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1.5.4. Зеленило 
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2.1.3. Површине јавне намене – опис локација и попис парцела 
2.1.4. Општи урбанистички услови за уређење површина јавне намене – 
саобраћајне и зелене површине 

2.1.4.1. Саобраћајне површине 
2.1.4.2. Зелене површине 

2.1.5. Општa правила уређења мреже јавне комуналне инфраструктуре 
2.1.5.1. Хидротехничка инфраструктура 
2.1.5.2. Електроенергетска инфраструктура 
2.1.5.3. Телекомуникациона инфраструктура 
2.1.5.4. Термотехничка инфраструктура 

2.1.6. Смернице за  уређење зелених површина у оквиру осталих намена 
2.1.7. Правила, услови и ограничења уређења простора 
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намене - улица 
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2.1.10. Услови приступачности особама са инвалидитетом 
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На основу члана 27. и члана 35. став 7, a у вези са чланом 51б Закона о планирању и 
изградњи (''Службени гласник Републике Србије'', број: 72/2009, 81/2009 – исправка, 
64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС,  
98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/14, 83/18, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020 и 
52/2021) и члана 40. Статута Општине Велико Градиште ("Службени гласник општине 
Велико Градиште", број 2/2019) на предлог Комисије за планове општине Велико 
Градиште, Скупштина општине Велико Градиште и на предлог Општинског већа општине 
Велико Градиште, Скупштина општине Велико Градиште на 15. седници одржаној дана 
08.04.2022. године, донела је 

 

 

Треће Измене и допуне Плана детаљне регулације туристичког насеља  
Бели Багрем у општини Велико Градиште  

 

 

1. ОПШТИ ДЕО 

 

1.1. Правни и плански основ за израду плана  

 
Правни основ за израду Треће Измене и допуне Плана детаљне регулације 
туристичког насеља „Бели Багрем“ у општини Велико Градиште садржан је у: 

- Закону о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 - испр, 64/10 - УС, 
24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13 - УС, 132/14, 145/14-УС, 83/18, 31/19, 37/19 
– др. Закон, 9/20 и 52/21). 

- Правилнику о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и 
урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/19). 

- Одлуци о изради Треће Измене и допуне Плана детаљне регулације туристичког 
насеља „Бели Багрем“ у општини Велико Градиште, 353-638/2021-01-1 од 15.12.2021. 
године („Службени гласник општине Велико Градиште“ бр. 38/2021). 

 
Плански основ: 
Плански основ за израду Треће Измене и допуне Плана детаљне регулације туристичког 
насеља „Бели Багрем“ у општини Велико Градиште су: 
- Просторни план Републике Србије 2010-2014-2021 („Службени гласник РС“ бр. 
88/2010). 
- Просторни план општине Велико Градиште („Општински службени гласник“ бр. 
25/2021). 
- Измена и допуна Плана детаљне регулације туристичког насеља Бели Багрем у 
општини Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“,бр.6/2020 и 
25/2021). 

 
 

1.2. Циљеви и задаци израде плана  

 
Циљ израде Треће Измене и допуне Плана детаљне регулације туристичког насеља 
Бели Багрем у општини Велико Градиште (у даљем План) је да се уз поштовање 
приступа и ставова визије и циљева планирања, коришћења, уређења и заштите 
планског подручја, а који су дефинисани постојећим планом, дају прецизнија, 
рестриктивнија и недвосмислена правила уређења и грађења у оквиру планског 
подручја.  
 



Трећа Измена и допуна Плана детаљне регулације туристичког насеља „Бели Багрем“  
у општини Велико Градиште (пречишћен текст) 
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Измена и допуна Плана врши се у делу правила уређења, правила грађења и део 
графичких приолога, а везано за објекте који се налазе на водном земљишту, као и 
пратеће објекте на грађевинском земљишту. Такође измена се врши и у делу стечених 
обавеза постојећим планским документом, односно измена везана за графички део 
плана саобраћаја, нивелације и регулације. 
 
Трећа измена и допуна ради се у потпуности у форми пречишћеног текста Измена и 
допуна Плана детаљне регулације туристичког насеља „Бели Багрем“ у општини Велико 
Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 6/2020и 25/2021). У 
графички део плана чија се измена и допуна врши имплементиране су у све измене и 
графички прилози се приказују у целости.   
 
Обзиром да се кроз Трећу Измену и допуну плана сагледава читав захват важећег ПДР-
а у току израде размотриће се и остали предлози и захтеви и уградити у план уколико су 
исти оправдани. 
 
Израда Треће Измене и допуне плана заснива се на постављеним циљевима и 
задацима који су дефинисани пројектним задатком и то у складу са: 

 Просторним план општине Велико Градиште („Општински службени гласник“ бр. 
25/2021). 

 Изменом и допуном Плана детаљне регулације туристичког насеља Бели Багрем 
у општини Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“ бр. 
6/2020 и 25/2021). 

 Могућностима геоморфолошких карактеристика терена новонасталим потребама 
и принципима заштите животне средине. 

 

1.3. Граница обухвата плана  
 
Граница Треће Измене и допуне Плана детаљне регулације туристичког насеља „Бели 
Багрем“ у општини Велико Градиште се поклапа са постојећим обухватом.  
 
У графичком прилогу бр.1 „Подлога за израду плана са границом обухвата плана“ дате 
су координате аналитичко геодетских елемената које одређују границу плана. 
 
