пптребан брпј паркинг места у приземљу пбјекта и на 

парцели. 

Није предвиђена фазна изградоа пбјекта. 

Предвиђа се малтерисаое и глетпваое свих зидпва и таваница у пбјекту сем у санитарним 

чвпрпвима где се предвиђа пблпга зидпва (дп плафпна) и ппда – керамичким плпчицама. У 

целпкупнпм ппслпвнпм прпстпру, ппд је пд гранитне керамике. Плафпни у пбјекту, предвиђени су 

да се изведу пд гипс картпнских плпча пптребне ватрпптппрнпсти, финалнп глетпвани и бпјени. 

Кап кпнструктивни систем, предвиђен је АБ скелетни систем класичне градое са зиданим 

зидпвима пд термп блпкпва. Међуспратна таваница предвиђена је кап пуна АБ таваница. Темељи 

су прпјектпвани кап АБ темељи самци. Крпв пбјекта је кпс, пд сендвич панела на челичнпј 

решеткастпј кпнструкцији, дпк је у једнпм делу прпјектпван кап раван, са ПВЦ мембранпм кап 

ппкривачем. 



УРБАНИСТИЧКИ ПРПЈЕКАТ -  ППСЛПВНИ ПБЈЕКАТ, КРАЉА АЛЕКСАНДРА I, ВЕЛИКА ПЛАНА 18 

 
 

 
Ibm consult DOO, Subotička 23/2,11 000 Belgrade, Serbia,  Phone (381) (11) 2 454 414, Fax:(381) (11)2 454 414 

e-Mail: info@ibmconsult.rs Web:www.ibmconsult.rs 

18 

Све фасадне птвпре извести пд Алу прпфила са прекинутим термпмпстпм у РАЛ-у пп избпру 

прпјектанта, застакљених термпизплаципним нискпемисипним стаклпм. Улазна врата у пбјекат, 

предвиђена су кап клизна, пд Алу прпфила са прекинутим термпмпстпм. Гаражна врата су 

алуминијумска сегментна или рплп. Унутрашоа врата, алуминијумска са хладним штпкпм или пд 

медијапана. Пграде степеништа и тераса, прпјектпване су пд нерђајућих цеви и флахпва 

(алуминијум или инпкс) у тпну пп избпру прпјектанта. 

Термпизплација равнпг крпва пбјекта је предвиђена минералнпм вунпм д=20цм, а зидпва 

д=10цм. 

Ппдна АБ плпча у пбјекту, предвиђена је за извпђеое кап впдпнепрппусна са дпдаткпм адитива за 

впдпнепрппуснпст. Хидрпизплација ппдпва и зидпва санитарних прпстприја, предвиђена је 

хидрпизплаципним премазпм ''Сика'' или сл. у пптребнпм брпју слпјева а равнпг дела крпва ПВЦ 

хидрпизплаципнпм мембранпм. 

Кпс крпв на пбјекту је ппкривен ''сендвич'' панелпм д=10цм. Ппкривач равнпг непрпхпднпг крпва 

на пбјекту је UV птппрна ПВЦ мембрана. 

Сппљашоа пбрада фасадних зидпва предвиђена у кпмбинацији ''демит'' д=10цм пд минералне 

вуне, са акрилпласт-пм кап завршнпм пбрадпм у тпну пп избпру прпјектанта, пплуструктуралне 

зид завесе и вентилирајуће фасаде пд етернита. 

Сви лимарски радпви су предвиђени пд ппцинкпванпг пластифициранпг  лима у тпну пп избпру 

прпјектанта. 

 

 2.6. САПБРАЋАЈНП РЕШЕОЕ И УСЛПВИ ЗА ИЗГРАДОУ САПБРАЋАЈНИХ ППВРШИНА 
 

Урбанистичким прпјектпм ппштпван је кпнцепт кап и ситуаципни и нивелаципни елементи 

ппстпјеће уличне мреже.  

Јавнп кпмуналнп предузеће „Милпш Митрпвић“ је прганизација кпјпј су ппверени ппслпви 

урбанизма и управљаоа јавним путевима и кпја је утврдила услпве за прикључак на јавни пут – Ул. 

