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МЕЂУОПШТИНСКИ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНА: ВЕЛИКА ПЛАНА

 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Година LI * Број 13 * 17. јул 2017 * Велика Плана - Смедеревска Паланка

209.
На основу члана 43. Закона о буџетском систему 

(‘’Службени гласник РС’’, број 54/2009, 73/2010, 

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп., 
108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015 и 
99/2016), члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној 
самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 129/2007 
и 83/2014-др.закон) и члана 24. став 1. тачка 2. 
Статута општине Велика Плана (‘’Међуопштински 
службени лист општина Велика Плана и Смедеревска 
Паланка’’, број 39/2008),

Скупштина општине Велика Плана, доноси

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ 
ВЕЛИКА ПЛАНА ЗА 2017. ГОДИНУ

I. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

У Одлуци о буџету општине Велика Плана за 2017. 

годину („Међуопштински службени лист општина 

Велика Плана и Смедеревска Паланка“, број: 

44/2016), члан 1. мења се и гласи:

„Члан 1.

Овом одлуком уређују се приходи и примања, 

расходи и издаци буџета општине Велика Плана за 

2017. годину, његово извршавање, обим задуживања, 

коришћење сопствених прихода, права и обавезе 

корисника буџетских средстава.

ОПИС Економска                        
класификација

Буџет 2017.

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 1.086.637.000

1. Порески приходи 601.659.000

1.1. Порез на доходак грађана  711  439.478.000 

1.2. Порез на фонд зарада 712  1.000

1.2. Порез на имавину 713  116.500.000

1.3. Порез на добра и услуге 714  30.680.000 

1.4. Остали порески приходи 716  15.000.000

2. Непорески приходи 119.765.000

     Приходи од продаје добара и услуга 742 43.511.000

     Новчане казне 743 10.448.000

     Остали непорески приходи 732,741,744,745,77,8 65. 66.000

5. Трансфери 733  365.253.000

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ 
НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

1.139.730.000

1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ 4 1.052.854.061

1. Расходи за запослене 41 213.406.160

2. Коришћење роба и услуга 42  322.525.468

3. Отплата камата 44 11.117.290

4. Субвенције  45 194.431.103

5. Издаци за социјалну заштиту 47 38.905.995

6. Остали расходи 48+49 76.137.145 

    - Средства резерви 21.288.000
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    - Остали текући расходи 54.849.145

7. Трансфери  463+464+465 196.330.900

2. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 5 86.875.939

3. НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 621 10.000

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА 25.000.000

1. Примања од домаћих задуживања 911 25.000.000

ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 12.800.000

1. Отплата главнице домаћим кредиторима 611 12.800.000

НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА 40.903.000

Буџет општине Велика Плана за 2017. годину, састоји се од:

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА

Укупни приходи и примања по основу продаје нефинансијске имовине 1.086.637.000

Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 1.139.730.000

Буџетски суфицит/дефицит -53.093.000

Издаци за набавку финансијске имовине 10.000

Укупан фискални суфицит/дефицит 53.103.000 

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА

Примања од продаје финансијске имовине и задуживања 25.000.000

Неутрошена средства из претходних година 40.903.000

Издаци за набавку финансијске имовине и отплату главнице дуга 12.800.000 

Нето финансирање 53.103.000 

Нето набавка нефинансијске имовине      24.100.000 – 86.875.939 = -62.775.939

Члан 2.

Члан 2. мења се и гласи:

„Члан 2.
Буџет општине за 2017. годину састоји се од:
1) прихода и примања од продаје нефинансијске 

имовине у износу од 1.086.637.000 динара,
2) примања од задуживања у износу од 25.000.000 

динара,
4) вишка прихода из претходне године у износу од 

40.903.000 динара,
5) расхода и издатака за набавку нефинансијске 

имовине у износу од 1.139.730.000 динара,
6) отплате главнице у износу од 12.800.000 динара. 
Потребна средства за финансирање укупног 

буџетског дефицита из члана 1. ове одлуке у износу 
од 53.103.000 динара и финансирање отплате дуга 
у износу од 12.800.000 динара, обезбедиће се из 
кредита у износу од 25.000.000 динара и неутрошених 
средстава из претходне године у износу од 40.903.000 
динара.“

Члан 3.

Члан 3. мења се и гласи:
„Члан 3.
У текућу буџетску резерву издвајају се средства у 

износу од 20.288.000 динара.

У сталну буџетску резерву издвајају се средства у 
износу од 1.000.000 динара.“

Члан 4.

После члана 3. додаје се нов члан 3а који гласи:

„Члан 3а.

У 2017. години очекују се средства из Програма 
Уједињених нација за развој УНДП за финансирање 
пројекта унапређења енергетске ефикасности 
„Санације зграде културе ЈУ ЦЗК „Масука“ из Велике 
Плане у износу до 3.607.650,00 динара, односно 
највише до 32.000,30 USD. Пројекат се реализује 
преко Министарства рударства и енергетике. Део 
средстава у износу од 1.376.368,90 динара је део 
учешћа Буџетског фонда за унапређење енергетске 
ефикасности. Учешће Општине Велика Плана износи 
2.953.581,10 динара, без ПДВ-а.“

Члан 5.

Члан 4. мења се и гласи:

“Члан 4.

Расходи и издаци користиће се за следеће Програме:
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 ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА 2017. ГОДИНУ

КОНТО
 

НАЗИВ КОНТА
 

СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА Остали 
извори буџе 

тских корисн.

УКУПНА 
СРЕДСТВАизвор 01 остали 

извори

1 2 3 4 5 6 7

300 УТВРЂИВАЊЕ 
РЕЗУЛТАТА 
ПОСЛОВАЊА

   

300 НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА 
ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА

 40.154.000 749.000 40.903.000

 УКУПНО 321  40.154.000 749.000 40.903.000

711 ПОРЕЗ НА ДОБИТАК, 
ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ 
ДОБИТКЕ

    

711110 ПОРЕЗ НА ЗАРАДЕ 340.000.000   340.000.000

711120 ПОРЕЗНА ПРИХОДЕ 
ОД САМОСТАЛНИХ 
ДЕЛАТНОСТИ

31.000.000   31.000.000

711140 ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД 
ИМОВИНЕ

3.000.000   3.000.000

711160 ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД 
ОСИГУРАЊА ЛИЦА

1.000   1.000

711180 САМОДОПРИНОС 34.477.000   34.477.000

711190 ПОРЕЗ НА ДРУГЕ 
ПРИХОДЕ

31.000.000   31.000.000

 УКУПНО 711 439.478.000   439.478.000

712 ПОРЕЗ НА ФОНД 
ЗАРАДА

   

712110 ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА 1.000   1.000

 УКУПНО 712 1.000   1.000

713 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ    

713120 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 88.000.000   88.000.000

713310 ПОРЕЗ НА НАСЛЕЂЕ И 
ПОКЛОН

2.500.000   2.500.000

713420 ПОРЕЗ НА КАПИТАЛНЕ 
ТРАНСАКЦИЈЕ - 
АПСОЛУТНА ПРАВА

26.000.000   26.000.000

 УКУПНО 713 116.500.000   116.500.000

714 ПОРЕЗ НА ДОБРА И 
УСЛУГЕ

    

714430 КОМУНАЛНА ТАКСА 
ЗА КОРИШЋЕЊЕ 
РЕКЛАМНИХ ПАНОА

100.000   100.000

714513 Комунална такса за држање 
моторних возила

20.000.000  20.000.000

Члан 7.

Члан 6. се мења и гласи:

„Члан  ДИ
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 ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА 2017. ГОДИНУ

КОНТО
 

НАЗИВ КОНТА
 

СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА Остали 
извори буџе 

тских корисн.

УКУПНА 
СРЕДСТВАизвор 01 остали 

извори

1 2 3 4 5 6 7

714514 Годишња накнада за друмска 
моторна возила

10.000  10.000

714510 ПОРЕЗИ, ТАКСЕ И 
НАКНАДА НА МОТОРНА 
ВОЗИЛА

20.010.000   20.010.000

714543 Накнада за промену намене 
пољопривредног земљишта

600.000  600.000

714540 НАКНАДА ЗА 
КОРИШЋЕЊЕ ДОБАРА ОД 
ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА

600.000  600.000

714550 БОРАВИШНА ТАКСА 900.000   900.000

714562 Посебна накнада за заштиту 
и унапређење животне 
средине

9.000.000  9.000.000

714560 ОПШТИНСКА НАКНАДА 
ЗА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

9.000.000   9.000.000

714572 Комунална такса за држање 
средстава за игру

70.000  70.000

714570  ОПШТИНСКЕ 
КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ

70.000  70.000

  УКУПНО 714 30.680.000   30.680.000

716  ДРУГИ ПОРЕЗИ     

716110  КОМУНАЛНА ТАКСА НА 
ФИРМУ

15.000.000   15.000.000

  УКУПНО 716 15.000.000   15.000.000

732 ДОНАЦИЈЕ ОД 
МЕЂУНАРОДНИХ 
ОРГАНИЗАЦИЈА

   

732200 КАПИТАЛНЕ ДОНАЦИЈЕ 
ОД МЕЂУНАРОДНИХ 
ОРГАНИЗАЦИЈА

3608000 3608000

  УКУПНО 733   3.608.000 3.608.000

733  ТРАНСФЕРИ ОД 
ДРУГИХ НИВОА 
ВЛАСТИ

   

733151 Ненаменски трансфери од 
Републике у користнивоа 
општина

308.000.000   308.000.000

733152 Други текући трансфери од 
Републике у корист нивоа 
општина

37.000.000 13.000.000  37.000.000

733154 Текући наменски трансфери, 
у ужем смислу, од Републике 
у

 5.876.000  5.876.000
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 ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА 2017. ГОДИНУ

КОНТО
 

НАЗИВ КОНТА
 

СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА Остали 
извори буџе 

тских корисн.

УКУПНА 
СРЕДСТВАизвор 01 остали 

извори

1 2 3 4 5 6 7

733150 ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОД 
ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ 
У КОРИСТ НИВОА 
ОПШТИНА

345.000.000 18.876.000  363.876.000

733200 КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ 
ОД ДРУГИХ НИВОА 
ВЛАСТИ

  1.377.000 1.377.000

  УКУПНО 733 345.000.000 18.876.000 1.377.000 365.253.000

741  ПРИХОДИ ОД 
ИМОВИНЕ

   

741150  КАМАТА НА СРЕДСТВА 
БУЏЕТА ОПШТИНА

500.000   500.000

741510 НАКНАДА ЗА 
КОРИШЋЕЊЕ 
ПРИРОДНИХ ДОБАРА

10.000  10.000

741522 Средства остварена 
од давања у закуп 
пољопривредног земљишта

2.500.000   2.500.000

741526 Накнада за коришћење шума 
и шумског земљишта

100.000  100.000

741520 НАКНАДА ЗА 
КОРИШЋЕЊЕ ШУМСКОГ 
И ПОЉОПРИВРЕДНОГ 
ЗЕМЉИШТА

 2.600.000   2.600.000

741531 Комунална такса за 
коришћење простора на 
јавним 

800.000  800.000

741532 Комунална такса за 
коришћење простора за 
паркинг

2.000.000  2.000.000

741533 Комунална такса за 
коришћење слободних 
површина за кампове, 
шаторе

50.000  50.000

741534 Накнада за коришћење 
грађевинског земљишта

3.500.000  3.500.000

741535 Комунална такса за 
заузеће јавне површине 
грађевинским материјалом

30.000  30.000

741538 Допринос за уређивање 
грађевинског земљишта

10.000.000  10.000.000

741530 НАКНАДА ЗА 
КОРИШЋЕЊЕ ПРОСТОРА 
И ГРАЂЕВИНСКОГ 
ЗЕМЉИШТА

16.380.000  16.380.000

  УКУПНО 741 19.490.000   19.490.000
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 ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА 2017. ГОДИНУ

КОНТО
 

НАЗИВ КОНТА
 

СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА Остали 
извори буџе 

тских корисн.

УКУПНА 
СРЕДСТВАизвор 01 остали 

извори

1 2 3 4 5 6 7

742  ПРОДАЈА ДОБАРА И 
УСЛУГА

   

742126 Накнада по основу 
конверзије права коришћења 
у право својине у корист 
Републике

450.000   450.000

742120 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ 
ДОБАРА И УСЛУГА 
ИЛИ ЗАКУПА ОД 
СТРАНЕ ТРЖИШНИХ 
ОРГАНИЗАЦИЈА 
У КОРИСТ НИВОА 
РЕПУБЛИКЕ

450.000   450.000

742152 Приходи од давања у закуп, 
односно на коришћење 
непокретности у државној 
својини који користе 
општине и индиректни 
корисници

6.000.000  6.000.000

742153 Приходи од закупнине за 
грађевинско земљиште у 
корист нивоа општина

200.000  200.000

742155 Приходи од давања у закуп, 
односно на коришћење 
непокретности у општинској 
својини које користе 
општине и индиректни 
корисници њиховог буџета

1.500.000  1.500.000

742156 Приходи остварени 
по основу пружања 
услуга боравка деце у 
предшколским установама у 
корист нивоа општина

18.925.000  18.925.000

742150 ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ 
ДОБАРА И УСЛУГА ИЛИ 
ЗАКУП

26.625.000  4.113.000 30.738.000

742251 Општинске 
административне таксе

3.000.000  3.000.000

742253 Накнада за уређивање 
грађевинског земљишта

523.000  523.000

742255 Такса за озакоњење објеката 8.400.000  8.400.000

742250 ТАКСЕ У КОРИСТ НИВОА 
ОПШТИНА

11.923.000  11.923.000

742350 ПРИХОДИ ОПШТИНСКОГ 
ОРГАНА УПРАВЕ

400.000   400.000

  УКУПНО 742 39.398.000  4.113.000 43.511.000
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 ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА 2017. ГОДИНУ

КОНТО
 

НАЗИВ КОНТА
 

СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА Остали 
извори буџе 

тских корисн.

УКУПНА 
СРЕДСТВАизвор 01 остали 

извори

1 2 3 4 5 6 7

743  НОВЧАНЕ КАЗНЕ И 
ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА 
КОРИСТ

   

743320 ПРИХОДИ ОД НОВЧАНИХ 
КАЗНИ ЗА ПРЕКРШАЈЕ

10.000.000   10.000.000

743350 НОВЧАНЕ КАЗНЕ 
ИЗРЕЧЕНЕ У 
ПРЕКРШАЈНОМ 
ПОСТУПКУ ЗА 
ПРЕКРШАЈЕ ПРОПИСАНЕ 
АКТОМ СКУПШТИНЕ 
ОПШТИНЕ

300.000   300.000

743920 ОСТАЛЕ НОВЧАНЕ 
КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И 
ПРИХОДИ ОД ОДУЗЕТЕ 
ИМОВИНСКЕ КОРИСТИ

148.000  148.000

  УКУПНО 743 10.448.000   10.448.000

744  ДОБРОВОЉНИ 
ТРАНСФЕРИ ОД 
ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ 
ЛИЦА

    

744150 ТЕКУЋИ ДОБРОВОЉНИ 
ТРАНСФЕРИ ОД 
ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ 
ЛИЦА У КОРИСТ НИВОА 
ОПШТИНА

 100.000 1.331.000 1.431.000

744250 КАПИТАЛНИ 
ДОБРОВОЉНИ 
ТРАНСФЕРИ ОД 
ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ 
ЛИЦА У КОРИСТ НИВОА 
ОПШТИНА

  320.000 320.000

  УКУПНО 744  100.000 1.651.000 1.751.000

745  МЕШОВИТИ И 
НЕОДРЕЂЕНИ 
ПРИХОДИ

   

745150 ОСТАЛИ ПРИХОДИ У 
КОРИСТ ОПШТИНА

16.330.000  487.000 16.817.000

  УКУПНО 745 16.330.000  487.000 16.817.000

 УКУПНО ТЕКУЋИ 
ПРИХОДИ (700)

1.032.325.000 18.976.000 11.236.000 1.062.537.000

811  ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
НЕПОКРЕТНОСТИ

   

811150 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
НЕПОКРЕТНОСТИ 
У КОРИСТ НИВОА 
ОПШТИНА

9.500.000   9.500.000



бр. 13, 17. 07. 2017. године МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 1830. страна

 ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА 2017. ГОДИНУ

КОНТО
 

НАЗИВ КОНТА
 

СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА Остали 
извори буџе 

тских корисн.

УКУПНА 
СРЕДСТВАизвор 01 остали 

извори

1 2 3 4 5 6 7

  УКУПНО 811 9.500.000   9.500.000

812  ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ

    

812150 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ

600.000   600.000

  УКУПНО 812 600.000   600.000

823  ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
РОБЕ ЗА ДАЉУ 
ПРОДАЈУ

    

823150 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ 
У КОРИСТ НИВОА 
ОПШТИНА

  4.000.000 4.000.000

 УКУПНО 823   4.000.000 4.000.000

841 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
ЗЕМЉИШТА

    

841150 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
ЗЕМЉИШТА У КОРИСТ 
НИВОА ОПШТИНА

10.000.000   10.000.000

 УКУПНО 841 10.000.000   10.000.000

 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
НЕФИНАНСИЈ. 
ИМОВИНЕ (800)

20.100.000  4.000.000 24.100.000

911  ПРИМАЊА ОД 
ЗАДУЖИВАЊА

   

911450 ПРИМАЊА ОД 
ЗАДУЖИВАЊА ОД 
ПОСЛОВНИХ БАНАКА 
У ЗЕМЉИ У КОРИСТ 
НИВОА ОПШТИНА

  25.000.000   25.000.000

 УКУПНО 911  25.000.000  25.000.000

 ПРИМАЊА ОД 
ЗАДУЖИВАЊА И 
ПРИВАТИЗАЦИЈЕ (900)

 25.000.000  25.000.000

  УКУПНА СРЕДСТВА 1.052.425.000 84.130.000 15.985.000 1.152.540.000



1831. страна МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ бр. 13, 17. 07. 2017. године

 
КОНТО

НАЗИВ КОНТА    ПЛАН   ЗА   2017.   ГОДИНУ

СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА Остали 
извори 
бу џет. 
корисн.

УКУПНА 
СРЕДСТВАизвор 01 остали 

извори

1  2 3 4 5 6

410000 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ 
ЗАПОСЛЕНИХ

169.954.000 676.810 60.000 170.690.810

412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА 
ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА

30.436.000 113.150 20.000 30.569.150

413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ 2.613.000 512.200 15.000 3.140.200

414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА 
ЗАПОСЛЕНИМА

3.889.000 10.000 3.899.000

415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА 
ЗАПОСЛЕНЕ

2.990.000 500.000 3.490.000

416000 НАГРДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ 
ПОСЕБНИ РАСХОДИ

1.617.000 1.617.000

  Укупно   410000 211.499.000 1.802.160 105.000 213.406.160

420000 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА

421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 107.360.000 3.008.563 1.309.000 111.677.563

422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 14.691.000 505.955 51.000 15.247.955

423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 47.243.258 1.587.969 4.715.000 53.546.227

424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 53.223.000 6.460.000 215.000 59.898.000

425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 35.560.000 6.983.669 1.117.000 43.660.669

426000 МАТЕРИЈАЛ 29.862.000 7.095.632 1.509.000 38.466.632

  Укупно  420000 287.939.258 25.641.788 8.916.000 322.497.046

440000 ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

441000 ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА 6.756.000 6.756.000

444000 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ 
ЗАДУЖИВАЊА

4.171.500 182.790 7.000 4.361.290

  Укупно  440000 10.927.500 182.790 7.000 11.117.290

450000 СУБВЕНЦИЈЕ

451000 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ 
НЕФИНАНСИЈСКИМ 
ПРЕДУЗЕЋИМА И 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА

182.370.000 9.361.103 191.731.103

454000 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ 
ПРЕДУЗЕЋИМА

2.700.000 2.700.000

  Укупно  450000 185.070.000 9.361.103  194.431.103

460000 ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА 
ВЛАСТИ

153.902.500 1.000.000 154.902.500

464000 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА

20.650.000 100.000 20.750.000

465000 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 19.832.000 841.400 5.000 20.678.400

  Укупно  460000 194.384.500 1.941.400 5.000 196.330.900

470000 СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

ОПШТИ ДЕО                              ПЛАН РАСХОДА БУЏЕТА ЗА 2017. ГОДИНУ
2. РАСХОДИ



бр. 13, 17. 07. 2017. године МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 1832. страна

 
КОНТО

НАЗИВ КОНТА    ПЛАН   ЗА   2017.   ГОДИНУ

СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА Остали 
извори 
бу џет. 
корисн.

