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1. ОПШТИ ДЕО
1.1. ПРАВНИ ОСНОВ
Правни основ за израду овог Плана детаљне регулације представљају:
− Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11,
121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14),
− Одлука о приступању изради Плана детаљне регулације „Приобаље“ у Велком Градишту,
коју је донела Скупштина општине Велико Градиште на седници одржаној дана 29.03.2013.
године,
− Правилник о садржини, начину и поступку израде планских докумената („Службени
гласник РС“, бр. 31/10, 69/10 и 16/11).
Плански основ је:
− Просторни план општине Велико Градиште (Службени гласник општине Велико Градиште
бр. 2/2011), и
− План генералне регулације насеља Велико Градиште, усвојен у децембру 2014. године.
1.2. ПОВОД И ЦИЉ ИЗРАДЕ ПЛАНА
Одлука о изради Плана детаљне регулације за предметни простор је донета како би се одредила
дугорочна пројекција развоја и просторног уређења, и дефинисала правила регулације, уређења
и грађења зоне приобаља у Великом Градишту.
Циљ израде плана је стварање законског и планског основа за просторно уређење предметног
подручја, у сладу са планским документом ширег подручја, ради утврђивања услова за
постављање и изградњу како трајних објеката тако и плутајућих објеката разних намена. У
плану ће се извршити преиспитивање постојећег начина коришћења земљишта и анализа
могућности и ограничења за његово унапређење и будуће коришћење, и то кроз:
− опредељење будућег идентитета,
− уклапање у просторну организацију шире зоне,
− стварање планских могућности за изградњу и увођење нових садржаја у складу са
еколошким и природним карактеристикама обухвата,
− обезбеђивање капацитета техничке инфраструктуре за постојећу и планирану изградњу,
− усклађено решење саобраћајне и остале инфраструктурне мреже,
− заштиту и унапређење квалитета животне средине.
1.3. ГРАНИЦА ПОДРУЧЈА ПЛАНА
Предложеном границом плана је обухваћен простор површине од око 11,3 hа приобалног
земљишног појаса са припадајућим воденим појасом.
Парцеле обухваћене границом плана припадају подручју К.О. Велико Градиште, и то су:
целе катастарске парцеле број 541, 542, 543/1, 543/3, 544, 546, 547/2, 548, 550, 551, 553, 554,
555, 556, 557, 558, 559, 580, 581, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 621, 622/1, 622/2, 623/1,
623/2, 623/3, 623/4, 623/5, 625, 626/1, 626/2, 626/3 и 627; и
- делови катастарских парцела број 1, 579, 582, 620, 783, 2208, 2209, 2689/1 и 4584.
-

У случају неслагања наведених бројева катастарских парцела у текстуалном и графичком делу,
меродавни су подаци графичког прилога 02 - Катастарско топографска подлога са границом
плана.
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1.4. ПОДЛОГЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА
Предметни план детаљне регулације је урађен на следећим подлогама:
− Катастарске подлоге, Републички геодетски завод; скенирани оригинали у размери 1:1000;
− Катастарско-топографски план, скенирани оригинали у размери 1:1000;
− Катастарске подлоге, скенирани оригинали у размери 1:2500;
− Дигитални орто-фото снимак; и
− Дигитални катастарско-топографски план обале Дунава у Великом Градишту у размери
1:500.
На располагању су биле и подлоге коришћене за израду Просторног плана општине Велико
Градиште (скенирана географско-топографска карта у размери 1:10000).
1.5. УСЛОВЉЕНОСТИ ИЗ ПЛАНА ВИШЕГ РЕДА
Извод из Просторног плана општине Велико Градиште
(Службени гласник општине Велико Градиште бр. 2/2011)
Предметни простор улази у обухват Подунавске зоне, за коју су одређена следећа планска
решења:
− изградити пешачко-бициклистичку стазу уз „туристички“ пут од Затоња преко Острова до
градског подручја Великог Градишта;
− афирмисати постојеће и предвидети нове комуникацијске коридоре за везу са Румунијом;
− изградња пристана и марине са адекватним пратећим садржајима и смештајним
капацитетима;
− уређење и регулација зона викенд насеља;
− коришћење водног потенцијала за наводњавање и евентуално мање акумулације;
− дефинисање правила за изградњу туристичких објеката и комплекса, јавних објеката,
стамбених и помоћних објеката домаћинстава, угоститељских објеката, пољопривредних
домаћинстава, рибњака, објеката привреде и др.; и
− одржавање постојећих општинских путева са савременим коловозним застором,
модернизација (асфалтирање) макадамских путева према динамици и у складу са
могућностима Општине.
Основни циљеви просторног развоја у зони насеља Велико Градиште - подзона центар који се
односе за зону приобаља су:
− изградња пешачко бициклистичке стазе кроз градско подручје уз обалу Дунава до ушћа
Пека у Дунав и у наставку уз леву обалу Пека (према Плану генералне регулације).
Изградњом ове стазе оствариће се континуитет у кретању од насеља Рам до ушћа Пека у
Дунав, а истовремено, ова бициклистичка стаза представља део европске бициклистичке
руте (Еуровело 6, деоница: Рам – Сребрно језеро – Велико Градиште – Голубац – Доњи
Милановац);
− искоришћење постојеће инфраструктуре за развој и адекватно опремање градске луке –
пристаништа која ће омогућити несметано одвијање како путничког тако и робног
саобраћаја. У даљој перспективи, са развојем путничког (пре свега туристичког) водног
саобраћаја, треба извршити измештање теретног пристаништа из централне градске зоне. У
том смислу, резервисати простор за изградњу новог пристаништа северозападно од
континуалног урбаног подручја, на десној страни ушћа реке Пек у Дунав; и
− изградња савременог граничног прелаза са адекватним пратећим садржајима.
Водни саобраћај
У наредном планском периоду треба максимално искористити и унапредити значај реке Дунав
која, у дужини од близу 30км представља природну границу општине на северу. Значај се са
једне стране односи на велики потенцијал у развоју туризма, а са друге, чињеница да је река
Дунав једна од најзначајнијих пловних река Европе и део је Паневропског коридора 7,
развојних коридора који повезују земаље централне Европе са земљама источне и југоисточне
Европе.
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Извод из Плана генералне регулације насеља Велико Градиште
Предметни простор се налази у оквиру урбанистичке зоне 1 - Центар, и има одлике типичних
целина:
5 - Ниско становање
7 - Комунални објекти и комплекси
10 - Градско приобаље
12 - Зелене, рекреативне и спортске површине
Општа правила грађења за све целине и намене
Услови за формирање грађевинске парцеле и услови парцелације и препарцелације
Нова грађевинска парцела треба да буде површине минимално 2.0 ара, четвороугаоног облика,
са обезбеђеним приступом јавној саобраћајној површини, и да је планом предвиђена за
изградњу или да је већ изграђена.
Положај објеката у односу на регулацију
Регулациона линија утврђује се у односу на осовинску линију јавног пута у зависности од
функције и ранга пута. Грађевинска линија се одређује за изградњу нових објеката, а постојећи
објекти се задржавају на постојећој својој грађевинској линији. Грађевинска линија за изградњу
нових објеката се одређује према постојећој грађевинској линији већине објеката на истој
регулацији и може се или поклапати са регулационом линијом или бити од ње на одређеној
удаљености. Кад није посебно дефинисано, грађевинска линија нових објеката одређује се на 5
метара од регулационе линије. Кад ни нова регулација ни нова грађевинска линија нису
дефинисане, грађевинска линија нових објеката одређује се на 5 метара од спољне ивице
тротоара постојеће саобраћајнице. За путне и пратеће објекте (станице за снабдевање горивом)
не одређује се грађевинска линија.
Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простора за паркирање возила
Новоформирана парцела мора имати приступ на пут или другу јавну површину намењену за
саобраћај. Ширина приступа новоформиране парцеле јавној саобраћајној површини не може
бити мања од 2,5 m, а за индустријске и сервисно-радне објекте од 3 m. Објекти у радним
зонама морају обезбедити противпожарни пут око објеката, који не може бити ужи од 3,5m, за
једносмерну комуникацију, односно 6m за двосмерно кретање возила.
За паркирање возила за сопствене потребе власници обезбеђују простор на сопственој парцели
изван површине јавног пута по нормативима следећим односа потребних паркинг или гаражних
места и корисног простора:
Паркинг места за садржај:
стамбени објекти
банке, поште и шалтерске службе
пословање и администрација
медицинске установе
трговина, робна кућа, пијаца
ресторан
хотел
позоришта, биоскопи
спортска хала
привреда, производња и сервиси

мин. 1 паркинг или гар. место по јединици мере на:
1 стан
70m2 корисног простора
100m2 корисног простора
150m2 корисног простора
100m2 корисног простора
8 столица
10 кревета
30 гледалаца
40 гледалаца
200m2 корисног простора

Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели
У оквиру сваке грађевинске парцеле, а у оквиру дозвољеног процента изграђености парцеле и
правила градње, допуштена је изградња другог објекта, као и пратећих и помоћних објеката
који су у функцији коришћења главног објекта, чија намена не угрожава главни објекат и
суседне парцеле. На истој грађевинској парцели могу се градити помоћни објекти који служе
коришћењу стамбеног и другог објекта. Одводњавање атмосферских вода са објекта није
дозвољено преко суседне парцеле.
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Посебна правила грађења по целинама и наменама
ТИПИЧНА ЦЕЛИНА 5 - НИСКО СТАНОВАЊЕ - Планиране претежне намене у овој типичној
целини су породично становање; а дозвољене су мешовито становање, школе, дечје установе и
здравство, мањи пословни објекти и садржаји; комерцијалне намене, занати и услуге, приобаље
и воде и водотокови, зелене и рекреативне и спортске површине, јавне и саобраћајне површине,
посебне намене и други компатибилни садржаји. Правила градње за ову ТГЦ се примењују за
израдњу појединачних објеката ове намене у свим зонама.
У овој ТЦ за постојеће парцеле дозвољена је стамбена и друга изградња осим индустрије,
производних постројења и заната који производе буку и сметње за резиденцијалне зоне у
којима се налазе.
Стамбени и стамбено пословни објекти могу садржати и више функционално одвојених
простора (станова или локала).
На појединачној парцели заузетост простора објектима до 50%.
Висина објекта П+1+Пк и уз обезбеђење паркирања на парцели за сваки нови стан.
У ТЦ5 дозвољени су пословање, комерцијалне и услужне делатности у приземљима.
На угловима блокова су могућа и одступања у висини до П+2+Пк.
Уколико су у улици претежно уређене предбаште, нови објекти породичног становања
морају се поставити на грађевинску линију као суседи.
Одстојање нових објеката од регулационе линије - грађевинска линија објекта може бити
постављена као код суседних објеката, а ако на суседним парцелама нема објеката, онда
увучена мин. 4,0м од регулационе линије.
Минимална међусобна удаљеност објеката износи 1,5м од даљег и 2,5м од ближег суседа,
осим у случају кад је градња на једној парцели реализована до ивице парцеле, у том случају
и сусед може градити до ивице парцеле, без растојања од постојећег објекта.
Кровови објекта су обавезно коси, са косим кровом – сложеним или вишеводним, или други
у композицији сложени кровови, са функционаним акцентима.
Пад крова по правилу не би смео бити мањи од 25 степени.
На парцели се може подићи други објекат, уколико укупна градња на парцели задовољава
прописане урбанистичке параметре.
На парцели се као засебни објекти могу градити и помоћни објекти и гараже.
На граничном зиду према ближем суседу дозвољавају се отвори само са високим парапетом
мин.1.5м односно код степенишног зида фиксни непрозирни стаклени зидови без парапета.
Ово правило се коригује у случајевима висинске разлике нагнутог терена, уз претходну
процену службе.
Приземни или подрумски делови објекта могу се користити за гаражни простор.
Ограда на регулационој линији може бити са парапетом до 0,90м а до висине до 1,4м. На
делу изнад парапета ограда мора бити транспарентна.
ТИПИЧНА ЦЕЛИНА 7 - КОМУНАЛНИ ОБЈЕКТИ И КОМПЛЕКСИ - Планиране претежне
намене у овој типичној целини су појединачни комунални објекти и комплекси, а дозвољене су
комерцијалне намене и услуге; јавни и пословни објекти; приобаље и воде и водотокови, зелене
и рекреативне и спортске површине, јавне и саобраћајне површине и компатибилни садржаји.
Забрањени су нови објекти за мешовито становање или породично становање. Комплекси
комуналних објеката уређиваће се у складу с технолошким захтевима и важећим прописима о
заштити животне средине. Нема посебних услова или правила за пројектовање и уређење.
ТИПИЧНА ЦЕЛИНА 10 - ГРАДСКО ПРИОБАЉЕ - Употреба делова акваторије и приобаља у
зони града и дуж привредних и пословно-услужних комплекса је разнолика и узрокује појаву
неопходне бродарске и инфраструктурне опреме и грађевина прилагођених специфичним
облицима функционисања у простору приобаља, који у свом укупном збиру формирају
независни просторни систем. У склопу ове целине предвиђене су гранични прелаз, марина и
градска лука, зеленило и комерцијални садржаја на локацијама где постоје објекти.
За радове у приобаљу у грађевинском подручју, сем техничких и услова проистеклих из мера
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заштите од вода, нема других посебних услова за пројектовање и уређење, већ ће се за поједине
значајније целине и потезе, по оцени надлежне службе, радити Урбанистички пројекти. У
зеленом потезу дуж обале Дунава препорука за план детаљне регулације је да буду планирани
ботаничка башта са пратећим садржајима, парк и пејзажно уређење. До доношења Плана
детаљне регулације, дозвољена је њихова изградња уз претходну израду и одобрење
Урбанистичког пројекта. На површинама са постојећим објектима планираним за комерцијалне
садржаје препорука за План детаљне регулације је да дозвољена висина буде усклађена са
дозвољеном висином наспрамних објеката са фронтом ка регулацији Улице краља Петра Првог
(у целини 5 - П+2+Пк). До доношења Плана детаљне регулације, ова изградња је дозвољена уз
претходну израду и одобрење Урбанистичког пројекта. Дуж градског приобаља препорука за
План детаљне регулације је да буде дозвољено постављање сплавова и пловних објеката као и
изградња или уређење граничног прелаза. До доношења Плана детаљне регулације, ова
изградња је дозвољена у складу са програмом општине, кроз сарадњу са надлежним
институцијама и уз претходну израду и одобрење Урбанистичког пројекта.
ТИПИЧНА ЦЕЛИНА 12 - ЗЕЛЕНЕ, РЕКРЕАТИВНЕ И СПОРТСКЕ ПОВРШИНЕ - За јавне
зелене површине, сем правила дефинисаних у правилима уређења, нема посебних услова за
пројектовање и уређење, осим услова насталих услед категоризације и проглашења различитих
нивоа биолошке заштите постојећег зеленог фонда. У парковима могу да буду подигнути
угоститељски објекти са отвореним баштама, мањи пратећи објекти спортских и рекреативних
садржаја, објекти у функцији одржавања парка, изложбени објекти и инфраструктурни објекти
од општег интереса. У овој целини је и планирани ветрозаштитни појас од прашине која
доспева са румунске стране (појас топола у зони око постројења за пречишћавање отпадних
вода) као и његово проширење и продужење дуж обале, око целог рта.
Системи саобраћајне инфрастуктуре
Путна и улична мрежа
Према функционалној класификацији уличне мреже Великог Градишта, саобраћајнице које се
налазе уз обалу Дунава су сврстане у категорију примарне мреже, где су Београдска и улица
Мирка Матића - улице првог реда, а улица која уз обалу води ка насељу Бели багрем - улица
другог реда.
Минимална регулациона ширина примарних саобраћајница I и II реда треба да износи 10m
(коловоз ширине 6m и обострани тротоари ширине 2m), а свуда где је то могуће предвидети
шири профил који омогућава и формирање уличног зеленила за раздвајање моторизованих од
немоторизованих учесника у саобраћају, бициклистичких трака, ширих тротоара и евентуалног
уличног паркирања (у централним улицама).
Пешачки и бициклистички саобраћај
Планом је предвиђена и изградња и уређење пешачко-бициклистичке стазе на потезу од
планиране марине уз обалу Дунава до ушћа Пека у Дунав, и у наставку, левом обалом Пека до
саобраћајнице која води према насељу Пожежено. Минимална ширина пешачко-бициклистичке
стазе треба да износи 5m.
Јавне зелене површине
Паркови
Код реконструкције паркова сачувати парк у постојећим границама или га проширити,
уклонити привремене објекте, реконструисати парк у стилу у којем је подигнут. У постојећим
парковима су дозвољени: санитарна сеча стабала; реконструкција цветњака; нова садња;
реконструкцијавртно - архитектонских елемената; реконструкција стаза; подизање нових вртно
- архитектонских елемената; подизање фонтана; реконструкција и поправка спортске опреме и
објеката и дечијих игралишта и ограђивање парка.
Код подизања нових паркова зеленило треба да буде репрезентативно, планирати водене
површине (вештачка језера, фонтане), садржаји треба да буду концентрисани (миран одмор,
игра, спортски објекти и др.), садржај спортске опреме треба да обухвати све старосне групе.
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Зелени коридори
Зелене коридоре је могуће поставити дуж одсека и обала Дунава и Пека, дуж саобраћајница,
дуж малих градских водотока, канала. Будућа мрежа пешачких и бициклистичких стаза треба
да користи постојеће као и планиране зелене коридоре.
Код подизања нових зелених коридора код вишенаменског коришћења зеленог коридора избор
врста и начин садње прилагодити примарној намени (заштитни појасеви, заштитне шуме,
низови паркова и др.),
У новим зеленим коридорима дозвољена је: садња; провлачење пешачких и бициклистичких
стаза; изградња ретензија; подизање паркова, изградња мањих пратећих објеката (места за
одмор, угоститељских објеката, настрешница и др.) у складу са правилима градње овог плана.
Спровођење плана и целине или зоне за даљу урбанистичку разраду
За зону марине и градског пристаништа препоручује се израда Плана детаљне регулације. За
марину, градску луку (односно пристан), као и за пратеће садржаје и објекте, до доношења
плана детаљне регулације, обавезна је претходна израда Урбанистичког пројекта.
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2. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ
2.1. ОКРУЖЕЊЕ, ПОЛОЖАЈ И ЧИНИОЦИ РАЗВОЈА
Предметни простор се налази на територији општине Велико Градиште у североисточној
Србији и припада Подунавском региону (Браничевски округ). Простор општине лежи на десној
обали Дунава који је природна граница са Румунијом, недалеко од уласка у Ђердапску клисуру.
Насеље Велико Градиште је смештено између Сребрног језера и ушћа реке Пек у Дунав, са
центром насеља који излази на обалу Дунава.

Повољан положај града на обали Дунава је условио развој речног саобраћаја и изградњу
пристаништа. Преграђивањем дунавског рукавца 1971. године је покренут туристички развој
ове регије, чему у прилог иду и археолошта налазишта у зони насеља и ширег приобаља.
Ово подручје обилује равничарским теренима и има умерено континенталну климу са дугим и
сушним летима и изузетно оштрим зимама, са утицајем југоисточног ветра (кошаве).
2.2. ПОСТОЈЕЋИ НАЧИН КОРИШЋЕЊА ЗЕМЉИШТА
Обухват плана детаљне регулације заузима површину од око 11,3 hа приобалног земљишног
појаса са припадајућим воденим појасом који се протеже од почетка насипа који води ка
насељу Бели багрем до ушћа реке Пек у Дунав. Границом плана је обухваћен узак простор
приобаља на предметном потезу, који се шири у зони парка ка југу обухватајући и део градског
ткива.
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На предметном потезу је обала уређена, изузев кратког дела у зони породичних стабених
објеката у Улици Пинкум. На потезу узводно од предметне стамбене зоне, где центар насеља
излази на Дунав, је изграђен кеј са шеталиштем, док се низводно у зони сеоског становања са
пољопривредним површинама у залеђу налази земљани насип. На делу обалоутврде од места
укрштања са Обилићевом улицом до укрштања са Улицом Браће Буђони, које се налази на око
600 m низводно, је простор кеја проширен и истурен ка Дунаву чиме је олакшан приступ
бродовима. На овом потезу се налазе градско пристаниште, бункер станица за снабдевање
бродова горивом, један брод ресторан и претакалиште некадашње фабрике уље „Дунавка“.