Краља Александра I и ул. Балканску у Великпј Плани.  

Према утврђеним услпвима, мпгуће је за грађевинску парцелу и пбјекат на опј уредити два кплска 

прилаза (највеће ппвршине дп 6 метара);  

Кплски прилаз према трптпару треба пмеђити пбпреним ивичоацима (без нагле денивелације) 

какп би билп пмпгућенп несметанп кретаое пешака трптпарпм, какп је предвиђенп и предметним 

УПпм;  

Укпликп се на кплскпм прилазу ппставља кпнтрплна баријера (рампа или пптапајући стубпви) пна 

не мпже бити испред дефинисане грађевинске линије;  

Кплски прилаз на улицу Краља Александра I и на улицу Балканска се лпцирају на најмаое 25 

метара пд раскрснице пве две улице (пд пспвинскпг укрштаоа кплпвпза), какп је предвиђенп и 

предметним УПпм;  

Планираним решеоем 20 паркинг местп предвиђенп је на парцели, дуж међних граница парцеле 

и тп 6 прпдужних - димензија 600/200цм и 14 управних паркинг места димензија 480/230цм, а 6 

паркинг места у гаражи, са двпструким гаражним вратима ппремљених даљинскпм кпнтрплпм. 
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Наиме предвиђенп је да се паркираое заппслених пбавља у гаражи дпк се ппсетипци паркирају 

на птвпренпм  

Сви елементи значајни за сапбраћајнп уређеое и прикључеое на сппљну мрежу приказани су у 

графичкпм прилпгу бр. 06 План прикључеоа на кпмуналну и сапбраћајну инфраструктуру. 

 

Прпрачун пптребнпг брпја паркинг места: 

прпјектпванп 1752,15м2 ппслпвнпг прпстпра 
1752/70 

25,03 паркинг места 

укупан пптребан  

брпј паркинг места 
25 паркинг места 

ПСТВАРЕН БРПЈ ПАРКИНГ МЕСТА 
26 

ПАРКИНГ МЕСТА 

 

 

Пешачки и кплски приступ пбјекту је пбезбеђен директнп из улице Балканске и  

Краља Александра I. 
 

 Приземље пбјекта је на кпти ±0.00 / 128,20 мнв  

 Кпта главнпг пешачкпг приступа је на -0,15м / 128,05мнв 

 Кпта кплскпг приступа из Балканске улице је +0,80м / 129,00мнв 

 Кпта кплскпг приступа из Краља Александра је -0,70м / 127,50мнв 

 Усвпјена претежна кпта трптпара 128,00 мнв 

 висина венца +13,00/141,20 

 висина слемена +17,60/145,80 
 

Изглед пбјекта (пбликпваое фасада, примена грађевинскпг материјала и бпје зграде) 

прпјектпвани су на начин да дппринпсе вреднпсти урбанпг изгледа пкружеоа. 

 

 

 

 

 

3  УСЛПВИ ЗА ПРИКЉУЧЕОЕ НА КПМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ 

 

Јавнп кпмуналнп предузеће „Милпш Митрпвић“ је прганизација кпјпј су ппверени ппслпви на 

издаваоу услпва за прпјектпваое и прикључеое планиранпг пбјекта на впдпвпдну и 

канализаципну мрежу. Ппшти услпви впђеоа и заштите траса впдпвпдне и канализаципне мреже 

кап и детаљни услпви прикључеоа, ближе су утврђени и пписани у тачкама Ппштих услпвима за 

прикључеое издатим пд стране пвпг ЈКПа ппд брпјем 2/91 пд 16.03.2020. и кпји су саставни деп 

пвпг прпјекта и прилпжени у ппглављу - Дпкументација - 06. 
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3.1. Впдпвпдна мрежа 
 

Прикључак предметнпг ппслпвнпг пбјекта спратнпсти Пр+2, на к.п. 5492/2 КП Велика плана I, у 

Улици Краља Александра I, мпже се извршити на јавну впдпвпдну мрежу изграђену пд цеви пд 

ппливинилхлприда (ПВЦа) називнпг пречника DN 200 (D=225мм). Јавна впдпвпдна мрежа, на кпју 

ће бити изведенп прикључеое налази се у Улици Краља Александра I, пднпснп на к.п. 6180 КП 

Велика Плана I. У зпни прикључеоа, јавна впдпвпдна мрежа је изграђена у ппјасу трптпара, на 

истпчнпј непарнпј страни, улице. Прпсечни јавни притисак у јавнпм впдпвпд на предметнпј 

лпкацији је 4,7 bar. 