УКУПНА 
СРЕДСТВАизвор 01 остали 

извори

1  2 3 4 5 6

472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ 
ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА

27.151.000 11.754.995 38.905.995

  Укупно  470000 27.151.000 11.754.995  38.905.995

480000 ОСТАЛИ РАСХОДИ

481000 ДОНАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА

47.983.742 47.983.742

482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И 
КАЗНЕ

1.094.000 150.000 1.244.000

483000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО 
РЕШЕЊУ СУДОВА

1.271.000 20.825 1.291.825

484000 НАКНАДА ШТЕТЕ УСЛЕД 
ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА

3.130.000 327.000 3.457.000

485000 НАКНАДА ШТЕТЕ 901.000 901.000

  Укупно  480000 54.379.742 170.825 327.000 54.877.567

490000 АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА

499000 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 21.288.000   21.288.000

  Укупно  490000 21.288.000   21.288.000

  УКУПНО 400000 992.639.000 50.855.061 9.360.000 1.052.854.061

510000 ОСНОВНА СРЕДСТВА

511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 34.704.000 7.235.939 5.305.000 47.244.939

512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 4.112.000 539.000 132.000 4.783.000

514000 КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА 350.000 350.000

515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 800.000 138.000 938.000

  Укупно  510000 39.966.000 7.774.939 5.575.000 53.315.939

520000 ЗАЛИХЕ

521000 РОБНЕ РЕЗЕРВЕ 10.000 10.000

523000 ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ 1.050.000 1.050.000

  Укупно  520000 10.000  1.050.000 1.060.000

540000 ПРИРОДНА ИМОВИНА

541000 ЗЕМЉИШТЕ 7.000.000 25.500.000 32.500.000

  Укупно  540000 7.000.000 25.500.000  32.500.000

  УКУПНО 500000 46.976.000 33.274.939 6.625.000 86.875.939

610000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ

611000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ 
КРЕДИТОРИМА

12.800.000 12.800.000

  Укупно  610000 12.800.000   12.800.000

620000 НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

621000 НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ

10.000   10.000

  Укупно 620000 10.000   10.000

  УКУПНО 600000 12.810.000   12.810.000

  УКУПНИ РАСХOДИ: 1.052.425.000 84.130.000 15.985.000 1.152.540.000



1833. страна МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ бр. 13, 17. 07. 2017. године



бр. 13, 17. 07. 2017. године МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 1834. страна



1835. страна МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ бр. 13, 17. 07. 2017. године



бр. 13, 17. 07. 2017. године МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 1836. страна



1837. страна МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ бр. 13, 17. 07. 2017. године



бр. 13, 17. 07. 2017. године МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 1838. страна



1839. страна МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ бр. 13, 17. 07. 2017. године



бр. 13, 17. 07. 2017. године МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 1840. страна



1841. страна МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ бр. 13, 17. 07. 2017. године



бр. 13, 17. 07. 2017. године МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 1842. страна



1843. страна МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ бр. 13, 17. 07. 2017. године



бр. 13, 17. 07. 2017. године МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 1844. страна



1845. страна МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ бр. 13, 17. 07. 2017. године



бр. 13, 17. 07. 2017. године МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 1846. страна



1847. страна МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ бр. 13, 17. 07. 2017. године



бр. 13, 17. 07. 2017. године МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 1848. страна



1849. страна МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ бр. 13, 17. 07. 2017. године



бр. 13, 17. 07. 2017. године МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 1850. страна



1851. страна МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ бр. 13, 17. 07. 2017. године



бр. 13, 17. 07. 2017. године МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 1852. страна



1853. страна МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ бр. 13, 17. 07. 2017. године



бр. 13, 17. 07. 2017. године МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 1854. страна



1855. страна МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ бр. 13, 17. 07. 2017. године



бр. 13, 17. 07. 2017. године МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 1856. страна



1857. страна МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ бр. 13, 17. 07. 2017. године



бр. 13, 17. 07. 2017. године МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 1858. страна



1859. страна МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ бр. 13, 17. 07. 2017. године



бр. 13, 17. 07. 2017. године МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 1860. страна



1861. страна МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ бр. 13, 17. 07. 2017. године



бр. 13, 17. 07. 2017. године МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 1862. страна



1863. страна МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ бр. 13, 17. 07. 2017. године



бр. 13, 17. 07. 2017. године МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 1864. страна



1865. страна МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ бр. 13, 17. 07. 2017. године



бр. 13, 17. 07. 2017. године МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 1866. страна



1867. страна МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ бр. 13, 17. 07. 2017. године



бр. 13, 17. 07. 2017. године МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 1868. страна



1869. страна МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ бр. 13, 17. 07. 2017. године



бр. 13, 17. 07. 2017. године МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 1870. страна



1871. страна МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ бр. 13, 17. 07. 2017. године



бр. 13, 17. 07. 2017. године МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 1872. страна

II. ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 9.

Члан 8. мења се и гласи:

„Члан 8.

Број запослених за које се у буџету општине 
обезбеђују средства за плате:

1. Органи општине:
– број изабраних лица 3, 
– број постављених лица 8,
– број запослених на неодређено време 88,
– број запослених на одређено време 10.
2. Установе културе: 
– број именованих лица 3,
– број запослених на неодређено време 20,
– број запослених на одређено време 6,
3. Туристичко-спортски центар:
– број именованих лица 1,
– број запослених на неодређено време 12,
– број запослених на одређено време 5,
4. Предшколска установа:
– број постављених лица 1,
– број запослених на неодређено време 89,
– број запослених на одређено време 10,
5. Месне заједнице: 
– број запослених на неодређено време 10.“

Члан 10.

У члану 26. у ставу 1. износ „5%“, замењује се 
износом „10%“.

Члан 11.

Члан 29. мења се и гласи:

„Члан 29.

Распоред и коришћење средстава на име субвенција, 
економска класификација 451 – Субвенције јавним 
нефинансијским предузећима о организацијама, 
вршиће се у 2017. години према акту који доноси 
Председник општине.“

 

Члан 12.

Овa Одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у „Међуопштинском службеном листу 
општина Велика Плана и Смедеревска Паланка“.

Број:011-66/2017-I 
У Великој Плани, 14. јула 2017. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК

Ненад Перић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Правни основ за доношење одлуке о буџету 
општине Велика Плана за 2017. годину налази се у 
Закону о буџетском систему („Службени гласник РС“, 
број: 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 
62/2013, 63/2013-исп., 108/2013, 142/2014, 103/2015 и 
99/2016), Закону о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“, број: 129/2007 и 83/2014) и Закону 
о финансирању локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, број: 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013, 
125/2014 и 95/2015).

Одлука о буџету општине Велика Плана за 2017. 
годину донета је на седници Скупштине општине 
Велика Плана 17. децембра 2016. године са укупним 
приходима и примањима, расходима и издацима у 
износу од 1.102.875.000 динара.

Одлуком о изменама и допунама Oдлуке о буџету 
општине Велика Плана за 2017. годину, буџет се 
утврђује у укупном износу од 1.152.540.000 динара.

Разлози за измену Одлуке о буџету су:
- планирање пренетих средстава из претходне 

године,
- планирање трансферних средстава из буџета 

Републике Србије,
- планирање средстава из Програма Уједињених 

нација за развој, за финансирање пројеката 
унапређења енергетске ефикасности и

- прерасподела планираних расхода унутар 
буџетских корисника.

* Пренета средства из претходне године планирају 
се у износу од 40.903.000 динара: 40.154.000 динара 
из буџета и 749.000 динара из сопствених извора 
буџетских корисника, а преносиће се буџетским 
корисницима у стварно оствареним износима.

Средства која су остварена у 2016. години, а нису 
утрошена до краја године, преносе се у 2017. годину 
и распоређују следећим корисницима:

 - приход од месног самодоприноса 4.932.850 
динара, месним заједницама,

 - приходи од продаје роба и услуга буџетских 
корисника 1.581.377 динара, месним заједницама,

 - средства по основу издавања у закуп 
непокретности 1.063.380 динара месним заједницама 
и 672.891 динар Општинској управи, 

 - наменска трансферна средства из буџета 
Републике Србије 11.718.995 динара у оквиру Бироа 
за хуманитарну делатност,

 - средства од употребе непокретности и покретних 
ствари 8.523.404 динара, Општинској управи, 

 - средства у износу од 1.000.000,00 динара за 
проширена права распоређују се Центру за социјални 
рад,

 - средства у износу од 1.300.000,00 динара 
за капитално и текуће одржавање и изградњу 
распоређују се месним заједницама и
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 - средства у износу од 9.361.103 динара за капитално 
одржавање и изградњу путне инфраструктуре 
распоређују се ЈКП „Милош Митровић“. 

 Део неутрошених сопствених средстава на 
подрачунима буџетских корисника у износу од 749.000 
динара, распоређује се следећим корисницима:

- Центру за културу „Масука“ 201.000 динара,
- Библиотеци „Радоје Домановић“ 8.000 динара,
- Дому културе „Влада Марјановић“ 6.000 динара,
- Туристичко-спортском центру „Велика Плана“ 

158.000 динара,
- Месној заједници Лозовик 16.000 динара,
- Месној заједници Марковац 26.000 динара,
- Месној заједници Ново Село 1.000 динара,
- Месној заједници Савановац 6.000 динара и
- Општинској управи 327.000 динара.

Oбразложење за већи износ планираних субвенција 
у 2017. години у односу на 2016. годину:

У складу са Законом о буџетском систему 30. 
новембра 2016. године престао је са радом индиректан 
буџетски корисник ЈП за планирање и изградњу 
„Плана“, а све послове овог предузећа преузело је 
ЈКП „Милош Митровић“. Средства која су у 2016. 
години планирана у буџету у оквиру индиректног 
буџетског корисника ЈП „Плана“, у 2017. години 
планирана су у оквиру ЈКП „Милош Митровић“ на 
име субвенција на економској класификацији 451 – 
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 
организацијама.

Oбразложење за већи износ планираних текућих 
прихода у 2017. години у односу на 2016. годину:

У 2017. години текући приходи су планирани у 
већем обиму из следећих разлога:

У 2016. години средства која је остваривала 
предшколска установа и то: уплате родитеља и 
трансферна средства из Буџета Републике Србије 
уплаћивана су на подрачун предшколске установе, 
а не у буџет општине. У 2017. години ова средства 
су планирана и уплаћују се у буџет општине и 
представљају приход буџета, док је рачун за сопствена 
средства вртића угашен;

Средства остварена од закупа пословног простора 
индиректног буџетског корисника Туристичко-
спортског центра „Велика Плана“ у 2017. години су 
планирана као приход буџета општине и уплаћују 
се у буџет општине, док су у 2016. години ова 
средства уплаћивана на сопствени рачун Туристичко-
спортског центра;

У 2017. години очекује се веће остварење 
локалних јавних прихода: од пореза на имовину 

пољопривредника јер је цена земљишта повећана 
за 36% и комунална такса на фирму код великих 
правних лица повећана је за 28%;

У 2017. години порезом на имовину биће 
обухваћени објекти који су у 2015. и 2016. години 
легализовани.

У 2016. години вршен је попис пореских обвезника 
на територији општине, који је настављњн и у 2017. 
години, па се очекује повећање прихода од пореза на 
имовину по основу већег броја пореских обвезника;

Очекује се повећање прихода по основу пореза 
на зараде, јер су у 2017. години завршени радови на 
опремању индустријске зоне и очекује се почетак 
рада нових фабрика. 

У 2017. години очекују се средства из Програма 
Уједињених нација за развој УНДП за финансирање 
пројекта унапређења енергетске ефикасности 
„Санације зграде културе ЈУ ЦЗК „Масука“ из Велике 
Плане у износу до 3.607.650,00 динара, односно 
највише до 32.000,30 USD. Пројекат се реализује 
преко Министарства рударства и енергетике. Део 
средстава у износу од 1.376.368,90 динара је део 
учешћа Буџетског фонда за унапређење енергетске 
ефикасности. Учешће Општине Велика Плана износи 
2.953.581,10 динара, без ПДВ-а.“

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету 
општине Велика Плана за 2017. годину, врши се 
усклађивање процента за издвајање средстава у 
текућу буџетску резерву и процента до кога се врши 
преусмеравање апропријација, са Законом о изменама 
и допунама Закона о буџетском систему („Службени 
гласник РС“, број: 99/2016) од 12. децембра 2016. 
године. 

Законом је прописано де се текућа буџетска резерва 
опредељује највише до 4% укупних прихода и 
примања од продаје нефинансијске имовине, уместо 
2,5%.

Преусмеравање апропријације одобрене на име 
одређеног расхода и издатака може да се умањи до 
10%, уместо 5% вредности апропријације за расход и 
издатак чији се износ умањује. 

Маса средстава за исплату плата и број запослених 
у 2017. години планирани су у складу са Упутством 
за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2017. 
годину и пројекција за 2018. и 2019. годину.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у „Међуопштинском службеном листу 
општина Велика Плана и Смедеревска Паланка“, 
због хитности извршавања расхода.
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210.

На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини 
(Службени гласник Републике Србије број 72/2011, 
88/2013, 105/2014 и 108/2016) и члана 24. став 1. тачка 

6) Статута општине Велика Плана („Међуопштински 
службени лист општина Велика Плана и Смедеревска 

Паланка“ бр. 39/2008),
Скупштина општине Велика Плана на 14. седници 

одржаној 14.07.2017. године донела је

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ 
НЕПОКРЕТНОСТИ MЕСНОЈ 

ЗАЈЕДНИЦИ ‘’САВАНОВАЦ’’ КРЊЕВO

Члан 1.

ОДУЗИМА СЕ ПРАВО КОРИШЋЕЊА Месној 
заједници Крњево са седиштем у Крњеву, улица 

Николе Пашића бр. 17 на непокретностима:

– зграда нумерисана бројем 1 на кп. бр. 5667/1;
– зграда нумерисана бројем 1 на кп. бр. 5667/5;

– зграда нумерисана бројем 1 на кп. бр. 5668 и

– зграда нумерисана бројем 1 на кп. бр. 5670, све 

уписано у листу непокретности бр. 627 К.О. Крњево 

као јавна својина општине Велика Плана право 
коришћења Месна заједница Крњево.

Члан 2.

Непокретности из члана 1. ове одлуке ДАЈУ СЕ 

НА ТРАЈНО КОРИШЋЕЊЕ Месној заједници 

‘’Савановац’’ са седиштем у Крњеву, Булевар 

ослобођења бр. 60.

Члан 3.

Непокретности из члана 1. ове одлуке дају се на 
коришћење носиоцу права коришћења из члана 2. без 
накнаде.

Члан 4.

Непокретности из члана 1. ове одлуке дају се на 
коришћење без права отуђења из јавне својине.

Члан 5.

Носилац права коришћења из члана 2. ове одлуке 
дужан је да непокретности из члана 1. користи у 

складу са њиховом природом, у противном може му 
престати право коришћења.

Члан 6.

Ближа права и обавезе између општине Велика 
Плана и носиоца права коришћења , регулисаће се 

уговором.

Овлашћује се председник општине Велика Плана 
да у име општине Велика Плана закључи уговор из 
става 1. овог члана.

Члан 7.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ‘’Међуопштинском службеном листу 
општина Велика Плана и Смедеревска Паланка’’.

Број: 011 - 67/2017-I
У Великој Плани, 14. јула 2017. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК

Ненад Перић

211.
На основу члана 46. Закона о планирању и 

изградњи (‘’Службени гласник РС’’ број 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 и 145/2014), члана 31. 
Правилника о садржини, начину и поступку израде 
докумената просторног и урбанистичког планирања 
(„Службени гласник РС“ број 64/2015) и члана 24. став 
1. тачка 5) и члана 85. Статута општине Велика Плана 
(‘’Међуопштински службени лист Општина Велика 
Плана и Смедеревска Паланка’’, број 39/2008.), 

Скупштина општине Велика Плана, на 14. седници 
одржаној 14.07.2017. године, донела је 

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ „УЛИЦА МИЛОВАНА 
ГЛИШИЋА“ У ВЕЛИКОЈ ПЛАНИ

I НАЗИВ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА

Члан 1.

Приступа се изради Плана детаљне регулације 
„Улица Милована Глишића“ у Великој Плани, у 
даљем тексту: „План детаљне регулације“.

План детаљне регулације покрива део насеља 
Велика Плана, односно простор оивичен улицама 
Душана Маринковића на северу, Боре Станковића 
на Западу, Љубе Давидовића на југу и Булеваром 
деспота Стефана на западу. Овај простор је Планом 
генералне регулације насеља Велика Плана планиран 
као део ширег градског центра, зона становања.

II ОКВИРНЕ ГРАНИЦЕ ОБУХВАТА 
ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА

Члан 2.

Обухват Плана детаљне регулације дефинисан 
је улицама Душана Маринковића на северу, Боре 
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Станковића на Западу, Љубе Давидовића на југу и 
Булеваром деспота Стефана на западу. 

Обухват плана чине следеће катастарске парцеле у 
КО Велика Плана 1:

Грађевинско земљиште – катастарске парцеле бр. 
844, 845, 846, 847, 848, 849, 1765, 1766/1, 1766/2, 
1766/3, 1766/4, 1767/1, 1767/2, 1768, 1769/1, 1769/2, 
1770, 1771/1, 1771/2, 1771/3, 1772, 1785/1, 1785/2, 
1785/3, 1785/4, 1785/7, 1785/8, 1786/1, 1786/2, 1786/3, 
1787/1, 1788/2, 1788/4, 1789, 1794/1, 1794/3 и 1794/4.

Граница планског подручја је прелиминарна, а 
коначна граница планског подручја ће се дефинисати 
приликом припреме и стручне контроле Нацрта 
Плана. 

Површина земљишта у обухвату Плана износи око 
1,52 хектара.

III УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ ПЛАНСКИХ 
ДОКУМЕНАТА ВИШЕГ РЕДА И ШИРЕГ 
ПОДРУЧЈА И ПОДЛОГЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

Члан 3.

Плански основ за израду Плана детаљне регулације 
је План генералне регулације Велика Плана 
(„Међуопштински службени лист“, број 1/2014 и 
30/2016).

Плански документ ширег подручја, од значаја 
за израду овог Плана, је Просторни план општине 
Велика Плана („Међуопштински службени лист“, 
број 17/2013).

Развојни документ од значаја за израду Плана је 
Стратегија одрживог развоја општине Велика Плана 
2010-2014. 

Подлога за израду Плана детаљне регулације су 
катастарске подлоге – дигитални катастарски план 
прибављен од Републичког геодетског завода – 
Службе за катастар непокретности Велика Плана за 
потребе израде Плана генералне регулације Велика 
Плана.

IV НАЧЕЛА ПЛАНИРАЊА, КОРИШЋЕЊА, 
УРЕЂЕЊА И ЗАШТИТЕ ПРОСТОРА ИЗ 
ВАЖЕЋЕ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Члан 4.

Принцип планирања у овом Плану детаљне 
регулације се заснива на међусобном усаглашавању 
различитих захтева у односу на простор и 
усаглашавању социјалних и економских захтева са 
еколошким функцијама простора.

V ВИЗИЈА И ЦИЉ ИЗРАДЕ ПЛАНА

Члан 5.

Циљ израде и доношења Плана детаљне регулације 
је: 

- дефинисање површина јавне намене - улице;

- стварање законског, планског основа за уређење 

и коришћење простора у обухвату Плана детаљне 
регулације;

- дефинисање грађевинског подручја у обухвату 
плана;

- дефинисање траса, коридора и капацитета за 
саобраћајну, енергетску, техничку, комуналну и другу 
инфраструктуру; 

- утврђивање намене простора у границама 
планског подручја;

- утврђивање правила за изградњу, коришћење, 

уређење и заштиту простора у обухвату Плана 
детаљне регулације;

- повећање вредности грађевинског земљишта.
Циљ израде Плана детаљне регулације јесте 

стварање оптималног планског оквира у систему 
развојне политике насеља који ће допринети 
привлачности простора за изградњу и ефикаснијем 
издавању аката којима се одобрава изградња.

VI КОНЦЕПТУАЛНИ ОКВИР ПЛАНИРАЊА, 
СА ПРЕДЛОГОМ ОСНОВНИХ НАМЕНА 
ПРОСТОРА И КОРИШЋЕЊА ЗЕМЉИШТА

Члан 6.

План детаљне регулације се ради у 2 фазе: 1. фаза 
– израда Материјала за рани јавни увид; 2. Фаза – 
израда Нацрта Плана којег, након стручне контроле 
Комисије за планове и јавног увида, усваја Скупштина 

општине Велика Плана. 
На основу чланова 29, 30, 31 и 32. Закона о 

планирању и изградњи, План детаљне регулације 
ће садржати правила уређења, правила грађења и 
графички део.

Основна намена коришћења простора у Плану 
детаљне регулације је породично становање у складу 
са зонирањем из Плана Генералне регулације насеља 
Велика Плана.

VII НАЧИН ФИНАНСИРАЊА ИЗРАДЕ 
ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА, НАЗИВ 
НОСИОЦА ИЗРАДЕ И РОК ЗА ИЗРАДУ

Члан 7.

Рок за израду Нацрта Плана детаљне регулације из 
Члана 1. ове Одлуке је 6 месеци од дана ступања на 
снагу ове Одлуке.

Члан 8.

Носилац израде Плана је општинска управа 
општине Велика Плана преко Одељења за урбанизам 
и грађевину, имовинско-правне и комунално-
стамбене послове.

Израда Плана се финансира из буџетских средстава 

општине Велика Плана. Израђивач Плана је Јавно 
комунално предузеће „Милош Митровић“ из Велике 
Плане.
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Оквирна процена потребних финансијских 
средстава за израду Плана детаљне регулације је 
420.000,00 динара.

VIII МЕСТО И НАЧИН ОБАВЉАЊА ЈАВНОГ 
УВИДА

Члан 9.

Рани јавни увид у трајању од 15 дана и јавни 
увид у трајању од 30 дана у Нацрт Плана детаљне 
регулације, спровешће се у просторијама зграде 
општине Велика Плана, Ул. Милоша Великог 30, 
истицањем на паноу за оглашавање у холу зграде 
у приземљу путем оглашавања на огласној табли 
Општине Велика Плана, у дневном листу који се 
дистрибуира а целој територији Републике Србије 
и у електронском облику на интернет презентацији 
општине Велика Плана, у складу са Законом.

IX ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ 
СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА 
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Члан 10.

За израду План детаљне регулације не приступа 
се изради стратешке процене утицаја на животну 
средину, на основу Решења Одељења за урбанизам и 
грађевину, имовинско-правне и комунално-стамбене 
послове бр. 353-44/2017-III/06, које је саставни део 
ове Одлуке.

X БРОЈ ПРИМЕРАКА ПЛАНА У АНАЛОГНОМ 
И ДИГИТАЛНОМ ОБЛИКУ

Члан 11.

План детаљне регулације се израђује у четири 
аналогна и четири дигитална примерка у формату у 
складу са Законом.

XI ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 12.

Саставни део ове Одлуке је графички прилог са 
уцртаном границом плана.

Члан 13.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Међуопштинском службеном листу 
општина Велика Плана и Смедеревска Паланка“.

Број: 011-68/2017-I
У Великој Плани, 14. јула 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК

Ненад Перић

212.
На основу члана 46. Закона о планирању и 

изградњи (‘’Службени гласник РС’’ број 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 и 145/2014), члана 31. 
Правилника о садржини, начину и поступку израде 
докумената просторног и урбанистичког планирања 
(„Службени гласник РС“ број 64/2015) и члана 24. став 
1. тачка 5) и члана 85. Статута општине Велика Плана 
(‘’Међуопштински службени лист Општина Велика 
Плана и Смедеревска Паланка’’, број 39/2008.), 

Скупштина општине Велика Плана, на 14. седници 
одржаној 14.07.2017. године, донела је 

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ „ПЛАНИРАНА УЛИЦА 
ОД ТЕМЕНА О12 ДО ТЕМЕНА О14“ У 

ВЕЛИКОЈ ПЛАНИ

I НАЗИВ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА

Члан 1.

Приступа се изради Плана детаљне регулације 
„Планирана улица од темена О12 до темена О14“ 
у Великој Плани, у даљем тексту: „План детаљне 
регулације“.

План детаљне регулације покрива део насеља 
Велика Плана, део насеља Бресје, између Улица 
Јосифа Панчића и Вардарске. Овај простор је Планом 

генералне регулације насеља Велика Плана планиран 
као део западне периферне стамбене зоне.