Попис парцела у обухвату Измена и допуна Плана детаљне регулације туристичког 
насеља “Бели Багрем”: 
1, 2, 3, 4, 5, 6, део 9/1, део 10/1, део 11, део 12, део 13, део 21/1, део 21/2, део 21/3, 
део 22/2, део 23, део 24, део 2208, 2229/1, 2229/2, 2229/3, 2229/4, 2229/5, 2229/6, 
2229/7, 2229/8, 2231/1, 2231/3, 2232, 2233, 2234/1, 2234/3, 2234/6, 2234/12, 2234/14, 
2234/15, 2234/16, 2234/17, 2234/20, 2234/21, 2234/22, 2234/23, 2235/1, 2235/2, 2235/3, 
2235/4, 2236/1, 2236/3, 2237, 2238, 2239/2, 2240, 2241, 2242, 2246, 2247, 2248, 2249, 
2250, 2251, 2252, 2253/1, 2253/2, 2253/3, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 
2261, 2262, 2263, 2264, 2265/1, 2265/2, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 
2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282/1, 2282/2, 2282/3, 2282/4, 2282/5, 
2282/6, 2282/7, 2282/8, 2282/9, 2282/10, 2282/11, 2282/12, 2282/13, 2282/14, 2282/15, 
2282/16, 2282/17, 2282/18, 2282/19, 2282/20, 2282/21, 2282/22, 2282/23, 2282/24, 
2282/25, 2282/26, 2282/27, 2282/28, 2282/29, 2282/30, 2282/31, 2282/32, 2282/33, 
2282/34, 2282/35, 2282/36, 2282/37, 2282/38, 2282/39, 2282/40, 2282/41, 2282/42, 
2282/43, 2282/45, 2282/46, 2282/47, 2282/48, 2282/49, 2282/51, 2282/52, 2282/53, 
2282/54, 2282/55, 2282/56, 2282/57, 2282/58, 2282/59, 2282/60, 2282/61, 2282/62, 
2282/63, 2282/64, 2282/65, 2282/66, 2282/67, 2282/68, 2282/69, 2282/70, 2282/71, 
2282/72, 2282/73, 2282/74, 2282/75, 2283, 2288, 2292/1, 2292/2, 2292/3, 2292/4, 2293/1, 
2293/2, 2293/3, 2293/4, 2293/5, 2293/6, 2293/7, 2293/8, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 
2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308/1, 2308/2, 2309, 2310/1, 
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2310/2, 2311/1, 2311/2, 2311/3, 2312/1, 2312/2, 2312/3, 2313, 2314, 2315/1, 2315/2, 
2316/1, 2316/2, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322/1, 2322/2, 2322/3, 2322/4, 2322/5, 
2322/6, 2322/7, 2322/8, 2322/9, 2322/10, 2322/11, 2322/12, 2322/13, 2322/14, 2322/15, 
2322/16, 2322/17, 2322/18, 2322/19, 2322/20, 2322/21, 2322/22, 2322/23, 2322/24, 
2322/25, 2322/26, 2322/27, 2322/28, 2322/29, 2322/30, 2322/31, 2322/32, 2322/33, 
2322/34, 2322/36, 2322/37, 2323/2, 2323/3, 2323/4, 2323/5, 2323/6, 2323/7, 2323/8, 
2323/9, 2323/10, 2323/11, 2323/12, 2323/13, 2323/14, 2323/15, 2323/16, 2323/17, 2323/18, 
2323/19, 2323/20, 2323/21, 2323/22, 2323/23, 2323/24, 2324, 2326, 2327, 2328, део 2329, 
2329/1, 2329/2, 2329/3, 2329/4, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 
2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 
2353, 2354/1, 2354/2, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 
2365/1, 2365/2, 2366/2, 2366/3, 2366/4, 2366/5, 2366/6, 2366/7, 2366/8, 2366/9, 2366/10, 
2366/11, 2366/12, 2366/13, 2366/14, 2366/15, 2366/16, 2366/17, 2366/19, 2366/21, 
2366/22, 2366/23, 2366/24, 2366/25, 2366/26, 2366/27, 2366/28, 2366/29, 2366/30, 
2366/31, 2366/32, 2366/33, 2366/34, 2366/35, 2366/36, 2366/37, 2366/38, 2366/39, 
2366/40, 2366/41, 2366/42, 2366/43, 2366/44, 2366/45, 2366/46, 2366/47, 2366/48, 
2366/49, 2366/50, 2366/51, 2366/52, 2366/53, 2366/54, 2366/55, 2366/56, 2366/57, 
2366/58, 2366/59, 2366/60, 2366/61, 2366/62, 2366/63, 2366/64, 2366/65, 2366/66, 
2366/67, 2366/68, 2366/69, 2366/70, 2366/71, 2366/72, 2366/73, 2366/74, 2366/75, 
2366/76, 2366/77, 2366/78, 2366/79, 2366/80, 2366/81, 2366/82, 2366/83, 2366/84, 
2366/85, 2366/86, 2366/87, 2366/88, 2366/89, 2366/90, 2366/91, 2366/92, 2366/93, 
2366/94, 2366/95, 2366/96, 2366/97, 2366/98, 2366/99, 2366/100, 2366/101, 2366/102, 
2366/103, 2366/104, 2366/105, 2366/106, 2366/107, 2366/108, 2366/109, 2366/110, 
2366/111, 2366/112, 2366/113, 2366/114, 2366/115, 2366/116, 2366/117, 2366/118, 
2366/119, 2366/120, 2366/121, 2366/122, 2366/123, 2366/124, 2366/125, 2366/127, 
2366/132, 2366/133, 2366/134, 2366/135, 2366/143, 2366/144, 2366/146, 2366/147, 
2366/148, 2366/149, 2366/150, 2366/151, 2366/153, 2366/154, 2366/155, 2366/156, 
2366/157, 2366/158, 2366/160, 2366/161, 2366/162, 2366/163, 2366/164, 2366/165, 
2366/166, 2366/167, 2366/168, 2366/169, 2366/170, 2366/171, 2366/172, 2366/173, 
2366/174, 2366/175, 2366/176, 2366/177, 2366/178, 2366/179, 2366/180, 2366/181, 
2366/182, 2366/183, 2366/185, 2366/186, 2366/187, 2366/188, 2366/190, 2366/191, 
2366/192, 2366/193, 2366/194, 2366/195, 2366/196, 2366/197, 2366/198, 2366/207, 
2366/209, 2366/213, 2366/218, 2366/221, 2366/224, 2366/225, 2366/227, 2366/229, 
2366/231, 2366/242, 2366/246, 2366/247, 2366/248, 2366/249, 2366/250, 2366/251, 
2366/252, 2366/253, 2366/254, 2366/255, 2366/256, 2366/257, 2366/258, 2366/259, 
2366/260, 2366/261, 2366/262, 2366/263, 2366/264, 2366/269, 2366/270, 2366/271, 
2366/272, 2366/273, 2366/274, 2366/275, 2366/276, 2366/277, 2366/278, 2366/279, 
2366/280, 2366/281, 2366/282, 2366/283, 2366/284, 2366/285, 2366/286, 2366/287, 
2366/288, 2366/344, 2366/349, 2366/350, 2366/351, 2366/352, 2366/353, 2366/354, 
2366/376, 2366/377, 2366/378, 2366/379, 2366/380, 2366/381, 2366/382, 2366/383, 
2366/384, 2366/385, 2366/386, 2366/387, 2366/388, 2366/389, 2366/390, 2366/391, 
2366/392, 2366/393, 2366/394, 2366/395, 2366/396, 2366/397, 2366/398, 2366/399, 
2366/400, 2366/401, 2366/402, 2366/404, 2366/405, 2366/406, 2366/408, 2366/409, 
2366/410, 2366/411, 2366/412, 2366/414, 2366/415, 2366/416, 2366/417, 2366/418, 
2366/419, 2366/420, 2366/422, 2366/423, 2366/424, 2366/425, 2366/426, 2366/427, 
2366/428, 2366/429, 2366/430, 2366/431, 2366/432, 2366/433, 2366/434, 2366/435, 
2366/436, 2366/437, 2366/438, 2366/439, 2370, 2371, 2372, 2374/1, 2374/2, 2374/3, 
2374/11, 2374/16, 2374/17, 2374/22, 2374/23, 2374/24, 2374/25, 2375, 2376/1, 2376/2, 
2377, 2378/1, 2378/2, део 2387, део 2389, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 
2399, 2400, део 2442, део 2443, део 2444, део 2445, део 2446, део 2447, део 2448, део 
2449, 2450/1, 2450/2, 2450/3, 2450/4, 2450/5, 2450/6, 2450/7, 2450/8, 2450/9, 2450/10, 
2451/1, 2451/2, 2451/3, 2451/4, 2451/5, 2451/6, 2451/7, 2451/8, 2452/1, 2452/2, 2452/3, 
2452/4, 2452/5, 2452/6, 2453, 2454, 2455, део 2456/1, део 2456/2, део 2552/1, 2553/1, 
2553/2, 2553/3, 2553/4, 2553/5, 2553/6, 2553/7, 2553/8, 2553/9, 2553/10, 2553/11, 
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2553/12, 2553/13, 2553/14, 2553/15, 2553/16, 2553/17, 2553/18, 2553/19, 2553/20, 
2553/21, 2553/22, 2553/23, 2553/24, 2553/28, 2553/29, 2553/30, 2553/31, 2553/32, 
2553/33, 2572, 2582, део 2600, део 2602, део 2606, 2608/3, 2609, 2610/1, 2610/2, 2610/3, 
2610/4, 2611, 2612, 2613/1, 2613/2, 2613/3, 2613/4, 2613/5, 2613/6, 2613/7, 2613/8, 
2613/9, 2613/10, 2613/11, 2613/12, 2613/13, 2613/14, 2613/15, 2613/16, 2613/17, 2613/18, 
2613/19, 2613/20, 2613/21, 2613/22, 2613/23, 2613/24, 2614, 2616/1, 2616/2, 2616/3, 
2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627/1, 2627/2, 2627/3, 
2627/4, 2627/5, 2627/6, 2627/7, 2628/2, 2628/3, 2628/4, 2629/1, 2630/1, 2630/2, 2631/1, 
2631/2, 2632, део 2633, део 2637, део 2638, део 2640/1, део 2641, део 2642, део 
2643/1, део 2643/2, део 2644, део 2645, део 2646, део 2647, део 2648, део 2649, део 
2650, део 2651, део 2652, део 2764, 3176/3, део 3763/1, део 3763/2, део 3765/1, део 
3765/2, део 3859, 3864/1, 3864/3, 3864/4, 3864/5, 3867/1, 3867/2, 3867/5, 3867/6, 3868, 
3869/1, 3869/2, 3869/3, 3869/4, 3869/5, 3869/6, 3869/8, 3869/9, 3869/10, 3870, 3871, 
3872/1, 3872/2, 3872/3, 3872/4, 3872/5, 3872/6, 3872/7, 3872/8, 3872/9, 3872/10, 3872/11, 
3872/12, 3872/13, 3872/14, 3873/1, 3873/2, 3873/3, 3873/4, 3873/5, 3873/6, 3873/7, 
3873/8, 3873/9, 3874, 3875/1, 3875/2, 3875/3, 3875/4, 3875/5, 3875/6, 3875/7, 3875/8, 
3875/9, 3875/10, 3875/11, 3876/1, 3876/2, 3876/4, 3876/5, 3876/6, 3876/7, 3876/8, 3876/9, 
3877, 3877/6, 3877/7, 3877/8, 3877/9, 3878/1, 3878/2, 3879, 3880, 3881, 3882, 3883, 3884, 
3885, 3886/1, 3886/2, 3886/3, 3886/4, 3887/1, 3887/2, 3887/3, 3887/4, 3887/5, 3887/6, 
3887/8, 3887/9, 3887/10, 3887/11, 3887/12, 3887/13, 3887/14, 3887/15, 3887/16, 3887/17, 
3887/18, 3887/19, 3887/20, 3887/21, 3887/22, 3887/23, 3887/24, 3887/28, 3887/29, 
3887/30, 3888/1, 3888/2, 3889, 3890, 3891, 3892, 3893, 3894, 3895, 3896, 3897, 3898, 
3899/1, 3899/2, 3899/3, 3899/4, 3899/5, 3899/6, 3899/7, 3899/8, 3899/9, 3899/10, 3899/11, 
3899/12, 3899/13, 3900/1, 3900/2, 3900/3, 3900/4, 3903, 3904, 3905, 3906, 3907, 3908, 
3909, 3910, 3911, 3912, 3913/1, 3913/2, 3914/1, 3914/2, 3915/1, 3915/2, 3915/3, 3915/4, 
3915/5, 3915/6, 3915/7, 3915/8, 3916, 3917/1, 3917/2, 3917/3, 3917/4, 3917/5, 3917/6, 
3918, 3919, 3920/1, 3920/2, 3920/3, 3920/4, 3921/1, 3921/2, 3922, 3923/1, 3923/2, 3923/3, 
3924/1, 3924/2, 3924/3, 3924/4, 3924/5, 3925, 3926, 3927, 3928, 3929, 3930, 3931, 3932, 
3933, 3934, 3935, 3936, 3937/1, 3937/2, 3937/3, 3938, 3940/1, 3940/2, 3940/3, 3940/4, 
3941/1, 3941/2, 3942, 3943, 3944, 3945/1, 3945/2, 3946/1, 3946/2, 3946/3, 3946/4, 3946/5, 
3946/6, 3946/7, 3946/8, 3946/9, 3946/10, 3946/11, 3946/12, 3946/13, 3946/14, 3947, 3948, 
3949, 3950, 3951, 3952, 3953, 3954, 3955/1, 3955/2, 3955/3, 3955/8, 3956/1, 3956/2, 
3956/3, 3956/4, 3956/5, 3956/6, 3956/7, 3956/8, 3956/9, 3957/1, 3957/2, 3957/3, 3957/4, 
3958/1, 3958/2, 3959, 3960/1, 3960/2, 3960/4, 3961, 3962/1, 3962/2, 3962/3, 3963/1, 
3963/2, 3963/3, 3963/4, 3963/5, 3963/6, 3964/1, 3964/2, 3964/3, 3964/4, 3964/5, 3964/6, 
3964/7, 3965/1, 3965/2, 3965/3, 3965/4, 3965/5, 3965/6, 3965/7, 3965/8, 3965/9, 3965/10, 
3965/11, 3965/12, 3965/13, 3965/14, 3965/15, 3965/16, 3965/17, 3965/18, 3965/19, 3966, 
3967/1, 3967/2, 3967/3, 3967/4, 3967/5, 3968, 3969/1, 3969/2, 3969/3, 3969/4, 3969/5, 
3969/6, 3969/7, 3969/8, 3969/9, 3969/10, 3969/11, 3969/12, 3969/13, 3969/14, 3969/15, 
3969/16, 3969/17, 3969/22, 3970/1, 3970/2, 3970/3, 3970/4, 3971/1, 3971/2, 3971/3, 
3971/4, 3971/5, 3971/6, 3971/7, 3971/8, 3971/9, 3971/10, 3971/11, део 4578, део 4579, 
део 4582, 4583, 4597 и део 4598. 

