
На основу члана 25. 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 21. седници одржаној дана 13.02.2023. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О УСВАЈАЊУ  

Друге Измене и допуне Плана генералне регулације за насеље Велико Градиште 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком усваја се Друга Измена и допуна Плана генералне регулације за насеље 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 Измена Плана са комплетном садржином. 

Измена плана се налази 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. 

Измена плана по усвајању биће доступна и на сајту општине Велико Градиште. 

Члан 3. 

Граница плана одређена је и дефинисана у графичком и текстуалном делу постојећег плана и није се мењала. 

Граница измене плана дефинисана је графичким делом Измене и допуне 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 измене плана је корекција саобраћајних решења, као и корекције у погледу регулације у 

оквиру индустријске зоне 

Члан 5. 

Изради Плана приступило се на основу Одлуке о изради Друге Измене и допуне Плана генералне регулације за 

насеље Велико Градиште, број 353-719/2021-01-1 од 16.12.2022.године („Службени гласник општине Велико 

Градиште“ бр. 50/2022). 

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. 

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“. 

 

Број: 353-43/2023-01-1 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 
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