II ОКВИРНЕ ГРАНИЦЕ ОБУХВАТА 
ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА

Члан 2.

Обухват Плана детаљне регулације дефинисан 
је северном границом к.п.бр.3312 и 3314, источном 
границом к.п.бр. 3314, 3319, 3320, 3329 и 3267, 
јужном границом к.п.бр. 3267 и западном границом 
к.п.бр. 3329, 3320, 3319 и 3312, све у КО Велика 
Плана 1. 

Обухват плана чине следеће катастарске парцеле у 
КО Велика Плана 1:

Грађевинско земљиште – катастарске парцеле бр. 
3312, 3314, 3319, 3320, 3329 и 3267.

Граница планског подручја је прелиминарна, а 
коначна граница планског подручја ће се дефинисати 
приликом припреме и стручне контроле Нацрта 
Плана. 

Површина земљишта у обухвату Плана износи око 
0,8 хектара.
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III УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ ПЛАНСКИХ 
ДОКУМЕНАТА ВИШЕГ РЕДА И ШИРЕГ 
ПОДРУЧЈА И ПОДЛОГЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

Члан 3.

Плански основ за израду Плана детаљне регулације 
је План генералне регулације Велика Плана 
(„Међуопштински службени лист“, број 1/2014 и 
30/2016).

Плански документ ширег подручја, од значаја 
за израду овог Плана, је Просторни план општине 
Велика Плана („Међуопштински службени лист“, 
број 17/2013).

Развојни документ од значаја за израду Плана је 
Стратегија одрживог развоја општине Велика Плана 
2010-2014. 

Подлога за израду Плана детаљне регулације 
су катастарске подлоге које ће се прибавити од 
Републичког геодетског завода – Службе за катастар 
непокретности Велика Плана и топографски план 
који ће бити урађен на основу геодетског снимања 
постојећег стања.

IV НАЧЕЛА ПЛАНИРАЊА, КОРИШЋЕЊА, 
УРЕЂЕЊА И ЗАШТИТЕ ПРОСТОРА ИЗ 
ВАЖЕЋЕ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Члан 4.

Принцип планирања у овом Плану детаљне 
регулације се заснива на међусобном усаглашавању 
различитих захтева у односу на простор и 
усаглашавању социјалних и економских захтева са 
еколошким функцијама простора.

V ВИЗИЈА И ЦИЉ ИЗРАДЕ ПЛАНА

Члан 5.

Циљ израде и доношења Плана детаљне регулације 
је: 

- дефинисање (ревизија) површина јавне намене;
- дефинисање грађевинског подручја у обухвату 

плана;
- дефинисање траса, коридора и капацитета за 

саобраћајну, енергетску, техничку, комуналну и другу 
инфраструктуру према реалним потребама; 

- утврђивање намене простора у границама 
планског подручја;

- утврђивање правила за изградњу, коришћење, 
уређење и заштиту простора у обухвату Плана 
детаљне регулације.

Циљ израде Плана детаљне регулације јесте 
стварање оптималног планског оквира у систему 
развојне политике насеља који ће допринети 
привлачности простора за изградњу и ефикаснијем 
издавању аката којима се одобрава изградња већем 
броју власника земљишта.

VI КОНЦЕПТУАЛНИ ОКВИР ПЛАНИРАЊА, 
СА ПРЕДЛОГОМ ОСНОВНИХ НАМЕНА 
ПРОСТОРА И КОРИШЋЕЊА ЗЕМЉИШТА

Члан 6.

План детаљне регулације се ради у 2 фазе: 1. фаза 
– израда Материјала за рани јавни увид; 2. фаза – 
израда Нацрта Плана којег, након стручне контроле 
Комисије за планове и јавног увида, усваја Скупштина 
општине Велика Плана. 

На основу чланова 29, 30, 31 и 32. Закона о 
планирању и изградњи, План детаљне регулације 
ће садржати правила уређења, правила грађења и 
графички део.

Основна намена коришћења простора у Плану 
детаљне регулације је породично становање у складу 
са зонирањем из Плана Генералне регулације насеља 
Велика Плана.

VII НАЧИН ФИНАНСИРАЊА ИЗРАДЕ 
ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА, НАЗИВ 
НОСИОЦА ИЗРАДЕ И РОК ЗА ИЗРАДУ

Члан 7.

Рок за израду Нацрта Плана детаљне регулације из 
Члана 1. ове Одлуке је 6 месеци од дана ступања на 
снагу ове Одлуке.

Члан 8.

Носилац израде Плана детаљне регулације 
општинска управа општине Велика Плана преко 
Одељења за урбанизам и грађевину, имовинско-
правне и комунално-стамбене послове.

Израду Плана детаљне регулације финансирају 
власници земљишта у обухвату Плана детаљне 
регулације.

Израђивач Плана детаљне регулације је фирма 
коју одреде инвеститори и која испуњава услове 
прописане Законом за обављање ових послова.

Оквирна процена потребних финансијских 
средстава за израду Плана детаљне регулације је 
300.000,00 динара.

VIII МЕСТО И НАЧИН ОБАВЉАЊА ЈАВНОГ 
УВИДА

Члан 9.

Рани јавни увид у трајању од 15 дана и јавни 
увид у трајању од 30 дана у Нацрт Плана детаљне 
регулације, спровешће се у просторијама зграде 
општине Велика Плана, Ул. Милоша Великог 30, 
истицањем на паноу за оглашавање у холу зграде 
у приземљу путем оглашавања на огласној табли 
Општине Велика Плана, у дневном листу који се 
дистрибуира а целој територији Републике Србије 
и у електронском облику на интернет презентацији 
општине Велика Плана, у складу са Законом.
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IX ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ 

СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА 

ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Члан 10.

За израду План детаљне регулације не приступа 

се изради стратешке процене утицаја на животну 

средину, на основу Решења Одељења за урбанизам и 

грађевину, имовинско-правне и комунално-стамбене 

послове бр. 353-43/2017-III/06, које је саставни део 

ове Одлуке.

X БРОЈ ПРИМЕРАКА ПЛАНА У 

АНАЛОГНОМ И ДИГИТАЛНОМ ОБЛИКУ

Члан 11.

План детаљне регулације се израђује у четири 

аналогна и четири дигитална примерка у формату у 

складу са Законом.

XI ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 12.

Саставни део ове Одлуке је графички прилог са 

уцртаном границом плана.

Члан 13.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Међуопштинском службеном листу 

општина Велика Плана и Смедеревска Паланка“.

Број: 011-69/2017-I

У Великој Плани, 14. јула 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА

ПРЕДСЕДНИК

Ненад Перић

213.

На основу члана 32. став 1. тачка 5. и члана 33. став 

7. Закона о локалној самоуправи (‘’Службени гласник 

РС’’, број 129/2007), чланa 27.... Закона о планирању 

и изградњи (“Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009 - 

испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 

- одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука 

УС, 132/2014) и 145/2014 и члана 24. став 1. тачка 

5. Статута општине Велика Плана (“Међуопштински 

службени лист општина Велика Плана и Смедеревска 

Палaнка’’ бр. 39/2008),

Скупштина општине Велика Плана на 14. седници 

одржаној 14.07.2017. године донела је

ОДЛУКУ 
О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ ‘’УЛИЦА НОВА У 
КРЊЕВУ’’, ОПШТИНА ВЕЛИКА 

ПЛАНА

Члан 1.

Овом Одлуком доноси се План детаљне регулације 
‘’Улица Нова у Крњеву’’, општина Велика Плана.

Члан 2.

Саставни део ове Одлуке је текстуални и графички 

део Плана детаљне регулације ‘’Улица Нова у 
Крњеву’’, општина Велика Плана.

За План детаљне регулације ‘’Улица Нова у 
Крњеву’’, општина Велика Плана, није рађен 
Извештај о стратешкој процени утицаја на животну 

средину на основу Решења бр. 353-45/2016-III-06 од 
03.08.2016. године донетог од надлежног органа – 

Општнске управе општине Велика Плана, Одељења 
за урбанисзам и грађевину, имовинско-правне и 
комунално-стамбене послове.

Члан 3.

План детаљне регулације ‘’Улица Нова у 
Крњеву’’, општина Велика Плана’ евидентираће се 
у Централном регистру планских докумената, који 

води министарство надлежно за послове просторног 
планирања и урбанизма.

Члан 4.

Ову Одлуку, текстуални и графички део Плана 

детаљне регулације ‘’Улица Нова у Крњеву’’, општина 
Велика Плана’’, објавити у ‘’Међуопштинском 
службеном листу општина Велика Плана и 
Смедеревска Паланка’’.

План детаљне регулације ‘’Улица Нова у Крњеву, 
општина Велика Плана,у целости објављује се и у 
електронском облику и доступан је јавности путем 
интернета.

Члан 5.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ‘’Међуопштинском службеном листу 
општина Велика Плана и Смедеревска Паланка’’.

Брoj: 011-70/2017- I
У Великој Плани, 14. јула 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА

ПРЕДСЕДНИК
Ненад Перић
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 2. ТЕКСТУАЛНИ ДЕО 

ОПШТИ ДЕО ПЛАНА 

2.1. Правни и плански основ 

План детаљне регулације „Улица Нова“ у Крњеву 

(у даљем тексту „План“) односи 
се на део грађевинског подручја насеља Крњево 

и део пољопривредног земљишта у КО Крњево 
дефинисаног Просторним планом општине Велика 

Плана („Међуопштински службени лист“, бр. 17/13). 
Повод за израду Плана дефинисан је Одлуком о 
изради Плана детаљне регулације „Улица Нова“ у 

Крњеву, број: 011-81/2016-I од 05.09.2016. године. 
Циљ израде Плана је стварање планског основа за 

просторно уређење посматране целине, дефинисање 
степена њеног комуналног уређења и дефинисање 
потребних јавних површина. Дефинисањем 

нове улице, земљиште у обухвату Плана биће 
приступачније, а решава се и приступ уређеном 

пружном прелазу. 
Правни основ 

- Закон о планирању и изградњи („Службени 
гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009- 

испр., 64/2010-Одлука УС, 24/2011, 121/2012, 

42/2013-Одлука УС, 50/2013-Одлука УС, 

98/2013-Одлука УС, 132/2014 и 145/2014), 

- Правилник о садржини, начину и поступку, израде 
докумената просторног и урбанистичког планирања 

(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 64/15). 
Плански основ 

- Просторни план општине Велика Плана 
(„Међуопштински службени лист“, бр. 

17/2013). 

2.2. Обухват Плана 

Обухват Плана детаљне регулације дефинисан је 

Улицом Свете Младеновића (к.п.бр. 4136) на северу, 
железничком пругом Велика Плана – Мала Крсна 
(к.п.бр. 4131/1 и 11130) на истоку, Улицом Петра 

Драпшина (к.п.бр. 4137) на југу и западним границама 
парцела у обухвату Плана детаљне регулације на 

западу, а чине следеће катастарске парцеле у КО 
Крњево: 

- делови Улица Свете Младеновића и Петра 
Драпшина – катастарских парцела бр. 4136 и 4137; 

- некатегорисани пут – катастарска парцела бр. 
3841; 
- грађевинско земљиште – катастарске парцеле бр. 

3816, 3817, 3819/2, 3820, 3821, 3822, 3824, 3840; 
- пољопривредно земљиште – катастарске парцеле 
бр. 3819/1, 3842, 3843, 3844 и 3845. 
Површина земљишта у обухвату плана износи 

4.63.34 m2. 

2.3. Извод из плана вишег реда 

Плански документ ширег подручја, од значаја за 
израду овог Плана је: 

- Просторни план општине Велика Плана 
(„Међуопштински службени лист“, бр. 17/13); 
Према просторном плану општине Велика Плана 

део простора из тачке 2. за који се ради План, 
дефинисан је као пољопривредно земљиште, и то 
као ратарско-сточарски реон, а део је дефинисан као 
грађевинско земљиште – зона становања. 

Просторни план општине Велика Плана за ово 
подручје утврђује следеће Основне принципе 
Уређења и грађења на пољопривредном земљишту: 

- На пољопривредном земљишту је забрањена 
изградња. 
- Дозвољено је изузетно: 
- изградња објеката у функцији пољопривреде; 
- изградња објеката инфраструктуре, јавних 
објеката или јавних површина, и то првенствено 
на земљишту ниже бонитетне класе, у складу са 
правилима уређења и грађења за ту врсту објеката; 
- изградња објеката / комплекса за коришћење 
обновљивих извора енергије; 
- проширење грађевинског подручја насеља (до 
5%), по утврђеној законској процедури, а на основу 
плана детаљне регулације. 
Изузетно је могућа изградња на пољопривредном 

земљишту, и то на ободним парцелама до границе 
грађевинског подручја, по правилима уређења и 
грађења за суседну зону у грађевинском земљишту, и 
то уколико на парцели постоје услови за минимални 
стандард комуналне опремљености који подразумева 
приступ на пут и електроенергетску мрежу. 

* На пољопривредном земљишту, на парцелама 
на којима су изграђени објекти са грађевинском 
дозволом, или су изграђени у време када није 
била потребна дозвола за градњу, дозвољена је 
реконструкција, односно доградња ових објеката, 
односно изградња нових објеката исте намене, на 
истој парцели. 

На пољопривредном земљишту, на парцелама 
на којима су изграђени објекти без грађевинске 
дозволе, а за које је у току поступак легализације у 
складу са Законом, објекти се могу легализовати 
уколико задовољавају параметре и прописане услове 
дефинисане овим Планом за одговарајуће зоне на 
грађевинском земљишту. 

Изградња објеката инфраструктуре, јавних објеката 
или јавних површина 

- изградња објеката инфраструктуре на 
пољопривредном земљишту могуће је реализовати 
директно на основу одредби овог Плана, под 
условом да се трасе инфраструктуре воде парцелама 
некатегорисаних пољопривредних или јавних 
путева, односно уз регулисане имовинско правне 
односе, у складу са Законом, на земљишту изван 
ових парцела (на бази закупа, права службености 
пролаза, непотпуне експропријације и сл.). За 
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просецање нових путева свих категорија потребно 
је доношење плана детаљне регулације. 
- изградња објеката инфраструктуре на 
грађевинском земљишту у зонама становања могуће 
је реализовати директно на основу одредби овог 
Плана, под условом да се трасе инфраструктуре 
воде парцелама некатегорисаних пољопривредних 
или јавних путева и улица, односно уз регулисане 
имовинско правне односе, у складу са Законом, на 
земљишту изван ових парцела (на бази закупа, права 
службености пролаза, непотпуне експропријације 
и сл.). За просецање нових путева и улица свих 
категорија потребно је доношење плана детаљне 
регулације. 
Просторни план општине Велика Плана за ово 

подручје утврђује следеће Основне принципе 
Уређења и грађења на грађевинском земљишту: 

Изградња објеката у зонама становања 
- изградња стамбених, пословних, стамбено- 
пословних, економских, пољопривредних и 
помоћних објеката може се реализовати директно 
на основу одредби овог Плана, издавањем 
локацијске дозволе, и то уколико ти објекти не 
захтевају посебне инфраструктурне услове; 
- изузетно, изградња стамбених објеката са више 
од три стана, пословних и стамбено – пословних 
објеката бруто развијене површине преко 400 m2, 
бензинских станица, фарми за узгој стоке и живине 
развијене бруто површине преко 600 m2 и било 
којих објеката бруто развијене површине преко 
1000 m2 или висине преко 20 m, реализује се на 
парцелама које имају основне инфраструктурне 
претпоставке (приступ на јавни или некатегорисани 
пут, минимални ниво комуналне опремљености – 
електричну енергију, интерни систем водовода и 
канализације), и то на основу претходно урађеног 
урбанистичког пројекта, у складу са правилима 
грађења утврђеним у овом Плану; 
- изградња објеката инфраструктуре на 
грађевинском земљишту у зонама становања могуће 
је реализовати директно на основу одредби овог 
Плана, под условом да се трасе инфраструктуре 
воде парцелама некатегорисаних пољопривредних 
или јавних путева и улица, односно уз регулисане 
имовинско правне односе, у складу са Законом, на 
земљишту изван ових парцела (на бази закупа, права 
службености пролаза, непотпуне експропријације 
и сл.). За просецање нових путева и улица свих 
категорија потребно је доношење плана детаљне 
регулације; 
- изградња јавних објеката и јавних површина 
и спортских објеката, могуће је реализовати на 
парцелама које имају приступ на јавни пут, а ти 
објекти могу имати интерне системе водовода, 
канализације и електроснабдевања уколико њихова 
функција то захтева, и то издавањем локацијске 
дозволе за објекте до 300 m2 (за отворене спортске 
терене до 1000 m2), односно на основу претходно 

урађеног урбанистичког пројекта за веће објекте, 
у складу са правилима грађења утврђеним у овом 
Плану или на основу урбанистичког плана уколико 
је потребно обезбедити нове јавне површине. 
Правила за изградњу и реконструкцију саобраћајне 

мреже (јавни путеви и улице) 
- Регулациона линија утврђује се у односу на 
осовинску линију (осовину јавног пута) или на 
граничну линију и обележава за све постојеће и 
планиране саораћајнице; 
- Растојање између регулационих линија (ширина 
појаса регулације) утврђује се у зависности 
од функције и ранга саобраћајнице, односно 
инфраструктуре – као хоризонтална надземна и 
подземна регулација – а најмања дозвољена ширина 
појаса регулације по правилу и рангу улица је: 
- саобраћајнице у сеоским насељима  8,00м 
- колски пролази    5,00м 
- приватни пролази    2,50м 
- противпожарни пролаз   3,50м 
- Регулациона линија и осовина нових саобраћајница 
утврђују се у односу на постојећу регулацију и 
парцелацију, постојеће трасе саобраћајница и 
функционалност саобраћајне мреже; 
- Нивелација саобраћајница и других јавних 
површина одређује се прорачуном падова и 
попречних и подужних профила појаса регулације. 
Утврђене аналитичке координате (коте нивелете) 
карактеристичних тачака у плану нивелације 
представљају основ за утврђивање нивелета 
регулационих линија као и основ за постављање 
улаза у објекат или уређење осталог простора ван 
појаса регулације. 
- Саобраћајнице изводити са савременим 
коловозним застором и одговарајуће носивости за 
планирани ранг саобраћаја; 
- У профилу улице, поред саобраћајне функције, 
обезбедити простор за полагање инфраструктурне 
мреже; 
- Приликом планирања нових или реконструкције 
постојећих улица тежити да се обезбеди улично 
зеленило (дрвореди, травњаци и слично); 
- Пешачке површине (стазе и тротоари) обавезно 
физички издвојити у посебне површине заштићене 
од моторног саобраћаја (изузев код интегрисаних 
улица); 
- Ширина тротоара: за кретање пешака минимална 
1,5м; 
- За инвалидна лица на пешачким прелазима 
предвидети изградњу обореног закошеног 
ивичњака минималне дужине 1,3м. 
У обухвату Плана нема евидентираних нити 

заштићених објеката, споменика културе и природе и 
амбијенталних целина. 

2.4. Опис постојећег стања 

Простор у обухвату Плана непосредно се ослања на 
пружно земљиште на којем је лоцирана железничка 
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пруга Велика Плана – Мала Крсна. На јужном и 

северном ободу посматраног комплекса налазе се 
улице Петра Драпшина и Свете Младеновића које 
чине део уличне мреже насеља Крњево. Уз пружно 

земљиште, у дужини од око 200m, од улице Петра 
Драпшина према северу постоји колски прилаз који 

није катастарски дефинисан. 
Приближно у средишњем делу комплекса налазе се 

три окућнице које немају формални приступ јавној 

површини – улици. 
Приликом реконструкције пруге, дошло је до 

гашења пружног прелаза у продужетку улице Петра 

Драпшина, док је пружни прелаз у продужетку улице 
Свете Младеновића задржан и уређен. 

Према Просторном плану општине, у обухвату 
Плана, дефинисане су три категорије земљишта, како 
је дато у табели. 

Табела 1. Намене површина по ППО Велика Плана

Категорија 
земљишта 

Постојеће 
стање (m2) 

Постојеће 
стање (%) 

Грађевинско 
земљиште јавне 
намене 

1699 3,67 

1 улична мрежа 1699 3,67 

Грађевинско 
земљиште остале 
намене 

11083 23,92 

2 становање 10317 22,27 

3 неформални 
некатег. пут 

766 1,65 

Пољопривредно 
земљиште 

33552 72,41 

4 њиве 33552 72,41 

УКУПНО 46334 100,00 

Коловоз улице Петра Драпшина је асфалтиран (без 
ивичњака), а коловоз улице Свете Младеновића је 

насут каменом. 
Остало грађевинско земљиште се користи за 

породично становање са неформалним колским 
прилазом. 

Пољопривредно земљиште се користи као њиве.

2.5. Подлоге за израду Плана 

Расположиве подлоге за израду Плана могу се 
сврстати у две групе: 

- катастарске и геодетске подлоге; 

- услови надлежних институција. 
а) катастарске и геодетске подлоге 
За израду Плана доступни су: 
- копија катастарског плана Р = 1 : 2500 за шире 

подручје обухвата Плана; 

- топографски план Р = 1 : 1000 за подручје обухвата 

Плана. 
Копија катастарског плана за шире подручје 

обухвата Плана Р=1:2500 је ажурна геодетска 
подлога са које се могу вршити одговарајућа мерења 
и сагледати окружење простора за који се план ради. 

Топографски план Р =1:1000 за подручје обухвата 

Плана урадила је стручна служба Сектора за 
урбанизам ЈП „Плана“. Топографски план садржи све 
неопходне геодетске податке на основу којих се могу 
поставити одговарајућа урбанистичка и техничка 
решења која се траже у складу са Одлуком о изради 
Плана детаљне регулације „Улица Нова“ у Крњеву 
бр. 011-81/2016-I од 05.09.2016. године коју је донела 
Скупштина општине Велика Плана. 

Катастарске и геодетске подлоге су погодне, 
садржајне и довољне за израду Плана. 

б) Услови надлежних институција 
Прикупљени услови дати су у Аналитичко - 

документационој основи планског документа која се 

формира у процесу израде Плана. 
У законом предвиђеном року од 30 дана, обрађивач 

је добио тражене услове од ЈП „Инфраструктура 
железнице Србије“ а.д., ЈП „Плана“ и „ЕПС 
дистрибуције“ доо (добијени су током израде Нацрта 
Плана). Пошто се не планирају измене постојећег 

стања у односу на надлежности поменутих предузећа, 
поступак израде Плана настављен је према општим 
нормативима и правилима струке. Сви прибављени 

услови издати су на основу постојећих техничких 
норматива, постојећег стања инфраструктурне мреже 
и евентуално гранских планова и пројеката. 

