
На основу члана 31, члана 41. став 1. тачка 3,

члана 41а став 4 и члана 42. Закона о заштити приро-

де ("Службени гласник Републике Србије", бр. 36/09,

88/10 и 91/10-исправка) и члана 20. Статута општине

Велико Градиште ("Службени гласник општине

Велико Градиште", број 9/2008), 

Скупштина општине Велико Градиште, на

предлог Завода за заштиту природе Србије на седни-

ци одржаној дана 27.12.2013. године, донела је 

Одлуку о проглашењу заштите споменика
природе „Платан на Житном тргу“

Јаворолисни платан - Platanus acerifolia Wild.
(P.Hybrida Brot.)

Члан 1.
Проглашава се заштита стабла Јаворолисног

платана - Platanus acerifolia Wild. (P.Hybrida Brot.),

које се налази на Житном тргу у Великом Градишту

иза цркве Св. Архангела Гаврила, као Природно

добро Споменик природе „Платан на Житном тргу“.

Члан 2.
Споменик природе „Платан на Житном тргу“

је један од ретких, импозантних и очуваних примера-

ка дендрофлоре у градским условима. Карактеришу

га импозантне дендрометријске вредности, велика

старост и добра виталност те представља значајну

ботаничку вредност. Како се налази у непосредној

близини Дунава повољни услови станишта су му

омогућили добар развој. Стабло платана је правил-

ног хабитуса, типичног за своју врсту. Одликује га

право и здраво дебло, чија се глатка кора љушти у

танким љуспама. Старости је, према предању, око

120 година. Поред биолошко-ботаничких вредности

стабло има културолошки и едукативни значај.

Дендометријске карактеристике стабла су:

• Висина стабла 17,50 m

• Пречник крошње 29,60 m

• Висина дебла до прве живе гране1,60 m

• Пречник дебла на 1,30 m1,30 m

• Обим дебла на 1,30 m 4,10 m

Члан 3.
Споменик природе "Платан на Житном тргу",

налази се у Великом Градишту, на у ул. Житни трг, на

раскрници улица Доситејева, Пере Металца и Вељка

Дугошевића, недалеко од цркве св. Архангела

Гаврила, зграде општинског суда и зграде Општине

Велико Градиште, на катастарским парцелама бр.

783, 562 и 564 К.О. Велико Градиште. Површина

природног добра износи 6,87 ари и пропорционална

је површини круга пречника крошње.

Члан 4.

На заштићеној површини споменика природе

"Платан на житном тргу" (у даљем тексту: Споменик

природе), установљава се режим заштите III (трећег)

степена. Режимом заштите III (трећег) степена,

поред забрана из Закона о заштити природе и Уредбе

о режимима заштите, забрањује се и:

- сеча стабла, ломљење грана, кидање лишћа,

уништавање коре и кореновог система или предузи-

мање било којих радњи и активности које би нару-

шиле, односно оштетиле његова битна својства или

довеле у питање биолошки опстанак стабла;

- садња било каквог декоративног зеленила, на

делу заштићене површине око самог дебла платана

(земљаној површини, острву), које би могло да утиче

на његово сагледавање (осим траве и зељастих, цвет-

них врста);

- ложење ватре, депоновање смећа и другог

отпада у заштићеној површини;

- смањење постојеће „острвске површине“ у

пројекцији крошње;

- раскопавање и депоновање земље на

заштићеној површини природног добра;

- уништавање кореновог система и дебла при-

ликом извођења радова у непосредној близини;

- заустављање и паркирање возила на

заштићеној површини (пројекцији крошње)

Споменика природе;

- одлагање (нагомилавање) снега у пројекцији

крошње стабла, односно на заштићеној површини

природног добра;

- испуштање отпадних и загађених вода на

заштићену површину Споменика природе;

- постављање (укуцавање) табли, бојење, леп-

љење плаката,  као  и других обавештења на деблу

заштићеног стабла;

- извођење грађевинских радова и активности

у заштићеној површини Споменика природе које
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могу негативно да утичу на стаблу, тј. наруше и

оштете вредности природног добра.