У зони приобаља се уз шеталиште налази неколико приземних објеката намењених пословним
и угоститељским садржајима. У блоковима између Сарајевске улице и кеја се налази комплекс
фабрике уља „Дунавка“ и уз њу две групације стамбених објеката, као и игралиште малих
спортова уз градски парк.
Табела 1. Постојећи урбанистички параметри и капацитети у обухвату Плана
намена

површине за
становање
централне
делатности
индустрија
површине за спорт и
рекреацију
зелене површине
уређени кеј са
шеталиштем
насип
фекална црпна
станица
саобраћајне
површине
Укупно

m2

%

површина
под
објектима
m2

7513

6.6

1931

П до П+Пк

2227

0.3

26

1098

1.0

860

П

860

0.8

78

7818

6.9

2106

П

3857

0.5

27

2553

2.2

-

-

-

-

-

40953

36.1

-

-

-

-

-

13121

11.6

-

-

-

-

-

14597

12.9

-

-

-

-

-

147

0.1

96

П

96

0.7

65

25678

22.6

-

-

-

-

-

113478

100

4993

П до П+Пк

7040

0.06

4

површина под
наменом

просечна
спратност

БРГП

индекс
изграђености
(i)

индекс
заузетости
(z)
%

m2
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2.3. САОБРАЋАЈНА МРЕЖА
Уличну мрежу предметног простора, собзиром на то да је у обухвату приобални део Великог
Градишта, чини мањи број улица, од којих се по свом карактеру и рангу издвајају две: Обала
краља Петра Првог и Мирка Матића. Ове две улице по свом функционалном рангу у уличној
мрежи града, представљају део примарне градске мреже и преко њих се остварује веза
приобаља са ширим окружењем и мрежом државних путева. Остале улице унутар предметног
обухвата су секундарног карактера, намењене за приступ до појединачних парцела и објеката.
Улице карактерише релативно правилна регулациона ширина, али често без јасно дефинисаних
саобраћајних површина. Коловозна површина се, у недостатку тротоара у уличном профилу,
користи и за пешачки саобраћај. У постојећем стању паркирање возила врши се углавном у
уличном профилу, а осим мањег броја паркинг места преко пута Капетаније, унутар обухвата
не постоје регулисане површине за стационарни саобраћај.
Када је реч о водном саобраћају, у обухвату предметног плана се налази пристаниште за
теретни и путнички саобраћај, са граничним прелазом. Не постоји уређено привезиште за
чамце.
Кроз обухват плана, у дужини од око 2,5 km, пружа се бициклистичка "Еуро Вело" рута број 6
као део међународне Дунавске бициклистичке руте, и то њена деоница Рам - Велико Градиште
- Голубац - Доњи Милановац.
2.4. КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА
Водоснабдевање
Велико Градиште се снабдева водом из изворишта Јелак-Смонице још од 1942. године. На
изворишту су сада активна четири цеваста и један копани бунар са сопственим црпкама, укупне
издашности oko 70 л/с, сабирни базен запремине 500 m3 и потисна црпна станица. Потисни
цевовод ка Великом Градишту и Белом Багрему је пречника 200 mm. Резервоарски простор
представљају два водоторња који су изграђени један до другог, укупне запремине 650 m3.
Дистрибутивна мрежа је разграната и покрива готово целокупно насеље. Она се цела налази у
једној висинској зони која је дефинисана котом дна и котом прелива водоторња и котама
терена.
Одвођење отпадних вода
Канализациона мрежа је изграђена као сепарациона али је у појединим деловима града
извршено прикључење уличних канала за кишу, на већ изведену фекалну канализацију. Стари
систем уличних отворених канала за евакуацију палих вода је местимично напуштен, а цевна
канализација је само делимично преузела његову улогу. Постоје два значајнија одводника
палих вода, оба везана за обалу Краља Петра. Један, пречника 600 mm, се завршава испустом у
мелиорациони систем према Белом Багрему, а други је низводно са дренажним системом који
се завршава у главној црпној станици.
Оријентација целокупне канализационе мреже је до сада била ка обали Дунава где се налази
главни колектор. Сва прикупљена отпадна вода се системом колекторске мреже са црпним
станицама одводи до главне црпне станице на обали Дунава која их препумпава у Дунав. Црпна
станица има два црпилишта простора, један за прикупљање фекалних отпадних вода које се
мањим пумпама потискују у Дунав. Други део црпилишта служи за прихват кишних вода које
се посебним знатно већим пумпама такође пребацују у Дунав. Канализациона мрежа има
главни испуст у Дунав преко црпне станице на источном ободу града.
Електроснабдевање
Подручје Општине Велико Градиште се напаја из једне трафостанице преносног односа
110/35kV „Велико Градиште“ која је удаљена од града око 3 km. Инсталисана снага ове
трафостанице је 40 МВА са два трансформатора сваки по 20 МВА. Вршно годишње оптерећење
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ове трафостанице не прелази 36 МВА, тако да постојећи капацитети ове трафостанице за
период до 2020 године су сасвим задовољавајући, и није потребно повећање снаге ове
трафостанице.
Сам град са околним селима се напаја из две трафостанице преносног односа 35/10kV:
- В. Градиште 1 са инсталисаном снагом од 2x4 МVА
- В. Градиште 2 са инсталисаном снагом од 2x4 МVА
Из ових тафостаница полазе 10 kV напојни водови и то тако да се трафостанице које напајају
градки конзум напајају искључиво кабловским водовима и то кабловима 10 kV типа IPO и XHP
48. Напајање потрошача електричном енергијом у самом граду врши се преко 21 трафостаница
преносног односа 10/0,4 kV. Електрична енергија се до крајњих потрошача доводи преко
нисконапонских водова из трафостаница 10/0,4 kV. Напајање потрошача у самом градском
језгру, као и у индустриском делу града, врши се преко кабловских водова 1 kV, типа PP00 или
PP41.
Телекомуникације
У самом граду је завршен процес децентрализације ТТ развода, тако да до сваког корисника
постоји приступ са врло квалитетним широкопојасним сервисима (интернет, телевизија, ИП
телефонија), а и постоји довољан капацитет обичних бројева. Инсталирана је опрема за
бежично-фиксну телефонију ( ЦДМА ). Укинути су двојни бројеви.
У Великом Градишту постоји једна 3Г базна станица која је прикључена на оптички кабл, и
која капацитетом задовољава потребе становника Великог Градишта.
Топлификација
У Великом Градишту не постоји изграђен систем централизованог снабдевања топлотном
енергијом.
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3. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
3.1. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОНЦЕПТА
Предложено урбанистичко решење је израђено са намером да се дефинишу правила уређења и
коришћења приобалне зоне, првенствено за потребе несметаног одвијања речног саобраћаја и
развој садржаја на води, као и рекреативног пешачког и бициклистичког саобраћаја на обали.
Такође, предмет концепта је било и регулисање коришћења површина у залеђу кеја, кроз
преипитивање постојећих садржаја и увођење нових.
Концептом су одређене зоне уз кеј за градско пристаниште, привезиште за пловне јединице и
њихово снабдевање горивом, као и развој угоститељских садржаја на води
води. Ове зоне су мало
кориговане у односу на постојеће стање у складу са потребама корисника и карактеристикама
изграђеног кеја. У приобалном појасу је остављена могућност повезивања градског кеја са
земљаним насипом који води ка ушћу Пека, како би се остварио континуитет у пешачком и
бициклистичком кретању дуж Дунав,
Дунав али и континуитет у одбрани од поплава
поплава.
Кључна измена у начину коришћења земљишта у залеђу кеја се односи на пренамену
комплекса некадашње индустрије у централне делатности, како би се омогућило уређење ове
зоне и њена поновна активација у складу са потенцијалима која ова локација пружа.
пружа

Планирану намену површина прати и провера саобраћајне мреже, планирање потребних
приступа, регулисање саобраћајница и планирање нових паркинг места у складу са просторним
могућностима.
3.2. НАМЕНА ПОВРШИНА
Намена површина је дефинисана графичким прилогом 04 - ПЛАН НАМЕНЕ
НАМЕН ПОВРШИНА.
Намене које су дефинисане по зонама представљају преовлађујућу, доминантну намену на том
простору. Свака намена подразумева и друге компатибилне намене.
Површине јавне намене:
Приобално земљиште
- Кеј
- Земљани насип
Водне површине
- Зона градског пристаништа
- Зона пристана за чамце
- Зона бункер станице
Зелене површине
Инфраструктурне површине - фекална црпна станица
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Саобраћајне површине
Површине остале намене:
Површине за становање
Површине за централне делатности
Површине за спорт и рекреацију
3.2.1. ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ
Приобално земљиште је појас земљишта непосредно уз корито Дунава које служи за
одржавање заштитних објеката и корита реке и обављање других актовности које се односе на
управљање водама. У оквиру приобалног земљишта су изграђене обалоутврда и насип у
функцији заштите од воде.
Кеј - у зони насеља је изграђена обалоутврда са шеталиштем опремљена са јавном
расветом и потребним мобилијаром. Планира се продужење кеја и његово спајање са
земљаним насипом који води ка ушћу Пека. У овој зони се не планира изградња
објеката, изузев оних у функцији водопривреде и речног саобраћаја.
Земљани насип - у зони сеоског становања са пољопривредним површинама је
изграђен земљани насип уз Дунав. У овој зони се не планира изградња објеката, изузев
оних у функцији водопривреде и речног саобраћаја.
Водне површине обухватају реку Дунав, на којој је дозвољено пристајање, привезивање и
коришћење пловних јединица у складу са извршеним зонирањем приобалног појаса.
Зона градског пристаништа - контролисан пристан теретних и путничких пловила са
граничним прелазом и царином;
Зона пристана за чамце - зона одређена за пристаниште и сидриште за чамце;
Зона бункер станице - локација предвиђена за бункерисање бродова, односно
снабдевање бродова горивом на станици за пловила.
У оквиру водне површине у границама овог Плана је дозвољено постављање пловних објеката
намењених угоститељским и спортско-рекреативним садржајима ван зона одређених за друге
садржаје, а у складу са општинским програмом за постављање сплавова.
Зелене површине се налазе уз приобално земљиште и обухватају површину градског парка,
као и озелењене површине на обали Дунава уз кеј, уз земљани насип као и уз саобраћајне
површине. Планира се очување постојећих зелених површина као и постојећег растиња уз
могућност нове садње, реконструкције постојећих и провлачење нових пешачких и
бициклистичких стаза, подизање фонтана, постављање и замену спортске опреме и парковског
мобилијара, реконструкцију постојећих и изградњу мањих пратећих објеката у зеленилу (места
за одмор, надстрешнице).
Инфраструктурне површине се односе на парцелу уз Дунав на којој се налази постојећа
фекална црпна станица која се задржава.
Саобраћајне површине су детаљно описане у поглављу 3.3.
3.2.2. ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ
Површине за становање су заступљене у блоковима између Сарајевске улице и кеја, као и
улице Пинкум и Дунава. У овој зони је планирано породично становање са објектима ниже
спратности до П+1+Пк. На површинама за становање се поред стамбених могу се наћи и
пратећи садржаји који служе свакодневним потребама становника и не ометају основну намену.
Површине за централне делатности су заступљене на локацији некадашње фабрике
„Дунавка“, као и на две парцеле уз шеталиште насупрот градског пристаништа. На овим
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површинама се планира развијање пословних, комерцијалних, услужних или угоститељских
делатности.
Површине за спорт и рекреацију се односе на постојеће игралиште малих спортова које се
налази на парцели уз градски парк. Планира се задржавање игралишта уз могућност његовог
додатног уређења и опремања, и по потреби изградње помоћног објекта за одлагање спортске
опреме и свлачионице.
Табела 2. Планирани урбанистички параметри по зонама
намена

минимиална
површина
парцеле (ари)

максимална
спратност
(П+н)

максимална
висина објекта (м)

з (%)*

3

П+1+Пк

12

50

4

П+1+Пк

12

60

20

П

5

-

површине за становање
површине за централне
делатности**
површине за спорт и
рекреацију***

*Индекс заузетости (з) је количник површине хоризонталне пројекције надземног габарита објеката на парцели и
површине парцеле.
**Изузетак су катастарске парцеле бр. 541 и 542 на којима се дозвољава изградња објеката са три надземне етаже, у
складу са Планом генералне регулације за насеље Велико Градиште, и предвиђа се обавеза разраде ових локација
урбанистичким пројектом.
*** Максимална БРГП помоћног објекта у оквиру површине за спорт и рекреацију је 100m2.