Добијени услови надлежних институција су 

садржајни и употребљиви за планска и техничка 
решења у поступку израде Плана.

Плански део Плана

2.6. Правила уређења 

2.6.1. Подела простора на посебне целине и 
зоне 

У обухвату Плана издвајају се две целине: 

- А) грађевинско земљиште јавне намене са две 
подцелине (постојеће и новопланирана улица и 
земљиште за зеленило између железничке пруге и 
планиране улице), 
- Б) грађевинско земљиште остале намене – 
становање. 
У обухвату плана дефинисано је земљиште јавне 

намене и земљиште остале намена. 
Земљиште јавне намене – целина А, чине: 
- део Улице Свете Младеновића (део к.п.бр. 4136); 

- део Улице Петра Драпшина (к.п.бр. 4137); 
- некатегорисани пут – колски прилаз (к.п.бр. 3841); 
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- Улица Нова (делови к.п.бр. 3816, 3817, 3819/1, 
3819/2, 3820, 3821, 3822, 3840, 3824, 3842, 3843, 
3844 и 3845); 
- зеленило између пруге и новопланиране улице 
(делови к.п.бр. 3816, 3817, 3819/1, 3819/2, 3821, 
3822, 3840, 3824, 3842, 3843, 3844 и 3845). 
Земљиште остале намене – целина Б, чине: 
- грађевинско земљиште (к.п.бр. 3772 и делови 
к.п.бр. 3816, 3817, 3819/1, 3819/2, 3820, 3821, 3822, 
3840, 3824, 3842, 3843, 3844 и 3845). 

2.6.2. Намена површина 

Промене у простору које се дефинишу Планом 
односе се на дефинисање нове улице у насељу 
Крњево и зоне зеленила између железничке пруге 
и новопланиране улице, науштрб грађевинског и 
пољопривредног земљишта у обухвату Плана, као 
и проширивање грађевинског земљишта науштрб 
пољопривредног земљишта. 

У следећој табели приказан је биланс намене 
површина према планском решењу:

Табела 2. Биланс намене површина по ППО Велика 
Плана и ПДР „Улица Нова“ у Крњеву

Категорија 
земљишта 

По-
стојеће 
стање 
(m2) 

По-
стојеће 
стање 
(%) 

Пла-
нирано 
стање 
(m2) 

Пла-
нирано 
стање 
(%) 

Биланс 
(m2) 

Грађевинско 
земљиште 
јавне 
намене 

1699 3,67 9149 19,75 + 7450 

1 улична 
мрежа 

1699 3,67 5578 12,04 +3879 

2 зеленило - - 3571 7,71 +3571 

Грађевинско 
земљиште 
остале 
намене 

11083 23,92 37185 80,25 + 26102 

2 становање 10317 22,27 37185 80,25 +26102 

3 неформални 
некатег. пут 

766 1,65 - 0,00 - 766 

Пољо-
привредно 
земљиште 

33552 72,41 - 0,00 -33552 

4 њиве - - - 0,00 -33552 

УКУПНО 46334 100,00 46334 100,00 0 

Просторним планом општине Велика Плана могуће 
је проширивање грађевинских подручја насеља до 5% 
од укупне површине грађевинског подручја. Пошто 
је Просторним планом дефинисано грађевинско 
подруче насеља Крњево у величини од 747 ha, 
проширење грађевинског подручја дефинисано 
овим Планом од 2,61 ha, у границама је дозвољеног 
проширења (37,35 ha). 

2.6.3. Регулациони и нивелациони елементи 
за обележавање јавних површина 

Новопланиране јавне површине лоциране су у 
источном делу обухвата Плана, у појасу ширине 
приближно 12 – 14 m уз појас железничке пруге. 
Јавну површину сачињава коридор новопланиране 

улице у простор између ње у пруге који је предвиђен 
за озелењавање. 

Улица 
У обухвату Плана планирано је формирање улице 

(радни назив „Нова“), са следећим регулационим 
елементима које је дефинишу у простору: 

Пружа се од Ул. Петра Драпшина на север до Ул. 
Свете Младеновића. 

Регулациона ширина – 8 m, дужина 557 m, коловоз 
5,00 m, тротоари 1 х 1,00 m + 1 х 2,00 m. Тротоар 
ширине 2,00 m се пружа уз западну регулациону 
линију, а тротоар ширине 1,00 m уз источну ивицу 

коловоза планиране улице и непосредно се ослања на 
зелену површину у заштитном појасу пруге. 

Регулациони елементи за обележавање планиране 
улице на терену и геодетској подлози дати су у 
Табели 3. 

Табела 3: Регулациони елементи за обележавање 
улице

Улица Тачке Y X 

1 Нова 1 506 374, 52 919 881, 66 

2 506 371, 70 919 853, 10 

3 506 366, 04 919 796, 16 

4 506 356, 44 919 707, 12 

5 506 351, 51 919 673, 38 

6 506 346, 61 919 645, 27 

7 506 336, 85 919 600, 46 

8 506 324, 38 919 554, 17 

9 506 319, 34 919 536, 29 

10 506 311, 28 919 514, 54 

11 506 309, 87 919 510, 74 

12 506 306, 09 919 500, 54 

13 506 288, 41 919 451, 48 

14 506 247, 08 919 352, 14 

15 506 242, 46 919 345, 69 

16 506 238, 15 919 343, 72 

Положај коловоза, тротоара и орјентациони положај 
јарка за пријем атмосферских вода и друге комуналне 

инфраструктуре дефинисан је у односу на осовину 
саобраћајнице. Осовина Улице Нова приказана је у 
следећој табели: 
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Табела 4: Осовина саобраћајнице

Улица Теме Y X 

1 Нова 1 506 378, 21 919 883, 43 

2 506 375, 19 919 852, 76 

3 506 369, 52 919 795, 80 

4 506 359, 91 919 706, 68 

5 506 354, 97 919 672, 83 

6 506 350, 04 919 644, 60 

7 506 340, 25 919 599, 63 

8 506 327, 75 919 553, 24 

9 506 322, 67 919 535, 20 

10 506 309, 38 919 499, 34 

11 506 291, 67 919 450, 21 

12 506 247, 90 919 344, 97 

Нивелациони елементи за обележавање коловоза 

дати су у Графичком делу – Прилог 03 Регулационо-

нивелациони план. Прецизни нивелациони елементи 
саобраћајнице утврдиће се пројектом. Начелно, 

нагиби прате нивелацију терена. Попречним 

нагибом коловоза (max до 2%) , атмосферске воде се 
усмеравају ка западу (тј. од пруге) ка јарку за прихват 

атмосферских вода, што је један од услова везан за 
заштиту пруге. Уздужни нагиб коловоза је генерално 

са падом ка северу, са неравномерним вредностима 

(max до 1%), и прати постојећу хипсометрију. 

Зеленило 

Зеленило обухвата појас земљишта између 

новопланиране улице и пружног појаса. У овом 
појасу забрањена је градња, а простор је резервисан 
као заштитни појас пруге и за евентуално ширење 
пружног земљишта. 

Појас заштитног зеленила се не формира као 
посебна парцела, већ је у саставу парцеле на којој 

се налази саобраћајница, обзиром на карактер 
планираног земљишта – јавна намена. 

У овом појасу могуће је искључиво формирати 
травњак, а није могуће постављати мрежу и објекте 
комуналне инфраструктуре. 

Елементи за обележавање регулационих елемената 
планираних зелених површина на терену дати су у 

Табелама 3 и 4. 
Нивелациони елементи задржавају постојећу 

нивелацију терена. 

2.6.4. Попис парцела за јавне површине 

У састав планираних јавних површина (Улица Нова 
и зелена површина уз пругу) планирани су делови 
катастарских парцела број: 3816, 3817, 3819/1, 3819/2, 
3820, 3821, 3822, 3840, 3824, 3842, 3843, 3844 и 3845 

све КО Крњево. 

Катастарске парцеле бр. 3841 (некатегорисани 

пољски пут – колски прилаз), 4136 (део Улице Свете 
Младеновића) и 4137 (део Улице Петра Драпшина) 
већ представљају јавну површину. 

2.6.5. Услови за уређење и изградњу површина 
и објеката јавне намене 

Површине и објекти јавне намене дефинисане 
овим Планом, груписане су у целини А) - земљиште 
јавне намене намене, са две подцелине (постојеће и 
новопланирана улица и земљиште за зеленило између 
железничке пруге и планиране улице). 

Улице 
Регулациона линија Улице Нова утврђена је у 

односу на осовинску линију и координатама. 
Ширина појаса регулације утврђена је у зависности 

од функције и ранга саобраћајнице и износи у ужем 
смислу 7,00 m, а функционално (заједно са појасом 
заштитног зеленила уз пругу) износи 10,50 – 14,00 
m. На тај начин усаглашена је прописана најмања 
дозвољена ширина појаса регулације дефинисана 
Просторним планом општине Велика Плана са овим 
планским решењем. 

Нивелација улице одређује се прорачуном падова 
и попречних и подужних профила појаса регулације. 
Коте нивелете у карактеристичних тачака у плану 
нивелације представљају основ за утврђивање 
нивелата улаза у објекте или уређење осталог 
простора ван појаса регулације. 

Изградњи улице приступа се као реализацији 
овог Плана након његовог усвајања, уз поштовање 
законске процедуре и хронологије прописаних 
поступака, што подразумева: 

- израду пројекта парцелације; 
- извођење геодетских радова; 
- прибављање потребног земљишта; 
- израда пројектне документације; 
- прибављање грађевинске дозволе; 
- избор извођача радова; 
- извођење радова. 
Сви наведени процеси (осим израде пројекта 

парцелације) могу да се раде фазно – по деоницама. 

Зеленило 
Положај (регулационо решење) зеленила између 

коловоза планиране улице и пружног појаса 
дефинисан је координатама и постојећим парцелама. 

Нивелационо решење ускладити са конфигурацијом 
терена. 

Партерно решење ускладити са наменом зелене 
површине. Уз коловоз улице формира се појас за 
кретање пешака – тротоар. 

Избор врста за озелењавање ускладити са наменом 
и функцијом зелене површине. Није дозвољена садња 
дрвенастих и жбунастих форми, како би се обезбедило 
боље сагледавање у зони пружног прелаза. 
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Формирање зеленила реализује се на основу 
одговарајуће пројектне документације. 

2.6.6. Услови за уређење и изградњу површина 
осталих намена 

Површине и објекти остале намене дефинисане 
овим Планом, груписане су само у целини Б) – 
земљиште остале намене – становање.. 

Ова целина обухвата земљиште које је и до 
сада имало статус грађевинског земљишта, као и 
земљиште које на основу овог Плана добија статус 
грађевинског земљишта.

Целина Б) овим Планом има намену „становање“, 
аналогно истоименој намени из Просторног плана 
општине Велика Плана. 

Основни принципи 
- на грађевинском земљишту је могућа изградња у 
складу са одредбама овог Планa; 
- изградња стамбених, пословних, стамбено- 
пословних, пољопривредних, економских, 
спортских, помоћних и других објеката и објеката 
и мреже инфраструктуре може се вршити на 
грађевинским парцелама; 
- грађевинска парцела је најмањи део простора 
обухваћеног Планом који задовољава услове за 
изградњу прописане Планом и која има излаз на 
јавну површину (пут, улицу). 

Правила уређења 
Изградња објеката 
- изградња стамбених, пословних, стамбено-
пословних, економских, пољопривредних и 
помоћних објеката може се реализовати директно 
на основу одредби овог Плана, издавањем 
локацијских услова, и то уколико ти објекти не 
захтевају посебне инфраструктурне услове; 
- изузетно, изградња стамбених објеката са више 
од три стана, пословних и стамбено – пословних 
објеката бруто развијене површине преко 400 m2, 
бензинских станица, фарми за узгој стоке и живине 
развијене бруто површине преко 600 m2 и било 
којих објеката бруто развијене површине преко 
1000 m2 или висине преко 20 m, реализује се на 
парцелама које имају основне инфраструктурне 
претпоставке (приступ на јавни или некатегорисани 
пут, минимални ниво комуналне опремљености – 
електричну енергију, интерни систем водовода и 
канализације), и то на основу претходно урађеног 
урбанистичког пројекта, у складу са правилима 
грађења утврђеним у овом Плану; 
- изградња објеката инфраструктуре на 
грађевинском земљишту у зонама становања могуће 
је реализовати директно на основу одредби овог 
Плана, под условом да се трасе инфраструктуре 
воде парцелама некатегорисаних пољопривредних 
или јавних путева и улица, односно уз регулисане 
имовинско правне односе, у складу са Законом, на 

земљишту изван ових парцела (на бази закупа, права 
службености пролаза, непотпуне експропријације 
и сл.). 
- изградња јавних објеката и јавних површина 
и спортских објеката, могуће је реализовати на 
парцелама које имају приступ на јавни пут, а ти 
објекти могу имати интерне системе водовода, 
канализације и електроснабдевања уколико њихова 
функција то захтева, и то издавањем локацијске 
дозволе за објекте до 300 m2 (за отворене спортске 
терене до 1000 m2), односно на основу претходно 
урађеног урбанистичког пројекта за веће објекте, 
у складу са правилима грађења утврђеним у овом 
Плану. 

Парцелација 
На грађевинском земљишту унутар грађевинских 

подручја је могућа парцелација и препарцелација уз 
претходно потврђен пројекат парцелације, односно 
препарцелације или издате услове парцелације који 
се раде на основу овог Плана или урбанистичких 
планова.

Парцелација и препарцелација на грађевинском 
земљишту може се вршити искључиво тако да 
све новодобијене парцеле имају карактеристике 
грађевинске парцеле дате у овом поглављу, а у 
циљу изградње објекта у складу са овим Планом, 
по критеријумима дефинисаним овим Планом за 
сваку зону понаособ. Изузетно, код давања услова 
парцелације или израде пројекта парцелације може се 
одступити код једног од два параметра за парцелацију 
и формирање грађевинске парцеле, али не више од 
20 % од утврђене вредности параметра (површине 
парцеле или лица према улици) и то код највише две 
новодобијене парцеле. 

Парцелација у обухвату зона становања - параметри 
- минимална величина новодобијених парцела – 

400 m2; 
- минимално лице према улици – 12 m. 
Парцелација земљишта за потребе просецања 

интерних приватних прилазних путева (не ужих од 
2,50 m, за max две парцеле у дубини, односно не ужих 
од 3,5 m, за max шест парцела у дубини), за потребе 
развргавања сувласничких односа или активирања 
дубине парцеле са малим лицем према улици, може 
се вршити на основу посебног пројекта парцелације. 
Овако формиране парцеле мора да задовоље оба 
прописана параметра, осим последње парцеле која 
мора да задовољи само параметар величине. 

Парцелација за потребе јавних површина врши се 
на основу урбанистичког плана, изузетно на основу 
пројекта парцелације уколико су решени имовинско 
правни односи. 

2.6.7. Мере заштите природних добара и 
непокретних културних добара 

У обухвату Плана нема евидентираних природних 
добара нити непокретних културних добара. Уколико 
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се приликом извођења радова на уређењу простора 
или изградњи објеката наиђе на трагове археолошких 
налаза, радове треба обуставити и о томе обавестити 
надлежни Регионални завод за заштиту споменика 
културе у Смедереву. 

2.6.8. Мере заштите животне средине 

Опште планске мере уграђене у овај План, којима 
су испоштовани услови заштите животне средине, 
односе се на: 

- усмеравање (ограничавање) делатности које се 
могу развијати, 
- дефинисане урбанистичке параметре изградње по 
појединим грађевинским парцелама, 
- планирање инфраструктуре (начин 
водоснабдевања, евакуисање отпадних вода, 
гасификација и др.), 
- планирање зеленила (зеленило у комплексу, 
зеленило у зонама и целинама). 
Пошто се Планом не прописују посебне намене на 

осталом грађевинском земљишту, поред ових општих 
мера, а у зависности од опредељене намене објекта 
надлежни орган утврђује потребу израде процене 
утицаја на животну средину. 

2.6.9. Остале мере значајне за спровођење 
плана 

Заштита од пожара 
Планским решењима испоштовани су општи 

услови заштите од пожара: 
- планираном саобраћајном мрежом је могуће 
несметано кретање противпожарних возила и 
доступност свим деловима комплекса,
- ширина планиране саобраћајница омогућава 
несметан проток саобраћаја, 
- планирањем протиовпожарних запрека–
прописивањем удаљености објеката, 
дефининисањем грађевинске линије, положајем 
зеленила према прузи и др. 
Посебне мере противпожарне заштите на 

појединачним грађевинским парцелама, биће 
дефинисане пројектима противпожарне заштите у 
случајевима градње објеката за које је то налаже 
Закон. 

Мере енергетске ефикасности 
Енергетска ефикасност објеката постиже се: 
- формирање енергетси ефикасног омотача зграде 
(топлотна изолација зидова, кровова и подова), 
уградња топлотно непропусних прозора, и друге 
мере; 
- изградња објеката са рационалним односом 
запремине и површине омотача зграде; 
- реализација пасивних мера (орјентација зграде, 
осунчаност и вентилација); 
- коришћење енергетски рационалних и ефикасних 
система за грејање и климатизацију: 

- енергетски ефикасно унутрашње и спољно 
осветљење. 
Приликом изградње, доградње или реконструкције 

стамбених и пословних објеката, обавезна је израда 
елабората енергетске ефикасности. 

Услови приступачности 
Стандарди приступачности су техничке мере и 

стандарди који омогућавају несметан приступ и 
кретање јавним објектима особама са инвалидитетом, 
деци и старим особама. Пројектовање јавних објеката 
(улице) ускладити са према Правилнику о техничким 
стандардима приступачности. 

Посебне техничке мере које се односе на јавне 
саобраћајне и пешачке површине, пешачке прелазе, 
прилазе на грађевинске парцеле применити приликом 
пројектовања и изградње планиране улкице у 
обухвату Плана. 

Заштита од непогода и уништавања 
Мере заштите од елементарних непогода, које 

настају као последица климатских, хидролошких, 
сеизмичких и других утицаја, непрекидно се спроводе 
утврђеном просторном организацијом у обухвату 
Плана, положајем јавних и инфраструктурних 
објеката и објеката становања, прописаним 
урбанистичким параметрима и планираном мрежом 
саобраћаница и инфраструктуре. 

Правилима грађења у овом Плану утврђују се 
урбанистички параметри и правила за изградњу 
објеката којима су обухваћени и услови заштите од 
непогода и уништавања на појединачним комплексима 
(дозвољене спратности, статички прорачун, положај 
објеката, громобранска мрежа и сл.). 

Заштита од поплава. Подручје у обухвату Плана није 
угрожено од површинских вода – поплаве. Приликом 
пројектовања и градње свих хидротехничких објеката 
(путни јарак, пропусти испод прилаза грађевинских 
парцела и сл.) потребно је поштовање свих прописа 
уз уважавање хидрометеоролошких података. 

У случају великог интензитета падавина, за прихват 
атмосферских вода планира се јарак у уличном 
појасу и зелени појас на јавним површинама и на 
грађевинским парцелама. 

Заштита од земљотреса. Према сеизмолошкој 
карти за повратни период од 500 година, подручје у 
обухвату Плана, се налази у зони сезмичности 8О 
MCS скале. Овим Планом прописује се да се прорачу 
конструкције приликом градње свих објеката на 
целој територији општине ради на основу степена 
сеизмичности 8О MCS скале. 

Минимални степен комуналне опремљености 
Степен комуналне опремљености грађевинског 

земљишта који је потребан за издавање локацијских 
услова и грађевинске дозволе: 

- формирана парцела за потребе јавне површине – 
улице и утврђено право коришћења парцеле; 
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- решен начин прикључка на електродистрибутивну 

мрежу (овим Планом или посебним условима); 
- решен начин прикључка на водоводну мрежу или 
интерно водоснабдевање; 

- решен начин прикључка на канализациону мрежу 

или непропусна септичка јама. 

2.7. Правила грађења 

2.7.1. Земљиште јавне намене 

Улице 

Регулациона линија Улице Нова утврђена је у 

односу на осовинску линију и Координатама (Табеле 
3. и 4.). 

У појасу регулације планиране улице, осим 

коловоза и тротоара, смешта се и јарак за пријем 

атмосферских вода и инфраструктурна мрежа 
(надземни нисконапонски електровод, подземне 

линије гасовода и водовода). 

Све улице изводе се са асфалтним застором 
коловоза, са коловозном конструкцијом предвиђеном 

за средње тешки саобраћај. Коловоз се може изводити 

без ивичњака. 
Грађевинска линија се одређује на 5,00 m од 

регулационе линије планиране улице, а ова вредност 

представља минимално удаљење објекта од 
регулационе линије. 

Зеленило 
Положај (регулационо решење) зеленила између 

коловоза планиране улице и пружног појаса 

дефинисан је координатама и постојећим парцелама. 

Формирање зеленила реализује се на основу 
одговарајуће пројектне документације, која може 

бити и саставни део пројектне документације 
планиране улице. 

До формирања организоване јавне површине, 

обавезно је кошење траве. 

2.7.2. Земљиште остале намене 

Врста и намена објеката који се могу градити: 

1. Стамбени и стамбено-пословни објекти; 

2. Пословни објекти – производња, трговина, 

занатство, угоститељство и друге делатности; 
3. Економски објекти – летње кухиње, хладњаче, 

млекари, оставе хране за сопствену употребу, 
пушнице, сушионице, кошеви, амбари, силоси, 
настрешнице за пољопривредне машине и возила, 

магацини хране за стоку, живинарници, свињци, 

штале за говеда, овце и козе, испусти за стоку, 
ђубришне јаме – ђубришта, пољски клозети и др. 

за потребе индивидуалног домаћинства, а у оквиру 

економског дворишта које се организује у дубини 

грађевинске парцеле; 

4. Пољопривредни објекти – стакленици, објекти за 
узгој стоке и живине, складишта за пољопривредне 
производе и сл. 

На парцелама се могу градити помоћни објекти 
различите намене и гараже за путничка возила који 
могу бити приземни, са подрумом, максималног 
бруто габарита основе до 50 m2, и распона до 5,00 m. 

Зона у којима се могу градити поједине врсте 
објеката дефинисана је Правилима уређења. 