Ограничава се:

- све биолошко – техничке мере заштите и

неге за које се процени да су неопходни за одржава-

ње виталности стабла платана  (третман против енто-

молошких и фитопатолошких обољења, уклањање

сувих грана, заштита пресека,..), а под условима које

утврђује Завод за заштиту природе Србије;

- кресање грана у одређеној мери (само уколи-

ко ометају безбедан пролаз возила) како се не би

нарушио правилан изглед крошње, као и хабитус

самог стабла и то уз претходно прибављене услове

Завода, под којим се радови могу извести;

- уређење простора око дебла,односно

„острвске површине“. Очистити је и затравити.

Траву редовно косити и одржавати., уз могућност

сезонске садње зељастих , цветних биљака;

- редовно одржавање целокупне заштићене

површине Споменика природе  (кошење траве око

дебла, уклањање сувог лишћа,..);

- сакупљање семена у циљу научних истражи-

вања природних споменика као посебних природних

вредности, а све у циљу очувања геофонда и оснива-

ња банке гена; 

Члан 5.
Споменик природе поверава се на управљање

Јавном предузећу "Дирекција за изградњу општине

Велико Градиште" из Великог Градишту (у даљем

тексту Управљач).

Члан 6.
Управљач у циљу спровођења мера заштите,

уређења и презентације Споменика природе, је

дужан да:

1) чува, унапређује и промовише заштићено

стабло;

2) редовно прати здравствено стање стабла и

да на време предузима неопходне мере заштите;

3) редовно одржава заштићену површину

Споменика природе;

4) спроводи прописане режиме заштите;

5) доноси план управљања и акт о унутраш-

њем реду и чуварској служби;

6) обележи заштићено добро у складу са

посебним правилником о начину обележавања;

7) обезбеди надзор над спровођењем услова и

мера заштите природе;

8) у сарадњи са републикчком инспекцијом за

заштиту животне средине и органима безбедности

спречава све активности и делатности које су у

супротности са актом о заштити и представљају фак-

тор угрожавања и девастације;

9) да редовно обавештава Завод за заштиту

природе Србије о свим насталим променама на

заштићеном природном добру, односно променама  у

оквиру  заштићеног добра  које могу уништити или

нарушити његова битна својства, након чега ће Завод

одредити мере заштите, које Управљач треба да

спроведе, уз стручни надзор;

10) доноси акт о накнадама у складу са чл. 70

Закона о заштити природе;

10) врши и друге послове утврђене законом и

актом о заштити;

Члан 7.
Заштита и развој Споменика природе спро-

води се према Плану управљања који се доноси за

период од пет година.

План управљања из става 1. овога члана садр-

жи нарочито:

1. приказ главних природних и створених

вредности;

2. оцену стања животне средине заштићеног

добра;

3. преглед конкретних активности, делатности

и процеса који представља фактор угрожавања спо-

меника природе;

4. дугорочне циљеве заштите, очувања и уна-

пређења и одрживог развоја;

5. анализу и оцену услова за остваривање тих

циљева;

6. приоритетне активности и мере на заштити,

одржавању, праћењу стања и унапређењу природних

и створених вредности;

7. приоритетне задатке научноистраживачког

и образовног рада;

8. планиране активности на развоју и уређењу

споменика природе;

9. активности на промоцији вредности споме-

ника природе;

10. облике сарадње и партнерства са локалним

становништвом корисницима заштићеног подручја;

11. активности и мере на спровођењу плана са

динамиком и субјектима реализације плана управља-

ња и начин оцене успешности његове примене;

12. финансијска средства и друге материјалне

претпоставке за извршавање поверених послова у

управљању и начин њиховог обезбеђења.

На план управљања из става 1. овог члана,

сагласност даје надлежни орган општинске управе

надлежан за послове заштите природе по претходно

прибављеном мишљењу Завода за заштиту природе

Србије.

План управљања из става 1. овог члана оства-

рује се годишњим програмом управљања на који

сагласност даје Одељење општинске управе надлеж-

но за послове заштите природе.