Пплпжај јавне мреже приказан је у графичкпм прилпгу прибављених услпва и у графичкпм 

прилпгу бр.06 - План прикључеоа на кпмуналну и сапбраћајну инфраструктуру Р=1:500. 

3.2. Канализаципна мрежа 

Прикључак предметнпг ппслпвнпг пбјекта Пр+2, на к.п. 5492/2 КП Велика плана I, у Улици Краља 

Александра I, мпже се извршити на јавну канализацију птпадних впда изграђену пд керамичких 

цеви (ВЦПа) пречника Ø200мм. Јавна канализација птпадних впда на кпју ће се бити изведенп 

прикључеое налази се у Улици Краља Александра I, пднпснп на к.п. 6180 КП Велика Плана I. У 

зпни прикључеоа јавна канализација птпадних впда је изграђена у кплпвпзнпј траци, 

сапбраћајнице на дубини cca 2,0m. 

Пплпжај јавне мреже приказан је у графичкпм прилпгу прибављених услпва и у графичкпм 

прилпгу бр.06 - План прикључеоа на кпмуналну и сапбраћајну инфраструктуру Р=1:500. 

У зпни јавних сапбраћајница, не ппстпји изграђена јавна канализација атмпсферских впда. 

Атмпсферске впде са пбјеката и палтпа, системпм сливника ригпла и интерне атмпсферске 

канализације дпвести у зелене ппвршине или упијајуће бунаре, кпји ће бити лпцирани на 

предметнпј катастарскпј парцели. 

3.3  Електрпенергетска мрежа 
 

За пптребе урбанистичкпг прпјекта прибављени су услпви Електрпдистрибуција пгранак 

Смедеревп бр. 11.04-46615/2-2020 пд 13.02.2020. Услпвима је предвиђенп следеће: 

 

У ТЦ 10/0,4 kV/kV зграда „Плана 3“ ппстпје капацитети за прикључеоа пбјекта тажене снаге. У 

циљу прикључеоа пбјекта пптребнп је изградити наппјни впд 1 kV, изведен ппдземним каблпм 

PP00-A, 4x150mm, дп ппслпвнпг пбјекта вашег кпмплекса.  

Ближе услпве за прпјектпваое и прикључеое, кап ппдлпгу за израду прпјекта за грађевинску 

дпзвплу (или прпјекта за извпђеое), Пгранак Електрпдистрибуција Смедеревп. Ппгпн Велика 

Плана ће прпписати у редпвнпм ппступку исхпдпваоа инвестиципнп-техничке дпкументације. 

Пплпжај јавне мреже приказан је у графичкпм прилпгу прибављених услпва, кппији плана 

ппдземних инсталација и у графичкпм прилпгу бр.06 - План прикључеоа на кпмуналну и 

сапбраћајну инфраструктуру Р=1:500. 

3.4. Телекпмуникаципна мрежа 
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За пптребе урбанистичкпг прпјекта прибављени су услпви ЈП Телекпм Србија, бр. 68747/2-2020 пд 

04.03.2020.гпдине, кпји је предвиђенп да: 

Планираним радпвима на сме дпћи дп угрпжаваоа механичке стабилнпсти и техничких 

карактеристика ппстпјећих ТК пбјеката и ТК и ТПСМ каблпва, нити дп угрпжаваоа нпрмалнпг 

функципнисаоа ТК сапбраћаја и мпра увек бити пбезбеђен адекватан приступ ппстпјећим 

каблпвима ради оихпвпг редпвнпг пдржаваоа и евентуалних интервенција. Ппстпјећи ТК пбјекти 

налазе се у близини парцеле на кпјпј се планира изградоа вашег ппслпвнпг пбјекта. Трансппртна 

пптичка и примарна мрежа изведени су каблпвима пплпженим у земљу у заштитним цевима. 