Општа правила за изградњу 
Урбанистичка регулација 
1. На грађевинској парцели могуће је градити више 

објеката стамбене, пословне, пољопривредне или 
друге намене, у складу са параметрима из овог Плана. 

2. Грађевинска линија објеката на парцелама које 
излазе на улице се утврђује на min 5,0 m удаљености 
од регулационе линије према све три улице у обухвту 
Плана. 

3. Положај објеката према коридору железничке 
пруге утврђује се у складу са посебним Законима и 
дефинисаним правилима за изградњу на земљишту 
у оквиру заштићених инфраструктурних коридора, и 
правилима из ППО Велика Плана и износи min 25,00 
m од осе најближег колосека. 

4. Удаљеност објекта од суседне парцеле у зони 
становања 1,00 m, а у случају да се према суседу 
остављају прозори са нормалним парапетом – најмање 
2,50 m. Према ближој међи суседа могу се остављати 
само прозори са високим парапетом. Изузетно, ове 
удаљености могу бити и мање уколико инвеститор 
приложи валидну сагласност суседа. Стопе темеља 
не могу прелазити границу суседне парцеле. 

5. Грађевински елементи на нивоу подрумске етаже 
могу прећи грађевинску (регулациону) линију, и то: 

- стопе темеља до 0,50 m (0,30 m); 
- шахтови подрумских просторија до нивоа коте 
тротоара до 1,00 m (1,00 m); 
6. Грађевински елементи на нивоу приземне етаже 

могу прећи грађевинску (регулациону) линију, и то: 
- улазно степениште (степеник) до 1,20 m (0,30 m) 
за савлађивање висине од највише 90 cm (20 cm); 
- конзолне настрешнице и рекламе до 3,00 m (1,20 m 
за растојање између регулационе линије и коловоза 
од најмање 3,00 m) на висини изнад 3,00 m; 
- настрешнице са браварском конструкцијом до 
5,00 m на висини изнад 3,00 m – а на тротоарима, 
трговима и другим јавним површинама према 
посебним условима локације на основу акта 
надлежне службе; 
7. Грађевински елементи на нивоу спратних етажа 

могу прећи грађевинску (регулациону) линију, и то: 
- балкони, еркери, конзолне настрешнице, доксати 
до 1,20 m (0,90 m за растојање између регулационе 
линије и коловоза од најмање 3,00 m) на висини 
изнад 3,00 m, али да укупна површина грађевинских 
елемената не може прећи 50% уличбне фасаде, 
односно 30% осталих фасада; 
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- конзолне рекламе до 3,00 m (1,20 m за растојање 

између регулационе линије и коловоза од најмање 
3,00 m) на висини изнад 3,00 m; 

Ограђивање 
1. Грађевинске парцеле могу се ограђивати зиданом 

оградом до висине 0,90 m (рачунајући од коте тротоара 
или терена на улици) или транспаретном оградом 
до висине 1,40 m, према улици до 1,80 m. Зидане и 
друге врсте ограда постављају се на регулациону 
линију, тако да ограда, стубови ограде и капије буду 

на грађевинској парцели која се ограђује. 
2. Суседне грађевинске парцеле могу се ограђивати 

живом оградом која се сади границом грађевинске 

парцеле (уз обострану сагласност суседа) или 
транспарентном оградом висине до 1,40 m, која се 
поставља према катастарком плану и операту, тако да 
стубови ограде буду на земљишту власника ограде. 
Зидана, непрозирна ограда између грађевинских 

парцела може се, уз сагласност суседа, подићи до 
висине 1,80 m, тако да сви елементи ограде буду на 

земљишту власника ограде. 
3. Капије на уличној огради не могу се отварати ка 

јавној површини. 

4. Грађевинске парцеле на којима се налазе објекти 
који представљају непосредну опасност по живот 

људи, као и грађевинске парцеле специјалне намене, 
ограђују се на начин који одреди надлежни орган. 

Правила за изградњу стамбених и стамбено-
пословних објеката 

- Спратност објеката – максимално П+2 (изузетно 

П+3 за вишепородичне стамбене објекте), уз 
могућност формирања подрумске или сутеренске 

етаже. 
- Бруто-површина пословног простора у стамбено-
пословном објекту не може прећи 1/3 (изузетно 1/2 

уколико то функционални захтеви налажу) укупне 
бруто-површине објекта. 
- Максимални индекс заузетости парцеле C је 70 
% (у зонама становања), а максимални индекс 
изграђености парцеле K је 0,8. 

- У оквиру парцеле је потребно обезбедити 
потребан број паркинг-места према планираној 
намени (према критеријуму 1 стан или 1 локал – 
једно гаражно или паркинг место). 

Правила за изградњу пословних објеката 
- Спратност објеката – максимално П+1 (за 
производне делатности које не захтевају корисну 

висину етаже већу од 4,0 m), односно П + 2 
за објекте осталих делатности, уз могућност 
формирања подрумске или сутеренске етаже. Ово 
правило за изградњу везано за спратност, не односи 
се на специфичне пословне објекте који захтевају 

вертикални транспорт и опрему која се поставља 
вертикално и који немају класичну спратну поделу, 

- максимални индекс заузетости парцеле C је 50 %, 

а максимални индекс изграђености парцеле K је 

0,8. 
- У оквиру парцеле је потребно обезбедити 

потребан број паркинг-места за путничка и теретна 
возила према планираној намени (минимални 

критеријуми 1 паркинг место за путничка возила на 
сваких 60 m2 објеката (минимум 2 паркинг места) 
или 1 паркинг место за теретна возила на сваких 

200 m2 објеката (минимум 1 паркинг место). 
Правила за изградњу економских објеката 
- Спратност објеката – максимално П+Пк , уз 

могућност формирања подрумске или сутеренске 
етаже. 

- Објекти могу бити комбиновани – са више намена. 
- Максимални индекс заузетости парцеле C је 70 
% (у зонама становања), а максимални индекс 

изграђености парцеле K је 0,8 (у зонама становања). 
- Међусобно растојање сточне стаје и стамбеног 

објекта или бунара на истој или суседним парцелама 

је минимално 15 m. 

- Међусобно растојање ђубришта и пољског 

клозета од стамбеног објекта или бунара на истој 

или суседним парцелама је минимално 20 m, и то 
само на нижој коти. 

- Грађевинска линија економских објеката (осим 

летњих кухиња, гаража за путничка возила 

и кошева) утврђује се на минимум 10 m од 

регулационе линије улице. 

Правила за изградњу пољопривредних објеката 

- Спратност објеката – максимално П+Пк, уз 

могућност формирања подрумске или сутеренске 

етаже. 
- максимални индекс заузетости парцеле C је 50 %, 
а максимални индекс изграђености парцеле K је 

0,8. 

- У оквиру парцеле је потребно обезбедити 
потребан број паркинг-места за путничка и теретна 
возила према планираној намени (минимални 

критеријуми 1 паркинг место за путничка возила на 
сваких 80 m2 објеката (минимум 2 паркинг места) 

или 1 паркинг место за теретна возила на сваких 
200 m2 објеката (минимум 1 паркинг место). 
- Међусобно растојање објекта за узгој стоке, 

живине и других животиња и стамбеног објекта 
или бунара на истој или суседним парцелама је 

минимално 30 m. 

Правила за доградњу и реконструкцију постојећих 

објеката 
- Постојећи објекти у обухвату Плана могу се 

дограђивати, реконструисати и санирати у складу 
са параметрима и правилима грађења за нове 
објекте и уз поштовање прописаних регулационих 

елемената. 



1895. страна МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ бр. 13, 17. 07. 2017. године

- Доградња и реконструкција објеката могућа је 
само на објектима са грађевинском дозволом или 
озакоњеним објектима. 

Правила за прикључење на комуналну 
инфраструктуру 

Водовод 
Прикључак на грађевинске парцеле врши се 

преко водомерне шахте која се лоцира на парцели 
инвеститора на 2 m од регулационе линије. До 
изградње јавне водоводне мреже, водоснабдевање се 
врши са копаних или бушених бунара, са нивоа прве 
издани. 

Фекална канализација 
Одвођење санитарних отпадних вода врши се у 

непропусну септичку јаму која се лоцира на парцели 
инвеститора. 

У фекалну канализацију није допуштено упуштање 
атмосферских вода. 

Електро-енергетска мрежа 
Прикључци објеката на електроенергетску мрежу 

изводе се ваздушним путем, а појединачна бројила 
се постављају према посебним условима надлежне 
електродистрибуције, било на електростубовима, 
било на објектима потрошача. 

Атмосферске воде 
Атмосферске воде са објеката на парцели, системом 

олука и снегобрана, усмеравају се на зелене површине 
на припадајућој парцели.

2.8. Спровођење Плана 

План се заснива на следећим поставкама: 
- регулациони и нивелациони елементи 
саобраћајница у обухвату Плана омогућавају 
рационално коришћење планираних саобраћајница 
и грађевинског земљишта; 
- не смањују се површине јавне намене; 
- неће се деградирати пољопривредно земљиште 
које је у функцији пољопривредне производње; 
- коридором планиране саобраћајница може се 
поставити инфраструктура потребна за функцију 
становања (електроенергетска, водоводна и 
гасоводна мрежа); 
- посебни услови надлежних институција (пре 
свега везани за коридор пруге) унети су у планска 
решења; 
- не мења се локација постојећих улица; 
- придржавање планских решења из плана вишег 
реда; 
- не угрожава се ободно пољопривредно земљиште. 
План ће се спроводити на основу планских решења 

следећим инструментима: 
- спровођењем парцелације на основу услова 
парцелације, односно пројекта парцелације; 

- вођењем имовинско-правног поступка у циљу 
регулисања власништва на парцелама које 
мењају категорију (пољопривредно земљиште – 
грађевинско земљиште јавне намене); 
- издавањем локацијских услова; 
- израдом урбанистичких пројеката за изградњу 
објеката у складу са овим Планом и Просторним 
планом општине Велика Плана; 
- израдом процене утицаја на животну средину за 
објекте уколико се они налазе на Листи 1 – Пројекти 
за које је обавезна процена утицаја на животну 
средину или Листи 2 – Пројекти за које се може 
захтевати процена утицаја на животну средину, у 
складу са Уредбом о утврђивању листе пројеката за 
које је обавезна процена утицаја и листе пројеката 
за које се може захтевати обавезна процена утицаја 
на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 
84/05), на основу захтева за одлучивање о потреби 
процене утицаја на животну средину коју подноси 
носилац пројекта. 

2.9. Прелазне и завршне одредбе 

План детаљне регулације „Улица Нова“ у Крњеву 
ступа на снагу осмог (8) дана од дана објављивања у 
Међуопштинском службеном листу општина Велика 
Плана и Смедеревска Паланка.

3. ГРАФИЧКИ ДЕО 

01 Обухват Плана и намена земљишта – 
постојеће стање 

02 Детаљна намена површина са поделом 
на карактеристичне зоне 

03 Регулационо-нивелациони план 

04 План објеката и мреже инфраструктуре
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214.
На основу члана 32. став 1. тачка 5. и члана 33. став 

7. Закона о локалној самоуправи (‘’Службени гласник 
РС’’, број 129/2007), чланa 27.... Закона о планирању 
и изградњи (“Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009 - 
испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 
- одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука 
УС, 132/2014) и 145/2014 и члана 24. став 1. тачка 
5. Статута општине Велика Плана (“Међуопштински 
службени лист општина Велика Плана и Смедеревска 
Палнка’’ бр. 39/2008),

Скупштина општине Велика Плана на 14. седници 
одржаној 14.07. 2017. године донела је

ОДЛУКУ 
О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ „МАРЈАНОВИЋИ’’ 
У ВЕЛИКОЈ ПЛАНИ ОПШТИНА 

ВЕЛИКА ПЛАНА

Члан 1.

Овом Одлуком доноси се План детаљне регулације 
‘’Марјановићи’’ у Великој Плани, општина Велика 
Плана.

Члан 2.

Саставни део ове Одлуке је текстуални и графички 
део Плана детаљне регулације ‘’Марјановићи’’ у 
Великој Плани, општина Велика Плана.

За План детаљне регулације ‘’Марјановићи’’ у 

Великој Плани, општина Велика Плана, није рађен 
Извештај о стратешкој процени утицаја на животну 
средину на основу Решења бр. 353-64/2016-III-06 од 
03.08.2016. године донетог од надлежног органа – 
Општнске управе општине Велика Плана, Одељења 
за урбанисзам и грађевину, имовинско-правне и 
комунално-стамбене послове.

Члан 3.

План детаљне регулације ‘’Марјановићи’’, 
општина Велика Плана’ евидентираће се у 
Централном регистру планских докумената, који 
води министарство надлежно за послове просторног 

планирања и урбанизма.

Члан 4.

Ову Одлуку, текстуални и графички део Плана 
детаљне регулације ‘’Марјановићи’’ у Великој 
Плани, општина Велика Плана’’, објавити у 
‘’Међуопштинском службеном листу општина 
Велика Плана и Смедеревска Паланка’’.

План детаљне регулације ‘’Марјановићи’’ у Великој 
Плани, општина Велика Плана,у целости објављује 

се и у електронском облику и доступан је јавности 

путем интернета.

Члан 5.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ‘’Међуопштинском службеном листу 
општина Велика Плана и Смедеревска Паланка’’.

Број: 011-71/2017- I
У Великој Плани, 14. јула 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК

Ненад Перић
 

 2. ТЕКСТУАЛНИ ДЕО
ОПШТИ ДЕО ПЛАНА

2.1. Правни и плански основ 

План детаљне регулације „Марјановићи“ у 
Великој Плани (у даљем тексту „План“) односи се 
на део грађевинског подручја насеља Велика Плана 
у КО Велика Плана дефинисаног Планом генералне 
регулације Велика Плана („Међуопштински 
службени лист“, бр. 1/14 и 30/16). Повод за израду 
Плана дефинисан је Одлуком о изради Плана детаљне 
регулације „Марјановићи“ у Великој Плани, број: 
011-116/2016-I од 17.12.2016. године. 

Циљ израде Плана је стварање планског основа за 
просторно уређење посматране целине, дефинисање 
степена њеног комуналног уређења и дефинисање 
потребних јавних површина. дефинисање површина 
јавне намене; 

- стварање законског, планског основа за просторно 
уређење и коришћење простора у обухвату Плана 
детаљне регулације; 
- дефинисање потребних јавних површина у 
обухвату плана; 

- дефинисање траса, коридора и капацитета за 
саобраћајну, енергетску, техничку, комуналну и 
другу инфраструктуру; 
- утврђивање намене простора у границама 
планског подручја; 
- утврђивање правила за изградњу, коришћење, 
уређење и заштиту простора у обухвату Плана 
детаљне регулације; 
- повећање вредности грађевинског земљишта. 

Правни основ 
- Закон о планирању и изградњи („Службени гласник 
РС“, бр. 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-Одлука 
УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-Одлука УС, 
50/2013-Одлука УС, 98/2013-Одлука УС, 132/2014 
и 145/2014); 
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- Правилник о садржини, начину и поступку 
израде докумената просторног и урбанистичког 
планирања („Службени гласник Републике Србије“ 
бр. 64/15). 

Плански основ 
- План генералне регулације Велика Плана 
(„Међуопштински службени лист“, бр. 1/2014 и 
30/2016). 

2.2. Обухват Плана 

Обухват Плана детаљне регулације дефинисан 
је северном границом к.п.бр.5752 и 5753, источном 
границом к.п.бр. 6753, 5754 и 5755, јужном границом 
к.п.бр. 5754 и 5752 и западном границом к.п.бр. 5754 
и 5752, све у КО Велика Плана 1. 

Обухват плана чине следеће катастарске парцеле у 
КО Велика Плана 1: 

Грађевинско земљиште – катастарске парцеле бр. 
5752, 5753, 5754 и 5755. 

Све парцеле су у власништву иницијатора за 
израду Плана, Марјановић Томислава и Марјановић 
Миодрага. 

Површина земљишта у обухвату Плана износи 
1.24.38 m2.

2.3. Извод из плана вишег реда 

Плански документ ширег подручја,од значаја за 
израду овог Плана је: 

- План генералне регулације Велика Плана 
(„Међуопштински службени лист општина 
Велика Плана и Смедеревска Паланка“, бр. 1/14 и 

30/16). 
Према плану намене површина посматрани 

простору обухвату Плана се налази унутар границе 
грађевинског подручја насеља Велика Плана. 

Зонирањем земљишта у Плану генералне регулације 
простор у обухвату Плана одређен је у оквиру 
грађевинског подручја Велика Плана I. Припада зони 
Градска стамбена зона – целина 5. Део је зоне у којој 
је основна намена породично становање, а пратећа 
или допунска намена могу бити: 

- објекти јавне намене; 
- објекти спорта и рекреације; 
- објекти јавног зеленила; 
- објекти колективног становања; 
- објекти производног занатства и неличних услуга; 
- објекти и простори трговине, канцеларијских 
делатности и личних услуга; 
- помоћни стамбени објекти, гараже, оставе, ограде 
и сл. 
Објекти јавне намене, објекти спорта и рекреације 

и објекти и простори трговине, канцеларијских 
делатности и личних услуга већи од 50 m2 БРГП 
могу се градити уз обавезну израду урбанистичког 
пројекта. 

Објекти колективног становања и објекти 
производног занатства и неличних услуга, независно 
од величине, могу се градити уз обавезну израду 
урбанистичког пројекта. 

Формирање грађевинских парцела у овој зони 
могуће је уз услов да новодобијене грађевинске 
парцеле имају приступ јавној површини (постојећој 
или планираној) и уз минималну површину од 250 
m2 и минимално лице према улици од 10 m. 

Правила уређења и правила грађења ближе 
дефинишу услове градње објеката различите намене 
(становање – породично и колективно, пословни 
објекти, јавни објекти). Правила уређења и грађења 
из Плана генералне регулације Велика Плана 
преузимају се и ближе разрађују правилима уређења 
и грађења Плана детаљне регулације „Марјановићи“ 
у Великој Плани. 

За градску стамбену зону – целина 5, у којој се 
налази посматрано земљиште, ПГР Велика Плана 
одређује: 

- Индекс изграђености   - 3,00 
- Индекс заузетости   - 60 %. 
Одредбама о спровођењу Плана генералне 

регулације дата је могућност да је на основу Одлуке 
Скупштине општине Велика Плана могућа израда 
Планова детаљне регулације за зоне и подручја где 
је потребно утврдити површину јавне намене, где је 
потребно укинути статус планиране јавне намене или 
где је потребно извршити корекције положаја или 
величине планиране површине јавне намене. Ови 
планови детаљне регулације могу се радити на основу 
саобраћајне и функционалне анализе простора за који 
се врше измене и њима се не могу мењати концепт 
и основна саобраћајна решења дефинисана планом 
генералне регулације. 

Правилима грађења за саобраћајну инфраструктуру 
дефинисано је да у деловима насеља где се уводи нова 
регулација минимална ширина уличног коридора је 
7,00 m.

Табела 1. – Темена улице планирана у ПГР

Теме Y X 

O155 7 505 743.12 4 908 897. 30 

O162 7 505 782.17 4 908 691. 50

Значајно за израду овог плана је планирана 
саобраћајница- улица која се пружа од Ул. Петра 
Лубарде према југу и пресеца обухват Плана у 
дужини од око 20 m. 

Ова улица дефинисана је координатама датим у 
табели 1. 

У обухвату Плана нема евидентираних нити 
заштићених објеката, споменика културе и природе и 
амбијенталних целина. 
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2.4. Опис постојећег стања 

Простор у обухвату Плана део је неизграђеног 
комплекса грађевинског земљишта на падинама брда 
Врбица, у непосредној близини Улице Петра Лубарде 
која има функцију сабирне улице увећ формираном 
стамбеном насељу. Ранијим урбанистичким 
плановима, подручје у којем се налази и обухват 
плана, било је планирано за објекте јавне намене 
(школа, вртић), па овај део грађевинског земљишта 
није до сада приведен стамбеној изградњи, за 
коју је постојао интерес. Тренутно, земљиште у 
обухвату Плана окружено је такође неизграђеним 
грађевинским земљиштем. Прилаз комплексу 
врши се преко суседне парцеле планиране Планом 
генералне регулације као део јавне површине - улице 
која је катастарски дефинисана. 

Коловоз улице Петра Лубарде је асфалтиран, са 
инсталацијама, водовода, канализације и електрике. 

Земљиште у обухвату Плана користи се као 
пољопривредно – њива и забран. 

Према Плану генералне регулације Велика Плана, 
у обухвату Плана, дефинисане су две категорије 
земљишта, како је дато у табели. 

Табела 2. Намене површина по ПГР и постојеће 
стање

Категорија 
земљишта 

По ПГР 
(m2) 

По ПГР 
(%) 

Постојеће 
стање 
(m2) 

Грађевинско 
земљиште 
јавне намене 

170 1,37 170 

1 улична мрежа 170 1,37 

њива 22

забран 148

Грађевинско 
земљиште 
остале намене 

12268 98,63 12268 

2 становање 12268 98,63 

њива 10456

забран 1812

УКУПНО 12438 100,00 12438 

Основни недостатак овог комплекса у односу 
на решења из ПГР Велика Плана је несразмерно 
мало присуство јавних површина – улице, чиме је 
онемогућено адекватно коришћење осталог простора, 
што је и основни разлог израде овог Плана. 

2.5. Подлоге за израду Плана 

Расположиве подлоге за израду Плана могу се 
сврстати у две групе: 

- катастарске и геодетске подлоге; 
- услови надлежних институција. 
а) катастарске и геодетске подлоге 

За израду Плана доступни су: 
- катастарски план Р=1:1000 за шире подручје 
обухвата Плана; 
- катастарско-топографски план Р=1:500 за подручје 
обухвата Плана. 
Катастарски план за шире подручје обухвата Плана 

Р=1:1000 је ажурна геодетска подлога доступна 
на Геопорталу РГЗ Србије са које се могу вршити 
одговарајућа мерења и сагледати окружење простора 
за који се план ради. 

Катастарско - топографски план Р=1:500 за 
подручје обухвата Плана урадила је Самостална 
геодетска Радња “Земљомер – Ћата“. Катастарско- 
топографски план садржи све неопходне геодетске 
податке на основу којих се могу поставити 
одговарајућа урбанистичка и техничка решења 
која се траже у складу са Одлуком о изради Плана 
детаљне регулације „Марјановићи“ у Великој Плани 
бр. 011-116/2016-I од 17.12.2016. године коју је 
донела Скупштина општине Велика Плана и овим 
Концептом. 