Годишњи програм управљања за наредну

годину, заједно с извештајем о остваривању програ-

ма у текућој години управљач доставља надлежном

органу општинске управе надлежном за послове

заштите природе до 15. децембра.

О предлогу плана управљања заштићеним

добром управљач је дужан да обавести јавност, што

подразумева јавни увид у предложени план.

Члан 8.
Управљач је дужан да обезбеди унутрашњи

ред и чување заштићеног добра у складу са правил-

ником о унутрашњем реду и чуварској служби који

доноси уз сагласност надлежног органа општинске

управе за послове заштите природе.

Актом из става 1. овог члана утврђују се пра-

вила за спровођење прописаног режима заштите, а

нарочито начин и услови понашања посетилаца,

власника и корисника непокретности при кретању,

боравку и обављању послова на заштићеном природ-

ном добру, услови заштите приликом обављања

научних истраживања и образовних активности, као

и начин чувања и одржавања заштићеног природног

добра.

Правила одређена актом из става 1. овог члана

и друге неопходне информације за спровођење режи-

ма заштите, управљач је дужан да јавно огласи и на

погодан начин учини доступним посетиоцима и

корисницима.

Члан 9.
Средства потребна за заштиту, уређење и уна-

пређење природног добра обезбедиће се из прихода

остварених обављањем делатности управљача, из

буџета града као и из других извора у складу са зако-

ном.

Члан 10.
Планови и програми уређења простора, шум-

ске, ловне, водопривредне, пољопривредне и друге

основе и други програми који обухватају подручје

где се налази ово заштићено природно добро усагла-

сиће се са овом Одлуком.

Члан 11.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана

објављивања у "Службеном гласнику општине

Велико Градиште".

Oдлуку доставити  (чл. 45 Закона о заштити

природе):

- Републичком геодетском заводу, односно

надлежном органу за упис;

- Управљачу заштићеног подручја (ЈП

“Дирекција за изградњу општине Велико Градиште);

- Заводу за заштиту природе Србије ради

уписа у регистар;

О б р а з л о ж е њ е

ЈП „Дирекција за изградњу општине Велико

Градиште“ покренула је иницијативу код Завода за

заштиту природе Србије за валоризацију, оцену вред-

ности, стабла платана на Житном тргу сматрајући да

поседује значајну вредност и да се као такво треба

заштитити као природно добро општине Велико

Градиште. Након увида на лицу места стручњаци

Завода су предложили да стабло платана на житном

тргу уђе у поступак заштите. Одлуком СО Велико

Градиште бр. 322-9/2012-01 од 19.02.2013 године

одређен је Управљач у поступку заштите стабла.

Након достављања поменуте Одлуке Заводу, струч-

њаци Завода су приступили изради предлога Студије

заштите Споменика природе „Платан на Житном

тргу“. Дана 25.11.2013 године Завод је доставио

предлог предметне Студије заштите СО Велико

Градиште чиме је покренут поступак заштите а на

основу чл. 42 Закона о заштити природе. Подручје за

које је покренут поступак заштите сматра се

заштићеним у смислу овог закона.  

Сходно чл. 43 Закона о заштити природе

(„Сл.гл.РС“,бр. 36/09, 88/10 и 91/10-исправка) о

предлогу акта за проглашење заштићеног подручја

предлагач акта обавештава јавност,  организује јавни

увид и јавну расправу предлога акта па се предлаже

да Општинско веће усвоји овај нацрт акта о прогла-

шењу да би се као предлог проследио оглашивачима

на објављивање у складу са законском процедуром.

Након обављене процедуре обавештавања јавности

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имо-

винско-правне послове ОУ-е Општине Велико

Градиште ће сачинити Извештај о пристиглим миш-

љењима и евентуалним примедбама заинтересоване

јавности и доставити Општинском већу на поновно

разматрање и усвајање предлога акта како је у насло-

ву Одлуке дато.

