
ПРЕДЛОГ 
 

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, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020 
и 52/2021) и члана 40. Статута Општине Велико Градиште ("Службени гласник општине Велико 
Градиште", број 2/2019) на предлог Комисије за планове општине Велико Градиште и на предлог 
Општинског већа општине Велико Градиште, Скупштина општине Велико Градиште на ___ седници 
одржаној дана______ 2022. године, донела је 

О Д Л У К У 
О УСВАЈАЊУ  

Плана детаљне регулације Подручја и околине средњевековне тврђаве Рам  
у општини Велико Градиште 

 
Члан 1. 

Овом Одлуком усваја се План детаљне регулације Подручја и околине средњевековне тврђаве Рам у 
општини Велико Градиште (у даљем тексту: План). 
 

Члан 2. 
План се састоји из текстуалног дела и графичких приказа. 
 

Члан 3. 
Саставни део ове Одлуке је План са комплетном садржином и налази се у аналогном и дигиталном облику 
у архиви Одељења за урбанизам и имовинско-правне послове Општинске управе општине Велико 
Градиште, ул. Житни трг 1, Велико Градиште. 
 

Члан 3. 
Граница плана одређена је и дефинисана у графичком и текстуалном делу плана. 
Граница Плана је одређена и описом парцела у обухвату Планa. 
У случају неусаглашености пописа катастарских парцела обухваћених Планом у текстуалном делу и 
бројева катастарских парцела у графичком прилогу, меродавни су подаци са графичког прилога.  

 
Члан 4. 

Основни циљ израде плана јесте анализа предметне локације у архитектонско-урбанистичком смислу и 
преиспитивање могућности и ограничења за изградњу и заштиту жељених садржаја са становишта 
споменика културе у склопу комплекса, односно да се кроз анализу просторних и природних потенцијала 
створе плански и правни предуслови за изградњу и реконструкцију садржаја некадашње тврђаве и 
дефинише систем заштите локалитета. 
 

Члан 5. 
Изради Плана приступило се на основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације Подручја и околине 
средњевековне тврђаве Рам у општини Велико Градиште број 350-16/2020-01-1 („Службени гласник 
општине Велико Градиште“ бр. 38/2020). 
 

Члан 6. 
План je израђен од стране предузећа за консалтинг, урбанизам, пројектовање и инжењеринг 
„Урбанпројект“ А.Д. Чачак, Жупана Страцимира број 35/III. 
 

Члан 7. 
Саставни део ове Одлуке је Извештај о извршеном јавном увиду, сачињен од стране Комисије за планове 
општине Велико Градиште, у складу са одредбама члана 50. а који садржи извештаје о извршеној стручној 
контроли фаза рада и податке о извршеном јавном увиду, са свим примедбама и одлукама по свакој 
примедби. 
 

Члан 8. 
О спровођењу ове Одлуке стараће се Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове Општинске 
управе Општине Велико Градиште. 
 



Члан 9. 
Усвајањем Плана детаљне регулације Подручја и околине средњевековне тврђаве Рам у општини Велико 
Градиште престаје да важи План детаљне регулације «Подручја тврђаве Рам» на територији Општине 
Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, број 15/2015). 

Члан 10. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Велико 
Градиште“. 
 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 
Правни основ за израду и доношење плана су одредбе важећег 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, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 
31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020 и 52/2021) и на основу донетих подзаконских аката, као и Плана 
детаљне регулације Подручја и околине средњевековне тврђаве Рам у општини Велико Градиште број 350-
16/2020-01-1 („Службени гласник општине Велико Градиште“ бр. 38/2020), коју је у складу са својим 
овлашћењима донела Скупштина општине Велико Градиште. 

Oбзиром на развој и туристичке потенцијале општине Велико Градиште, као и да је извршена 
реконструкција тврђаве у Раму, претходни план се бавио заштитом простора и реконструкцијом, те 
обзиром да је завршена реконструкција, било је потребно додатно заштитити простор око тврђаве, као и 
додатно допринети визурама тврђаве. Такође је циљ израде планског документа решавање паркинг 
простора формирањем јавног паркинга, планирано је и формирање нових јавних зелених површина у 
непосредној близини тврђаве.  

План детаљне регулације Подручја и околине средњевековне тврђаве Рам у општини Велико 
Градиште рађен је сарадњи са Регионалним заводом за заштиту споменика културе Смедерево, који је 
учествовао и у фази израде услова, у фази јавног увида па све до давања позитивног мишљења у погледу 
мера заштите. 

Планирање, уређење и заштита планског подручја заснива се на принципима рационалне 
организације и уређења простора и усклађивању планираних садржаја са могућностима и ограничењима у 
простору.  

Израда Плана финансирана је буџетским средствима општине Велико Градиште. 
Предметни план израђен у свему према смерницама из наведене Одлуке, кроз фазе рада предвиђене 

поменутим Законом, те приређен у свему у складу са важећим прописима и правилима струке, о чему 
сведоче приложени Извештај о јавном увиду и закључци о извршеним потребним стручним контролама 
одговарајућих фаза израде плана, спроведеним од стране Комисије за планове општине Велико Градиште.  

Надлежни орган може, у складу са својим овлашћењима, донети плански документ из овог 
предлога, односно предлаже се Скупштини општине Велико Градиште да усвоји Одлуку каква је дата у 
предлогу. 

 
Средства потребна за извршење: За спровођење ове Одлуке нису потребна средства. 
 

ПРЕДЛАГАЧ: ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 