Катастарске и геодетске подлоге су погодне, 
садржајне и довољне за израду Плана. 

б) Услови надлежних институција 
Прикупљени услови дати су у Аналитичко - 

документационој основи планског документа која се 
формира у процесу израде Плана. 

У законом предвиђеном року од 30 дана, обрађивач 
је добио тражене услове од ЈKП „Милош Митровић“ 
Велика Плана и „ЕПС дистрибуције“ доо Београд 
Погон Велика Плана. Сви прибављени услови издати 
су на основу постојећих техничких норматива, 
постојећег стања инфраструктурне мреже и 
евентуално гранских планова и пројеката. 

- Услови за пројектовање и прикључење на водовод 
и канализацију, ЈКП „Милош Митровић“ из Велике 
Плане бр. 884 од 27.03.2017. год; 
- Услови за прикључак на јавни пут, ЈКП „Милош 
Митровић“ из Велике Плане, број 2/5/17 од 
15.03.2017. год; 
- Податке и услове везано за електромрежу, ОДС, 
„ЕПС Дистрибуција“ доо из Београда, Огранак 
„Електродистрибуција“ Смедерево, Погон Велика 
Плана, број 11.04-48827/2-2017 od 08.03.2017. 
године. 
Добијени услови надлежних институција су 

садржајни и употребљиви за планска и техничка 
решења у поступку израде Плана.

ПЛАНСКИ ДЕО ПЛАНА

2.6. Правила уређења 

2.6.1. Подела простора на посебне целине и 
зоне 

У обухвату Плана издвајају се две целине: 
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- А) ову функционалну целину чини грађевинско 
земљиште јавне намене (део улице планиране ПГР 
Велика Плана и улица планирана овим Планом), 
- Б) планирано грађевинско земљиште остале 
намене – породично становање у обухвату Плана. 
У обухвату плана дефинисано је земљиште јавне 

намене и земљиште осталих намена. 
Грађевинско земљиште јавне намене – целина А, 

чине: 
- део улице планиране Планом генералне регулације 
Велика Плана (делови к.п.бр. 5752 и 5754); 
- улица планирана овим Планом (делови к.п.бр. 
5753, 5754 и 5755); 
Грађевинско земљиште остале намене – целина Б, 

чине: 
- породично становање (делови к.п.бр. 5752, 5753, 
5754 и 5755). 

2.6.2. Намена површина 

Промене у простору које се дефинишу Планом 
односе се промене у структури грађевинског 
земљишта - на дефинисање нове јавне површине - 
улице у насељу Велика Плана, науштрб грађевинског 
земљишта планираног за породично становање у 
обухвату Плана. 

У следећој табели приказан је биланс намене 
површина према планском решењу: 

Табела 3. Биланс намене површина по ПГР Велика 
Плана и ПДР „Марјановићи“ у Великој Плани

Категорија 
земљишта 

По-
стојеће 
стање 
(m2) 

По-
стојеће 
стање 

(%) 

Пла-
нирано 
стање 
(m2) 

Пла-
нирано 
стање 
(%) 

Биланс 
(m2) 

Грађевинс-
ко 
земљиште 
јавне 
намене 

170 1,37 1463 11,77 + 1293 

1 улична 
мрежа ПГР 

170 1,37 170 1,37 0 

2 улична 
мрежа ПДР 

0 0 1293 10,40 +1293 

Грађевин-
ско 
земљиште 
остале 
намене 

12268 98,63 10975 80,25 - 1293 

3 породично 
становање 

12268 98,63 10975 88,23 -1293 

УКУПНО 12438 100,00 12438 100,00 0 

Овим планом детаљне регулације формира се 
нова саобраћајница – улица која се слепо завршава 
(окретницом) у дубини земљишта у обухвату 
Плана. Планирањем и формирањем ове улице која 
захвата 10,40 % посматране површине, постиже се 

већи степен опремања грађевинског земљишта, са 
основном наменом породично становање. 

2.6.3. Регулациони и нивелациони елементи 
за обележавање јавних површина 

Новопланиране јавне површине лоциране су у 
средишњем делу обухвата Плана, у појасу ширине 7,5 
m. Јавну површину сачињава коридор новопланиране 
улице и коридор улице дефинисане Планом генералне 
регулације. 

Улице 
У обухвату Плана планирано је: 
1) формирање дела улице која је дефинисана 

Планом генералне регулације и која се пружа од 
Ул. Петра Лубарде према југу и пресеца обухват 
Плана, са следећим регулационим елементима које је 
дефинишу у простору обухвата Плана: 

- регулациона ширина – 7,0 m, дужина кроз обухват 
Плана 21,29 m, коловоз ширине 5,00 m. Тротоар 
ширине 1,50 m се пружа уз источну регулациону 
линију. 
2) формирање улице која је дефинисана овим 

планом детаљне регулације и која се пружа од напред 
поменуте улице према истоку, а затим према југу. 
Ова улица се слепо завршава окретницом у дубини 
блока, по функцији је стамбена улица, са следећим 
регулационим елементима које је дефинишу: 

- регулациона ширина – 7,50 m, дужина улице 
око 147,50 m, коловоз ширине 5,50 m, тротоари 
обострани 2 х 1,00 m. Део тротоара уз источну 
регулациону линију може се користити као јарак за 
пријем атмосферских вода са улице. 
Регулациони елементи за обележавање планиране 

улице на терену и геодетској подлози дати су у 
Табели 4. 

Табела 4: Регулациони елементи за обележавање 
улице

Улица Тачке Y X 

1 Нова ПГР 1 7 505 745, 36 4 908 867, 20 

2 7 505 749, 45 4 908 846, 07 

3 7 505 752, 06 4 908 869, 53 

4 7 505 754, 16 4 908 858, 61 

21 7 505 756, 02 4 908 848, 98 

19 7 505 776, 00 4 908 745, 74 

20 7 505 780, 38 4 908 723, 10 

2 Нова ПДР 4 7 505 754, 16 4 908 858, 61 

5 7 505 755, 41 4 908 857, 86 

6 7 505 756, 86 4 908 857, 79 

7 7 505 797, 63 4 908 865, 63 

8 7 505 810, 17 4 908 775, 64 

9 7 505 811, 78 4 908 770, 67 
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10 7 505 814, 99 4 908 766, 56 

11 7 505 809, 94 4 908 750, 09 

12 7 505 800, 59 4 908 764, 55 

13 7 505 802, 55 4 908 769, 39 

14 7 505 802, 75 4 908 774, 57 

Положај коловоза, тротоара и друге комуналне 
инфраструктуре (водовод, канализација, електро-
енергетска мрежа) дефинисан је у односу на осовину 
саобраћајнице. Осовина планираних улица приказана 
је у следећој табели:

Табела 5: Осовина саобраћајнице

Улица Теме Y X 

1 Нова ПГР Т1 7 505 747, 98 4 908 868, 11 

Т2 7 505 750, 92 4 908 852, 83 

Т3 7 505 752, 03 4 908 847, 21 

2 Нова ПДР Т2 7 505 750, 92 4 908 852, 83 

Т4 7 505 794, 47 4 908 861, 18 

Т5 7 505 805, 63 4 908 759, 50 

Улица планирана овим Планом слепо се завршава 
са кружном окретницом спољног пречника 19,00 
m, са ширином коловоза од 5,50 m и унутрашњим 
острвом пречника 6,00 m. Овако решеном окретницом 
омогућено је окретање без маневрисања и путничким 
и комуналним возилима, што доприноси повећаном 
урбаном конфору. 

Полупречници уливне кривине коловоза на 
раскрсници две улице су 4,00 m, а унутрашњи 
полупречник кривине слепе улице је 6,00 m. 

Нивелациони елементи за обележавање коловоза 
дати су у Графичком делу – Прилог 03 Регулационо-
нивелациони план. Прецизни нивелациони 
елементи саобраћајнице утврдиће се пројектом. 
Начелно, нагиби саобраћајнице прате нивелацију 
терена. Попречним нагибом коловоза (max до 
2%), атмосферске воде се усмеравају ка истоку, 
ка јарку за прихват атмосферских вода са улице. 
Уздужни нагиб коловоза је генерално са падом ка 
северу, са просечним вредностима (max до 0,3%), 
и прати постојећу хипсометрију, односно са падом 
према истоку на деоници испред раскрснице са 
улицом из Плана генералне регулације, где је нагиб 
саобраћајнице 7,20%. 

2.6.4. Попис парцела за јавне површине 

У састав планираних јавних површина (Улицa 
планирана ПГР и планирана овим Планом) планирани 
су делови катастарских парцела број: 5752, 5753, 
5754 и 5755 све КО Велика Плана 1. 

Прецизне површине појединих катастарских 
парцела које постају јавне површине дефинисаће се 

посебним пројектом препарцелације након усвајања 
овог Плана. 

2.6.5. Услови за уређење и изградњу површина 
и објеката јавне намене 

Саобраћајнице 
Површине и објекти јавне намене дефинисане овим 

Планом, груписане су у целини А) - површине јавне 
намене намене које чине: 

- део улице планиране Планом генералне регулације 
Велика Плана (делови к.п.бр. 5752 и 5754); 
- улица планирана овим Планом (делови к.п.бр. 
5753, 5754 и 5755). 
Регулациона линија обе улице утврђена је у односу 

на осовинску линију и координатама. 
Ширина појаса регулације утврђена је у зависности 

од функције и ранга саобраћајнице. За улицу 
планирану Планом генералне регулације износи 7,00 
m (коловоз 5,50 m и једнострани тротоар 1,50 m). На 
тај начин усаглашена је прописана ширина појаса 
регулације дефинисана Планом генералне регулације 
Велика Плана са овим планским решењем. 

Ширина појаса регулације за улицу планирану овим 
Планом износи 7,50 m (коловоз 5,50 m и двострани 
тротоар 1,00 m). Ова регулациона ширина и ширина 
коловоза омогућује нормално одвијање колског и 
пешачког саобраћаја у планираној улици. 

Улица има функцију стамбене улице за одвијање 
колско-пешачког саобраћаја, па коловоз треба 
пројектовати са коловозном конструкцијом за лаки 
саобраћај, а елементе улице за кретање возила са 
малим рачунским брзинама (30 km/h). 

У појасу тротоара уз источну регулациону линију 
може се пројектовати јарак за пријем атмосферских 
вода са коловоза, уз обезбеђивање да се те воде не 
сливају у околно грађевинско земљиште за стамбену 
изградњу. 

Нивелација улице одређује се прорачуном падова 
и попречних и подужних профила појаса регулације. 
Коте нивелете у карактеристичних тачака у плану 
нивелације представљају основ за утврђивање 
нивелата улаза у објекте или уређење осталог 
простора ван појаса регулације. 

Формирању и изградњи улице приступа се као 
реализацији овог Плана након његовог усвајања, 
уз поштовање законске процедуре и хронологије 
прописаних поступака, што подразумева: 

- израду пројекта препарцелације; 
- извођење геодетских радова; 
- прибављање потребног земљишта; 
- израда пројектне документације; 
- прибављање грађевинске дозволе; 
- избор извођача радова; 
- извођење радова. 
Сви наведени процеси (осим израде пројекта 

парцелације) могу да се раде фазно – по деоницама. 
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Објекти комуналне инфраструктуре 
У обухвату Плана, у површинама јавне намене, 

смештају се и објекти комуналне инфраструктуре: 
водовод, канализација и електроенергетски водови. 
Гасоводна мрежа се не планира, али величина 
и положај јавних површина омогућавају да се у 
каснијим фазама директно на основу пројектне 
документације изводи гасоводна, евентуално и 
телкомуникациона мрежа. 

Водовод 
Према условима надлежног предузећа за 

дистрибуцију воде, водоснабдевање комплекса 
омогућено је са водоводне линије- мреже PE DN 
90 и PE DN 110 у Ул. Петра Лубарде и постојећег 
водоводног шахта у тој улици. Водоводна мрежа се 
поставља планираним улицама у појасу тротоара, 
према Плану објеката и мреже инфраструктуре. 
Планирана мрежа се изводи од цеви PE DN 90 и PE 
DN 5/4”, за притисак од 10 bara.

Прикључак на грађевинске парцеле врши се од PE 
DN 3/4“ преко водомерне шахте која се лоцира на 
парцели инвеститора на 2 m од регулационе линије. 

Фекална канализација 
Фекална канализација се поставља приближно 

осовином планираних улица. Фекална канализација 
се надовезује на постојећу фекалну канализацију у 
Ул. Петра Лубарде преко постојећег шахта. Фекална 
канализација се изводи делом као гравитациона, 
а делом као потисни вод (од Т4 до Т2) или са 
препумпавањима, што ће се решити пројеком фекалне 
канализације. За те потребе може се предвидети 
допунски шахт у зони осовинске тачке Т4. 

Улична канализациона мрежа изводи се од ПВЦ 
канализационих цеви Ø200, евентуално Ø160 у 
слепој улици. Најмања дубина канализационе мреже 
је 80 cm од горње ивице коловоза, а нагиб цеви 
прилагодити терену и пројектном решењу. 

Прикључак са грађевинске парцеле на уличну 
канализациону мрежу преко ревизионог шахта 
са уграђеном неповратном клапном на парцели 
инвеститора. 

У фекалну канализацију није допуштено упуштање 
атмосферских вода. 

Електро-енергетска мрежа 
Електро-енергетска мрежа за снабдевање објеката 

у унутрашњости комплекса, поставља се у уличном 
појасу. Мрежа се поставља на бетонске стубове у 
коридору тротоара, уз саму регулациону линију, 
према графичким прилозима. 

За уличну мрежу користи се проводник СКС Х00/0 
3х70+61/10+2х16 mm који се преко планираних и 
постојећих стубова у Ул. Петра Лубарде повезује на 
слободан извод у БТС „Петра Лубарде“ 10/0,4 kV 
р.бр. 450376. 

Прикључци на објекте изводе се ваздушним путем, 
а појединачна бројила се постављају према посебним 

условима надлежне електродистрибуције, било на 
електростубовима, било на објектима потрошача. 

Остали објекти комуналне инфраструктуре 
Положаји осталих објеката комуналне 

инфраструктуре нису посебно сагледавани овим 
Планом, јер се у овој фази не може тражити њихова 
неопходност за реализацију и функционисање 
планираних објекта у комплексу. 

Регулациона ширина саобраћајнице омогућава да 
се, уколико се искаже интерес, постави гасоводна 
(подземно) и телекомуникациона мрежа (било на 
електроенергетским стубовима, било подземно). 

2.6.6. Услови за уређење и изградњу површина 
осталих намена 

Површине и објекти остале намене дефинисане 
овим Планом, груписане су само у целини Б) – 
грађевинско земљиште остале намене – породично 
становање. 

Ова целина обухвата земљиште које је и до сада 
имало статус грађевинског земљишта са наменом 
породично становање 

Целина Б) овим Планом има намену „породично 
становање“, аналогно истоименој намени из Плана 
генералне регулације Велика Плана. За ову целину 
примењују се правила уређења дефинисана овим 
Планом. 

Основни принципи 
- на грађевинском земљишту је могућа изградња у 
складу са одредбама овог Планa и Плана генералне 
регулације Велика Плана; 
- изградња породично-стамбених објеката и 
осталих објеката из табеле 
компатибилности (пословних, стамбено – 
пословних, јавних, помоћних) и објеката и мреже 
инфраструктуре може се вршити на грађевинским 
парцелама; 
- грађевинска парцела је најмањи део простора 
обухваћеног Планом који задовољава услове за 
изградњу прописане Планом и која има излаз на 
јавну површину (пут, улицу). 

Правила уређења 
Изградња објеката 
- изградња породично-стамбених објеката и 

помоћних објеката може се реализовати директно на 
основу одредби овог Плана, издавањем локацијских 
услова, и то уколико ти објекти не захтевају посебне 
инфраструктурне услове; 

- изузетно, изградња вишепородично-стамбених 
објеката са више од четири стана, пословних и 
стамбено – пословних објеката и осталих објеката 
из табеле компатибилности, реализује се на основу 
претходно урађеног урбанистичког пројекта, у складу 
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са правилима грађења утврђеним у овом Плану и 
Табелом компатибилности; 

Табела 6: Табела компатибилности

 ПРАТЕЋА ИЛИ ДОПУНСКА НАМЕНА

+1 +1 + + +2 +2 +1 + 

1 – за објекте и просторе преко 50 m2 БРГП уз 
обавезну израду урбанистичког пројекта; 

2 – уз обавезну израду урбанистичког пројекта; 
НАПОМЕНА: 
На свим грађевинским парцелама могу се градити 

објекти основне намене. 
Објекти пратеће или допунске намене могу се 

градити на грађевинским парцелама на којима 
постоје објекти основне намене који задржавају 
већи удео. 

Објекти пратеће или допунске намене могу се 
градити на грађевинским парцелама основне намене 
на којима не постоје објекти основне намене или 
објекти основне намене остају са мањим уделом, уз 
обавезну израду урбанистичког пројекта. 

- изградња објеката инфраструктуре на 
грађевинском земљишту могуће је реализовати 
директно на основу одредби овог Плана, под 
условом да се трасе инфраструктуре воде парцелама 
постојећих или планираних улица, односно уз 
регулисане имовинско правне односе, у складу са 
Законом, на земљишту изван ових парцела (на бази 
закупа, права службености пролаза, непотпуне 
експропријације и сл.). 

Парцелација 
На грађевинском земљишту у обухвату Плана 

могуће је вршити препарцелацију земљишта у циљу 
добијања грађевинских парцела. 

Препарцелација у циљу добијања грађевинских 
парцела за потребе јавне намене – улице целина 
А), врши се на основу пројекта препарцелације са 
елементима из овог Плана. 

Парцелација и препарцелација на грађевинском 
земљишту остале намене – породично становање 
– целина Б), може се вршити на основу пројекта 
парцелације или услова парцелације из овог Плана, 
искључиво тако да све новодобијене парцеле имају 
карактеристике грађевинске парцеле дате у овом 
поглављу, а у циљу изградње објекта у складу са 
овим Планом, по критеријумима дефинисаним овим 
Планом. 

Парцелација у обухвату целине Б) породично 
становања - параметри 

- минимална величина новодобијених парцела – 
300 m2; 
- минимално лице према улици – 10 m; 
- минимално лице према улици на окретници – 6 m; 
- минимално лице према улици на кривини – 4 m. 
Парцелација земљишта за потребе просецања 

интерних приватних прилазних путева (не ужих 
од 2,50 m, за max две парцеле у дубини, за потребе 
развргавања сувласничких односа или активирања 
дубине парцеле са малим лицем према улици, може 
се вршити на основу посебног пројекта парцелације. 
Овако формиране парцеле мора да задовоље оба 
прописана параметра, осим последње парцеле која 
мора да задовољи само параметар величине. 

2.6.7. Мере заштите природних добара и 
непокретних културних добара 

У обухвату Плана нема евидентираних природних 
добара нити непокретних културних добара. Уколико 
се приликом извођења радова на уређењу простора 
или изградњи објеката наиђе на трагове археолошких 
налаза, радове треба обуставити и о томе обавестити 
надлежни Регионални завод за заштиту споменика 
културе у Смедереву. 

2.6.8. Мере заштите животне средине 

Опште планске мере уграђене у овај План, којима 
су испоштовани услови заштите животне средине, 
односе се на: 

- усмеравање (ограничавање) делатности које се 
могу развијати, 
- дефинисане урбанистичке параметре изградње по 
појединим грађевинским парцелама, 
- планирање инфраструктуре (начин 
водоснабдевања, евакуисање отпадних вода, 
гасификација и др.), 
- планирање зеленила на грађевинским парцелама. 
Пошто се Планом не прописују посебне намене на 

осталом грађевинском земљишту, поред ових општих 
мера, а у зависности од опредељене намене објекта 
надлежни орган утврђује потребу израде процене 
утицаја на животну средину. 
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2.6.9. Остале мере значајне за спровођење 
плана 

Заштита од пожара 
Планским решењима испоштовани су општи 

услови заштите од пожара: 
- планираном саобраћајном мрежом је могуће 
несметано кретање противпожарних возила и 
доступност свим деловима комплекса,
- ширина планиране саобраћајница омогућава 
несметан проток саобраћаја, 
- планирањем протиовпожарних запрека 
– прописивањем удаљености објеката, 
дефининисањем грађевинске линије и др. 
Посебне мере противпожарне заштите на 

појединачним грађевинским парцелама, биће 
дефинисане пројектима противпожарне заштите у 
случајевима градње објеката за које је то налаже 
Закон. 

Мере енергетске ефикасности 
Енергетска ефикасност објеката постиже се: 
- формирање енергетси ефикасног омотача зграде 
(топлотна изолација зидова, кровова и подова), 
уградња топлотно непропусних прозора, и друге 
мере; 
- изградња објеката са рационалним односом 
запремине и површине омотача зграде; 
- реализација пасивних мера (орјентација зграде, 
осунчаност и вентилација); 
- коришћење енергетски рационалних и ефикасних 
система за грејање и климатизацију: 
- енергетски ефикасно јавно, унутрашње и спољно 
осветљење. 
Приликом изградње стамбених и пословних 

објеката, обавезна је израда елабората енергетске 
ефикасности. 

Услови приступачности 
Стандарди приступачности су техничке мере и 

стандарди који омогућавају 
несметан приступ и кретање јавним објектима 

особама са инвалидитетом, деци и старим особама. 
Пројектовање јавних објеката (улице) ускладити 

према Правилнику о техничким стандардима 
приступачности. 

Посебне техничке мере које се односе на јавне 
саобраћајне и пешачке површине, пешачке прелазе, 
прилазе на грађевинске парцеле применити приликом 
пројектовања и изградње планиране улкице у 
обухвату Плана. 

Заштита од непогода и уништавања 
Мере заштите од елементарних непогода, које 

настају као последица климатских, хидролошких, 
сеизмичких и других утицаја, непрекидно се спроводе 
утврђеном просторном организацијом у обухвату 

Плана, положајем јавних и инфраструктурних 
објеката и објеката становања, прописаним 
урбанистичким параметрима и планираном мрежом 
саобраћаница и инфраструктуре. 

Правилима грађења у овом Плану утврђују се 
урбанистички параметри и правила за изградњу 
објеката којима су обухваћени и услови заштите од 
непогода и уништавања на појединачним комплексима 
(дозвољене спратности, статички прорачун, положај 
објеката, громобранска мрежа и сл.). 

