
ПРЕДЛОГ 
 

Ha основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'', 

број: 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, 145/2014 и 83/2018) и члана 40. Статута Општине Велико 

Градиште ("Службени гласник општине Велико Градиште", број 2/2019). на предлог Општинског 

већа, Скупштина општине Велико Градиште на  седници _____________. године доноси 
 

Одлука о допуни Одлуке о изради измена и допуна  

Плана детаљне регулације туристичког насеља  

Бели Багрем у општини Велико Градиште 
 

Члан 1. 

У Одлуци о изради Измена и допунама Плана детаљне регулације туристичког насеља бели 

Багрем у општини Велико Градиште (''Сл.гласник општине Велико Градиште'' бр. 16/2018) после 

члана 14. додају се нови чланови 14а. и 14б. који гласе: 

 

“Члан 14а. 

Овом Одлуком о изради планског документа се утврђује период забране нове изградње у обухвату 

Плана детаљне регулације туристичког насеља Бели Багрем у општини Велико Градиште до 

доношења измена и допуна Плана детаљне регулације туристичког насеља Бели Багрем у општини 

Велико Градиште , а најдуже 12 месеци од дана доношења ове Одлуке.  

Ако у прописаном року план детаљне регулације не буде усвојен, локацијски услови издаће се у 

складу са законом o планирању и изградњи. 

Члан 14б. 

Ова забрана се не односи на спровођење већ усвојених урбанистичких пројеката који нису 

започели реализацију, на објекте за које су издати услови и на објекте за које је издата грађевинска 

дозвола.” 

Члан 2. 

 

У осталом делу Одлука остаје неизмењена. 

Члан 3. 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Велико Градиште“.   

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: 

 

Одлука о изради измена и допуна плана је донета због појединих правила градње или одредби плана 

које се односе првенствено на спровођење плана, које ће се мењати, јер нису биле довољно прецизне 

или су биле ослоњене само на постојеће Правилнике.  

Оцена надлежне службе је да је, због атрактивности простора, притиска инвеститора, као и трајно 

присутне навике да се на сваки начин обезбеди више нових квадрата него што је планом дозвољено, 

а нарочито мање паркинг места него што је прописано, оправдано зауставити примену плана до 

његове измене, односно не примењивати правила која ће се мењати да би се максимално чврсто, 

рестриктивно и недвосмилено одредила сва потребна правила градње. За спровођење ове Одлуке 

нису потребна додатна средства из буџета општине Велико Градиште 

На основу напред изнетог, сматрамо да би Скупштина општине Велико Градиште требало да усвоји 

предложене допуне.        

Предлагач: Општинско веће 