 
У случају неслагања горњег пописа са катастарским стањем или с графичким делом 
плана, примењује се катастарско стање, односно графички прилог плана. 
 
Обухват Плана заузима површину од 229,86 ha. 
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1.4. Обавезе, услови и смернице из планских докумената вишег реда и плана чија 
се Измена и допуна врши                                         

 
1.4.1. Извод из Просторног плана општине Велико Градиште 

 
Планирање уређења Сребрног језера је почело с израдом Просторног плана подручја 
посебне намене деведесетих година прошлог века, али је неопходност комуналног 
опремања најугроженијих, односно најинтензивније коришћених делова језера створило 
потребу за сепаратним планским осмишљавањем зоне око Белог Багрема, као 
својеврсно настањене локације са свим обележјима скоро самосталног насељеног 
места. То је урађено кроз израду и доношење Плана општег уређења (усвојеним 
27.03.2006. године), а кад је промењен Закон, кроз Шематски приказ уређења урађен у 
склопу Просторног плана општине Велико Градиште (Општински сл.гласник бр. 2/2011.).
  
У форми извода из плана вишег реда, односно ширег подручја, може се констатовати да су 
Шематским приказом уређења у склопу Просторног плана општине Велико Градиште 
одређене основне намене површина и њихова подела на туристичке подцелине и дата 
правила уређења и правила градње за обухват насеља Бели Багрем и припадајућег 
дела Сребрног Језера, у форми потребној да се спровођење врши издавањем Извода из 
плана.  
Израдом ових Измена и допуна  постојећег ПДР  примењују се одредбе самог 
Просторног плана општине, да његово даље спровођење може бити кроз израду 
планова детаљне регулације. 
 

 

1.4.2. Извод из плана чија се Измена и допуна врши 

       
П р а в и л а   у р е ђ е њ а 
                        

Подела на карактеристичне целине и зоне: 
За планско решење даје се опис поделе подручја у обухвату плана на карактеристичне 
целине и зоне. У склопу описа су у поднасловима приказане и оријентационе планиране 
намене и садржаји, што су били и критеријуми за планску поделу. Обални појас и 
приобаље нису планом превиђени као посебна целина, већ план садржи јединствена 
правила уређења за цео обални појас заштите и целу зону шеталишта, као и посебне 
одредбе за поједине објекте и површине других намена из додирних зона. 
 
Зона А:  
туристички смештај са рекреацијом и пратећим садржајима, марина и пратећи 
садржаји и централни садржаји и комерцијални објекти.  
 
Зона Б:  
туристички смештај и пратећи садржаји и стамбене виле. 
 
Зона Е:  
угоститељство, виле, виле и викендице, становање мање густине, апартмани са 
пратећим садржајима, централни садржаји, забавни и водени садржаја.  
 
Зона Ф:  
викенд насеље са пратећим садржајима, туризам и остале компатибилне намене. 
 
Зона Г:  
комерцијална зона, зона хотела, смештај и зона са карактеристикама викенд насеља, 
као и природна зона пејзажног уређења. 
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Зона И:  
парк шума, резиденцијална зона са пратећим садржајима, зона посебног пејзажног 
уређења и рекреације. 
 
Зона ЈЈ:  
резиденцијална и викенд зона дуж обале 
 
Зона К:  
резиденцијална зона са пратећим садржајима, зона посебног пејзажног уређења и 
туристички смештај са пратећим садржајима  
 
Зона Х 4:  
резиденцијална зона, спортско рекреативни центар, привредна подцелина 
 
Зона Л:  
шеталиште, пецарошка стаза и уређена обала 

 
Концепцијa уређења  
У дефинисању концепта развоја најбољег коришћења туристичког насеља Бели Багрем 
треба рачунати на пресудни утицај из система природних и од човека створених 
атракција на ширем подручју зоне обухвата, а на којима је могуће изградити и 
успоставити одржив систем туристичких искустава.  
У опредељивању капацитета појединих намена и садржаја истовремено треба водити 
рачуна и о потребама потенцијалних нових корисника туристичких услуга и о 
одрживости свих планских решења.  
Додатну туристичку понуду треба у највећој мери позиционирати у циљу задовољавања 
потреба за рекреативним активностима и активним одмором.  
Концепција уређења је у складу са типологијом карактеристичних грађевинских зона и 
карактеристичних целина одређених овим планом и то: 
  

Зона А:  
У зони су предвиђени луксузни хотел, централни садржаји и комерцијални објекти 
(првенствено угоститељски и трговачки) марина (са припадајућим садржајима), 
спортско рекреативни садржаји, сплавови и објекти на води.  
 
Зона Б:  
У зони се планира хотел високе категорије и пратећи садржаји, природна зона и 
резиденцијална зона.  
 
Зона Е:  
Део подручја зоне Е је већ реализован као објекти са угоститељским садржајима и 
апартманима у функцији туризма и планом се даље предвиђају садржаји и уређена 
"water fun" и akvaland.  
 
Зона Ф:  
Постојеће викенд насеље са апартманима и пратећим садржајима у зони Ф планом 
остаје што и јесте, уз проширење и даљу урбанистичку регулацију и опремање 
викенд насеља пратећим садржајима и осталим компатибилним наменама. 
 
Зона Г:  
Комерцијална зона језера - зона Г - задржала би своју постојећу намену, уз 
употпуњење садржаја хотела спортско рекреативном понудом, затим претежно 
комерцијалном понудом ка језеру и становање на проширеном делу зоне. 
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Зона И:  
У зони И као зони рекреативног шумског комплекса и култивисаног пејзажног 
уређења нуди се потпуно ново туристичко искуство, уз систем вила и апартманских 
јединица високе категорије са пратећим садржајима.  
 
Зона ЈЈ:  
Зона ЈЈ је део обухвата плана са већ реализованом изградњом мањих викендица и 
задржала би своју иницијалну намену.  
 
Зона К:  
Зона К је предвиђена за резиденцијалну зону, спортско рекреативне садржаје и 
мање угоститељство. 
 
Зона Х 4:  
У зони Х4 предвиђена је изградња викендица по ободу и већих јавних спортских 
терена и објеката. 
 
Зона Л:  
У зони Л предвиђена је изградња викендица по ободу, постојећа привреда и 
комунални садржаји, а шеталиште Бели Багрем - Велико Градиште  задржава 
постојећу намену, уз додатно опремање и уређење. 
 
 
Обални појас  
У свим зонама у подручју акваторије и обале - појас уз шеталиште и појас 
небрањеног дела копна до насипа - нема нове градње осим лаких монтажних и 
дрвених објеката са различитим садржајима.  

 
Планиране претежне детаљне намене површина и објеката: 
Главна карактеристика планираних претежних намена је да је, с циљем постизања што 
веће флексибилности у реализацији планских решења, проширена скала компатибилних 
објеката и садржаја. Међусобно компатибилне намене су становање; туристичко 
становање (апартмани за издавање); пословање; трговина; угоститељство; занатство, 
услуге и комерцијалне делатности. 
У обухвату плана предвиђена су три „типа“ становања малих густина, у односу на 
величину парцела и проценат парцеле под објектом, односно обавезни проценат 
зеленила. Типови су „а“, „б“ и „в“. Типови су на цртежима обележени раличитом 
шрафуром исте боје и словима. 
Тип „а“ је тип који постоји на највећем делу насеља, то су сви затечени објекти коју су 
грађени у претходном периоду на постојећим парцелама, код њих су парцеле најмање а 
проценат парцеле под објектом највећи. 
Тип „б“ је тип изван централног дела плана, такође има доста затечених објеката и 
започете парцелације, с тим што је овај тип карактеристичан по томе што су то најчешће 
викендице западно и јужно од аутокампа, по некад и са малом пољопривредом или уз 
пољопривреду. Тип „в“ је најраскошнији, то би требало да су виле на великим 
парцелама и са значајним уделом зеленила на њима. 
Под наменом туризам и угоститељство планиран је широк спектар садржаја, распоређен 
у складу са већ реализованом мрежом објеката ове намене (Х - хотели, А - апартмани, П 
- пансиони, Р - ресторани, К - кафеи, АП - аква парк,) спорт и рекреација , насип и 
обалоутврда, интегрисане саобраћајнице, пешачке стазе и површине, уређена градска 
плажа и уређено и парковско зеленило. Намена пансиони (П), односно да се односи на 
објекат са собама за издавање и пратећим угоститељством, намене апартмани (А) се 
односи на објекат са више станова, који могу бити у функцији туризма. 
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Комерцијалне делатности (као преовлађујућа намена) предвиђене су само у зони центра 
насеља, на потезу између кружног тока и марине, али оне првенствено су омогућене у 
свим другим наменама као компатибилна намена. 
Паркинг за аутобусе и аутомобиле планиран је у блоку преко пута парцеле за 
кошаркашке терене. 
Рестрикције су да у читавом обухвату плана, сем постојећег, није дозвољена изградња 
индустријских и производних објеката. 
Оријентациона дистрибуција планираних претежних намена по зонама је следећа: 
 
Зона А:  
Планирана намена површина су туристички и апартмански смештај или хотел са 
рекреацијом и пратећим садржајима, марина (са паркингом и припадајућим сервисним 
садржајима), централни садржаји и комерцијални објекти (првенствено угоститељски и 
трговачки).  
 
Зона Б:  
У зони Б се планирају хотел и луксузније становање мање густине, апартмански смештај 
и пратећи садржаји, зона уређене обале и природна зона.  
 