У оквиру површина јавне намене се дозвољава изградња искључиво објекта јавног интереса у
складу са водопривредним, инфраструктурним и другим потребама надлежних органа.
3.3. ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ
Простор Плана детаљне регулације подељен је на парцеле површина јавне и остале намене.
Овим планом је, на основу расположивих подлога, извршена препарцелација и дефинисане су
парцеле површина јавне намене. Одређене су аналитичко-геодетским елементима за
обележавање датим на графичком прилогу 05 - ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ПОВРШИНА ЈАВНЕ
НАМЕНЕ СА СМЕРНИЦАМА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ.
Табела 3. Попис катастарских парцела у оквиру површина јавне намене
намена
јавно зеленило и паркови
- градски парк
приобално земљиште
фекална црпна станица
саобраћајне површине
саобраћајне површине
саобраћајне површине
саобраћајне површине
саобраћајне површине
саобраћајне површине
саобраћајне површине
саобраћајне површине
саобраћајне површине

ознака грађ.
парцеле
јавне намене

површина
(m2)

101

18459

552

553

102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112

36247
167

546, 547/2, 548
550
-

544, 4579, 4585
551
2208
2208
2209
560, 589
579
582
551
620
574/2, 620, 2689/1, 4585

6431
2548
7500
2208
731
918
1402
877
2270

катастарске парцеле К.О. Велико Градиште
целе

делови

У случају неслагања наведених бројева катастарских парцела и подручја датог у графичким прилозима, важи
парцелација утврђена у графичком прилогу 05 - ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ СА
СМЕРНИЦАМА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ.
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Парцеле површина остале намене подразумевају све парцеле које нису намењене садржајима
јавног интереса и за њих важе следећа општа правила:
Грађевинска парцела мора да има приступ на јавну саобраћајницу директно или преко
приступне саобраћајнице;
Парцеле, које су мање површине од минималне прописане Планом за одређену намену, не
могу се користити за изградњу, већ се само могу припојити суседним парцелама;
Дозвољено је укрупњавање парцела спајањем две или више парцела, као и уситњавање
постојећих парцела, под условом да све новоформиране парцеле имају приступ јавној
саобраћајници и да су у складу са планом прописаним минималним површинама парцеле и
ширинама фронта парцеле за планирану намену. Препарцелација и парцелација се утврђују
Пројектом парцелације и препарцелације;
Максимална површина парцела није дефинисана овим Планом.
Илустрација 1. Елементи грађевинске парцеле

Илустрација 2. Препарцелација и парцелација

Општа правила за парцелацију и препарцелацију у оквиру грађевинског подручја:
Приликом парцелације и препарцелације се, уколико новоформиране парцеле не излазе
директно на јавни пут, мора формирати прилазна саобраћајница за једну или више парцела,
под условима:
− Уколико је прилазна саобраћајница једносмерна (повезује два, планом дефинисана,
јавна пута), њена минимална ширина износи 3.0 m.
− Уколико је прилазна саобраћајница двосмерна (завршава се слепо - окретницом), њена
минимална ширина износи 4.5 m.
− Све грађевинске парцеле, добијене парцелацијом и препарцелацијом, морају
испуњавати услове Плана (минимална површина парцеле и минимални фронт парцеле).
3.4. ПРАВИЛА РЕГУЛАЦИЈЕ И НИВЕЛАЦИЈЕ
Регулациона линија
Регулационим линијама су раздвојене површине одређене јавне намене од површина
предвиђених за друге јавне и остале намене. У оквиру регулационих линија саобраћајница је
дозвољена изградња искључиво инфраструктурних система подземних инсталација и јавног
зеленила.
Сви објекти затечени испред регулационе линије, у појасу између две регулационе линије,
доношењем овог Плана предвиђени су за рушење и до привођења простора планираној намени
не могу се доградити, надградити или адаптирати, већ само санитарно одржавати.
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Регулационе линије су приказане у графичком прилогу 04 - ПЛАН САОБРАЋАЈА,
РЕГУЛАЦИЈЕ И НИВЕЛАЦИЈЕ.
Грађевинска линија
Грађевинска линија је линија на, изнад и испод површине земље и воде. Утврђује се овим
планом у односу на регулациону линију и представља линију до које је дозвољено грађење
основног габарита објекта. У простору између грађевинске и регулационе линије, а у оквиру
грађевинске парцеле објекта (предбаште), није дозвољена изградња подземних етажа,
помоћних објеката, нити других објеката.
Грађевинске линије су дате у графичком прилогу 04 - ПЛАН САОБРАЋАЈА, РЕГУЛАЦИЈЕ И
НИВЕЛАЦИЈЕ.
Висинска регулација
Висинска регулација је одређена бројем
надземних етажа (П+н) и максималном
висином објекта, која се изражава у метрима
и означава дистанцу од коте тротоара или
коначно уређеног и нивелисаног терена са
кога се улази у објекат до коте слемена крова.

Илустрација 3. Висинска регулација

Подземне етаже су сутерен и подрум. Под
појмом сутерен подразумева се подземна
етажа код које је максимално 30% кубатуре
под земљом, а подрум је подземна етажа код
које је више од 30% кубатуре под земљом.
Објекат може имати највише један сутерен.

Нивелација
Планирана нивелација терена постављена је у односу на постојећи терен. Планиране
саобраћајнице везују се за контактне, нивелационо дефинисане просторе. Висинске коте на
раскрсницама улица су базни елементи за дефинисање нивелације осталих тачака које се
добијају интерполовањем.
Нивелација свих површина је генерална, кроз израду пројектне документације она ће се
прецизније и тачније дефинисати у складу са техничким захтевима и решењима.
Нивелација површина је дата у графичком прилогу 04 - ПЛАН САОБРАЋАЈА, РЕГУЛАЦИЈЕ
И НИВЕЛАЦИЈЕ.
3.5. САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ
Улична мрежа
Концепт планиране уличне мреже унутар предметног обухвата, заснива се на поставкама
дефинисаним Планом измена и допуна Плана генералне регулације дела насеља Велико
Градиште.
Предметним Планом је предвиђено задржавање коридора свих постојећих саобраћајница уз
евентуалне минималне корекције постојеће регулације, као и планирање нових саобраћајница, у
складу са размештајем планираних намена.
Улица Обала краља Петра Првог је по свом функционалном рангу улица првог реда. Планирана
је са профилом кога чине: коловозна површина ширине 6 m, пешачко-бициклистичка стаза која
се у континуитету протеже уз обалоутврду, ширине 5 m, затим појас зеленила са дрворедом,
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између пешачко-бициклистичке стазе и коловоза, ширине 1,5 m, као и тротоар на супротној
страни, који је променљиве ширине, имајући у виду да се задржава постојећа регулациона
линија. На појединим потезима ове улице, где се регулациона ширина повећава, планирано је и
подужно и управно паркирање у профилу улице.

Улица Мирка Матића, према функционалној категоризацији уличне мреже, такође спада у ранг
улице првог реда. Планирана је у оквиру постојеће регулационе ширине, са коловозном
површином ширине 6 m и обостраним тротоарима од којих је тротоар на страни парка
променљиве ширине (од 1,6 m па до 5,2 m), односно 2 m на непарној страни улице.
У овим улицама треба тежити да се режимским мерама у централној зони, забрани задржавање
теретних возила која обављају послове царињења робе, које треба изместити из центра града.
Као део примарне уличне мреже, у источном делу обухвата плана, планирана је Улица Нова, за
приступ планираном теретном терминалу. Њен попречни профил чине коловоз ширине 7 m и
обострани тротоари ширине по 1,5 m.
Остатак планиране уличне мреже, улице: Сарајевска, Сремска, Браће Буђони и Пинкум,
припадају секундарној уличној мрежи. Профил улица Сремске, Браће Буђони и део Сарајевске,
чини коловоз ширине 6 m и обострани тротоари ширине по 2 m.
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Део улице Пинкум који је управан на Улицу Браће Буђони, планиран је са ширином регулације
од 5 m, до дела који води јужно ка улици Мирослава Тирше, одакле се наставак ове улице који
води ка земљаном насипу задржава у постојећој регулационој ширини. Оба дела се планирају
као колско-пешачке површине, где се приоритет у саобраћају даје пешацима.
Правила грађења саобраћајних површина
• Трасе реконструисаних и новопројектованих саобраћајница у ситуационом и нивелационом
плану прилагодити терену и котама изведених саобраћајница са одговарајућим падовима;
• Коловозну конструкцију реконструисаних и новопројектованих саобраћајница
димензионисати сходно рангу саобраћајнице, очекиваном оптерећењу и структури возила
која ће се њоме кретати;
• Нивелацију нових колских и пешачких површина ускладити са околним простором и
садржајима као и са потребом задовољавања ефикасног одводњавања атмосферских вода;
• Одводњавање атмосферских вода решавати слободним падом површинских вода у систем
кишне канализације путем сливника и цевовода, а избор сливника ускладити са обрадом
површине на којој се налази (коловоз, паркиралиште или тротоар);
• Коловозне засторе свих планираних и постојећих - задржаних саобраћајница радити са
асфалтним материјалима;
• Површине за мирујући саобраћај на отвореним паркиралиштима радити са застором од
асфалт-бетона или од префабрикованих бетонских или бетон-трава елемената у зависности
од концепције партерне обраде;
• Површинску обраду тротоара извести са завршном обрадом од асфалтног бетона или
поплочањем префабрикованим бетонским елементима;
• Оивичење коловоза, и пешачких површина, и паркиралишта извести уградњом бетонских
префабрикованих ивичњака;
• На сваком пешачком прелазу уградити обавезне елементе приступачности (коса раван и сл.)
а пешачке површине као и саобраћајну опрему извести тактилном обрадом, како би се
омогућило несметано кретање особа са инвалидитетом и особа смањене покретљивости.
Бициклистички саобраћај
Кроз Велико Градиште пролази међународна Дунавска бициклистичка рута ("Еуро Вело" рута
бр. 6). Деоница Рам - Велико Градиште - Голубац - Доњи Милановац, ове руте пролази кроз
обухват предметног плана. Површине намењене за кретање бициклиста се овим планом
дефинишу као појас који се протеже уз обалу Дунава у виду пешачко-бициклистичке стазе
ширине 5 m, која је од моторизованог саобраћаја одвојена појасом зеленила са дрворедом,
ширине 1,5 m. Стаза води дуж улице Обала краља Петра Првог и прелазећи преко кеја води
даље ка земљаном насипу и ушћу реке Пек у источном делу обухвата плана.
Пешачки саобраћај
Површине резервисане за кретање пешака планиране су уз све саобраћајнице уличне мреже,
тротоарима, обострано, мин ширине 1,5 m, као и дуж планиране пешачко-бициклистичке стазе.
Паркирање
Паркирање на предметном простору је потребно обезбедити на припадајућим парцелама у
оквиру подземних гаража или на отвореним паркиралиштима која треба формирати на
слободној површини парцеле.
За све нове објекте, објекте који се реконструишу или дограђују, услов за изградњу је
обезбеђивање потребног броја паркинг места на припадајућој парцели.
Параметри за одређивање потребног броја паркинг места према намени објекта
минимум 1 паркинг или гаражно место за:
− стамбени објекти - 1 стан
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−
−
−
−
−
−
−
−
−

