
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 и 145/2014)) и члана 40. Статута Општине Велико Градиште 
("Службени гласник општине Велико Градиште", број 9/08, 5/14, 5/16, 28/16 и 14/17), 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 17. седници одржаној дана 11.06.2018. 
године, донела је 

 
Измену и допуну Одлуке 

о изради Плана детаљне регулације инфраструктурног коридора туристичког пута и пешачко - 
бициклистичке стазе дуж обале Дунава и Сребрног Језера у општини Велико Градиште 

 
Члан 1. 

Овом Изменом и допуном врши се измена и допуна донете Одлуке о изради Плана детаљне регулације 
инфраструктурног коридора туристичког пута и пешачко - бициклистичке стазе дуж обале Дунава и Сребрног 
Језера у општини Велико Градиште ("Службени гласник општине Велико Градиште", бр. 14/2017), у даљем 
тексту Одлука. 
 

Члан 2. 
У члану 3. Одлуке (Границе обухвата планa) после става 3. додаје се нови ставови 4. и 5.који гласе: 

"Због дужине коридора предвиђеног за израду Плана исти се може израђивати по деоницама, у складу са 
динамиком обезбеђења средстава потребних за израду плана. 

Оријентационе деонице за израду плана могу бити:  1) туристички пут и пешачко - бициклистичка стаза 
дуж обале Дунава од Рама до насеља Велико Градиште, 2) пешачко - бициклистичка стаза уз Сребрно Језеро од 
Затоња преко Острова до туристичког насеља Бели Багрем и 3) пешачко-бициклистичка стаза уз Сребрно језеро 
од насеља Затоње преко Кисиљева до туристичког насеља Бели Багрем. " 
 

Члан 3. 
У члану 6. Одлуке (Концептуални оквир планирања коришћења, уређења и заштите планског подручја) став 2. 
мења се и гласи: 

"У склопу инфраструктурног коридора пешачко бициклистичке стазе и саобраћајница обухваћених овим 
Планом (проширење пута уз обалу Дунава) планираће се и реализација деоница општинске водоводне мреже 
чија изградња је предвиђена генералним пројектом водоснабдевања, као и друге потребне инфраструктуре. "  
 

Члан 4. 
У члану 10. Одлуке (Садржај плана) ставови 1. и 2. бришу се. 
Досадашњи ставови 3. 4. и 5. постају ставови 1. 2. и 3. 
 

Члан 5. 
У члану 12. Одлуке (Начин финансирања израде плана) ставови 1. и 2. бришу се. 
Досадашњи став 3. постаје став 1. 
 

Члан 6. 
Члан 14. (Одлука о изради или неприступању израде стратешке процене утицаја) мења се и гласи: 

"За потребе израде Плана приступа се изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну 
средину. " 

Члан 7. 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења a објавиће се у "Службеном гласнику општине Велико Градиште". 
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