 
 
Зона Е:  
Планом се даље предвиђају објекти са тиристичким и угоститељским садржајима и 
апартманима у функцији туризма, комерцијални и централни садржаји и уређена "water 
fun" зона са изградњом атрактивних водених садржаја (akvaland). 
  
Зона Ф:  
Постојеће викенд насеље са апартманима и пратећим садржајима у зони Ф планом 
остаје што и јесте, уз проширење и даљу урбанистичку регулацију и опремање насеља 
пратећим садржајима и осталим компатибилним наменама. 
 
Зона Г:  
Планиране намене површина су: хотелски смештај, централни садржаји и комерцијални 
објекти и уређена обала; камп и зона са карактеристикама викенд насеља, резиденција 
или апартмана, становање мале густине  и природна зона пејзажног уређења. 
 
Зона И:  
По ивици парк-шуме Бели Багрем, планиран је систем вила и апартманских јединица 
високе категорије са пратећим садржајима. На самом северном крају зоне, ближе зони 
обале, уз спорт и рекреацију (базен), предвиђен је јавни паркинг простор са паркингом и 
стајалиштем за аутобусе.  
 
Зона ЈЈ:  
Зона ЈЈ планирана је за викендице, као и друге компатибилне садржаје. 
 
Зона К:  
Зона К је предвиђена за виле, спортско рекреативне садржаје и објекте за апартмански 
смештај. 
 
Зона Х 4:  
У зони Х4 на делу оријентисаном ка обалном појасу и шеталишту уз Дунав, предвиђена 
је изградња викендица по рубу зоне, а у централном делу зоне изградња већих јавних 
спортских терена и објеката са пратећим садржајима и понудом. 
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Зона Л:  
Уз изградњу резиденција по ободу, шеталиште Бели Багрем - Велико Градиште 
задржава постојећу намену. 
 
Обални појас - уређена обала  
Саобраћајница уз обалу, сем у подручју пристана - марине и пратећих садржаја, цела је 
планирана као интегрисана са контролисаним приступом. 
 
У појасу уз шеталиште и појасу небрањеног дела копна до насипа нема нове градње, 
али се могу подизати атрактивно обликовани лаки монтажни и дрвени објекти са 
различитим забавним и комерцијалним садржајима, по програму органа надлежног за 
постављање објеката ове врсте. У појасу уз шеталиште и појасу небрањеног дела копна 
до насипа могуће је озакоњење/легализација постојећих објеката на јавном земљишту и 
то искључиво у јавну својину и то искључиво у оквиру дела обалног појаса, односно 
уређене обале у оквиру зоне Г. У оквиру зоне ЈЈ у делу обалног појаса, односно уређене 
обале сви постојећи објекти могу се реконструисати, адаптирати, санирати оштећења, 
вршити текуће и инвестиционо одржавање, без обзира на њихову намену. 
 
Могуће компатибилне намене: 
На бази кључних атракција обухвата туристичког насеља и потенцијала за развој и 
тржишну комерцијализацију, може се закључити да је садашњим и потенцијалним 
туристима могуће понудити комплексан систем искустава: доживљај реке, доживљај 
одмора на језеру и у зони језера, пецање, активности у природи - шетње, вожња 
бициклом, водене активности, спортске и рекреативне активности, наутика, марина, spa 
и wellness, кратки одмори  базирани на опуштању и активностима и други специјални 
интереси. Сва планирана градња треба овакве садржаје да има као компатибилне 
намене. 
План предвиђа и могућност већих туристичких објеката и комплекса, али за које је 
обавезна израда урбанистичких пројеката. 
У склопу сваке зоне намењене изградњи, као једна од компатибилних намена, могућа је 
изградње дома за старе. 
У свим зонама са дозвољеном изградњом, у зонама друге претежне намене могућа је и 
изградња луксузних вила намењених тржишту, објеката за становање или туристичко 
становање (апартмани за издавање); пословање; трговина; угоститељства; занатства, 
услуга и комерцијалних делатности, с тим да се у погледу процента заузетости, висина 
објеката и других параметара, реализују у складу са правилима градње дефинисаним за 
планирану претежну намену.  

 
 

1.5. Опис постојећег стања  
 
1.5.1. Грађевинско подручје и намена површина 

 
Симбол Великог Градишта је подручје Сребрног Језера. Ова целина је један од 
обележја садашњег и будућег идентитета Великог Градишта. Као специфични комплекс 
у склопу утицаја Сребрног Језера, туристичко насеље Бели Багрем се издваја као 
посебна целина.  
 
У овој целини доминирају с једне стране језерска плажа, с друге хотелски комплекси, 
који су и створили материјалну основу за досадашњи развој туризма, а с треће стране 
већ знатно реализована стамбена и викенд градња.  
 
Карактеристика простора обухваћеног планом је и одбрамбени насип, од насеља Велико 
Градиште, до превлаке и затим дуж Дунава на острву, а као стаза дуж самог језера. 
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Насип са земљаном обалоутврдом и шетном стазом или улицом у круни је изграђен дуж 
обале Дунава и дуж језера на читавом обухвату плана.  
 
Главне туристичке атракције уже и шире зоне комплекса "Бели Багрем" су:  
Дунав; Сребрно језеро; превлака, рт и "рукавац"; пејзажни комплекс Бели Багрем, 
хотели, пансиони и апартмани, Аква парк и рекреативна или озелењена површина 
(багремар, ливаде, терени, стазе) различитог квалитета.  
 
Највећим делом постојећег грађевинског подручја у обухвату овог плана доминира 
класична викенд индивидуална градња, која је постепено пoпунила простор и прерасла у 
класичну стамбену изградњу, са појединачним објектима на парцелама различите 
величине, малих густина и разне типологије, али ниско. У матрици која је  урбанистички 
попуњена и завршена, објекти су слободностојећи.  
 
У обухвату плана, сем плански грађених групација кућа за одмор, присутни су и делови 
заузети различитим комерцијалним садржајима  - углавном угоститељство (хотелски 
комплекси, камп, мањи угоститељски садржаји и пансиони),  мање трговина и остало. У 
зонама ближим језеру приметно је и пословање у приземљима или различитим 
локалима у склопу стамбених објеката. 
 
У простору се јасно чита плански приступ у изградњи, приметан после доношења првог 
ПОУ, али са одређеним мањкавостима у реализацији (неизграђена планирана паркинг 
места дуж улица, недоследно реализоване кружне раскрснице, парцијално регулисан 
саобраћај, недостатак паркинга за аутобусе и слично).  
 
На две веће просторне целине које окружују постојеће туристичко насеље градња још 
није узела маха и њихову главну карактеристику чине квалитетне и здраве насељске 
шуме, углавном под багремом и липом, само делом са киселим растињем и дрвећем. 
 
Главна карактеристика насеља Бели Багрем је да је оно, као јединствена и недељива 
географска и функционална целина природних и створених ресурса и вредности од 
значаја за туризам већ добило идентитет препознатљивог туристичког простора.  
 
Другим речима, насеље Бели Багрем као туристичко место је већ постало дефинисана 
организациона и функционална целина са формираном туристичком понудом, 
природним вредностима, културним добрима и другим знаменитостима значајним за 
туризам, комуналном, саобраћајном и туристичком инфраструктуром, као и објектима и 
другим садржајима за смештај и боравак туриста. 
 
Од доношења постојећег плана градња је углавном настављена у оквиру већ 
формираних зона кроз попуњавање. Због пре свега двосмислених и не децидних 
правила грађења долази до  неуједначене градње па се појавила потреба Измене и 
допуне постојећег плана. 
 
1.5.2. Трасе, коридори и регулација саобраћајница 

 

1.5.2.1. Друмски саобраћај 
 
Постојећа мрежа се развијала пратећи потребе туристичких објеката и пољопривредних 
целина, више стихијски него плански. 
 
У постојећем стању доминирају два правца: 
- хоризонтални од Великог Градишта до хотела "Сребрно језеро" (улица Градиштанска) 
и 
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- вертикални (правац улице Језерска), од везе са државним путем I B реда број 34 
Пожаревац - Велико Градиште, односно од улице Обала Краља Петра ка острву преко 
превлаке. 
 
Главни улични правци су опремљени савременим коловозним застором. Осим њих, 
асфалтиран је и путни правац дуж Дунава, прилаз шеталишту пре превлаке, улица 
Језерске звезде као и други краћи потези, али је већина постојећих улица мале ширине 
са непотпуним попречним профилом и лошим стањем коловозног застора. Просечна 
ширина постојећих саобраћајница износи  5 - 6 м у урбанизованом делу, док је остатак 
мреже земљани или од туцаника, просечне ширине 3,0 м. Пешачке површине нису 
издвојене од колског саобраћаја и углавном користе заједничку површину.  
Основне карактеристике постојеће саобраћајне мреже су неразвијеност, неуређеност и 
лош квалитет. 
 
 

1.5.2.2. Оцена постојећег стања 

 Саобраћајна мрежа веома оскудна,  
 Саобраћајне површине су са асфалним застором у веома лошем стању или без 

њега са уским попречним профилима, углавном без тротоара. 
 

Може се закључити да је потребно реконструисати већину постојеће мреже, допунити и 
изградити мрежу саобраћајница како би се саобраћајно повезале све функционалне 
целине на простору будуће туристичког насеља, а превасходно задржала адекватна и 
безбедна веза овог простора са ширим окружењем. 
 