банке, поште и шалтерске службе - 70m2 корисног простора
пословање администрација - 100m2 корисног простора
медицинске установе - 150 m2 корисног простора
трговине, робна кућа, пијаца - 100 m2 корисног простора
ресторан - 8 столица
хотел - 10 кревета
позоришта, биоскопи - 30 гледалаца
спортска гледалишта и хале - 40 гледалаца
привреда, производња и сервиси - 200m2 корисног простора

У профилу улице Обала краља Петра Првог планиране су паркинг површине за путничка
возила, подужно или управно постављена, у зависности од просторних могућности. На сваком
трећем паркинг месту планирати постављање стабла у перфорацији између паркинг места.
Правила за решавање паркирања и пројектовање гаража у оквиру парцеле
• Потребан број паркинг места решити у оквиру грађевинске парцеле;
• Гараже у подземним етажама нових објеката могу се извести као класичне или механичке;
• Подземне гараже могу бити једноетажне или вишеетажне;
• Уколико се гради гаража са прилазном рампом, рампа за улаз у гаражу мора почети од
дефинисане регулационе линије;
• Прилаз гаражи преко тротоара обележити хоризонталном сигнализацијом или посебном
обрадом партера без спуштања нивоа тротоара испред гараже. Висинску разлику између
коловоза и тротоара савладати применом оборених ивичњака;
• Приликом израде Техничке документације за изградњу подземних гаража неопходно је
предвидети мере обезбеђења постојећих објеката у непосредној близини подземних гаража;
• Уколико се у гараже планира приступ возила коришћењем ауто-лифта, унутрашње
димензије платформе ауто-лифта морају бити минимално 5,5 m x 2,5 m. У лифт се мора
улазити и излазити ходом унапред;
• Димензије паркинг места и приступних пролаза на отвореним паркинзима и гаражама
дефинисати у складу са важећим стандардима;
• При пројектовању гаража поштовати следеће елементе:
- ширина праве рампе по саобраћајној траци мин. 2,5 m;
- слободна висина гараже мин. 2,2 m;
- подужни нагиб правих рампи, макс. 12% за откривене и 15% за покривене. Откривене
рампе могу бити и нагиба до 15% уколико је изведено грејање исте;
• Габарит подземне гараже може бити већи од габарита објекта, до 90% заузетости парцеле и
у складу са правилима грађења по зонама, уколико не постоје нека друга техничка
ограничења којима би се угрозила безбедност суседних објеката.
Теретни терминал
Теретни терминал је планиран уз земљани насип на обали Дунава, као саобраћајна површина са
потребним пратећим објектима. У оквиру теретног терминала је могуће уређење паркинга за
теретна возила, изградња магацина, складишта, радионица за поправку и преглед возила,
објеката за шпедитерске, царинске и друге пратеће услуге. У зависности од будућих потреба, у
складу са развојем привреде и саобраћаја, како водног тако и друмског, планира се детаљна
урбанистичко архитектонска разрада локације кроз израду урбанистичког пројекта.
3.6. ТЕХНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА
Планом се предвиђа побољшање комуналне опремљености насеља и усклађено
инфраструктурно опремање простора града техничким и комуналним системима. Општа
правила изградње сваке инфраструктурне мреже су да се сва инфраструктура по правилу
поставља у коридорима унутар јавног земљишта. Профили и капацитети одређују се у складу
са програмима надлежних ЈКП и ЈП.
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3.6.1. ВОДОСНАБДЕВАЊЕ
На предметном простору постоји изграђена водоводна мрежа којом се постојећи потрошачи
снабдевају водом. Од ЦС „Рит“ се водоводна цев ПЕДН 200 пружа десном страном улице
Обала краља Петра Првог према центру насеља. На раскрсници са Београдском улицом се
рачва и један део наставља Београдском улицом према згради поште, а други редуковани део н
ПЕДН 100 наставља улицом Обала краља Петра Првог до зграде царине. Цевовод се овде
поново рачва па један део наставља улицом Обала краља Петра Првог, а други део пролази
кејом до пристаништа тј, хидранта за бродове, где се редукује на ПЕДН 63. Овај део цевовода
се даље редукује на ПЕДН 50, пролази шетном стазом градског парка и на раскрсници са
улицом Кнеза Лазара поново се повезује са цевоводом у улици Обала краља Петра Првог. Један
део овог цевовода наставља лево, поред спортског терена и ЈКП „Стандарда“ и даље наставља
Сремском улицом.
У погледу решења проблема са дистрибуцијом воде, предвиђа се допуна разводних цевовода на
местима уочених проблема, и то у деловима Пинкума и Сремској, улици Браће Буђони,
Сарајевској, у зони вертикалног кеја на обали и другим улицама.
Кроз израду техничке документације димезионисати водоводну мрежу тако да обезбеди
довољан притисак и довољне количине вода за санитарне и противпожарне потребе. Пројекте
уличне водоводне мреже и прикључака радити према техничким прописима и важећим
стандардима.
Водоводну мрежу опремити противпожарним хидрантима на прописаном одстојању поштујући
важећи Правилник о техничким нормативима за спољну и унутрашњу хидрантску мрежу за
гашење пожара (''Службени лист СФРЈ'', бр. 30/91), затварачима, испустима и другим
елементима неопходним за њено правилно функционисање и одржавање.
3.6.2. ОДВОЂЕЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА
На простору обухваћеном планом се налазе канализационе инсталације које прикупљају
отпадне воде из насеља Бели Багрем, као и бочних улица које пресецају посматрани појас.
Од ЦС „Рит“ се пружа канализациона цев PVC DN 400 мм левом страном улице Обала краља
Петра Првог (уз Дунав). Ова цев прихвата отпадне воде из попречних улица Мајке Југовића, М.
Симеуновића, Саве Ковачевића, Шумадијске где се налази и препупна црпна станица и
Карађорђеве улице - Митино сокаче. Од места укрштања овог канализационог вода са
Београдском улицом, цев прелази на десну страну улице и наставља до укрштања са
Обилићевом улицом где прихвата прикључак зграде старог дома здравља, након чега поново
прелази на другу страну улице (уз Дунав) и код локације Солана прихвата отпадне воде из
улице Војводе Путника, ту се налази још једна препумпна станица. Овај вод пролази поред
градског парка, Житног трга и даље иде улицом Мирослава Тирше где се опет препумпава и
усмерава на улицу Браће Буђони, након чега излази на Дунав, тј. фекалну црпну станицу, где се
након механичког пречишћавања излива у Дунав.
На предметном простору се налазе и следећи канализациони водови:
− у улици Војводе Миленка (PVC DN 450 мм) која се пружа бочном страном градског парка ,
пролази поред игралишта где прихвата отпадне воде из Сарајевске улице (PVC DN 160 мм)
и води из даље према фекалној црпној станици,
− у улици Кнеза Лазара (PVC DN 400 мм) која пролази шетном стазом градског парка,
− у улици Вељка Дугошевића (PVC DN 400 мм) која пролази поред главног улаза у зграду
општине и даље иде бочном страном игралишта до фекалне црпне станице, и
− у улици Обала краља Петра Првог, према сазнањима са терена, постоји канализациона цев
(PVC DN 400 мм) која је проходна и слободном гравитацијом одводи отпадне воде до
фекалне црпне станице.
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Предметни простор је покривен канализационом мрежом и шире гледано канализациони
водови на предметном простору имају важну улогу у одвођењу отпадних вода Великог
Градишта.
Према решењу Плана генералне регулације за насеље Велико Градиште, окосницу
канализационог система насеља чине:
Главни колектор од прикључка канализације из Белог Багрема, па даље уз обалу Краља
Петра, пречника 300 mm у првом делу и 400 mm у улицама Мирка Матића, Мирослава
Тирше и Браће Буђони до улива у постојећу црпну станицу,
Главни сабирни колектор који прикупља санитарну отпадну воду из источних делова града,
као и технолошку воду из постојеће и планиране индустријске зоне, постављен у улици
Светог Саве,
Нов „Мајурски колектор“ који правцем северозапад – југоисток прихвата воде са
североисточног дела града, са терена који су били у контра паду и са терена на
југозападним деловима града. Овај колектор је изграђен у улицама Жике Поповића, Браће
Буђони и Алаској, а биће продужен и кроз Београдску до Обале Краља Александра, и
Постројење за пречишћавање отпадних вода које преко одговарајуће црпне станице
прихвата отпадне воде, које се после одговарајућег третмана потискују ка испусту у Дунав.
Начин изградње канализације прилагодити геолошким и хидрогеолошким карактеристикама
терена. Уличну канализациону мрежу димезионисати кроз израду техничке документације.
Пројекте уличне водоводне мреже и прикључака радити према техничким прописима и
важећим стандардима.
Решења вођења инфраструктурних водова која су дата Планом, могуће је у поступку
спровођења, односно кроз израду техничке документације кориговати у циљу унапређења
решења и рационализације трошкова.
3.6.3. ЕЛЕКТРОСНАБДЕВАЊЕ
Предметно подручје се напаја из постојеће трафостанице 35/10 kV „Велико Градиште 1“
тренутно инсталисане снаге 2x4 MVA за коју се у наредном периоду не планира повећање снаге
трансформатора. Овај део града се директно напаја из две ТС 10/0.4 kV, а границом Плана је
обухваћена и траса три 10 kV подземна вода:
− подземни 10 kV вод од ТС 10/0.4 kV „Фекална црпна станица“ до ТС 10/0.4 kV „Претоварна
станица“,
− подземни 10 kV вод од ТС 10/0.4 kV „Број 7“ до ТС 10/0.4 kV „Број 13“, и
− подземни 10 kV вод од ТС 10/0.4 kV „Фекална црпна станица“ до ТС 10/0.4 kV „Број 16“.
У преметном обухвату се налазе две трафостанице, монтажно-бетонска трафостаница 10/0.4 kV
„Фекална црпна станица“ и компактно-бетонска трафостаница 10/0.4 kV „Претоварна станица“
које припадају предузећима Ђердап и Дунавка.
Из трафостаница 10/0.4 kV електрична енергија се до крајњих потрошача доводи преко
нисконапонских водова 0.4 kV који су на подручју Плана изведени као надземни и подземни.
Надземне мрежа је изведена ужетом и нисконапонским самоносивим кабловским снопом типа
X00/O-A са одговарајућим прибором за ношење и затезање проводника, уграђеним на
армирано-бетонске и дрвене стубове. Подземни електроенергетски водови 0.4 kV су положени
у кабловске ровове на дубини око 0.7 метара.
Како планско решење не доноси велике измене по питању постојећих капацитета, већ се више
своди на замену постојећих објеката новим сличне квадратуре или пренамену постојећих, не
планирају се значајне интервенције по питању електромреже, већ се само планира доградња
дистрибутивне нисконапонске мреже 0.4 kV до свих потрошача.
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3.6.4. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ
Предметни простор се напаја из АТЦ Велико Градиште која припада мрежној групи 012
Пожаревац. У АТЦ Велико Градиште је инсталиран ДСЛАМ уређај.
У ужем градском подручју постоји развијена тт канализација. Простор у обухвату Плана је
покривен бежичним приступом ЦДМА и ЦЛЛ технологије. На предметном простору не постоје
базне станице за мобилну телефонију са антенским системима.
У наредном периоду се планира повезивање ЧАТЦ Велико Градиште са оптичким приводима
за све АТЦ и МИНИ ИПАН-ове на територији општине.
Планирана је изградња оптичког привода за Пограничну Полицију и Царину као и проширење
примарне мреже изградњом кабловске тт канализације према улици Обала Краља Петра. Исто
тако је планирано проширење примарне мреже ка улицама Мирослава Тирше и Вељка
Дугошевића. Планирана је и децентрализација месних мрежа изградњом МИНИ ИПАН уређаја
и њиховом инсталацијом због пружања широкопојасних приступа типа АДСЛ и ОПТВ.
Позиције ИПАН уређаја нису фиксне и биће дефинисане у процесу пројектовања и изградње.
3.7. СЛОБОДНЕ И ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ
Постојеће стање
Анализом предметне територије са аспекта озелењености се постојеће слободне и зелене
површине могу поделити на:
градски парк;
затравњене површине, на разделним острвима и зелене траке у профилу саобраћајница; и
дрворед уз саобраћајнице.
Планирано стање
У циљу унапређења постојећег стања, амбијенталних и естетских карактеристика простора и
побољшања микроклимата су успостављене мере и правила уређења и озелењавања слободних
површина.
Градски парк се реконструише у стилу у ком је подигнут уз очување постојећих зелених
површина и растиња, и садњу новог које треба да буде репрезентативно.
Правила за уређење и озелењавање слободних површина у оквиру површина јавне намене:
- Извршити попуњавање дрвореда дуж улица;
- Избор врста дрворедних садница прилагодити планираним ширинама тротоара у наведеним
улицама.
Правила за уређење и озелењавање слободних површина у оквиру површина остале намене:
- Обавезно је уређење грађевинске парцеле, у смислу декоративног озелењавања. Биљни
материјал може бити подређен естетској функцији, али је неопходно поспешити
микроклиматске и дуге еколошке функције (хладовина, свежина, увећање влажности
ваздуха, итд.);
- Обезбедити минимално 20% зелених површина на парцели, од чега минимално 10%
незастртих површина;
- Уколико просторне могућности у зонама постојеће изградње не дозвољавају реализацију
зелених површина, планира се озелењавање кровних површина, приземних етажа,
вертикално озелењавање фасада, уређење балкона и сл.;
- Укупно пејзажно уређење простора надовезати на зеленило околног простора и повезати у
систем зеленила насеља.
Општа правила за озелењавање слободних површина:
- У озелењавању користити брзорастуће врсте, које имају веће фитонцидно и бактерицидно
дејство и изражене естетске вредности. Избегавати врсте које су детерминисане као