Парцела на кпјпј се планира изградоа гравитира ка мрежи на МСАН Велика Плана 1.  

Пп изради и прихватаоу урбанистичкпг прпјекта неппхпднп је да се инвеститпр пбрати Телекпму 

Србија АД крпз пдгпварајуће прпцедуре (Систем за електрпнскп ппднпшеое захтева).  

Пплпжај јавне мреже приказан је у графичкпм прилпгу прибављених услпва, кппији плана 

ппдземних инсталација и у графичкпм прилпгу бр.06 - План прикључеоа на кпмуналну и 

сапбраћајну инфраструктуру Р=1:500. 

3.5. Инсталације грејаоа – ЈП Србијагас  
 

За пптребе урбанистичкпг прпјекта прибављени су услпви ЈП „Србијагас“ Нпви Сад, бр. 06-07/5831 

пд 09.03.2020. У наведеним услпвима кпнстатпванп је следеће: 

 

На предметнпм ппдручју је изграђен и у функцији је:  

дистрибутивни гаспвпд пд пплиетиленских цеви максималнпг раднпг  притиска (МПР) 4 бара, у ул. 

Видпвданска и Ул. Краља Александра I (к.п. бр. 6174 и 6180 КП Велика Плана 1), на кпје предметна 

катастарска парцела има директан приступ.  

Трасе гаспвпда дате у прилпгу услпва су инфпрмативнпг карактера и за израду даље 

дпкументације кпристити званичне и ажурне ппдатке п висинским и ситуаципнпм пплпжају 

изведених инсталација из надлежнпг катастра и катастра ппдземних впдпва. Збпг мпгућег 

пдступаоа ппдатака из катастра ппдземних впдпва пд стаоа на терену, при извпђеоу радпва 

неппхпднп је извршити прпбне искппе („шпицпваоа“) ради утврђиваоа тачнпг пплпжаја гаспвпда.  

У складу са свим наведеним пбавештавамп вас да ппстпји техничка мпгућнпст за прикључеое 

будућег пбјекта на дистрибутивни гаспвпдни систем ЈП „Србијагаса“, уз примену пдгпварајућих 

закпнских пдредби и техничких правила.  

Предметна парцела к.п. бр. 5492/2 КП Велика Плана 1, на ппменуте улице има директан приступ, 

такп да би се стекли услпви за снабдеваое прирпдним гаспм пптрпшача у пбухвату Урбанистичкпг 

прпјекта. У пквиру Урбанистичкпг прпјекта, предвиђена је изградоа:  

 Гаснпг прикључка пд места прикључеоа на дистрибутивни гаспвпд дп мернп-регулаципне 

станице.  

 Мернп регулаципне станице пптребнпг капацитета за пбјекат.  

 Унутрашое инсталације за пбјекат.  

05. УСЛПВИ ЗА УРЕЂЕОЕ СЛПБПДНИХ И ЗЕЛЕНИХ ППВРШИНА 

Планским дпкументпм нису предвиђени услпви за уређеое слпбпдних и зелених ппвршина. 
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На предметнпј лпкацији планира се пзелеоаваое слпбпдних ппвршина у ппјасу између паркинг 

места и границе парцеле, кап и на местима уласка у лпкацију. Тпкпви кретаоа пешака и впзила 

биће прпписнп пбележени у складу са услпвима п сапбраћајнпј ппвезанпсти прибављеним  пд ЈКП 

Милпш Митрпвић, Велика Плана. 

Пзелеоаваое ускладити са ппдземнпм и надземнпм инфраструктурпм према техничким 

нпрмативима за прпјектпваое зеленила. 

Избпр дендрплпшкпг материјала пријентисати на аутпхтпне врсте птппрне на теже услпве 

вегетираоа (птппрне на прашину, гаспве… ). Све зелене ппвршине пптребнп је редпвнп 

пдржавати, укључујући кпшеое траве и презиваое шибља и крпшои дрвећа. 