1.5.3. Мреже и капацитети јавне комуналне инфраструктуре 

 

1.5.3.1. Хидротехничка инфраструктура 

 
Снабдевање водом 
 
Бели Бегрем се  тренутно  снабдева водом са водоводног система  насеља Велико 
Градиште са којег се снабдева  Велико Градиште, Кусиће и Пожежено  а цео систем се 
налази у једној висинској зони.   Поред потреба становништва, из овог система се 
задовољавају потребе за водом јавних установа, привреде и комуналне потрошње. 
Велико Градиште и насеље “Бели Багрем” користе воду са изворишта “Јелак - 
Смонице”, чији се капацитет тренутно креће око 60 лит/сек. Постојећи капацитети 
изворишта, затим резервоара,  као и постојеће стање мреже ( капацитет и дотрајалост) 
на појединим деловима трасе, нису задовољавали потребе потрошача посебно у 
летњем периоду па су стручне службе сагледале  комплетну проблематику и 
предложоле доношење одлуке о почетку озбиљних инвестиционих улагања. 
Снабдевање водом Белог Багрема је отежано због малог пречника главног потисног 
цевовода од изворишта до Великог Градишта, малог активног резервоарског простора, 
удаљености од изворишта и резервоара, а посебно због енормне сезонске 
неравномерности потрошње воде и значајних губитака у мрежи.  
Лети се укупни број корисника вишеструко повећава, а специфична потрошња се 
вишеструко повећава због неконтролисаног заливања зелених површина, па због тога 
долази до несташица. Само на територији овог плана са лети број корисника повећа и 
за десет пута. Тада се становници и гости у Белом Багрему снабдевају водом из копаних 
бунара загађених садржајем из септичких јама, тако да лети стално постоји опасност од 
појаве хидричне епидемије.  
Вода се до Белог Багрема допрема из Великог Градишта из два правца цевоводом 
пречника 100мм, који је постављен дуж насипа и магистралним цевоводом пречника 
220мм водоторањ - фабрика „Мода“ – насеље Бели Багрем у Великом Градишу. 
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Притисак у цевоводу на улазу у насеље износи око 4,5 бара, а у самом насељу (код 
печењаре) око 3,5 бара, што се може сматрати задовољавајућим. Дистрибутивна мрежа 
се састоји углавном од ПЕ и ПВЦ цеви пречника 80, 100 и 200 мм, не рачунајући ``беле 
цеви`` - азбест бетонске цеви. Квалитет  захваћене и дистрибуиране воде се 
контролише, а резултати анализа показују да је квалитет воде која се добија из 
изворишта „Јелак – Смонице“ у алувиону Пека добар и да је у складу са одредбама 
Правилника о  хигијенској исправности воде за пиће и то без обзира на то што није 
обезбеђена адекватна санитарна заштита изворишта.  
 
 
Канализација отпадних вода 
 
Градска канализација у Великом Градишту је као организован општи систем почела да 
се гради 1959 године и састоји је од релативно разгранате колекторске  мреже која се 
завршава великом црпном станицом и испустом у Дунав.  
 
На територији овог плана  изградња канализације је започета канализацијом за хотел и 
депаданс ``Сребрно језеро``, колектором пречника 400 мм, пумпе, таложнице и упојних 
бунара. Ово решење није могло бити дугог века због прикључења нових узводних 
корисника, као и због повећаног нивоа подземне воде изазваног успором Дунава која је 
због упојних бунара изазивала загађење околног земљишта и подземних вода.  
 
Након разматрања концепције прихвата, транспорта и прераде отпадних вода, 
разматрано је више потенцијалних техничких решења и одлучено је да се систем Белог 
Багрема интегрише у систем отпадних вода Великог Градишта из више разлога 
(локација за постројење за прераду отпадних вода са испуштањем воде у реципијент 
узводно од насеља Велико Градиште, непријатни мириси на локацији туристичког 
насеља и др..). 
 
За превазилажење овог проблема 1996. године изграђен је колектор пречника 400 мм. 
који прихвата отпадне воде  у тадашњој последњој ревизији пре упојних јама  на коти 
71,06 мнм и који је имао задатак да евакуише одпадну воду из тада постојећих 
туристичких капацитета хотела са депандансом, угоститељских објеката у залеђу плаже, 
дела апартманског насеља и мањег дела викенд насеља. Колектор је изграђен  уз  
постојећу саобраћајницу на деоници од ресторана „Србија“- централне саобраћајна 
рондела – уз саобраћајницу  према тениским теренима надаље уз пешачко 
бициклистичку стазу према Великом Градишту и завршава се црпном станицом „Насип“. 
Одатле је требало да се уз заштитни насип и шеталиште поред Дунава изгради његов 
наставак до везе са градском канализацијом у близини мелирационе црпне станице, али 
се уместо тога одпадна вода преко црпне станице „Насип“ изливала у  оближњи 
мелирациони канал. Ово је изазивало санитарне проблеме нарочито лети, у јеку 
туристичке сезоне. Због тога је као привремено решење пре испуста и лагуне изграђен 
један објекат за филтрирање са испуном од зеолита, који је донекле умањио неповољне 
ефекте. За ову ЦС је забрањено даље испуштање вода у канал и обавезно је 
преусмерење отпадних вода, превезивањем у шахту који већ постоји у градску 
канализациону мрежу.  
 
Део постојећег канализационог система на којем су у току експлоатације  уочени  
највећи проблеми представља  деоница  главног  колектора  Ф 400 мм од улице Ловачке 
до  ЦС „Насип“  са изливном шахтом за филтрирање са испуном од зеолита и 
колектором до мелирационог канала, а који су предвиђени да се у следећим  фазама 
развоја и реконструкције постојећег система  прихвата и траспорта отпадних вода, 
комплетно елиминишу. Техничко решење предвиђа да се изградњом  деонице главног 
колектора кроз улицу Ловачку отпадна вода преусмери на  ЦС „Рит“, а затим траспортује 
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према систему отпадних вода Велико Градиште. 
 
Бели Багрем  је  насеље у коме преовлађује индивидуална градња малих густина, што 
условљава сразмерно велику дужину канализационе мреже, која је изграђена  на 
неповољном терену са високим нивоом подземне воде, због чега су на постојећем 
систему изграђене 4 препумпне црпне станице. 
Изградњом примарне и секундарне канализационе мреже у периоду од 2006 - 2015 
године покривено је 95% површина  стамбеног дела викенд насеља , угоститељских и 
смештајних капацитета Белог Багрема, што представља основ и предуслов за развој 
туристичке привреде.  
 
Генерални пројекат прихватања, транспорта и пречишћавања отпадних вода насеља 
општине Велико Градиште до 2030. године, третирао је систем отпадних вода насеља 
Велико Градиште, Бели Багрем и насеља Рударево као јединствену целину са 
централизованим постројењем за прераду отпадних вода  и испуштањем пречишћене 
воде у мелирационо дренажни канал на потесу земљишта „Под баром“у Великом 
Градишту који је у водном режиму-систему којим газдују Србија –Воде сектор Сава-
Дунав. Овај мелирационо дренажни канал повезан на постојећу мрежу  прихвата 
подземних вода која се је преко препумпне црпне станице на ушћу реке Пек у Дунав 
препумпава тако да се на овај начин обездеђује локација и сигуран начин испуштања у 
најближи реципијент реку Дунав. 
 
Одводњавање и слободне водене површине 
 
Одводњавање се врши природним путем, риголама и испустима. 
 
Слободне водене површине превиђене овим планом су конципиране тако да на ниво 
воде у њима утичу само потребе постојећег мелирационог система.  
 
Такође, условима ЈВП  „Србијаводе", односно мишљењем у поступку издавања водних 
услова које је саставни део документације овог плана, су забрањене било какве 
активности које би угрозиле природну средину, а нарочито подземну, стајаћу и текућу 
воду и објекте заштите од поплава: 
 
1.5.3.2. Електроенергетска мрежа 

 
Трафостаница 35kV/10 kV 
Основа електроенергетског напајања потрошача у обухвату плана је трафостаница 
преносног односа 35/10 kV „Велико Градиште 3“, тренутне снаге 1x4MVA. Напајање ове 
трафостанице је омогућено са два кабловска 35 kV вода из трафостанице 110/35 kV 
„Велико Градиште“. Један подземни вод 35 kV је прикључен на трафостаницу 35/10kV 
„Велико Градиште 2“ док је други подземни вод 35 kV прикључен на 35 kV надземни вод 
Велико Градиште–Мајиловац. 
Двострано напајање трафостанице „Велико Градиште 3“ омогућава веома велику 
поузданост рада овог енергетског објекта, смањење броја прекида напајања, као и 
скраћење времена без напајања потрошача. Трафостаница „Велико Градиште 3“ напаја 
око 3000 потрошача на Сребрном језеру као и у околним насељима (Острво, Кисиљево, 
део Великог Градишта,...).  
 
Трафостанице 10/0,4 kV и водови 10kV и 0,4 kV 
Објекти нижег напонског  нивоа-трафостанице 10/0,4kV су кључни енеретски објекти за 
напајање потрошача на подручју обухваћеном планом. Од трафостанице 35/10kV 
„Велико Градиште 3“ се преко 10kV електроенергетских водова врши напајање 
трафостаница преносног односа 10/0,4kV. Електроенергетска мрежа напонског нивоа 
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10kV на подручју Плана је израђена надземно и подземно. Надземна мрежа 10kV је 
изведена AlČe ужетом уграђеним на армирано-бетонске стубове. Постојеће 
трафостанице 10/0,4kV (типа МБТС, КБТС, зидане, у објекту, лимене, стубне) су на 
напон 10kV повезане одговарајућим електроенергетским водовима 10kV, надземно или 
подземно, одговарајућих попречних пресека. 
Из трафостаница 10/0,4kV електрична енергија се до крајњих купаца доводи преко 
нисконапонских водова 0,4kV, који су на подручју Плана изведени као подземни. Траса 
ових водова не прати коридоре саобраћајница, јер су они постављани у време када није 
постојала изграђена озбиљнија  инфраструктура у садашњим грађевинским реонима. 
Напајање потрошача је урађено из групних мерно разводних ормара, као и преко 
индивидуалних прикључака.   
 
Јавна расвета 
На подручју обухваћеном планском документацијом постављена је јавна расвета. Јавна 
расвета је постављена на металним канделаберима и повезана кабловским водовима. 
Светиљке су са тзв „метал халогеним“ сијалицама, које дају интензивну светлост 
наранџасте боје. Коридори јавне расвете прате постојеће саобраћајнице. Постојеће 
кружне раскрснице су осветљене светиљкама које дају јасну видљивост за несметани 
саобраћај, у свим временским условима. Ове светиљке су радијално распоређене и 
постављене на метални стуб који се налази у центру кружне раскрснице.  Напајње јавне 
расвете је регулисано преко мерно разводних ормара (блокова уличне расвете) који су 
постављени у трафостаницама 10/0,4kV. У овим ормарима је постављена опрема за 
аутоматско укључење јавне расвете, која је програмирана тако да се време укључења 
расвета прилагођава годишњем добу. 
 