ЦЕП - Центар за планирање урбаног развоја

25

План детаљне регулације „Приобаље“ у Великом Градишту

-

алергене (тополе и сл.), као и инвазивне врсте (багрем, негундовац, кисело дрво и сл.). У
овај избор треба да буду укључене како листопадне, тако и четинарске врсте, како би
зеленило било у функцији током читаве године;
Приликом пројектовања и извођења радова применити све потребне мере за заштиту
стабала, дрвореда као и свог високо-вреднованог постојећег зеленила;
Ако се због изградње уништи постојеће јавно зеленило, оно се мора надокнадити под
посебним условима и на начин који одређује јединица локалне самоуправе;
Обавезна је санација површина које су деградиране грађевинским и другим радовима, што
пре након завршетка тих радова.
3.8. ОСТАЛИ УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА
3.8.1. УСЛОВИ ЗАШТИТЕ КУЛТУРНИХ ДОБАРА

У оквиру простора који је дефинисан границама овог Плана се преклапају, и истовремено чине
његов саставни део, делови обухвата непокретних куплтурних добара - Археолошког
налазишта Пинкум и Просторне културно-историјске целине Трг Бориса Кидрича (Житни трг),
парк, Улица Маршала Тита (Кнеза Лазара) и Трг Младена Молорадовића у Великом Градипту.
Инвеститори су дужни да најмање 15 дана пре почетка извођења земљаних радова у писаној
форми обавесте надлежни завод за заштиту споменика културе и обезбеде све потребне
материјално-техничке услове за археолошки надзор током извођења радова.
Извођачи земљаних радова су дужни да, уколико се током извоађења радова наиђе на
археолошка налазишта или археолошке предмете, одмах и без одлагања прекину радове и
обавесте надлежни завод за заштиту споменика културе, као и да предузму мере да се налаз не
оштети и уништи и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен.
Инвеститори су дужни да обезбеде средства за истраживање, заштиту, чување, публиковање и
излагање добра које ужива претходну заштиту, а које се открије приликом извођења радова.
3.8.2. УСЛОВИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
На подручју предметног Плана се не налазе заштићена природна добра, добра у поступку
заштите, као и евидентирана добра.
Уколико се у току грађевинских радова наиђе на природно добро које је геолошкопалентолошког типа и минеролошко-петрографског порекла, одмах прекинути радове и о томе
обавестити Министарство пољопривреде и заштите животне средине.
Планира се потпуно инфраструктурно опремање трајних и плутајућих објеката (монтажни
санитарни чворови са саморазградњом, непропусни танкови и сл.) по највишим еколошким
стандардима. Планираном изградњом објеката и инфраструктуре не сме доћи до значајне
промене режима, а посебно квалитативних карактеристика подземних и површинских вода.
Плутајући објекти морају бити архитектонски обликовани тако да омогуће визуелну
комуникацију обале и реке. Изворе светлости јавне расвете на зеленим површинама усмерити
ка тлу. Није дозвољено коришћење јаких светлосних извора (рекламни ротирајучи рефлектори,
ласери и сл.) усмерених ка небу. Предвидети постављање специјалних судова за сакупљање
отпада на одговарајучим бетонским површинама. Сачувати постојећа вредна стабла и групације
високе вегетације.
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3.8.3. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ И ДРУГИХ ВЕЋИХ НЕПОГОДА И
УСЛОВИ И ЗАХТЕВИ ОД ИНТЕРЕСА ЗА ОДБРАНУ ЗЕМЉЕ
У циљу заштите људи, материјалних и других добара од ратних разарања, елементарних и
других непогода и опасности у миру и рату, реализација објеката мора бити реализована уз
примену одговарајућих превентивних просторних и грађевинских мера заштите у складу са
Законом о ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС бр. 111/2009, 92/2011 и 93/2012.).
Ради заштите од потреса, нови објекти морају бити реализовани и категорисани према
одредбама Правилника о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у
сеизмичким подручјима ("Службени лист СФРЈ", бр. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88, 52/90).
Нови објекти морају бити реализовани у складу са Законом о заштити од пожара (″Сл.гласник
РС″, бр.37/88 и 48/94). Сви нови објекти морају имати одговарајућу хидрантску мрежу, која се
по притиску и протоку пројектује у складу са Правилником о техничким нормативима за
спољну и унутрашњу хидрантску мрежу за гашење пожара (˜Сл. лист СФРЈ˜ бр. 30/91).
Објектима мора бити обезбеђен приступни пут за ватрогасна возила у складу са Правилником о
техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна возила
у близини објеката повећаног ризика од пожара (″Службени лист СРЈ″, бр.8/95), по коме
најудаљенија тачка коловоза није даља од 25m од габарита објекта.
3.8.4. УСЛОВИ ЗА КРЕТАЊЕ ЛИЦА СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА
При пројектовању и реализацији свих објеката јавне намене применити решења која ће
омогућити лицима са посебним потребама неометано и континуално кретање и приступ у
складу са Правилником о условима за планирање и пројектовање објеката у вези са несметаним
кретањем деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица ("Службени гласник РС", бр.
46/13). Код прилаза особа са инвалидитетом јавним објектима, максимални нагиб рампе је 1:12
за новопројектоване објекте и за дужину рампе до 9,0 m. Изузетно, када се ради о адаптацији
постојећих објеката, може се дозволити и нагиб 1:10. Максимални нагиб рампе, дужине до 12,0
m је 1:16 а код рампи дужине до 15,0 m максимални нагиб је 1:20. За све рампе дуже од 9,0 m
мора се предвидети одморишни подест, дужине 1,4 m. Најмања чиста ширина рампи за
једносмерни пролаз је 0,9 m.
На јавним површинама за паркирање и на паркинзима јавних објеката, обезбедити потребан
број паркинг места за особе са специјалним потребама, у свему према истом Правилнику. Код
управног паркирања, димензија паркинг места за особе са инвалидитетом износи 3,7x5,0 m,
односно на ширину паркинг места од 2,2 m додаје се простор за инвалидска колица, ширине 1,5
m. Код два суседна паркинг места може се дозволити да користе исти простор за инвалидска
колица, односно да ширина два суседна места за особе са инвалидитетом износи 5,9 m (2,20 +
1,50 + 2,20). Код планирања паркинг места и тротоара предвидети укошене ивичњаке
максималног нагиба 10% и минималне ширине 1,2 m за силазак колица са тротоара на коловоз.
Исте рампе предвидети на свим местима где се прелази са тротоара на коловоз или обрнуто.
3.8.5. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ
Нову изградњу и реконструкцију и санацију постојећих објеката реализовати у свему у складу
са нормативима датим у Правилнику о условима, садржини и начину издавања сертификата о
енергетским својствима зграда ("Сл. гласник РС" број 61/11) и Правилнику о енергетској
ефикасности зграда ("Сл. гласник РС" број 61/11).
Приликом изградње нових објеката, неопходно је да исти буду енергетски ефикасни, где ће се
минимизацијом утрошака енергије за загревање просторија позитивно утицати на смањење
потрошњњ фосилних горива и очување квалитета ваздуха. У циљу повећања енергетске
ефикасности и смањења емисија штетних гасова и унапређењу квалитета ваздуха, даљи развој,
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изградња или модернизација треба да се заснивају на коришћењу свих расположивих
обновљивих енергетских ресурса и извора и примени најбољих доступних технологија.
На плану рационализације потрошње енергије предлажу се две основне мере: штедња и
коришћење алтернативних, односно обновљивих извора енергије. Основна мера штедње коју
