
 

 

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, 145/14, 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 и на предлог Општинског већа 

општине Велико Градиште, Скупштина општине Велико Градиште на 10. седници одржаној дана 

19.08.2021. године, донела је 

О Д Л У К У 

О УСВАЈАЊУ  

Плана детаљне регулације туристичког комплекса „Шпиц“ са извештајем о стратешкој процени 

утицаја на животну средину Плана детаљне регулације туристичког комплекса „Шпиц“ у општини 

Велико Градиште 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком усваја се План детаљне регулације туристичког комплекса „Шпиц“ са извештајем о 

стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације туристичког комплекса 

„Шпиц“  у општини Велико Градиште  (у даљем тексту: План). 

 

Члан 2. 

План се састоји из текстуалног дела и графичких приказа. 

Саставни део плана је и Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне 

регулације туристичког комплекса „Шпиц“ у општини Велико Градиште. 

 

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 циљеви израде плана су: развој туристичких потенцијала Сребрног језера и унапређења 

атрактивности недовољно искоришћеног простора такозваног ,,Шпица'' на коме се планира изградња 

хотелског комплекса одређене категоризације са пратећим апартманима, приступом и простором за 

паркирање или гаражирање на делу водне парцеле која је у фактичком стању насута. 

 

Члан 5. 

Изради Плана приступило се на основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације туристичког комплекса 

„Шпиц“ у општини Велико Градиште, број 353-37/2020-01-1 од 11.02.2020.године („Службени гласник 

општине Велико Градиште“ бр. 2/2020). 

 

Члан 6. 

План и извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације туристичког 

комплекса „Шпиц“ у општини Велико Градиште израђени су од стране Института за архитектуру и 

урбанизам Србије, Булевар краља Александра 73/II, Београд. 

 

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. 

Решење о давању сагласности на извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину број 501-

60/2021-07 од 09.08.2021.године је саставни део ове Одлуке.  

 

Члан 9. 

О спровођењу ове Одлуке стараће се Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове Општинске 

управе Општине Велико Градиште. 

 

Члан 10. 

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

Градиште“. 

 

Број: 353-453/2021-01-1 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

 

 

 

 

                                                                                                                             Председник скупштине: 

   

 

                                                                                                                                  Владимир Штрбац, с.р. 