1.5.3.3. Телекомуникациона инфраструктура 

Подручје обухваћено Планом детаљне регулације за делове који гравитирају у зони 
предметног плана припадају мрежној групи 012 Пожаревац, МСАН Сребрно језеро. 
Дистрибутивна кабловска и разводна мрежа је изграђена подземно, у рову, а постоји 
изграђена и оптичка мрежа  до постојећих пословно-стамбених објеката и до базне 
станице мобилне телефоније.  
 
1.5.3.4. Термотехничка инфраструктура 

У оквиру предметног простора не постоји изграђена мрежа термотехничке 
инфраструктуре односно диструбутивног гасовода али постоје реалне потребе за истом 
па овим Изменама и допунама треба створити могућност за развод гаса кроз предметни 
простор. 
 
1.5.4. Зеленило 

Имајући у виду да је симбол Великог Градишта подручје Сребрног језера, где се као 
посебни комплекс издваја туристичко насеље Бели Багрем у коме доминирају 
одбрамбени насип, шеталиште дуж језера, различити хотелски комплекси, комерцијални 
и туристички садржаји, тако је и велика пажња посвећена уређењу слободних зелених 
површина. Генерално се може рећи да су зелене површине различитог степена 
уређености, али свакако на завидном нивоу. 
 
Поред тога, две веће просторне целине које окружују постојеће туритичко насеље 
карактерише постојање квалитетних и здравих насељских шума, углавном под 
бабгремом и липом, а на појединим деловима присутно је и кисело дрво. 
 
Простором доминирају аутохтоне хигрофилне врсте дрвећа, тополе, брезе, багрем, 
липа, али се у оквиру туристичко-угоститељских објеката могу наћи и алохтоне врсте 
изузетне декоративности. 
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1.5.5. Оцена расположивих података за израду плана 

За израду плана коришћене су подлоге и подаци који су добијени од надлежних јавних 
предузећа и институција као и подаци из плана чија се Измена и допуна врши. 
 
Добијене катастарске подлоге су при изради плана коришћене комбиновано са орто-
фото приказом подручја. 
 
Остали подаци и услови уграђени су у План, а услови Јавних предузећа везани за 
инфраструктурно напајање предметног простора коментарисани су у оквиру поглавља 
која се баве инфраструктуром. 
 
У поступку прибављања података за израду плана обрађивач је извршио евидентирање 
постојећег стања и при томе препознао објекте по намени, квалитету, начину 
коришћења и др.  
 

 

 

 

 

1.5.6. Фотодокументација 
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2. ПЛАНСКИ ДЕО 

 

2.1. Правила  уређења 

 
2.1.1. Подела на целине и зоне унутар простора Плана 

 
Овим Изменама и допунама се задржава подела на урбанистичке зоне које су дефинисане 
планом чија се Измена и допуна врши с тим што се уводи и нова Зона М коју чини делове 
Зона ЈЈ и И.  
 
Читав захват плана је подељен на једанаест зона које се издвајају по својим просторним и 
планским карактеристикама. 
 
Зона А:  
Зона А заузима део северно од превлаке. Ограничена је са југозападне стране делом 
Језерске улице према зони Е, са југоисточне стране делом улице Градиштанске према 
зонама Ф и К, са североисточне стране  делом интегрисане саобраћајнице преко насипа 
према зони Б а са северозападне стране се наслања на реку Дунав.  
 
Плански ову зону карактерише нова изградња на неизграђеном простору као и уређење 
у оквиру формираних целина (тениски терени, марина, привезиште).  
Туризам и угоститељство су планирани кроз изградњу хотела високе категорије и то у 
форми хотелског комплекса који би преко насипа имао директне визуре и контакт са 
Дунавом. 
 
Површина јавне намене која је опредељена за насип а на коју се наслања Зона А 
потребно је да својим уређењем подржава садржаје у контакту како би се са реком 
остварила адекватна комуникација како визуелна тако и пешачка. 
 
Уз улицу Језерску планирани су остали туристички садржаји и то по већ започетом 
принципу а где се могу наћи објекти свих типова туристичког смештаја. Остали 
туристички садржаји се могу наћи и у оквиру површине опредељене за хотел. 
 
Тениски терени се задржавају на локацији на којој већ егзистирају а у оквиру 
опредељеног простора могућа је допуна пратећим садржајима као што су свлачионице, 
канцеларије, оставе за реквизите и сл. 
 
Постојеће привезиште је планирано за допуну садржајима у складу са прописима за ову 
врсту објеката, а у складу са „Студијом за потребе утврђивања лучког подручја 
пристаништа за потребе намене – марина у Великом Градишту“ планом је опредељена 
адекватна површина. 
 
У оквиру ове зоне планиране су следеће намене: 

 Туризам и угоститељство (хотел и остали туристички садржаји) 

 Спорт и рекреација – тениски терени 

 Привезиште 

 Марина  
 
Зона Б:  
Зона Б заузима најсевернији део захвата плана између Градиштанске улице и реке 
Дунав. 
 
Плански ову зону карактерише изградња на неизграђеном простоу са циљем стварања 
ексклузивног амбијента у коме ће се у оквиру намене становања мале густине као 



Трећа Измена и допуна Плана детаљне регулације туристичког насеља „Бели Багрем“  
у општини Велико Градиште (пречишћен текст) 

 

  17 
 
 

искључиве намене наћи виле са већом окућницом и други типови туристичгог смештаја 
које могу пратити пословање и услуге 
У оквиру ове зоне планиране су следеће намене: 

 Становање мале густине тип «в» 
 
Зона Е:  
Зона E заузима простор уз језеро у непосредном контакту са превлаком. Ограничена је 
је са југо - западне стране према Зони Г улицом Нова 08, са југо - источне стране према 
Зони Ф  улицом Карпатском, са северо- источне стране према Зони А улицом Језерском 
а са северо – западне стране се преко уређене плаже наслања на језеро. 
 
Плански ову зону карактерише задржавање постојећих изграђених структура пре свега 
ресторана уз улицу Језерску и шеталиште за које важе услови дати за третман 
постојећих објеката.  
 
Аква-парк се такође задржава и уз њега је планира допуна туристичко рекреативним 
садржајима где се могу наћи и објекти за туристички смештај и угоститељски објекти 
(ресторан, кафе исл.). 
 
На неизграђеним површинама планирана је организација осталих туристичко – 
угоститељских садржаја који подразумевају све типове туристичког смештаја као и 
угоститељске објекте (ресторани, кафеи, посластичарнице и сл.) а за које је препорука 
да се организују уз улицу Карпатску. 
 
Градска плажа је у целој својој дужини планирана за уређење уз могућност постављања 
само плажног мобилијара без било каквих објеката, плажних шанкова и сл. 
 
У оквиру ове зоне за нову градњу планирана је следећа намене: 

 Туризам и угоститељство – остали туристичко – угоститељски садржаји 
 
Зона Ф:  
Зона Ф заузима део у залеђу Зона Е и А од којих је деле улице Карпатска и 
Градиштанска, са северо-источне стране према Зони К ограничена је улицом Ловачком 
и Ритском, са југо-источне стране према зони Х4 ограничена је улицом Пешачком нова и 
каналом а на југозападу према Зони И ограничена је улицама Језерска звезда, Нова 12 
и Нова13. 
 
Плански ову зону карактерише задржавање већ формираног викенд насеља уз 
попуњавање кроз нову градњу на неизграђеним површинама  и то објектима становања 
мале густине, тип «а» а у контаку са зоном Х4 тип «в», уз које се као претежну намену 
могу наћи и објекти туристичгог смештаја које могу пратити пословање и услуге.  
Туризам и угоститељство као посебна намена планира се од центра насеља дуж 
Језерске улице, где су већ изграђени објекти у функцији туризма.  На угаоним 
парцелама чија је површина мин. 1200м2 и ширине фронта на обе улице 20м могућа је 
такође изградња објеката у функцији осталих туристичко - угоститељских садржаја а по 
условима дефинисаним у плану. 
 
У оквиру ове зоне планиране су следеће намене: 

 Туризам и угоститељство – остали туристичко – угоститељски садржаји 

 Становање мале густине тип «а» 

 Становање мале густине тип «в» 
 
Зона Г:  
Зона Г заједно са Зоном Е има директан контакт са језером преко шетне стазе и градске 
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плаже. Ограничена је са југо-запада према Зони ЈЈ и са југо-истока према Зони И улицом 
Рударево, са северо-истока према Зони Е улицом Нова 08 а са северо – западне стране 
се наслања на језеро. 
Плански ову зону карактерише задржавање постојећих изграђених структура пре свега 
ресторана и кафеа уз шеталиште, кошаркашког кампа, објекта у функцији веслачког 
савеза и постојећег хотела Бели багрем за које важе услови дати за третман постојећих 
објеката. Уколико постоји потреба постојећи хотел се може порушити и на његовом 
месту градити нови по условима дефинисаним у овом плану. 
Ауто-камп се такође задржава на локацији на којој тренутно егзистира а планом се дају 
услови за његово уређење у циљу побољшања услова коришћења. 
 
Већ формирано викенд насеље се задржава уз попуњавање кроз нову градњу на 
неизграђеним површинама  и то објектима становања мале густине, тип «а» уз које се 
као претежну намену могу наћи и објекти туристичгог смештаја које могу пратити 
пословање и услуге, као и објектима туризма и угоститељства као посебне намене.  
 
У оквиру ове зоне за нову градњу планиране су следеће намене: 

 Туризам и угоститељство – хотел, остали туристичко – угоститељски садржаји 

 Становање мале густине тип «а» 
 
Зона И:  
Зона И заузима део у залеђу Зоне Г од које је дели улица Рударево, са северо-источне 
стране према Зони Ф ограничена је улицама Језерска звезда, Нова 12 и Нова 13 а са 
југоисточне стране простире се до границе захвата плана. 
 