Заштита од поплава. Подручје у обухвату Плана није 
угрожено од површинских вода – поплаве. Приликом 
пројектовања и градње свих хидротехничких објеката 
(улични јарак, пропусти испод прилаза грађевинских 
парцела и сл.) потребно је поштовање свих прописа 
уз уважавање хидрометеоролошких података. 

У случају великог интензитета падавина, за прихват 
атмосферских вода планира се јарак у уличном 
појасу и зелени појас на јавним површинама и на 
грађевинским парцелама. 

Заштита од земљотреса. Према сеизмолошкој 
карти за повратни период од 500 година, подручје у 
обухвату Плана, се налази у зони сезмичности 8О 
MCS скале. Овим

Планом прописује се да се прорачу конструкције 
приликом градње свих објеката на целој територији 
општине ради на основу степена сеизмичности 8О 
MCS скале. 

Одношење отпада 
Одношење отпада из домаћинстава ће се вршити 

надлежно комунално предузеће на начин предвиђен 
општим условима који важе за цело насеље. У обухвату 
плана, из објеката породичног становања, отпад ће се 
прикупљати у појединачне судове који се лоцирају на 
парцелама власника објеката, на бетонираном платоу, 
непосредно уз регулациону линију. У случају градње 
вишепородичних стамбених објеката или пословних 
објеката, отпад се може прикупљати у контејнере који 
се такође лоцирају на парцели инвеститора, у складу 
са решењем из урбанистичког пројекта. 

Минимални степен комуналне опремљености 
Степен комуналне опремљености грађевинског 

земљишта који је потребан за издавање локацијских 
услова и грађевинске дозволе: 

- формирана парцела за потребе јавне површине – 
улице и утврђено право коришћења парцеле; 
- решен начин прикључка на електродистрибутивну 
мрежу (овим Планом или посебним условима); 
- решен начин прикључка на водоводну мрежу или 
интерно водоснабдевање; 
- решен начин прикључка на канализациону мрежу 
или непропусна септичка јама. 
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2.7. Правила грађења 

2.7.1. Земљиште јавне намене – целина А) 

Улице 
Регулациона линија Улице планиране овим 

Планом и Планом генералне регулације Велика 
Плана утврђена је у односу на осовинску линију и 
Координатама (Табеле 4. и 5.). 

У појасу регулације планиране улице, осим 
коловоза и тротоара, смешта се и јарак за пријем 
атмосферских вода и инфраструктурна мрежа 
(надземни нисконапонски електровод, подземне 
линије фекалне канализације и водовода). 

Нивелација улице одређује се прорачуном падова 
и попречних и подужних профила појаса регулације. 
Коте нивелете у карактеристичних тачака у плану 
нивелације представљају основ за утврђивање 
нивелата улаза у објекте или уређење осталог 
простора ван појаса регулације. 

Грађевинска линија се одређује на 5,00 m од 
регулационе линије планиране улице, односно 3,00 m 
на једном делу, а ова вредност представља минимално 
удаљење објекта од регулационе линије. 

Комунална инфраструктура 
Правила грађења за објекте комуналне 

инфраструктуре на планираној јавној површини – 
водовод, канализација и електроенергетска мрежа – 
дата су у тачки 2.6.5. Услови за уређење и изградњу 
површина и објеката јавне намене. 

Уколико дође до реализације гасоводне мреже, иста 
ће се постављати наменским ПВЦ цевима за притисак 
до 4bara, у рову дубине min 0,80 m, у коридору 
планираног коловоза, на удаљености од највише 
1,00 m од ивичњака, а према посебним техничким 
нормативима и условима надлежног дистрибутера, 
као и уз сагласност управљача улице. 

Постављање телекомуникационих каблова је 
могуће на електродистрибутивним стубовима, или 
подземно, уз сагласност управљача улице. 

Зеленило 
Нису планиране посебне површине јавног зеленила 

у склопу јавних површина осим средишњег дела 
окретнице који се може искориститити за садњу 
травњака и ниских декоративних жбунастих врста.. 

Партерно решење грађевинских парцела ускладити 
са основном наменом – породично становање. 
На свакој грађевинској парцели треба пројектном 
документацијом предвидети најмање 30% слободних 
- зелених површина. 

Избор врста за озелењавање грађевинских парцела 
у целини „Б“ ускладити са наменом и функцијом 
зелене површине. 

Формирање зеленила и партерно уређење реализује 
се на основу пројектне документације, која може бити 
и саставни део пројектне документације планираног 
објекта. 

2.7.2. Земљиште остале намене – целина Б) 

Врста и намена објеката који се могу градити: 
1. Породично стамбени и други објекти према 

табели компатибилности (Табела. 6); 
На парцелама се могу градити помоћни објекти 

различите намене, ограде и гараже за путничка 
возила. 

Целина Б) дефинисана је Правилима уређења и 
графичким прилозима. 

Општа правила за изградњу 
Урбанистичка регулација 
1. На грађевинској парцели могуће је градити више 

објеката основне или компатибилне намене намене, у 
складу са параметрима из овог Плана. 

2. Грађевинска линија објеката на грађевинским 
парцелама се утврђује на min 5,0 m удаљености од 
регулационе линије према свим улицама у обухвату 
Плана, осим на деоници од раскрснице до кривине 
где се грађевинска линија према северу утврђује на 
3,00 m, како је дефинисано на Плану регулације и 
нивелације. 

3. Удаљеност породично-стамбених објекта 
од суседне парцеле у целини Б) је 1,00 m, а у 
случају да се према суседу остављају прозори са 
нормалним парапетом – најмање 2,50 m. Удаљеност 
вишепородично-стамбених објекта и пословно 
стамбених објеката од суседне парцеле у целини Б) 
је најмање 3,00 m. Према ближој међи суседа могу 
се остављати само прозори са високим парапетом. 
Изузетно, ове удаљености могу бити и мање уколико 
инвеститор приложи валидну сагласност суседа. 
Стопе темеља нити стреха (олуци) не могу прелазити 
границу суседне парцеле. 

4. Грађевински елементи на нивоу подрумске етаже 
могу прећи грађевинску линију, и то: 

- стопе темеља до 0,50 m; 
- шахтови подрумских просторија до нивоа коте 
тротоара до 1,00 m;
5. Грађевински елементи на нивоу приземне етаже 

могу прећи грађевинску линију, и то: 
- улазно степениште (степеник) до 1,20 m за 

савлађивање висине од највише 90 cm; 
- настрешнице са дрвеном конструкцијом до 5,00 m 

на висини изнад 3,00 m; 
6. Грађевински елементи на нивоу спратних етажа 

могу прећи грађевинску линију, и то: 
- балкони, еркери, конзолне настрешнице, доксати 
до 1,20 m на висини изнад 3,00 m, али да укупна 
површина грађевинских елемената не може прећи 
50% уличбне фасаде, односно 30% осталих фасада; 
- конзолне рекламе до 3,00 m на висини изнад 3,00 
m; 

Ограђивање 
1. Грађевинске парцеле могу се ограђивати зиданом 

оградом до висине 0,90 m (рачунајући од коте тротоара 
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или терена на улици) или транспаретном оградом 
до висине 1,40 m, према улици до 1,80 m. Зидане и 
друге врсте ограда постављају се на регулациону 
линију, тако да ограда, стубови ограде и капије буду 
на грађевинској парцели која се ограђује. 

2. Суседне грађевинске парцеле могу се ограђивати 
живом оградом која се сади границом грађевинске 
парцеле (уз обострану сагласност суседа) или 
транспарентном оградом висине до 1,40 m, која се 
поставља према катастарком плану и операту, тако да 
стубови ограде буду на земљишту власника ограде. 
Зидана, непрозирна ограда између грађевинских 
парцела може се, уз сагласност суседа, подићи до 
висине 1,80 m, тако да сви елементи ограде буду на 
земљишту власника ограде. 

3. Капије на уличној огради не могу се отварати ка 
јавној површини. 

Правила за изградњу породично-стамбених 
објеката 

Спратност породичног стамбеног објекта може 
бити до По+П+2 где је По – подрум, П – приземље, 
1,2 – спрат. 

Породични стамбени објекти могу имати подрумске 
(сутеренске) просторије ако не постоје сметње 
геотехничке и хидротехничке природе. 

Висина породичног стамбеног објекта не може 
прећи 13,00m (за По+П+2). 

Максимални индекс заузетости парцеле C је 60 %, 
а максимални индекс изграђености парцеле K је 3,0. 

У оквиру парцеле је потребно обезбедити потребан 
број паркинг-места према планираној намени (према 
критеријуму 1 стан или 1 локал – једно гаражно или 
паркинг место). 

Правила за изградњу вишепородично-стамбених и 
стамбено-пословних објеката 

Спратност вишепородичног стамбеног објекта 
може бити од По+П+2 до П+6 како је дефинисано 
Планом генералне регулације Велика Плана за зоне 
средњих густина насељености у којој се налази 
простор у обухвату овог Плана (5. Градска стамбена 
зона), где је По – подрум, П – приземље, 2,6 – број 
спратова. 

Вишепородични стамбени и стамбено пословни 
објекти могу имати подрумске (сутеренске) 
просторије ако не постоје сметње геотехничке и 
хидротехничке природе.

Максимални индекс заузетости парцеле C је 60 %, 
а максимални индекс изграђености парцеле K је 3,0. 

У оквиру парцеле је потребно обезбедити потребан 
број паркинг-места према планираној намени (према 
критеријуму 1 стан или 1 локал – једно гаражно или 
паркинг место). 

Правила за прикључење на комуналну 
инфраструктуру 

Водовод 
Према условима надлежног предузећа за 

дистрибуцију воде, прикључак на грађевинске 

парцеле врши се од PE DN 3/4“ преко водомерне 
шахте која се лоцира на парцели инвеститора на 2 m 
од регулационе линије. 

Фекална канализација 
Прикључак са грађевинске парцеле на уличну 

канализациону мрежу врши се са PVC 110 цевима, 
преко ревизионог шахта са уграђеном неповратном 
клапном на парцели инвеститора. Уколико се врши 
и прикључак сутеренских или подрумских етажа, 
обавезно је препумпавање. 

У фекалну канализацију није допуштено упуштање 
атмосферских вода. 

Електро-енергетска мрежа 
Прикључци објеката на електроенергетску мрежу 

изводе се ваздушним путем, а појединачна бројила 
се постављају према посебним условима надлежне 
електродистрибуције, било на електростубовима, 
било на објектима потрошача. 

Атмосферске воде 
Атмосферске воде са објеката на парцели, системом 

олука и снегобрана, усмеравају се на зелене површине 
на припадајућој парцели. 

2.8. Спровођење Плана 

План се заснива на следећим поставкама: 
- регулациони и нивелациони елементи 
саобраћајница у обухвату Плана омогућавају 
рационално коришћење планираних саобраћајница 
и грађевинског земљишта; 
- површине јавне намене се повећавају како би 
се повећао степен опремљености грађевинског 
земљишта; 
- не мења се постојећи статус грађевинског 
земљишта; 
- коридором планиране саобраћајница може се 
поставити инфраструктура потребна за функцију 
становања (електроенергетска, водоводна и 
канализациона мрежа); 
- посебни услови надлежних институција унети су 
у планска решења; 
- не мења се локација постојећих улица и улица 
планираних Планом генералне регулације; 
- придржавање планских решења из плана вишег 
реда – Плана генералне регулације Велика Плана; 
- не угрожава се ободно грађевинско земљиште. 
План ће се спроводити на основу планских решења 

следећим инструментима: 
- спровођењем парцелације на основу услова 
парцелације, односно пројекта парцелације; 
- вођењем имовинско-правног поступка у циљу 
регулисања власништва на парцелама које мењају 
намену (грађевинско земљиште остале намене – 
грађевинско земљиште јавне намене);
- издавањем локацијских услова на основу овог 
Плана; 
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- израдом урбанистичких пројеката за изградњу 
објеката за које је то предвиђено овим Планом – 
Табела 6. – Табела компатибилности; 
- израдом процене утицаја на животну средину за 
објекте уколико се они налазе на Листи 1 – Пројекти 
за које је обавезна процена утицаја на животну 
средину или Листи 2 – Пројекти за које се може 
захтевати процена утицаја на животну средину, у 
складу са Уредбом о утврђивању листе пројеката за 
које је обавезна процена утицаја и листе пројеката 
за које се може захтевати обавезна процена утицаја 
на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 
84/05), на основу захтева за одлучивање о потреби 
процене утицаја на животну средину коју подноси 
носилац пројекта. 

2.9. Прелазне и завршне одредбе 

План детаљне регулације „Марјановићи“ у 
Великој Плани ступа на снагу осмог (8) дана од дана 
објављивања у Међуопштинском службеном листу 
општина Велика Плана и Смедеревска Паланка.

3. ГРАФИЧКИ ДЕО 
01 НАМЕНА ПОВРШИНА – 
ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 
02 НАМЕНА ПОВРШИНА 
03 РЕГУЛАЦИОНО-НИВЕЛАЦИОНИ 
ПЛАН 
04 ПЛАН ОБЈЕКАТА И МРЕЖЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЕ
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215.
На основу члана 77. став 3. Закона о запосленима 

у аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе (‘’Службени гласник РС’’, број 121/2016) 
и члана 85. Статута општине Велика Плана 
(‘’Међуопштински службени лист општина Велика 
Плана и Смедеревска Паланка’’, број 39/2008),

Скупштина општине Велика Плана, на 14. седници 
одржаној 14.07.2017. године донела је

РЕШЕЊЕ
О УСВАЈАЊУ ОДЛУКЕ О 

ИЗМЕНИ КАДРОВСКОГ ПЛАНА 
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ 
ВЕЛИКА ПЛАНА И ОПШТИНСКОГ 
ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ 
ВЕЛИКА ПЛАНА ЗА 2017. ГОДИНУ

1. Усваја се Одлука о измени Кадровског плана 
Општинске управе општине Велика Плана и 
Општинског правобранилаштва општине Велика 
Плана за 2017. годину, број: 110-12/2017-III од 
29.06.2017. године.

2. Ово решење објавити у ‘’Међуопштинском 
службеном листу општина Велика Плана и 
Смедеревска Паланка’’.

Број: 02-184/2017-I
У Великој Плани, 14. јула 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК

Ненад Перић

216.
На основу члана 61. став 3. Закона о јавним 

предузећима (‘’Службени гласник РС’’, број 15/2016) 
и члана 24. став 1. тачка 9) Статута општине Велика 
Плана (‘’Међуопштински службени лист општина 
Велика Плана и Смедеревска Паланка’’, број 39/2008),

Скупштина општине Велика Плана на 14. седници 
одржаној 14.07.2017. године донела је 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ПРОГРАМ О ИЗМЕНИ ПРОГРАМА 
ПОСЛОВАЊА ЈКП ‘’МИЛОШ 

МИТРОВИЋ’’ ВЕЛИКА ПЛАНА ЗА 
2017. ГОДИНУ ЗА КОРИШЋЕЊЕ 

СУБВЕНЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ 
ВЕЛИКА ПЛАНА 

I

Даје се сагласност на Програм о измени Програма 
пословања JКП ‘’Милош Митровић’’ Велика Плана 
за 2017. годину за коришћење субвенција из буџета 
општине Велика Плана који је усвојио Надзорни 
одбор ЈКП ‘’Милош Митровић’’ Велика Плана на 
седници одржаној дана 30.06.2017. године.

II

Ово решење објавити у ‘’Међуопштинском 
службеном листу општина Велика Плана и 
Смедеревска Паланка’’.

Број: 02-185/2017-I
У Великој Плани, 14. јула 2017. године

СКПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК

Ненад Перић

217.
На основу члана 59. став 7. Закона о јавним 

предузећима (‘’Службени гласник РС’’, број 15/2016) 
и члана 24. став 1. тачка 9) Статута општине Велика 
Плана (‘’Међуопштински службени лист општина 
Велика Плана и Смедеревска Паланка’’, број 39/2008),

Скупштина општине Велика Плана на 14. седници 
одржаној 14.07.2017. године донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

НА ПРОГРАМ О ДОПУНИ 
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ 

КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
‘’ГРАДСКА ТОПЛАНА’’ ВЕЛИКА 

ПЛАНА ЗА 2017. ГОДИНУ

I

Даје се сагласност на Програм о допуни Програма 
пословања ЈКП ‘’Градска топлана’’ Велика Плана 
за 2017. годину који је донео Надзорни одбор ЈКП 
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‘’Градска топлана’’ Велика Плана на седници од 
29.06.2017. године.

II

Ово решење објавити у ‘’Међуопштинском 
службеном листу општина Велика Плана и 
Смедеревска Паланка’’.

Број: 02-187/2017-I
У Великој Плани, 14. јула 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК

Ненад Перић

218.
На основу члана 61. став 3. Закона о јавним 

предузећима (‘’Службени гласник РС’’, број 15/2016) 
и члана 24. став 1. тачка 9) Статута општине Велика 
Плана (‘’Међуопштински службени лист општина 
Велика Плана и Смедеревска Паланка’’, број 39/2008),

Скупштина општине Велика Плана на 14. седници 
одржаној 14.07.2017. године донела је 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ПРОГРАМ О ИЗМЕНИ ПРОГРАМА 
ПОСЛОВАЊА ЈКП ‘’ГРАДСКА 

ТОПЛАНА’’ ВЕЛИКА ПЛАНА ЗА 
2017. ГОДИНУ ЗА КОРИШЋЕЊЕ 

СУБВЕНЦИЈА БУЏЕТА ОПШТИНЕ 
ВЕЛИКА ПЛАНА 

I

Даје се сагласност на Програм о измени Програма 
пословања JКП ‘’Градска топлана’’ Велика Плана 
за 2017. годину за коришћење субвенција из буџета 
општине Велика Плана, који је усвојио Надзорни 
одбор ЈКП ‘’Градска топлана’’ Велика Плана на 
седници одржаној дана 03.07.2017. године.

II

Ово решење објавити у ‘’Међуопштинском 
службеном листу општина Велика Плана и 
Смедеревска Паланка’’.

Број: 02-188/2017-I
У Великој Плани, 14. јула 2017. године

СКПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК

Ненад Перић

219.
На основу члана 32. став 1. тачка 19) Закона о 

локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број 
129/2007, 83/2014 и 10/2016), члана 24. став 1. тачка 19) 
Статута општине Велика Плана (‘’Међуопштински 
службени лист општина Велика Плана и Смедеревска 
Паланка’’, број 39/2008) и члана 46. став 1. Закона о 
спорту (‘’Службени гласник РС’’, број 10/2016),

Скупштина општине Велика Плана на 14. седници 
одржаној 14.07.2017. године донела је

РЕШЕЊЕ

I

Даје се претходна сагласност на употребу назива 
‘’ВЕЛИКА ПЛАНА’’ у пословном имену спортског 
удружења ‘’САВЕЗ ЗА ШКОЛСКИ СПОРТ’’ Велика 
Плана и да исто гласи: ‘’САВЕЗ ЗА ШКОЛСКИ 
СПОРТ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА’’ ВЕЛИКА 
ПЛАНА.

II

Ово решење објавити у ‘’Међуопштинском 
службеном листу општина Велика Плана и 
Смедеревска Паланка’’.

Број: 02-189/2017-I
У Великој Плани, 14. јула 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК

Ненад Перић

220.
На основу члана 27. став 10. и члана 29.став 

4. Закона о јавној својини (‘’Службени гласник 
Републике Србије’’, број 72/2011 и 88/2013), члана 
24. став1. тачка 26. Статута општине Велика Плана 
(‘’Међуопштински службени лист општина Велика 
Плана и Смедеревска Паланка’’, број 39/2008) и 
члана 3. Одлуке о грађевинском земљишту у јавној 
својини општине Велика Плана (‘’Међуопштински 
службени лист општина Велика Плана и Смедеревска 
Паланка’’, број 35/2016), 

Скупштина општине Велика Плана на 14. седници 
одржаној 14.07.2017. године донела је 

ПРОГРАМ
О ДОПУНИ ПРОГРАМА 

ПРИБАВЉАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ 
ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ 

ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА 
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Члан 1.

У члану 1. Програма прибављања грађевинског 
земљишта у јавну својину општине Велика Плана 
(‘’Међуопштиснки службени лист општина Велика 
Плана и Смедеревска Паланка’’ број 6/2017), после 
тачке 9) додају се тачке 10) и 11) које гласе:

‘’10) Скуп парцела у катастарској општини 
Милошевац које носе бројеве: 8113, 8393, 7965/1, 
7983, 8107, 8120, 8298/1, 8309, 8312, 8327, 8413, 8465, 
8095, 8477, 7971 и 8379.

11) Скуп парцела у катастарској општини Трновче 
које носе бројеве: 4033, 4027, 4073, 4017, 4039 и 
4104.’’

Члан 2.

Овај програм ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ‘’Међуопштинском службеном листу 
општина Велика Плана и Смедеревска Паланка’’.

Број: 464-21/2017-I
У Великој Плани, 14. јула 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК 

Ненад Перић 
221.
На основу члана 29. Одлуке о оснивању месних 

заједница на подручју општине Велика Плана 
(‘’Међуопштински службени лист општина Велика 
Плана и Смедеревска Паланка’’, број 2/2005, 10/2006, 
6/2009, 24/2013 и 29/2014), а у складу са чланом 14. 
Статута Месне заједнице ‘’Радовање’’ Радовање,

Председник Скупштине општине Велика Плана 
доноси

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА 

ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ 
ЗАЈЕДНИЦЕ ‘’РАДОВАЊЕ’’ – 

РАДОВАЊЕ ОПШТИНА ВЕЛИКА 
ПЛАНА

1. Расписујем изборе за чланове Савета Месне 
заједнице ‘’Радовање’’ – Радовање, општина Велика 
Плана, за 3. септембар 2017. године.

2. Рокови за вршење изборних радњи почињу да 
теку од дана ступања на снагу ове одлуке.

3. Изборе за чланове Савета месне заједнице 
‘’Радовање’’ - Радовање спровешће органи за 
спровођење избора на основу одредаба Статута 
Месне заједнице ‘’Радовање’’ – Радовање, односно 
органи одређени одлуком Скупштине општине 
Велика Плана о оснивању месних заједница за 
подручје општине Велика Плана (‘’Међуопштински 
службени лист општина Велика Плана и Смедеревска 
Паланка’’, број 2/2005, 10/2006, 6/2009, 24/2013 и 
29/2014).

4. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања на огласној табли Месне заједнице 
‘’Радовање’’ – Радовање.

5. Ову одлуку објавити у ‘’Међуопштинском 
службеном листу општина Велика Плана и 
Смедеревска Паланка’’.

