
Ha основу члана 27, члана 46. став 1. и члана 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, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020 и 52/2021) 

члана 72. став 1. тачка 5. и члана 73. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног 

и урбанистичког планирања (''Службени гласник Републике Србије'', број: 32/2019) и члана 40. Статута Општине 

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

општине Велико Градиште, а по претходно прибављеном мишљењу Комисије за планове општине Велико 

Градиште, Скупштина општине Велико Градиште на 20. седници 16.12.2022. године доноси 

 

Одлуку 

о изради друге Измене и допунe  

Плана генералне регулације за насеље Велико Градиште 

 

Назив плана 

Члан 1. 

Ha основу ове одлуке израдиће се Друга Измена и допуна Плана генералне регулације за насеље Велико 

Градиште ("Сл. гласник општине Велико Градиште", бр. 15/2014 и 33/2020). 

 

Плански основ за израду плана  

Члан 2. 

Плански основ за израду Друге Измене и допуне Плана генералне регулације за насеље Велико Градиште су: 
- Просторни план Републике Србије 2010-2014-2021 (''Службени гласник РС'', бр. 88/2010) 

- Просторни план општине Велико Градиште („Сл. Гласник општине Велико Градиште“, број 25/2021) 

 
Границе обухвата планa 

Члан 3. 

Граница плана одређена је постојећим Планом генералне регулације за насеље Велико Градиште и неће се 

мењати. 

Измена и допуна Плана односи се  на измене у графичком делу ради решавања саобраћајница у оквиру намене 

дела простора предвиђеног за привреду и радне зоне, који орјентационо износи максимално 20 хектара, а 

саставни део ове Одлуке је и графички приказ са орјентационим обухватом предмета Измена и допуна Плана 

генералне регулације за насеље Велико Градиште. 

 

Услови и смернице планских докумената вишег реда и развојних стратегија  

Члан 4. 

Измена и допуна Плана генералне регулације за насеље Велико Градиште ("Сл. гласник општине Велико 
Градиште", бр. 15/2014 и 33/2020) врши се у графичком делу ради решавања саобраћајница у оквиру намене 
дела простора предвиђеног за привреду и радне зоне. 
Уколико промене графичког дела буду захтевале извршиће се и промена текстуалног дела ради услађивања са 
насталим променама у графичком делу. 
Коначни обухват биће одређен нацртом измена и допуна Плана. 

 
Подлоге за израду плана  

Члан 5. 

У циљу израде измена и допуна плана неће се прибављати документа надлежног органа за послове државног 

премера и катастра, обзиром на обим измена планског документа.   

Органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора 

и изградњу објеката, по доношењу ове Одлуке, дужни су да по захтеву носиоца израде плана, у року од 15 дана, 

доставе све тражене податке, без накнаде. 

Изузетно услови и сви расположиви подаци се могу уступити у року од 30 дана уз образложење надлежног 

органа, односно организације за непоступање у наведеном року. 

 

Концептуални оквир планирања коришћења, уређења и заштите планског подручја  

Члан 6. 

Концептуални оквир планирања коришћења, уређења и заштите планског подручја неће се мењати у односу 

на приступ и ставове у важећем Плану генералне регулације. 
 

Визија и циљеви планирања коришћења, уређења и заштите планског подручја 

Члан 7. 

Визија и циљеви планирања коришћења, уређења и заштите планског подручја неће се мењати у односу на 

приступ и ставове у постојећем Плану генералне регулације. 

 



Структурa основних планираних намена простора и коришћења земљишта 

Члан 8. 
Изменама и допунама ће се обухватити измена везана за графички део - план саобраћаја, нивелације и 

регулације, као и измене текстуалног дела ради усаглашавања са изменама у графичком делу у погледу 
површина које су опредељене за одређену намену (саобраћајне површине, површине привреде и радне зоне и 
сл.). 

 
Садржај плана  

Члан 9. 

Измена и допуна Плана ће бити у форми и са садржајем у складу са одредбама 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 Правилником о садржини, начину и поступку израде докумената 
просторног и урбанистичког планирања ("Службени гласник РС", број 32/2019). 

Фазе израде плана су: 1) нацрт плана за стручну контролу, 2) планско решење за јавни увид, 3) предлог плана 

за усвајање и 4) елаборат донетих измена и допуна. 

Елаборат сваке фазе израде плана од 1) до 3) израдиће се у два примерка у аналогном облику, у осам примерака 

у дигиталном облику и у једном несавијеном и неупакованом примерку у аналогном облику. 

Елаборат донетих измена и допуна плана у форми пречишћеног Плана израдиће се у четири примерка 

оригинала у аналогном облику који ће се пo овери чувати код Скупштине општине Велико Градиште као 

доносиоца плана, односно доставити другим надлежним органима, као и у осам примерака у дигиталном 

облику. 

 

Рок за израду планског документа  

Члан 10. 

Рок за израду нацрта плана je 30 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке и почетка израде плана, односно 
склапања уговора са обрађивачем плана. 

Рок за поступање по закључцима Комисије за планове и достављање нацрта плана за јавни увид је 15 дана од 

добијања извештаја Комисије за планове о извршеној стручној контроли плана. 

Рок за израду предлога плана je 15 дана од завршетка јавног увида и извештаја Комисије за планове. 

 
Начин финансирања  израде  планског документа 

Члан 11. 

Финансијска средства потребна за израду Плана генералне регулације обезбедиће Наручилац Плана, Фабрика 

уља Дунавка д.о.о. Београд, МБ 07241887, ПИБ 101365136. 

 
Члан 12. 

Обрађивач измена и допуна Плана генералне регулације за насеље Велико Градиште је Урбанпројект а.д. Чачак, 

Жупана Страцимира 35/3, МБ 07167571, ПИБ 102115543. 

 

Место и начин обављања јавног увида  

Члан 13. 

Подаци о начину излагања нацрта плана на јавни увид огласиће се у средствима информисања у складу са 

Законом. 

Измена и допуна Плана спроводи се у процедури по скраћеном поступку, обзиром да је у питању мања измена 

и допуна, те се прописује рок трајања јавног увида 15 дана. 

У току трајања јавног увида одржаће се јавна презентација. 

 

Одлука о изради или неприступању израде стратешке процене утицаја. 

Члан 14. 

На основу Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 

88/10) и Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09- исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 

42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19- др. Закон, 9/20 и 52/21), а по прибављеном 

мишљењу Одељења за локални економски развој и дијаспору број 501-116/2022-07 од 12.12.2022.године, донета 

је Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину. 

Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину саставни је део ове Одлуке. 

 
Члан 15. 

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

Градиште“. 

 

 



 

 

Број: 353-719/2022-01-1 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

 

 

 

                ПРЕДСЕДНИК СО 

               Владимир Штрбац с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ: 

 
орјентациони обухват предмета Измена и допуна Плана генералне регулације за насеље Велико Градиште 

 