Плански ову зону карактерише изградња на неизграђеном простору по ивици парк шуме 
Бели багрем са циљем стварања ексклузивног амбијента у коме ће се у оквиру намене 
становања мале густине као претежне намене наћи виле са већом окућницом и други 
типови туристичгог смештаја које могу пратити пословање и услуге. 
 
У централном делу захвата плана уз кружни ток у коме се сутичу најатрактивније и 
садржајно најпотпуније урбанистичке зоне планирана је јавна површина у функцији трга,  
затвореног базеном и цркве, на коме се могу организовати и објекти у функцији 
централних садржаја који опслужују читав простор (пошта, банка, апотека, и сл. 
садржаји).  
 
Туристичко угоститељски садржаји су планирани у контакту са тргом а као део целине у 
функцији туризма која се формира уз улицу Језерска звезда. 
 
У оквиру ове зоне планиране су следеће намене: 

 Туризам и угоститељство – остали туристичко – угоститељски садржаји 

 Становање мале густине тип «в» 

 Трг, базен и црква 
 
Зона  М 
Зона М је овим Изменама и допунама уведена као потпуно нова зона. Заузима крајњи 
јужни део захвата плана.  
 
Плански ову зону карактерише изградња на неизграђеном простору по ивици парк шуме 
Бели Багрем са циљем стварања ексклузивног амбијента у коме ће се у оквиру намене 
становања мале густине као претежне намене наћи виле са већом окућницом и други 
типови туристичгог смештаја које могу пратити пословање и услуге као и спортско 
рекреативни садржаји и садржаји који прате спорт и рекреацију (спортски терени на 
отвореном, спортско рекреативни садржаји са туризмом и сл. фудбалски камп и сл.) 
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У оквиру ове зоне планиране су следеће намене: 

 Становање мале густине тип «в» 
 
Зона ЈЈ:  
Зона ЈЈ заузима крајњи западни део захвата плана. Простире се уз језеро у продужетку 
Зоне Г 
 
Плански ову зону карактерише попуњавање, у оквиру започете градње, и то објектима 
становања мале густине различитих типова који подржавају локалитете. У контакту са 
Зоном Г као и на већим неизграђеним парцелама планирана је градња објекат типа «а» 
и «в» док је у остатку зоне планирана градња типа «б» и то по принципу већ започете 
градње.  
Уз улицу Рударево на неизграђеним површинама планирана је изградња објеката у 
функцији Туризма и угоститељства. 
У оквиру ове зоне планиран је продужетак постојеће градске плаже где није дозвољена 
било каква даља градња већ само задржавање постојећих објеката, формирање 
приступа и постављање плажног мобилијара. 
 
У оквиру ове зоне планиране су следеће намене: 

 Туризам и угоститељство – остали туристичко – угоститељски садржаји 

 Становање мале густине тип «а» 

 Становање мале густине тип «в» 

 Становање мале густине тип «б» 
 
Зона К:  
Зона К заузима неизграђен простор на уласку у насеље. Просторно је одређена улицама 
Градиштанском, Ловачком и Ритском. 
 
Плански ову зону карактерише изградња на неизграђеном простору са циљем стварања 
ексклузивног амбијента где се у оквиру намене становање мале густине могу градити 
виле са већом окућницом и други типови туристичгог смештаја које могу пратити 
пословање и услуге. 
 
У оквиру ове зоне планиране су следеће намене: 

 Становање мале густине тип «в» 
 
 
Зона Х 4:  
Зона Х4 заузима крајњи југо-истични део захвата плана. Просторно контактира са 
зонама Ф и Л а са југо-источне стране се наслања на насељске структуре Великог 
Градишта. 
 
Плански ову зону карактерише организација спортско рекреативних садржаја на 
неизграђеном простору као и градња објеката становања мале густине типа «а» уз 
границу захвата плана. 
Постојећа привреда се задржава на простору на коме и сада егзистира уз могућност 
текућег одржавања без даљег ширења. 
 
Уз Језерску улицу планиран је паркинг за аутобусе 
 
У оквиру ове зоне за нову градњу планиране су следеће намене: 

 Спорт и рекреација 
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 Становање мале густине тип «а» 
 
Зона Л:  
Зона Л заузима уски неизграђен простор у крајњем североисточном делу захвата плана 
који са једне стране контактира са планираним спортско рекреативним садржајима у 
Зони Х4 а са друге стране се наслања на насип према Дунаву. 
 
Плански ову зону карактерише изградња на неизграђеном простоу у оквиру претежне 
намене становање мале густине где се могу градити виле са већом окућницом и други 
типови туристичгог смештаја које могу пратити пословање и услуге. 
 
У оквиру ове зоне планиране су следеће намене: 

 Становање мале густине тип «в» 
 

2.1.2. Намена простора  
 

2.1.2.1. Намена простора 

Анализом постојећег стања и проценом развојних могућности, а на основу раније 
планске разраде и стечених обавеза из планова вишег реда, дошло се до решења 
саобраћајне мреже са претежним наменама у оквиру предметног простора, као и до 
дефинисања грађевинског подручја, у оквиру кога је земљиште подељено на површине 
јавне и остале намене. 
 

Грађевинско подручје 

Граница грађевинског подручја се поклапа са границом плана. 
 
Земљиште у оквиру грађевинског подручја је подељено на површине јавне и остале 
намене. 
 
- површине јавне намене, површину од 86,19 ha и 
- површине остале намене, површину од 143,67 ha. 
 
Површине јавне намене 
У оквиру површина јавне намене планирани су: 

 Јавне саобраћајне површине 

 Интегрисане јавне саобраћајнице 

 Јавне паркинг површине  
 Јавне пешачке стазе и површине 

 Трг, базен и црква 

 Комуналне делатности 

 Уређено и парковско зеленило 

 Уређена градска плажа 

 Насипи и обалоутврда 

 Водене површине и канали 

 Марина  
 
 

 Јавне саобраћајне површине 
Улична мрежа 
Окосницу мреже, у оквиру граница, чини правац улице Језерска који се простире од везе 
са пожаревачким путем и улице Обала Краља Петра па све до превлаке и даље ка 
острву. Примарној мрежи припадају и улице које се, као попречни правци надовезују на 
правац улице Језерска. У питању је правац Градиштанске улице, Карпатске улице (до 
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улице Језерска звезда) и у наставку улица Рударево са једне стране и правац улице 
Ритска према Рудареву, са друге стране. Поменути правци повезују Бели Багрем са 
центром Великог Градишта. Саобраћајнице Ловачка и Језерска звезда (Дунавска 
звезда) које су делом новопланиране а делом реконструисане постојеће улице, 
сачињавају прстен око центра самог насеља.  
 
Остале улице у оквиру плана припадају секундарној мрежи, стамбеног карактера, 
поједине „класичне“ (намењене динамичком саобраћају) а поједине су колско пешачке, 
тзв "интегрисане". 
 

 Интегрисане јавне саобраћајнице 
Основна карактеристика тзв. "интегрисаних" односно колско - пешачких улица је пун 
степен интеграције моторног саобраћаја у кретању и мировању уз заједничко 
коришћење површина под условима прихватљивим за пешаке. 
 

 Јавне паркинг површине  
Паркирање возила треба обезбедити по нормативима прописаним за одговарајуће 
садржаје по зонама и целинама. 
Ограничиће се саобраћај у зони језера, али ће се омогућити изградња јавних паркинга 
широм насеља, чиме ће се елиминисати обавеза обезбеђења паркинг места на парцели 
код туристичких и комерцијалних објеката у најатрактивнијим зонама у непосредној 
близини језера. На свим саобраћајницама где је било места формирано је подужно 
паркирање у оквиру саме саобраћајнице. 
 

 Јавне пешачке стазе и површине 
Пешачка кретања су доминантна у локалним путовањима и нарочито су изражена на 
правцима рекреативног шетања од Великог Градишта ка Белом Багрему.  
Планом је предвиђена изградња недостајућих тротоара приликом реконструкције 
постојећих улица, односно изградња код планираних саобраћајница као обавезни 
елемент попречног профила. Поред обавезних тротоара, планом је предвиђена и 
изградња независних пешачких стаза минималне ширине 2.5м. Уз обалу језера, у правцу 
исток-запад од улице Шеталачке до Улице Рударево, планирано је шеталиште чија се 
геометрија може преобликовати у односу на планско решење, али у оквиру јавне 
површине у функцији градске плаже. 
 
Бициклистички саобраћај 
Изградња бициклистичке стазе, ширине 2,5м, предвиђена је у коридору следећих улица: 
улица која од шеталишта поред језера води поред хотела Бели Багрем до Карпатске 
улице, у наставку преко кружног тока бициклистички коридор улази у улицу Рударево, а 
затим, западно од ауто кампа скреће поново према шеталишту уз језеро. Уз обалу 
језера, у правцу исток-запад, бициклистичка стаза се простире у коридору колско 
пешачке саобраћајнице, у близини западне границе бициклистичка стаза скреће ка југу, 
да би затим наставила правац пружања уз улицу која се простире уз јужну границу 
плана.  
 

 Трг, базен и црква 
Трг и затворен базен планирани су централном делу на месту где се сутичу зоне са 
искључивим туристичким садржајима. У оквиру опредељене површине планирана је 
организација трга на коме ће се поред отворене површине поставити објекти са 
централним садржајима неопходним за функционисање насеља (банка, пошта, апотека 
и сл.) затворени базен и црква које могу пратити и други садржаји туристичко 
рекреативног карактера . 
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 Комуналне делатности 
Комуналне  делатности представљају површине које су планом опредељене за 
постављање објекат у функцији комуналног опремања (трафо станице, црпне станице и 
сл) 
 

 Уређено и парковско зеленило 
Уређено парковско зеленило планирано је на свим већим раскрсницама у оквиру 
кружног тока и разделних острва, а на појединим раскрсницама ова категорија зеленила 
формирана је и линеарно. Уређено зеленило такође се налази и на површинама које 
контактирају комуналне делатности. 
 