овај План предлаже је побољшање топлотне изолације просторија, која у летњем периоду не
дозвољава прегревање док у зимском задржава топлоту. Осим одговарајуће термоизолације
треба водити рачуна о адекватној величини отвора водећи рачуна о микроклиматским условима
овог поднебља.
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4. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
4.1. ТРЕТМАН ПОСТОЈЕЋИХ ОБЈЕКАТА
Под постојећим објектима се подразумевају сви објекти, завршени или у фази изградње, који се
налазе на подлози, на којој је израђен предметни План.
За све постојеће објекте који прелазе преко планиране нове регулације улица или прелазе
новопланиране грађевинске линије важи следеће:
− на основу овог Плана дозвољено је текуће, инвестиционо одржавање оваквих објеката до
њихове замене, уколико не постоји други законски основ за рушење (бесправна градња);
− није дозвољена реконструкција, доградња или адаптција поткровља;
− није дозвољена промена постојеће површине.
За остале објекте који не прелазе преко новопланиране регулације важе следећа правила:
− могу се заменити новим према условима из овог Плана;
− могу се доградити или адаптирати тако да задовоље све урбанистичке параметре дате овим
Планом;
− постојећи објекти који су изграђени на парцелама мањим од планом предвиђених
минималних површина парцела не могу се дограђивати нити надзиђивати.
4.2. ПРАВИЛА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ПОСТОЈЕЋИХ ОБЈЕКАТА
Правила за надзиђивање и доградњу постојећих објеката:
− могу се надзидати и доградити сви постојећи објекти који својом укупном бруто
површином (постојећа + дозидана/надзидана) задовољавају урбанистичке параметре
(величина парцеле, положај објекта на парцели, индекс заузетости парцеле, спратност...)
дате овим Планом, а према статичким могућностима постојећег објекта;
− надзиђивање је могуће само уколико статичка провера објекта и геомеханичка испитивања
терена то омогућавају.
Правила за адаптацију постојећих објеката:
− адаптације постојећих објеката су дозвољене у оквиру постојећих габарита, и у складу са
урбанистичким параметрима и условима овог Плана.
4.3. ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА ПО ЗОНАМА
Приобално земљиште
У границама овог Плана је формирана грађевинска парцела приобалног земљишта која
обухвата градски кеј са планираним продужетком у зони између постојеће фекалне црпне
станице и земљаног насипа, обухватајући и земљани насип све до црпне станице „Ушће Пека“.
У овој зони се не планира изградња објеката, изузев оних у функцији водопривреде, речног
саобраћаја и комуналне инфраструктуре. У оквиру приобалног земљишта је дозвољено уређење
шетних и бициклистичких стаза и опремање простора парковским мобилијаром.
Ради очувања и одржавања водних тела и објеката, спречавања погоршања водног режима,
обезбеђења пролаза великих вода и спровођења одбране од поплава, као и заштите животне
средине, на насипима и другим водним објектима је забрањено:
− копати и одлагати материјал, вући посечено дрвеће, возити моторно возило (осим на
местима на којима је то дозвољено), и обављати друге радње којима се може угрозити
стабилност тих објеката,
− градити објекте којима се смањује пропусна моћ корита,
− одлагати чврсти отпад и опасан и штетан материјал,
− складиштити дрво и други чврст материјал на начин којим се ремете услови проласка
великих вода,
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−

−
−

−
−

−

−

−

садити дрвеће на одбрамбеном насипу, у инундацијском појасу ширине најмање 10 m од
небрањене ножице насипа према водотоку, a у брањеној зони супротно издатим водним
условима,
прати возила и друге машине,
вршити друге радње, осим у случају изградње објеката јавне инфраструктуре у складу са
ЗОВ-ом или посебним законом, спровођења мера очувања, унапређења и презентације
природних вредности, изградње објеката за коришћење вода, изградње објеката за
заштиту вода од загађења, предузимања радњи ради заштите људи, животиња и
имовине;
у поплавном подручју градити објекте на начин којим се омета протицање воде и леда или
супротно прописима за градњу у поплавном подручју;
градити објекте, садити дрвеће и копати земљу и обављати друге радње којима се
ремети функција или угрожава стабилност мелиорационих канала за одводњавање и у
обостраном појасу ширине од најмање 5 m од тих канала предузимати радње којима се
омета редовно одржавање ових канала;
садити дрвеће на одбрамбеном насипу, у инундацијском појасу ширине најмање 10 m од
небрањене ножице насипа ка водотоку и у брањеној зони на улаљености до 50 m од
унутрашње ножице насипа;
копати бунаре, ровове и канале поред насипа у појасу ширине најмање 10 m од небрањене
ножице насипа према водотоку, односно до 50 m према брањеном подручју, осим ако је
њихова функција заштита од штетног дејства вода или је техничком документацијом
урађеном у складу са законом, доказано да није угрожена стабилност насипа; и
изводити друге радове који би могли да угрозе стабилност и отежају одржавање
регулационих, заштитних и других водних објеката.

Водне површине
Водне површине обухватају ток реке Дунав обухваћен границом овог Плана, у оквиру којих је
извршено зонирање приобалног појаса за потребе уређења градског пристаништа, пристана за
чамце, бункер станице и постављање пловних објеката намењених угоститељским и спортскорекреативним садржајима.
За коришћење делова обале и воденог простора планирани су следећи типови објеката:
− градско пристаниште,
− пристан за чамце,
− бункер станица, и
− ресторани и спортско-рекреативни клубови на води.
Технички услови уређења и опремања пристана
− обезбеђење заштите акваторије од дејства таласа, ветрова и струја;
− у акваторији не сме бити испуста градских, индустријских или неких других отпадних вода;
− дубина акваторије за пристан пловила и прилазног навигационог дела мора бити у периоду
ниског водостаја већа од највећег газа наутичког објекта за чији је прихват марина
технички оспособљена;
− сигуран пешачки и колски прилаз за моторна возила, возила с пловним објектима, доставна
и друга возила;
− сигуран приступ (улаз) у акваторију изведен на начин да омогући истовремено несметану и
сигурну пловидбу више пловних објеката али не мање од потребне ширине за сигуран
двосмерни промет најширих пловила са највећим газом;
− места привеза на изграђеним обалама и пливајућим или фиксним понтонима:
ширина понтона не сме бити мања од 1.50 m,
дужина веза најмање 1.75 дужине пловног објекта који га користи,
ширина веза не мања од ширине пловног објекта са бокобранима по једној његовој
страни,
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ширина акваторије слободне за сигуран маневар између два пловна објекта на
супротним везовима, најмање 1.5 њихове просечне дужине;
остварити колску (колско-пешачку) везу - приступ до свих докова и главног лукобрана због
сервисног и интервентног саобраћаја;
све везове на доковима снабдети водоводним и електро-прикључцима, као и адекватним
уређајима за гашење пожара;
обезбедити уређаје за пражњење санитарних уређаја и прикупљање каљужних вода са
пловила;
танкови за прихват санитарних и каљужних вода морају имати двоструки зид и заштиту,
како би се смањила опасност од евентуалног процуривања и загађења земљишта,
површинских и подземних вода;
све санитарне и технолошке отпадне воде из објеката марине на обали прикупити у
заједнички колектор и евакуисати их у канализациони систем;
атмосферске воде са запрљаних радних површина прикупити у заједнички колектор и преко
сепаратора масти и уља и таложника суспендованих материја одвести у канализациони
систем.
-