Број: 501-73/2013-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК СО

Томислав Ивановић,с.р

330. decembar 2013. Broj 15



На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/2007), члана 8. Закона о матичним књигама  („Службени гласник РС“, број  20/2009) и члана 40.став 1.тачка
8. Статута општине Велико Градиште („Општински службени гласник РС“, број  9/2008),

Скупштина општине Велико Градиште, по прибављеном мишљењу Министарства правде и државне
управе,  број 20-00-39/2013-31, од 16.12.2013. године, на 21. седници одржаној дана 27.12.2013.године, доноси

ОДЛУКУ  О ОДРЕЂИВАЊУ МАТИЧНИХ ПОДРУЧЈА НА ТЕРИТОРИЈИ  ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

1.
За вођење Матичних књига  на територији општине Велико Градиште одређују се 10 матичних подручја

и то:

2. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“,

а примењиваће се од 1.јануара 2014.године.
3. 

Даном почетка примене  ове Одлуке престаје да важи Одлука о одређивању матичних подручја на тери-
торији општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“ број 7/2009 и „Службени
гласник РС“ број 4/2011).

Бр.20-10/2013-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК СО

Томислав Ивановић,с.р
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На основу члана 27. и 46. Закона о планирању

и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09,

81/09, 64/10-Oдлука УС, 24/11 и 121/12), члана 32.

тач. 5. Закона о локалној самоуправи („Службени

гласник РС“ бр. 129/07) и члана 40. Статута општине

Велико Градиште („Службени гласник општине

Велико Градиште“ бр. 9/2008), после прибављеног

мишљења Комисије за планове општине Велико

Градиште, на предлог Општинског већа општине

Велико Градиште

Скупштина општине Велико Градиште на 21.

седници одржаној дана 27.12.2013. године,  донела

је,

ОДЛУКУ О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ДРУГЕ

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ

РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА НАСЕЉА ВЕЛИКО

ГРАДИШТЕ

Члан 1.

Доношењем ове Одлуке приступа се изради

друге измене и допуне Плана генералне регулације

дела насеља Велико Градиште (у даљем тексту: друга

измена и допуна Плана).

Члан 2.

Циљ израде и доношења друге измене и допу-

не Плана је стварање законског и планског основа за

просторно преуређење подручја у делу обухвата

основног Плана, са утврђивањем правила уређења и

грађења за подручје које је предмет других измена и

допуна Плана.

Друга измена и допуна Плана се израђује ради

рационалнијег искоришћења земљишта које је наме-

њено за становање средњих густина, и његову прена-

мену у земљиште за привредне делатности.

Друга измена и допуна Плана генералне регу-

лације у обухвату представљаће основ за издавање

локацијских дозвола.

Члан 3.

Плански основ за израду Плана, чини: План

измена и допуна Плана генералне регулације дела

насеља Велико Градиште („Сл. гласник општине

Велико Градиште“ бр. 2/2013), одредбе Правилника

о садржини, начину и поступку израде планских

докумената («Сл. гласник РС» бр. 31/10, 69/10 и

16/11) као и одредбе  Закона о планирању и изград-

њи.

Члан 4.

Планом друге измене и допуне Плана се раз-

рађује подручје зоне 5, из Плана у к.о. Велико

Градиште.

Планом друге измене и допуне Плана се раз-

рађују и подручја зоне 2 и 3  из Плана у к.о. Велико

Градиште. 

Прецизна граница друге измене и допуне

Плана у зонама и целинама биће утврђена у фази

израде Концепта плана. 

Саставни део Одлуке је графички приказ обу-

хвата Плана.

Члан 5.

План садржи текстуални и графички део, и

дефинише:

- границу плана и обухват грађевинског под-

ручја, поделу простора на посебне целине и зоне,

детаљну  намену земљишта,

- регулационе линије улица и  јавних површи-

на и грађевинске линије са елементима за обележава-

ње на геодетској подлози,

- нивелационе коте улица и јавних површина

(нивелациони план),

-  попис парцела и опис локација за јавне

површине, садржаје и објекте,

- коридоре и капацитете за саобраћајну, енер-

гетску, комуналну и другу инфраструктуру,

- мере заштите културно-историјских споме-

ника и заштићених природних целина,

- локације за које се обавезно израђује  урба-

нистички пројекат или расписује конкурс,

- правила уређења и правила грађења по зона-

ма и целинама,

- друге елементе значајне заспровођење друге

измене и допуне Плана генералне регулације.

