
На основу члана 27. и члана 35. став 7.
Закона о планирању и изградњи (‘’Службени
гласник Републике Србије’’, 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 и
132/2014) и Пословника о раду Комисије,
Комисија за планове општине Велико
Градиште на седници одржаној дана 25.
маја 2016. године, донела је

ЗАКЉУЧАК 
о потребним техничким исправкама

објављеног Плана детаљне регулације
туристичког насеља Бели Багрем и то:

Исправка 1.
У правилима грађења за  зону Г на страни 44
у правилима која се односе на становање
мале густине, уместо: ‘’тип в’’ треба да
пише: ‘’тип а’’.

Исправка 2.
У листу 5. графичког дела пана са
координатама тачака јавног земљишта, за
тачке А067, АО68, А115, А116, А141, А142,
А114, А143, А144 и А113, навести:
‘’координате дефинисати УПом’’.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Марин Крешић, дипл.инж.арх.

Образложење

У већ објављеном плану детаљне регулације
туристичког насеља Бели Багрем поткрале у се
две техничке грешке и то: 
а) у правилима грађења за  зону Г у правилима
за становање мале густине уместо да пише тип а
стоји типа в, који не постоји у зони.
б) у листу са координатама тачака јавног
земљишта дате су и координате за тачке, за које

је планом одређено да се дефинишу тек
Урбанистичким пројектом
За горе наведене грешке исправке је потребно
објавити у следећем „Службеном гласнику
општине Велико Градиште“ и то исправку а) као
текст а исправку б) као исправљен графички
прилог.

Прилог:
Извод из записника са седнице
Комисије за планове од 25. маја 2016.

С е д м а   т а ч к а

Техничке исправке објављеног Плана1
детаљне регулације туристичког насеља
Бели Багрем

Председник је обавестио Комисију да су се у већ
објављеном плану поткрале техничке грешке и
то: 
а) у правилима грађења за  зону Г у правилима
за становање мале густине уместо да пише тип а
стоји типа в, који не постоји у зони.
б) у листу са координатама тачака јавног
земљишта дате су и координате за тачке, за које
је планом одређено да се дефинишу тек
Урбанистичким пројектом

У дискусији су учествовали сви чланови
Комисије. 
Након тога је Комисија донела следеће

З а к љ у ч к е

а) у правилима грађења за  зону Г у правилима
која се односе на становање мале густине, уместо
тип в треба да пише тип а.
б) у листу 5. са координатама тачака јавног
земљишта за тачке А067, АО68, А115, А116,
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А141, А142, А114, А143, А144 и А113, уместо
координата Хи У навести: координате
дефинисати УПом.
ц) наведене исправке објавити у следећем
Службеном листу.

Закључци су донети једногласно.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Марин Крешић, дипл.инж.арх. с.р.
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Република Србија
Општина Велико Градиште
Скупштина општине
Број: 013-76/2016-01-1
Датум: 03.06.2016. године
Велико Градиште

По извршеном сравњењу са изворним
текстом, утврђено је да се у Одлуци о
расписивању избора за Савет Месне
заједнице Тополовник, која је објављена у
Службеном гласнику општине Велико
Градиште бр. 14 од 02.06.2016. године
поткрала грешка, па се даје

ИСПРАВКА 
ОДЛУКЕ О РАСПИСИВАЊУ

ИЗБОРА 
ЗА САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

ТОПОЛОВНИК

У члану 1. ст. 2. Одлуке о
расписивању избора за Савет Месне
заједнице Тополовник уместо броја „5“ треба
да стоји број „9“.

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Милан Митић

Република Србија
Општина Велико Градиште
Скупштина општине
Број: 013-76/2016-01-1
Датум: 03.06.2016. године
Велико Градиште

По извршеном сравњењу са изворним
текстом, утврђено је да се у Одлуци о
расписивању избора за Савет Месне
заједнице Чешљева Бара, која је објављена у
Службеном гласнику општине Велико
Градиште бр. 14 од 02.06.2016. године
поткрала грешка, па се даје

ИСПРАВКА 
ОДЛУКЕ О РАСПИСИВАЊУ

ИЗБОРА 
ЗА САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

ЧЕШЉЕВА БАРА

У члану 1. ст. 2. Одлуке о
расписивању избора за Савет Месне
заједнице Чешљева Бара уместо броја „7“
треба да стоји број „5“.

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Милан Митић

Број 1514 3. јун 2016.



САДРЖАЈ

1. Закључак о потребним техничким исправкама објављеног Плана детаљне
регулације туристичког насеља Бели Багрем ....................................................................... 1

2. Списак координата тачака регулационих линија ................................................................. 3
3. Исправка одлуке о расписивању избора за савет месне заједнице Тополовник ............... 14
4. Исправка одлуке о расписивању избора за савет месне заједнице Чешљева Бара .......... 14

15Број 153. јун 2016.



Број 1516 3. јун 2016.

Издавач: Скупштина општине Велико Градиште - Редакција: Одељење за општу управу и јавне
службе Општинске управе - тираж 30 примерака - штампа: Графика ТИМ, Велико Градиште