−
−
−
−

−
−

Правила за постављање и изградњу пловних објеката
Место за постављање пловног објекта мора бити удаљено:
− од обалних рампи узводно и низводно минимум 50 m,
− од бунара и црпних станица узводно и низводно минимум 50 m, и
− од другог пловног објекта минимум 15 m.
Пловним објектима се са обале приступа преко приступне стазе минималне ширине 1,5 m.
Пловни објекти се постављају у појасу ширине максимално 40 m од завршног венца
обалоутврде. Пловни објекти намењени градском пристаништу, бункер станици и пристану за
чамце се постављају у оквиру зона дефинисаних овим Планом које су приказане на графичком
прилогу 04 - ПЛАН НАМЕНЕ ПОВРШИНА.
Пловни објекти намењени угоститељским и спортско-рекреативним садржајима се постављају
на предметном потезу у складу са програмом општине за постављање сплавова, а ван зона које
су резервисане за друге садржаје. Максимална површина коју пловни објекат намењен
угоститељским и спортско-рекреативним садржајима може заузети је 450 m2, од чега затворени
део пловног објекта заузима максимално 250 m2. У циљу очувања визура, објекат може имати
максимално једну етажу, и остварити висину од 4.0 m изнад акваторије. Дужина пловног
објекта (паралелно са обалом) износи максимално 30 m.
Ради очувања и одржавања водних тела и објеката, спречавања погоршања водног режима,
обезбеђења пролаза великих вода и спровођења одбране од поплава, као и заштите животне
средине, на водном земљишту је забрањено:
− мењати или пресецати токове подземних вода, односно искоришћавати те воде у обиму
којим се угрожава снабдевање питком или технолошком водом, стабнлност тла и
објеката:
− мењати правац и јачину тока површинске воде која природно протиче или отиче са водног
земљишта које је у приватној својини;
− одлагати чврсти отпад и друге материјале у водотоке, акумулације, ретензије,
мелиорационе и друге канале, упуштати загађене воде или друге матсрије и вршити радње,
којима се може оштетити корито и обала водотока, утицати на промену његове трасе,
ниво воде, количину и квалитет воде, угрозити стабилност заштитних и других водних
објеката или отежати одржавање водног система;
− вршити, без одговарајућих водних аката, интервенције у кориту (осигурање обала,
преграђивање корита, проширење и продубљење корита и друго); и
− изводити друге радове који би могли да угрозе стабилност и отежају одржавање
регулационих, заштитних и других водних објеката.
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Зелене површине
Зелене површине обухватају површину градског парка, као и озелењене површине на обали
Дунава уз кеј, уз земљани насип и уз саобраћајне површине. Овим Планом је формирана
грађевинска парцела градског парка, а за остале зелене површине није прописана
минимална/максимална површина парцеле.
Градски парк се реконструише у стилу у ком је подигнут уз очување постојећих зелених
површина и растиња, и садњу новог које треба да буде репрезентативно. У оквиру парка је
дозвољена санитарна сеча стабала, реконструкција цветњака, реконструкција и поправка
дечијег игралишта и споменика, замена дотрајалог парковског мобилијара и реконструкција
стаза и објеката у постојећим габаритима. Објекат који са налази у оквиру градског парка се
задржава у постојећим габаритима и планира се његова пренамена у библиотеку.
Код осталих зелених површина које су у постојећем стању неуређене или делимично уређене је
дозвољено провлачење нових шетних и бициклистичких стаза, санитарна сеча стабала,
постављање нових цветњака и опремање потребним парковским мобилијаром. На зеленим
површинама уз шеталиште поред Дунава се предлаже уређење ботаничке баште са претаћим
садржајима.
Површине за становање
Табела 4. Урбанистички параметри - површине за становање
намена

минимиална
површина
парцеле
(ари)

минимална
ширина
парцеле (м)

максимална
спратност
(П+н)

максимална
висина објекта

з (%)

површине за становање

3

10

П+1+Пк

12

50

− Објекат може бити мањег капацитета од датог или се може реализовати фазно до
максималних параметара.
− Стамбени и стамбено пословни објекти могу садржати и више функционално одвојених
простора (станова или локала).
− Дозвољени су пословање, комерцијалне и услужне делатности у приземљима објеката.
− На парцели се може подићи други објекат, уколико укупна градња на парцели задовољава
прописане урбанистичке параметре. На парцели се као засебни објекти могу градити и
помоћни објекти и гараже. Приземни или подрумски делови објекта могу се користити за
гаражни простор.
Правила за изградњу објеката
− Кота пода приземља за стамбене просторе може бити од 0 до 1,0 m, а за комерцијалне
садржаје максимално 0.2 m од коте коначно уређеног и нивелисаног терена око објекта.
− Минимална међусобна удаљеност објеката износи 1,5 m од даљег и 2,5m од ближег суседа,
осим у случају кад је градња на једној парцели реализована до ивице парцеле, у том случају
и сусед може градити до ивице парцеле, без растојања од постојећег објекта.
− На граничном зиду према ближем суседу дозвољавају се отвори само са високим парапетом
мин.1,5 m односно код степенишног зида фиксни непрозирни стаклени зидови без парапета.
− Површина габарита објекта под земљом не може износити више од 70% површине парцеле.
− Кровови објекта су обавезно коси, са косим кровом – сложеним или вишеводним, или други
у композицији сложени кровови, са функционаним акцентима. Пад крова по правилу не би
смео бити мањи од 25 степени.
− Висина назидка поткровне етаже износи највише 1.20 m рачунајући од коте пода поткровне
етаже до тачке прелома кровне косине.
− Парцеле се ка путу и суседу могу ограђивати оградом. Зидане, транспарентне и друге врсте
ограда постављају се на граници парцеле тако да стубови ограде и капије буду на парцели
која се ограђује. Врата и капије на уличној огради се не могу отварати изван регулационе
линије.
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− Уколико се парцела ограђује транспарентном или живом оградом она може бити висине до
1.4 m, а уколико се ограђује зиданом оградом висина парапета може бити до 0.9 m, са
транспарентним делом изнад парапета.
− У обликовоном смислу, нови објекти треба да буду репрезентативни, прилагођени карактеру
окружења. Применити архитектонска решења и материјале који ће се уклопити у постојећи
амбијент.
− Препоручује се уређење грађевинске парцеле у смислу декоративног озелењавања.
− Потребан број паркинг места је потребно обезбедити на припадајућој парцели, на отвореном
или у гаражи у склопу објекта, у складу са нормативима.
Површине за централне делатности
Табела 5. Урбанистички параметри - површине за централне делатности
намена

минимиална
површина
парцеле
(ари)

минимална
ширина
парцеле (м)

максимална
спратност
(П+н)

максимална
висина објекта

з (%)

површине за централне
4
10
П+1+Пк*
12*
60*
делатности
*Изузетак су катастарске парцеле бр. 541 и 542 на којима се дозвољава изградња објеката са три надземне етаже, у
складу са Планом генералне регулације за насеље Велико Градиште, уз неопходну разраду ових локација кроз
урбанистички пројекат.

− Објекат може бити мањег капацитета од датог или се може реализовати фазно до
максималних параметара.
− У овој зони се могу градити објекти за пословни простор, услужне делатности, трговину,
угоститељске садржаје и сл.
− На парцели се може подићи други објекат, уколико укупна градња на парцели задовољава
прописане урбанистичке параметре. На парцели се као засебни објекти могу градити и
помоћни објекти и гараже. Приземни или подрумски делови објекта могу се користити за
гаражни простор.
Овим планом је дефинисана обавеза израде Урбанистичких пројеката за катастарске парцеле
бр. 541 и 542 К.О. Велико Градиште у циљу провере могућности изградње и урбанистичкоархитектонске разраде локација.
Правила за изградњу објеката
− Кота пода приземља за комерцијалне садржаје максимално је 0.2 m од коте коначно
уређеног и нивелисаног терена око објекта.
− Минимална међусобна удаљеност објеката износи 1,5 m од даљег и 2,5 m од ближег суседа,
осим у случају кад је градња на једној парцели реализована до ивице парцеле, у том случају
и сусед може градити до ивице парцеле, без растојања од постојећег објекта.
− На граничном зиду према ближем суседу дозвољавају се отвори само са високим парапетом
мин.1,5 m односно код степенишног зида фиксни непрозирни стаклени зидови без парапета.
− Површина габарита објекта под земљом не може износити више од 70% површине парцеле.
− Кровови објекта су обавезно коси, са косим кровом – сложеним или вишеводним, или други
у композицији сложени кровови, са функционаним акцентима. Пад крова по правилу не би
смео бити мањи од 25 степени.
− Висина назидка поткровне етаже износи највише 1.20 m рачунајући од коте пода поткровне
етаже до тачке прелома кровне косине.
− Парцеле се ка путу и суседу могу ограђивати оградом. Зидане, транспарентне и друге врсте
ограда постављају се на граници парцеле тако да стубови ограде и капије буду на парцели
која се ограђује. Врата и капије на уличној огради се не могу отварати изван регулационе
линије.
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− Уколико се парцела ограђује транспарентном или живом оградом она може бити висине до
1.4 m, а уколико се ограђује зиданом оградом висина парапета може бити до 0.9 m, са
транспарентним делом изнад парапета.
− У обликовоном смислу, нови објекти треба да буду репрезентативни, прилагођени карактеру
окружења. Применити архитектонска решења и материјале који ће се уклопити у постојећи
амбијент.
− Препоручује се уређење грађевинске парцеле у смислу декоративног озелењавања.
− Потребан број паркинг места је потребно обезбедити на припадајућој парцели, на отвореном
или у гаражи у склопу објекта, у складу са нормативима.
Површине за спорт и рекреацију
Табела 6. Урбанистички параметри - површине за централне делатности
намена

минимиална
површина
парцеле
(ари)

минимална
ширина
парцеле (м)

максимална
спратност
(П+н)

максимална
висина објекта

з (%)

површине за спорт и
рекреацију

20

25

П

5

-

− Површине за спорт и рекреацију су уређене, опремљене и обележене површине за безбедно
обављање спортских активности.
− На парцели на којој се планирају површине за спорт и рекреацију је дозвољена изградња
помоћног објекта БРГП до 100 m2 који може бити намењен смештају опреме и реквизита за
спортске активности, за свлачионице за спортисте са мокрим чвором, услужне и
административне делатности у функцији управљања спортским тереном.
− Уколико се планира обављање спортске активности ноћу, спортски терен и непосредни
прилази морају бити осветљени тако да је осигурана безбедност свих корисника. Светиљке
треба да буду постављене на начин да не ометају обављање спортских активности од стране
корисника.
− У обликовоном смислу, помоћни објекат треба да буде прилагођен карактеру окружења.
Применити архитектонска решења и материјале који ће се уклопити у постојећи амбијент и
окружење уређеног градског парка.
− Уколико се парцела ограђује транспарентном или живом оградом она може бити висине до
1.4 m, а уколико се ограђује зиданом оградом висина парапета може бити до 0.9 m, са
транспарентним делом изнад парапета.
4.4. СМЕРНИЦЕ ЗА ДАЉУ РАЗРАДУ И СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
Овај План детаљне регулације представља плански основ за издавање информације о локацији,
локацијских услова, уређење површина јавне намене и формирање грађевинских парцела јавне
намене - сагласно одредбама Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр.
72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14).
Уколико је планским документом предвиђена израда Урбанистичког пројекта, Локацијски
услови се издају на основу овог планског документа и Урбанистичког пројекта. Овим планом је
дефинисана обавеза израде Урбанистичких пројеката за катастарске парцеле бр. 541 и 542 К.О.
Велико Градиште у оквиру површина за централне делатности, као и за зону планираног
теретног терминала.
Инвеститор је обавезан да се, пре подношења захтева за издавање грађевинске дозволе, за
објекте за које се може захтевати Процена утицаја на животну средину, обрати надлежном
органу за заштиту животне средине ради одлучивања о потреби израде студије о процени
утицаја објеката на животну средину (“Службени гласник РС”, број 135/04).
Овај План ступа на снагу осам дана након објављивања у “Службеном гласнику општине
Велико Градиште ”.
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