Члан 6.

Сагласно одредби члана 48. став 6. Закона о

планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр.

72/09, 81/09, 64/10-Oдлука УС, 24/11 и 121/12), по

прибављању мишљења вршиоца стручне контроле,

одмах се може приступити изради Концепта плана.

Члан 7.

Рок израде Плана из члана 1. ове Одлуке биће

уређен Уговором између наручиовца и обрађивача и

у ни у ком случају не може бити дужи од 90 дана.

Члан 8.

Носилац израде Плана је општинкса управа

општине Велико Градиште, Одељење за урбанизам

комунално стамбене и  имовинско-правне послове.
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За стручну обраду Плана биће изабрано лице

у поступку јавних набавки (обрађивач плана).

Члан 9.

Решење о приступању или неприступању

израде Стратешке процене утицаја на животну сре-

дину донеће надлежни орган управе најкасније у

фази верификације Концепта плана од стране

Комисије за планове.

Члан 10.

Излагање планског документа на Јавни увид

оглашава се у дневном и локалном листу  траје 30

дана од дана оглашавања. Излагање Плана врши се

на огласној табли надлежног органа локалне само-

управе а почетак оглашавања биће оглашен у једном

од дневних листова који се дистрибуирају за под-

ручје целе земље. 

О излагању планског документа на јавни

увид стара се орган јединице локалне самоуправе

надлежан за послове просторног и урбанистичког

планирања.

Члан 11.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана

објављивања у„Службеном гласнику општине

Велико Градиште“.

Образложење

Одлуком о усвајању Плана измена и допуна

Плана генералне регулчације дела насеља Велико

Градиште („Службени гласник“ бр.2/2013) дефини-

сане су планиране намене површина са правилима

грађења за насеље по зонама, за које су предвиђене

детаљне разраде било кроз урбанистички пројекат,

било кроз План детаљне регулације а у свему према

правилима грађења и наменом површина за одређе-

ну зону.

Самим Планом предвиђено је да су могућа

његове измене и допуне како за поједине шематске

приказе уређења из плана, тако и за зоне и целине. 

У оквиру планиране намене површина у

зони 5. потребно је сагласно новонасталим околно-

стима изменити намену површина у циљу стварања

правног оквира за изградњу нових објеката у циљу

привредног пословања. Такође у оквиру намене

површина у обухвату плана код зона 2 и 3 постоје

рубни делови у оквиру зоне односно целине где се

налазе мањи пословни објекти са већ реализованом

садржајима, а постојећим планом се не могу приме-

нити правила градње и намене површина, па је

потребно овим изменама прилагодити намену

површина већ затеченом стању.

Самим Планом предвиђено је да су могућа

његове измене и допуне како за поједине шематске

приказе уређења из плана, тако и за зоне и целине,

међу које спада и шематски приказ уређења из окви-

ра Плана.

Изменом  и допуном дела Плана били би ство-

рени и правни услови за градњу нових објеката у

пренамењеним зонама Плана. Израдом Плана ства-

рају се законске могућности да се без израде нижих

планских аката, а  без  потребе израде сада потреб-

них урбанистичких планова или докмената створе

повољнији предуслови за градњу објеката што би све

у знатној мери појефтинило и убрзало градњу нових

објеката.

Како је Комисија за планове Скупштине

општине Велико Градиште у складу са чланом 46.

Закона о планирању и изградњи („Службени гласник

РС“ бр. 72/09, 81/09 и 24/2011) дала своје мишљење

о потреби израде планског документа из диспозити-

ва ове одлуке то се предлаже Скупштини општине

као надлежном органу за доношење одлуке да доне-

се Одлуку каква је у предлогу дата.

Потребна финансијска средства за израду

плана обезбеђена су у буџету општине Велико

Градиште на разделу 2. глава 2.1. позиција 22. функ-

ција 110 ек. класификација 451.

Број:353-352/2013-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК СО

Томислав Ивановић,с.р
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