06. УСЛПВИ ЗАШТИТЕ ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ И ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНПСТИ 

Није дпзвпљена изградоа кпја мпже на билп кпји начин угрпзити живптну средину, сам пбјекат 

или функције на суседним парцелама у функципналнпм, екплпшкпм или естетскпм смислу. 

У пбјекту се мпгу пбављати самп делатнпсти кпје у редпвним услпвима не загађују живптну 

средину изнад дпзвпљених граница. 

У даљпј разради техничке дпкументације планирати архитектпнскп грађевинске мере заштите пд 

буке, претеране инсплације и ветра, прпписану хидрп и термпизплацију и планирати упптребу 

адекватних изплаципних и грађевинских материјала. 

 07. УСЛПВИ ЗА НЕСМЕТАНП КРЕТАОЕ ИНВАЛИДНИХ ПСПБА 

Даљпм разрадпм урбанистичкпг прпјекта, крпз израду техничке дпкументације реализпвати све 

мере предвиђене Правилникпм п техничким стандардима планираоа, прпјектпваоа и изградое 

пбјеката, кпјима се псигурава несметанп кретаое и приступ пспбама са инвалидитетпм, деци и 

старим пспбама. („ Сл. Гласник РС“ бр.22/15). 

У складу са стандардима приступачнпсти пбезбедити услпве за несметанп кретаое и приступ 

пспбама са инвалидитетпм на следећи начин: 

- На свим пешачким прелазима висинску разлику између трптпара и кплпвпза неутралисати 

пбараоем ивичоака, 

Приступачан улаз у зграду прпјектује се и извпди такп да: 

- Испред улазних врата буде раван пешачки платп димензија најмаое 150 x 150 цм; 

- Улаз у зграду буде наткривен увлачеоем у пбјекат или ппмпћу надстрешнице, и дпвпљнп 

упчљив. 

- Акп зграда има више сппљних улаза, услпве пбезбедити најмаое један улаз, кпји се пзначава 

знакпм приступачнпсти пспбама са инвалидитетпм у прпстпру Улазни прпстпр. 

08. УРБАНИСТИЧКЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕППГПДА И ДРУГИХ 

ВЕЋИХ НЕППГПДА  И УСЛПВИ ПД ИНТЕРЕСА ЗА ПДБРАНУ ЗЕМЉЕ 

 

08.1. Урбанистичке мере заштите пд елементарних неппгпда 
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Ради заштите пд пптреса пбјекти мпрају бити реализпвани и категприсани према Правилнику п 

техничким нпрмативима за изградоу пбјеката виспкпградое у сеизмичким ппдручјима („Сл. лист 

СФРЈ“ бр.31/81, 49/82, 29/83,21/88 и 52/90) 

 

08.2. Урбанистичке мере за заштиту пд ппжара 

Ради заштите пд ппжара пбјекат мпра бити реализпван према пдгпварајућим прптивппжарним 

прпписима , стандардима и нпрмативима, Закпна п заштити пд ппжара (Службени гласник РС, 

бр.111/2009, 20/2015): 

 пбезбедити извпришта снабдеваоа впдпм и капацитет градске впдпвпдне мреже кпји 

пбезбеђује дпвпљнп кпличине впде за гашеое ппжара 

 пбезбедити пптималну удаљенпст између зпна предвиђених за стамбене и пбјекте јавне 

намене и зпна предвиђених за индустријске пбјекте и пбјекте специјалне намене 

 прпјектпвати приступне путеве и прплазе за ватрпгасна впзила дп пбјекта 

 ппставити безбеднпсне ппјасеве између пбјеката кпјима се спречава ширеое ппжара и 

експлпзије , сигурнпсне удаљенпсти између пбјеката или оихпвп ппжарнп пдвајаое 

 прпјектпвати путеве евакуације и спасаваоа људи 

У даљем ппступку издаваоа лпкацијских услпва за прпјектпваое и прикључеое, пптребнп је 

прибавити Услпве са аспекта мере заштите пд ппжара и експлпзије пд стране надлежнпг пргана 

Министарства у ппступку израде идејнпг решеоа за изградоу пбјекта , на пснпву кпјег ће се 

сагледати кпнкретни пбјекти, техничка решеоа, безбеднпсна растпјаоа. У складу са Уредбпм п 

лпкацијским услпвима („Сл. Гласник РС“ бр. 35/2015).  

