
ПРЕДЛОГ 

 

На основу члана 27. и члана 35. став 7, a у вези са чланом 51б 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, 145/14, 83/18, 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, Скупштина 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  

Треће Измене и допуне Плана детаљне регулације туристичког насеља  

Бели Багрем у општини Велико Градиште  
 

Члан 1. 

Овом Одлуком усваја се Трећа измена и допуна Плана детаљне регулације туристичког насеља Бели Багрем у 

општини Велико Градиште  (у даљем тексту: Измена плана). 

 

Члан 2. 

Измена Плана се састоји из текстуалног и графичког дела.  

Текстуални део је израђен у форми пречишћеног текста. 

 

Члан 3. 

Саставни део ове Одлуке је План са комплетном садржином 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 постојећег плана чија се измена врши 

и није се мењала. 

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 циљеви израде измене плана су:  

− дефинисање простора и правила изградње марине на Сребрном језеру 

− корекција текстуалног и графичког дела у погледу паркирања на јавним површинама 

− измене графичког дела које су биле стечена обавеза на основу претходне измене 

− корекције појединих намена у оквиру зона 

 

Члан 5. 

Изради Плана приступило се на основу Одлуке о изради Треће Измене и допуне Плана детаљне регулације 

туристичког насеља Бели Багрем у општини Велико Градиште, број 353-638/2021-01-1 од 15.12.2021.године 

(„Службени гласник општине Велико Градиште“ бр. 38/2021). 

 

Члан 6. 

Измена плана је  израђена од стране "УРБАНПРОЈЕКТ" АД, предузеће за консалтинг, урбанизам, пројектовање 

и инжењеринг Чачак . 

 

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. 

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, 145/14, 83/18, 31/2019, 

37/2019 - др. закон, 9/2020 и 52/2021) и на основу донетих подзаконских аката, као и Одлуке о изради Измена и 

допуна Плана детаљне регулације туристичког насеља Бели Багрем у општини Велико Градиште, 353-638/2021-

01-1 од 15.12.2021.године („Службени гласник општине Велико Градиште“ бр. 38/2021), коју је у складу са 

својим овлашћењима донела Скупштина општине Велико Градиште. 

На основу Одлуке о изради Измена и допуна Плана детаљне регулације туристичког насеља Бели Багрем 

у општини Велико Градиште приступило се изменама дела Плана 

Измена и допуна Плана у текстуалном делу је израђена у форми пречишћеног текста. Измена графичког 

дела је рађена на важећем планском документа и иста је назначена у оквиру фазе нацрта плана који је био 

предмет стручне контроле од стране Комисије за планове општине Велико Градиште. 

Обзиром да се на територији обухвата Плана радила студија која је показала да је локација за изградњу 

марине у сврху наутике, односно наутичког туризма изузетно повољна, иста је препозната и проширена зона за 

привезиште и формирана засебна зона на којој је планирана изградња марине. Такође извршене су корекције 

везане за паркирање на јавним површинама, односно дате су могућности формирања паркинга који би се 

користили искључиво у јавне сврхе, обзиром да се налазе на земљишту које је предвиђено као јавно. Поред ових 

измена, извршена је и корекција везана за саобраћајну инфрастуктуру, односно за изградњу планираних 

саобраћајница, које су стечена обавеза из претходне измене плана која се односила само на текстуални део и која 

је предвиђала да се те измене које су биле само у текстуалном делу имплементирају и у графички део. Такође 

предмет измене плана су биле и корекције појединих намена у оквиру зона где су делови зона где је била 

планирана изградња објеката у функцији туризма и угоститељства предметном изменом предвиђена за 

становање мале густине, где је смањена заузетост и висина објеката, а дата су и посебна правила за изградњу 

објеката који се налазе на угаоним парцелама. 

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 Извештаји 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 