Број: 011-56/2017-I
У Великој Плани, 5. јула 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК

Ненад Перић
222.
На основу члана 29. Одлуке о оснивању месних 

заједница на подручју општине Велика Плана 
(‘’Међуопштински службени лист општина Велика 
Плана и Смедеревска Паланка’’, број 2/2005, 10/2006, 
6/2009, 24/2013 и 29/2014), а у складу са чланом 13. 
Статута Месне заједнице ‘’Купусина’’ Купусина,

Председник Скупштине општине Велика Плана 
доноси

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА 

ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ 
ЗАЈЕДНИЦЕ ‘’КУПУСИНА’’ – 

КУПУСИНА ОПШТИНА ВЕЛИКА 
ПЛАНА

1. Расписујем изборе за чланове Савета Месне 
заједнице ‘’Купусина’’ – Купусина, општина Велика 
Плана, за 3. септембар 2017. године.

2. Рокови за вршење изборних радњи почињу да 
теку од дана ступања на снагу ове одлуке.

3. Изборе за чланове Савета месне заједнице 
‘’Купусина’’ - Купусина спровешће органи за 
спровођење избора на основу одредаба Статута 
Месне заједнице ‘’Купусина’’ – Купусина, односно 
органи одређени одлуком Скупштине општине 
Велика Плана о оснивању месних заједница за 
подручје општине Велика Плана (‘’Међуопштински 
службени лист општина Велика Плана и Смедеревска 
Паланка’’, број 2/2005, 10/2006, 6/2009, 24/2013 и 
29/2014).

4. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања на огласној табли Месне заједнице 
‘’Купусина’’ – Купусина.

5. Ову одлуку објавити у ‘’Међуопштинском 
службеном листу општина Велика Плана и 
Смедеревска Паланка’’.

 Број: 011-57/2017-I
У Великој Плани, 5. јула 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК

Ненад Перић
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223
На основу члана 29. Одлуке о оснивању месних 

заједница на подручју општине Велика Плана 
(‘’Међуопштински службени лист општина Велика 
Плана и Смедеревска Паланка’’, број 2/2005, 10/2006, 
6/2009, 24/2013 и 29/2014), а у складу са чланом 14. 
Статута Месне заједнице ‘’Ново Село’’ Ново Село,

Председник Скупштине општине Велика Плана 
доноси

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА 

ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ 
ЗАЈЕДНИЦЕ ‘’НОВО СЕЛО’’ – НОВО 
СЕЛО ОПШТИНА ВЕЛИКА ПЛАНА

1. Расписујем изборе за чланове Савета Месне 
заједнице ‘’Ново Село’’ – Ново Село, општина 
Велика Плана, за 3. септембар 2017. године.

2. Рокови за вршење изборних радњи почињу да 
теку од дана ступања на снагу ове одлуке.

3. Изборе за чланове Савета месне заједнице ‘’Ново 
Село’’ – Ново Село спровешће органи за спровођење 
избора на основу одредаба Статута Месне заједнице 
‘’Ново Село’’ – Ново Село, односно органи одређени 
одлуком Скупштине општине Велика Плана о 
оснивању месних заједница за подручје општине 
Велика Плана (‘’Међуопштински службени лист 
општина Велика Плана и Смедеревска Паланка’’, 
број 2/2005, 10/2006, 6/2009, 24/2013 и 29/2014).

4. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања на огласној табли Месне заједнице 
‘’Ново Село’’ – Ново Село.

5. Ову одлуку објавити у ‘’Међуопштинском 
службеном листу општина Велика Плана и 
Смедеревска Паланка’’.

Број: 011-58/2017-I
У Великој Плани, 5. јула 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК

Ненад Перић

224.
На основу члана 29. Одлуке о оснивању месних 

заједница на подручју општине Велика Плана 
(‘’Међуопштински службени лист општина Велика 
Плана и Смедеревска Паланка’’, број 2/2005, 10/2006, 
6/2009, 24/2013 и 29/2014), а у складу са чланом 14. 
Статута Месне заједнице ‘’Стари одбор’’ Велика 
Плана,

Председник Скупштине општине Велика Плана 
доноси

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА 

ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ 
ЗАЈЕДНИЦЕ ‘’СТАРИ ОДБОР’’ – 

ВЕЛИКА ПЛАНА ОПШТИНА ВЕЛИКА 
ПЛАНА

1. Расписујем изборе за чланове Савета Месне 
заједнице ‘’Стари одбор’’ – Велика Плана, општина 
Велика Плана, за 10. септембар 2017. године.

2. Рокови за вршење изборних радњи почињу да 
теку од дана ступања на снагу ове одлуке.

3. Изборе за чланове Савета Месне заједнице 
‘’Стари одбор’’ – Велика Плана спровешће органи за 
спровођење избора на основу одредаба Статута Месне 
заједнице ‘’Стари одбор’’ – Велика Плана, односно 
органи одређени одлуком Скупштине општине 
Велика Плана о оснивању месних заједница за 
подручје општине Велика Плана (‘’Међуопштински 
службени лист општина Велика Плана и Смедеревска 
Паланка’’, број 2/2005, 10/2006, 6/2009, 24/2013 и 
29/2014).

4. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања на огласној табли Месне заједнице 
‘’Стари одбор’’ – Велика Плана.

5. Ову одлуку објавити у ‘’Међуопштинском 
службеном листу општина Велика Плана и 
Смедеревска Паланка’’.

Број: 011-61/2017-I
У Великој Плани, 12. јула 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК

Ненад Перић
225.
На основу члана 29. Одлуке о оснивању месних 

заједница на подручју општине Велика Плана 
(‘’Међуопштински службени лист општина Велика 
Плана и Смедеревска Паланка’’, број 2/2005, 10/2006, 
6/2009, 24/2013 и 29/2014), а у складу са чланом 14. 
Статута Месне заједнице ‘’Старо Село’’ Старо Село,

Председник Скупштине општине Велика Плана 
доноси

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА 

ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ 
ЗАЈЕДНИЦЕ ‘’СТАРО СЕЛО’’ – СТАРО 

СЕЛО ОПШТИНА ВЕЛИКА ПЛАНА

1. Расписујем изборе за чланове Савета Месне 
заједнице ‘’Старо Село’’ – Старо Село, општина 
Велика Плана, за 10. септембар 2017. године.
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2. Рокови за вршење изборних радњи почињу да 
теку од дана ступања на снагу ове одлуке.

3. Изборе за чланове Савета Месне заједнице 
‘’Старо Село’’ – Старо Село спровешће органи за 
спровођење избора на основу одредаба Статута Месне 
заједнице ‘’Старо Село’’ – Старо Село, односно 
органи одређени одлуком Скупштине општине 
Велика Плана о оснивању месних заједница за 
подручје општине Велика Плана (‘’Међуопштински 
службени лист општина Велика Плана и Смедеревска 
Паланка’’, број 2/2005, 10/2006, 6/2009, 24/2013 и 
29/2014).

4. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања на огласној табли Месне заједнице 
‘’Старо Село’’ – Старо Село

5. Ову одлуку објавити у ‘’Међуопштинском 
службеном листу општина Велика Плана и 
Смедеревска Паланка’’.

Број: 011-62/2017-I
У Великој Плани, 12. јула 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК

Ненад Перић

226.
На основу члана 29. Одлуке о оснивању месних 

заједница на подручју општине Велика Плана 
(‘’Међуопштински службени лист општина Велика 
Плана и Смедеревска Паланка’’, број 2/2005, 10/2006, 
6/2009, 24/2013 и 29/2014), а у складу са чланом 14. 
Статута Месне заједнице ‘’Ракинац’’ Ракинац,

Председник Скупштине општине Велика Плана 
доноси

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА 

ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ 
ЗАЈЕДНИЦЕ ‘’РАКИНАЦ’’ – РАКИНАЦ 

ОПШТИНА ВЕЛИКА ПЛАНА

1. Расписујем изборе за чланове Савета Месне 
заједнице ‘’Ракинац’’ – Ракинац, општина Велика 
Плана, за 10. септембар 2017. године.

2. Рокови за вршење изборних радњи почињу да 
теку од дана ступања на снагу ове одлуке.

3. Изборе за чланове Савета месне заједнице 
‘’Ракинац’’ – Ракинац спровешће органи за 
спровођење избора на основу одредаба Статута 
Месне заједнице ‘’Ракинац’’ – Ракинац, односно 
органи одређени одлуком Скупштине општине 
Велика Плана о оснивању месних заједница за 
подручје општине Велика Плана (‘’Међуопштински 

службени лист општина Велика Плана и Смедеревска 
Паланка’’, број 2/2005, 10/2006, 6/2009, 24/2013 и 
29/2014).

4. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања на огласној табли Месне заједнице 
‘’Ракинац’’ – Ракинац

5. Ову одлуку објавити у ‘’Међуопштинском 
службеном листу општина Велика Плана и 
Смедеревска Паланка’’.

Број: 011-63/2017-I
У Великој Плани, 12. јула 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК

Ненад Перић

227.
На основу члана 29. Одлуке о оснивању месних 

заједница на подручју општине Велика Плана 
(‘’Међуопштински службени лист општина Велика 
Плана и Смедеревска Паланка’’, број 2/2005, 10/2006, 
6/2009, 24/2013 и 29/2014), а у складу са чланом 14. 
Статута Месне заједнице ‘’Доња Ливадица’’ Доња 
Ливадица,

Председник Скупштине општине Велика Плана 
доноси

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА 

ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ 
ЗАЈЕДНИЦЕ ‘’ДОЊА ЛИВАДИЦА’’ 
– ДОЊА ЛИВАДИЦА ОПШТИНА 

ВЕЛИКА ПЛАНА

1. Расписујем изборе за чланове Савета Месне 
заједнице ‘’Доња Ливадица’’ – Доња Ливадица, 
општина Велика Плана, за 10. септембар 2017. 
године.

2. Рокови за вршење изборних радњи почињу да 
теку од дана ступања на снагу ове одлуке.

3. Изборе за чланове Савета месне заједнице 
‘’Доња Ливадица’’ – Доња Ливадица спровешће 
органи за спровођење избора на основу одредаба 
Статута Месне заједнице ‘’Доња Ливадица’’ – 
Доња Ливадица, односно органи одређени одлуком 
Скупштине општине Велика Плана о оснивању 
месних заједница за подручје општине Велика Плана 
(‘’Међуопштински службени лист општина Велика 
Плана и Смедеревска Паланка’’, број 2/2005, 10/2006, 
6/2009, 24/2013 и 29/2014).

4. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања на огласној табли Месне заједнице 
‘’Доња Ливадица’’ – Доња Ливадица.
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5. Ову одлуку објавити у ‘’Међуопштинском 
службеном листу општина Велика Плана и 
Смедеревска Паланка’’.

Број: 011-64/2017-I
У Великој Плани, 12. јула 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК

Ненад Перић

228.
На основу члана 29. Одлуке о оснивању месних 

заједница на подручју општине Велика Плана 
(‘’Међуопштински службени лист општина Велика 
Плана и Смедеревска Паланка’’, број 2/2005, 10/2006 
и 6/2009), а у складу са чланом 14. Статута Месне 
заједнице ‘’Трновче’’ Трновче,

Председник Скупштине општине Велика Плана 
доноси

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА 

ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ 
ЗАЈЕДНИЦЕ ‘’ТРНОВЧЕ’’ – ТРНОВЧЕ 

ОПШТИНА ВЕЛИКА ПЛАНА

1. Расписујем изборе за чланове Савета Месне 
заједнице ‘’Трновче’’ – Трновче, општина Велика 
Плана, за 10. септембар 2017. године.

2. Рокови за вршење изборних радњи почињу да 
теку од дана ступања на снагу ове одлуке.

3. Изборе за чланове Савета Месне заједнице 
‘’Трновче’’ – Трновче спровешће органи за спровођење 
избора на основу одредаба Статута Месне заједнице 
‘’Трновче’’ – Трновче, односно органи одређени 
одлуком Скупштине општине Велика Плана о 
оснивању месних заједница за подручје општине 
Велика Плана (‘’Међуопштински службени лист 
општина Велика Плана и Смедеревска Паланка’’, 
број 2/2005, 10/2006, 6/2009, 24/2013 и 29/2014).

4. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања на огласној табли Месне заједнице 
‘’Трновче’’ – Трновче

5. Ову одлуку објавити у ‘’Међуопштинском 
службеном листу општина Велика Плана и 
Смедеревска Паланка’’.

Број: 011-65/2017-I
У Великој Плани, 12. јула 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК

Ненад Перић

229.
На основу члана 22. Закона о финансирању локалне 

самоуправе (‘’Службени гласник Републике Србије’’, 
број 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013, 125/2014, 
95/2015, 83/2016, 91/2016 и 104/2016), члана 32. став 
1. тачка 7) Закона о локалној самоуправи (‘’Службени 
гласник Републике Србије’’, број 129/2007, 83/2014 
и 101/2016) и члана 72. став 1. Статута општине 
Велика Плана (‘’Међуопштински службени лист 
општина Велика Плана и Смедеревска Паланка’’, 
број 39/2008), а у вези са чланом 38. Статута Месне 
заједнице ‘’Лозовик’’ Лозовик,

Скупштина општине Велика Плана на 14. седници 
одржаној 14.07.2017. године утврдила је

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА 

ЗА ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
‘’ЛОЗОВИК’’ ЛОЗОВИК

Члан 1.

Ради обезбеђивања средстава за задовољавање 
заједничких интереса и потреба грађана, уводи 
се самодопринос за подручје Месне заједнице 
‘’Лозовик’’ Лозовик (у даљем тексту: Месна 
заједница).

Члан 2.

Средства прикупљена самодоприносом користиће 
се за следеће намене:

1) Комунална изградња и одржавање 55%
- изградња и одржавање путне мреже (асфалтирани 
и неасфалтирани  путеви, сеоски и пољски 
путеви);
- поправка ћуприја и канала за одводњавање;
- реконструкција, проширење и одржавање НН 
мреже;
- уређење и одржавање уличне расвете;
- одржавање гробља и изградња капеле;
- изградња спортске хале;
- изградња и поправка тротоара;
- уређење ужег и ширег центра села, зелене и 
сточне пијаце;
- одржавање депонија;
- канализација;
- одржавање зграда;
- остале комунално-инфраструктурне активности;
2) Развој друштвених делатности 15%
- спорт и физичка култура (редовна делатност);
- култура (редовна делатност);
- образовање и побољшање услова рада дечјег 
вртића;
3) Остале активности Месне заједнице везане за 

редовну делатност 25%
4) Хитне и непредвиђене интервенције  5%
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Средства самодоприноса уведена за намене из 
претходног става користиће се у складу са овом 
одлуком, а према годишњим програмима утрошка 
средстава самодоприноса.

Члан 3.

Самодопринос се уводи за период од 10 (десет) 
година и то од 01.09.2017. године до 31.08.2027. 
године.

Члан 4.

Самодопринос се уводи у новцу.

Члан 5.

Укупан износ средстава самодоприноса који ће се 
прикупити за означени период износи 60.000.000,00 
динара (словима: шездесетмилионадинара и 00/100).

Уколико се оствари већи износ средстава 
самодоприноса од износа из става 1. овог члана, 
користиће се искључиво за намене из члана 2. ове 
одлуке.

Члан 6.

Обвезници самодоприноса су грађани који имају 
изборно право и пребивалиште на подручју Месне 
заједнице.

Обвезници самодоприноса су и грађани који 
немају изборно право и пребивалиште на подручју 
Месне заједнице, ако на том подручју имају 
непокретну имовину, а средствима самодоприноса се 
побољшавају услови коришћења те имовине.

Члан 7.

Основицу самодоприноса за обвезнике из члана 
6. став 1. одлуке чине зараде (плате) запослених, 
приходи од пољопривреде и шумарства и приходи 
од самосталне делатности на које се плаћа порез на 
доходак грађана у складу са законом који уређује 
порез на доходак грађана, односно вредност имовине 
на коју се плаћа порез на имовину, у складу са законом 
који уређује порез на имовину.

Основицу самодоприноса за обвезнике из члана 
6. став 2. одлуке чини вредност имовине на коју се 
плаћа порез на имовину, у складу са законом који 
уређује порез на имовину.

Члан 8.

Обрачун и наплату самодоприноса од зарада 
вршиће исплатилац зарада, а од самосталне 
делатности и пољопривреде и шумарства порески 
орган, у складу са одредбама закона којим се уређује 
порески поступак и пореска администрација.

Члан 9.

Обвезници плаћају самодопринос по следећој 
стопи:

1) на зараде и сва друга лична примања која имају 
карактер зараде 2%,
2) на приходе од самосталних делатности 5%,
3) на катастарски доходак од пољопривреде и 
шумарства  15%.

Члан 10.

Новчана средства која се прикупљају на основу 
одлуке о самодоприносу приход су буџета општине и 
строго су наменског карактера.

Члан 11.

Надзор над прикупљањем и утрошком средстава 
самодоприноса остварују грађани разматрањем 
финансијског плана и завршног рачуна који доноси 
и усваја Савет Месне заједнице у складу са наменом 
самодоприноса утврђеном овом одлуком.

Савет Месне заједнице је дужан да најмање једном 
годишње информише грађане о приливу и утрошку 
средстава самодоприноса на најприкладнији начин 
доступан за јавност.

Члан 12.

У погледу начина утврђивања самодоприноса, 
обрачунавања, застарелости, наплате, рокова за 
плаћање, обрачуна камате и осталог што није посебно 
прописано нацртом ове одлуке, сходно се примењују 
одредбе закона којим се уређује порески поступак и 
пореска администрација.

Члан 13.

Одлуку о увођењу самодоприноса грађани доносе 
референдумом, у складу са прописима којима је 
уређен поступак непосредног изјашњавања грађана.

Одлука се сматра донетом када се за њу изјасни 
већина од укупног броја грађана из члана 6. ове 
одлуке.

Члан 14.

Ову одлуку објавити у ‘’Међуопштинском 
службеном листу општина Велика Плана и 
Смедеревска Паланка’’.

Број: 011-72/2017-I
У Великој Плани, 14. јула 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК 

Ненад Перић

230.
На основу члана 10. став 2, члана 13. став 2. и члана 

17. Закона о референдуму и народној иницијативи 
(‘’Службени гласник РС’’, број 48/94 и 11/98), члана 
20. Закона о финансирању локалне самоуправе 
(‘’Службени гласник РС’’, број 62/2006, 47/2011, 
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93/2012, 99/2013, 125/2014, 95/2015, 83/2016, 91/2016 
и 104/2016) и члана 72. став 1. Статута општине 
Велика Плана (‘’Међуопштински службени лист 
општина Велика Плана и Смедеревска Паланка’’, 
број 39/2008),

Скупштина општине Велика Плана на 14. седници 
одржаној 14.07.2017. године донела је

ОДЛУКУ 
О РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕНДУМА 

И ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 
СПРОВОЂЕЊЕ РЕФЕРЕНДУМА РАДИ 

ИЗЈАШЊАВАЊА ГРАЂАНА МЕСНЕ 
ЗАЈЕДНИЦЕ ‘’ЛОЗОВИК’’ ЛОЗОВИК О 

УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА

1. Расписује се референдум ради изјашњавања 
грађана Месне заједнице ‘’Лозовик’’ Лозовик о 
увођењу самодоприноса, чији је предлог Скупштина 
општине Велика Плана утврдила на XIV седници, 
одржаној __.07.2017. године.

2. Референдум ће се спровести 18, 19. и 20. августа 
2017. године, у времену од 07.00 до 20.00 часова.

3. На референдуму грађани Месне заједнице 
‘’Лозовик’’ Лозовик ће се изјаснити о следећем 
питању:

‘’Да ли сте за увођење самодоприноса’’.
4. На гласачком листићу грађани ће се изјашњавати 

заокруживањем речи: ‘’да’’ или речи: ‘’не’’.
5. Спровођењем референдума руководиће Комисија 

за спровођење референдума.
Комисија за спровођење референдума има 

председника и два члана.
Председник и чланови Комисије за спровођење 

референдума могу бити само лица која имају бирачко 
право. Они не морају да имају пребивалиште на 
месној заједници за коју спроводе референдум.

Комисија за спровођење референдума образоваће 
гласачки одбор.

Гласачки одбор има председника и два члана и исто 
толико заменика.

Чланови и заменици чланова гласачког одбора могу 
бити само лица која имају бирачко право. Они не 
морају да имају пребивалиште на месној заједници за 
коју спроводе референдум.

6. У Комисију за спровођење референдума ради 
изјашњавања грађана Месне заједнице ‘’Лозовик’’ 
Лозовик о увођењу самодоприноса (у даљем тексту: 
Комисија) именују се:

- Слободан Матковић, председник
- Емил Живковић, члан,
- Маријана Терзић, члан.
7. Комисија одлучује већином гласова од укупног 

броја чланова.
У случају једнаког броја гласова одлучује глас 

председника Комисије.

8. Комисија обавља следеће послове:
1) стара се о законитости спровођења референдума;
2) стара се о обезбеђивању материјала за 

спровођење референдума;
3) прописује обрасце за спровођење референдума;
4) образује гласачке одборе;
4) утврђује и проглашава укупне резултате 

референдума;
5) обавља и друге послове одређене Законом о 

референдуму и народној иницијативи (‘’Службени 
гласник РС’’, број 48/94 и 11/98) и овом одлуком.

9. Комисија ће утврдити и прогласити укупне 
резултате референдума и доставити извештај о 
спроведеном референдуму Скупштини општине 
Велика Плана.

10. Просторне и техничке услове за рад Комисије за 
спровођење референдума обезбеђује Месна заједница 
‘’Лозовик’’ Лозовик.

11. Ради упознавања грађана са садржином 
Одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне 
заједнице ‘’Лозовик’’ Лозовик, о коме се грађани 
изјашњавају на референдуму, Предлог Одлуке о 
увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице 
‘’Лозовик’’ Лозовик објавиће се у ‘’Међуопштинском 
службеном листу општина Велика Плана и 
Смедеревска Паланка’’, као саставни део ове одлуке, 
на огласној табли Месне заједнице ‘’Лозовик’’ 
Лозовик, у средствима јавног информисања и на 
други начин који одреди Комисија за спровођење 
референдума.

12. Ову одлуку објавити у ‘’Међуопштинском 
службеном листу општина Велика Плана и 
Смедеревска Паланка’’.

Број: 011-732017-I
У Великој Плани, 14. јула 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК

Ненад Перић
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