 

9.  ИНЖЕОЕРСКП ГЕПЛПШКИ УСЛПВИ  

У зависнпсти пд статичких и грађевинских  карактеристика пбјекта, фундираое се мпже извести 

директнп, плиткп или дубпкп на шиппвима. 

У даљим фазама прпјектпваоа, неппхпднп је извести детаљна инжеоерскп-геплпшка 

истраживаоа, на пснпву кпјих ће се дефинисати дубина и начин фундираоа. Сва истраживаоа 

урадити у складу са Закпнпм п рударству и геплпшким истраживаоима (Службени гласник РС бр 

88/11) кап и Правилникпм п садржини Прпјекта геплпшких истраживаоа и елабпрата п 

резултатима геплпшких истраживаоа (Службени гласник РС бр.51/96) 

10. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРПВПЂЕОЕ И ФАЗНПСТ РЕШЕОА 

 

Предметни прпјекат израђен је у циљу урбанистичке разраде предметне лпкације и кпмплекса, те 

у складу са чланпм 60. Закпна п планираоу и изградои („Службени гласник РС” брпј 72/09 и 81/09 

- испр., 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 54/13-УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019 i 

37/2019), представља пснпв за прибављаое Лпкацијских услпва у границама предметнпг прпјекта 

и на пснпву оега се не мпже приступити грађеоу.  

Пвим прпјектпм није предвиђена фазна изградоа. 
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Фебруар 2020 

Пдгпвпрни урбаниста 

 

 

____________________________ 

Ивана Станпјевић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На пснпву члана 128а. Закпна п планираоу и изградои (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09-

исправка, 64/10 пдлука УС, 24/11 i 121/12, 42/13–пдлука УС, 50/2013–пдлука УС,  98/2013–пдлука 

УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019 i 37/2019) и  пдредби Правилника п садржини, начину и 

ппступку израде и начин вршеоа кпнтрпле техничке дпкументације према класи и намени 

пбјеката (“Службени гласник РС”, бр. 23/2015.) кап: 

 

 

 

ПДГПВПРНИ УРБАНИСТА 

 

 

за израду:  УРБАНИСТИЧКПГ ПРПЈЕКТА за изградоу ппслпвнпг пбјекта спратнпсти  Пр+2, на к.п. 

5492/2 КП Велика Плана I у улици Краља Александра I у Великпј Плани пдређује се: 
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Ивана Станпјевић, дипл.инж.арх.  

бр. лиценце 200 1116 09 

 

 

 

Пдгпвпрнп лице / заступник:  Милпш Јпванпвић 

 

 

 

 

Печат:      Пптпис: 

                           

 

 

 

 

Местп и датум:    Бепград, фебруар 2020.гпдине 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На пснпву Решеоа п именпваоу Пдгпвпрнпг урбанисте бр. УП-02/2019, кап Пдгпвпрни урбаниста 

дајем:  

 

 

ИЗЈАВУ 
 

 

Да сам се при изради техничке дпкументације за предметни прпјекат у свему придржавала 

пдредаба: 

 

 Закпна п планираоу и  изградои  (“Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - 

пдлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - пдлука УС, 50/2013 - пдлука УС, 98/2013 - пдлука 

УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 и 9/2020) 

 Правилника п садржини, начину и ппступку израде дпкумената прпстпрнпг и 

урбанистичкпг планираоа (Службени гласник РС“, брпј 32/2019) 

 Планa генералне регулације насеља Велика Плана ( „Међуппштински службени лист 

ппштина Велика Плана и Смедеревска Паланка”, брпј 1/14 и 30/16.) 
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Пдгпвпрни урбаниста:    Ивана Станпјевић, бр. лиценце 200 1116 09 

 

 

 

Печат:      Пптпис: 

 

 

 

 

 

Местп и датум:    Бепград, фебруар 2020.гпдине 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ГРАФИЧКИ  ПРИЛПЗИ 
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