 Уређена градска плажа 
Уређена градска плажа обухвата појас од превлаке до крајње западне границе плана, 
ослања се на језеро а са друге стране је ограничена у једном делу пешачком стазом 
поред језера а у другом делу интегрисаном саобраћајницом У оквиру градске плаже 
могућа је организација и постављање само плажног мобилијара без постављања 
објеката или плажних барова. Постојећи објекти у оквиру зоне ЈЈ затечени у овој намени 
се задржавају. 
 

 Насипи и обалоутврда 
Насип и обалоутврда обухватају површину у непосредном контакту са реком Дунав у 
оквиру које се делом развија интегрисана саобраћајница а делом је уређена зелена 
површина која контактира са другим наменама. Урђење зелених површина треба да 
подржи намене у контакту како би се створило просторно јединство и обезбедила 
адекватна комуникација а све према условима и сталну контролу надлежног Јавног 
предузећа. 
 

 Водене површине и канали 
Ове површине обухватају површине у функцији реке Дунав, Сребрног језера као и 
канала у крајњем источном делу захвата плана.  
 

 Марина  
Површина за ову намену опредељена је у непосредном контакту са постојећом марином 
а у складу са „Студијом за потребе утврђивања лучког подручја пристаништа за потребе 
намене – марина у Великом Градишту“. У оквиру планом опредељене површине саджаје 
организовати у свему према законској регулативи која уређује изградњу објеката 
марине. 
 

Површине остале намене 

 

 Становање мале густине 
Становање мале густине је најзаступљенија намена у оквиру захвата плана. Планирано 
је кроз три типа и то тип «а», тип »б» и тип «в» а у скалу са положајем у насељу и 
постојећим начином коришћења. Становање мале густине је дефинисано као претежна 
намена у оквиру које се могу наћи и други сдржаји како у функцији туризма тако и 
садржаји који подржавају туризам и стварају могућност за развој предметног простора 
са перманентним туристичко рекреативним карактером. 
 

 Спорт и рекреација 
Спорт и рекреација су као посебна намена планирани на неколико локалитета и то на 
неизграђеном простору у источном делу захвата плана где се у складу са потребама 
могу организовати сви типови спортских терана како  на отвореном тако и у објектима а 
који сдржајима могу подржати спорт и рекреацију као основну намену. 
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Већ изграђени простори са овом наменом тениски терени, кошаркашки камп, веслачки 
савез) планом се подржавају уз могућност допуне неопходним садржајима.   
 

 Привреда и пословно производне делатности 
Ова намена се задржава на локацији на којој тренутно и егзистира и обзиром да се у 
оквиру захвата плана искључује било какав вид нове градње са овом наменом, могуће је 
само текуће одржавање у оквиру постојећих капацитета. 
 

 Туризам и угоститељство 
Туризам и угоститељство су друга наjзаступљенија намена у оквиру захвата плана. У 
оквиру ове намене могу се организовати искључиво садржаји у функцији туризма 
(хотели свих типова и категорија, мотели, одмаралишта, објекти са стамбеним 
јединицама за повремено становање, апартмани, ресторани, кафеи, посластичарнице, 
спортско рекреативни садржаји, парковске површине са теренима на отвореном за игру 
и забаву деце и сл.) а све у складу са размештајем према зонама који је дефинисан у 
склопу правила грађења. 
Основни циљ је да простор који је предмет разраде короз искључиво туристичке 
садржаје као и садржаје у оквиру других претежних намена добије туристички карактер. 
 

 Остале уређене зелене површине 
Ове површине су планиране уз намену становања у оквиру које ће се организовати 
садржаји који ће подржати становање у контакту. 
 

 Остале саобраћајне површине 
Површине у функцији осталих саобраћајних површина планиране су у оквиру 
неизграђених простора, где ће се појавити као неопходне приликом парцелације у циљу 
нове градње. 
 

 Привезиште 
Планом опредељена површина за ову намену подржава постојеће привезиште уз услове 
за допуну садржаја са циљем стварања кавалитетнијег простора у свему према 
прописима за ову врсту објеката. 
 
 
2.1.2.2. Биланс површина у обухвату Плана 

 

НАМЕНА 

 

 

површина у m² 

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ: 
- јавне саобраћајне површине (укључујући и површине 

интегрисаних саобраћајница, као и површине јавних паркинга) 
321.310,01 

- јавне пешачке стазе и површине 14.666,41 

-   Трг, базен  и црква 9.969,61 

-  комуналне делатности 14.732,10 

-  јавно уређено и парковско зеленило (засебне, изван 
саобраћајних површина) 

1702,98 

-  уређена градска обала 26.246,31 

-  насипи и обалоутврда 38038,89 

-  водене површине - канали 67.489.94  

-  водене површине - Дунав и Сребрно језеро 424.185,47 

-  марина  10.850,45 

УКУПНО ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 861.702,23 
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ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ: 

-  становање мале густине (укупно сви типови:“а”, “б” и “в”) 898.227,19 

-  спорт и рекреација 276.745,88 

-  привреда и индустрија 8.964.28 

-  туризам и угоститељство (укупно) 252.557,83 

-  остале уређене зелене површине 2,955,80  

-  остале саобраћајне површине 419,57 

-  привезиште 8.952,53 

УКУПНО ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ 1.436.903,00 

 

УКУПНО ОБУХВАТА ПЛАНА 

 

 

2.298.605,23  

 
 
2.1.3. Површине јавне намене – опис локација и попис парцела 

Површине јавне намене обухватају: парцеле и делове парцела постојећих 
саобраћајница, делове парцела у обухвату површина остале намене који се планирају 
припојити постојећим саобраћајницама, за које је планирана корекција регулације, као и 
парцеле и делове парцела у обухвату површина остале намене на којима је планирано 
увођење нових саобраћајница, делове парцела у оквиру којих је планиран паркинг за 
путничка возила и аутобусе, парцеле и делове парцела у оквиру којих су планире јавне 
пешачке стазе и површине, парцеле и делове парцела планираних за комуналне 
делатности, парцеле и делове парцела планираних за градску плажу, уређено парковско 
зеленило и насип са обалоутврдом, парцеле и делове парцела планираних за марину и 
привезиште. 
 
Површине јавне намене, као и парцеле за површине јавне намене,  приказане су у 
графичком прилогу План парцелације површина јавне намене. 
 
 
Саобраћајне површине 

СП - Јавне саобраћајне површине: 
ознака 
парцеле 

катастарске парцеле (цела парцела, део или више делова парцеле) од којих се састоји  

СП01 

део парцеле 1, делови парцеле 2234/6, део парцеле 2237, део парцеле 
2238, део парцеле 2240, део парцеле 2241, део парцеле 2242, део 
парцеле 2282/1, део парцеле 2282/49, део парцеле 2608/3, део парцеле 
2609, два дела парцеле 2610/6, део парцеле 2610/2, део парцеле 
2610/3, део парцеле 2612, део парцеле 4579 

СП02 

део парцеле 1, део парцеле 6, део парцеле 9/1, део парцеле 10/1, део 
парцеле 11, део парцеле 12, део парцеле 13, део парцеле 21/1, део 
парцеле 21/2, део парцеле 21/3, део парцеле 22/2, део парцеле 23, део 
парцеле 24, део парцеле 2208, део парцеле 2632, део парцеле 2633, 
део парцеле 2637, део парцеле 2638, део парцеле 2640/1, део парцеле 
2641, део парцеле 2642, део парцеле 2643/1, део парцеле 2643/2, део 
парцеле 2644, део парцеле 2645, део парцеле 2646, део парцеле 2647, 
део парцеле 2648, део парцеле 2649, део парцеле 2650, део парцеле 
2651, део парце
е 2652, део парцеле 3763/2, део парцеле 4579, део 
парцеле 4583 

СП03 
део парцеле 2627/1, део парцеле 3763/1, део парцеле 3763/2, део 
парцеле 3765/1, део парцеле 3765/2, део парцеле 3859, део парцеле 
4582/1 
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СП04 
део парцеле 2375, део парцеле 2613/19, део парцеле 2624, део парцеле 
2627/1, део парцеле 4582/1, 2619 

СП0
 
део парцеле 2322/1, део парцеле 2366/157, део парцеле 2375, део 
парцеле 2377, део парцеле 4582/1 и део парцеле 4582/2 

СП06 
део парцеле 2282/29, део парцеле 2282/47, део парцеле 2282/48, део 
парцеле 2292/1, део парцеле 2293/2, део парцеле 2293/8, део парцеле 
2322/1, део парцеле 2377, део парцеле 2610/2, део парцеле 2610/3 

СП07 
део парцеле 2239/2, део парцеле 2282/31, део парцеле 2282/46, део 
парцеле 2282/47, део парцеле 2282/52, део парцеле
2
82/62 

СП08 
део парцеле 2239/2, део парцеле 2240, део парцеле 2242/1, део 
парцеле 2282/1 и део парцеле 2377 

СП10 

део парцеле 2262, део парцеле 2263, део парцеле 2264, два дела 
парцеле 2280, део парцеле 2281/1, део парцеле, део парцеле 2282/20, 
два дела парцеле 2282/29, део парцеле 2301, део парцеле 2302, део 
парцеле 2303, део парцеле 2304, део парцеле 2305, део парцеле 2306, 
део парцеле 2307, део парцеле 2308/2, део парцеле 2322/1 

СП11 део парцеле 2242/3, део парцеле 2242/1 

СП13 
два дела парцеле 2322/1, део парцеле 2366/153, делови парцеле 
2366/157, део парцеле 2375, део парцеле 2378/1, део парцеле 2366/470 
и део парцеле 2366/469 

СП14 
део парцеле 2375, део парцеле 2377, део парцеле 2366/10, део парцеле 
2366/13, део парцеле 2366/153 и део парцеле 2242/6 

СП15 

два дела парцеле 2229/1, део парцеле 2237, део парцеле 2242/2, део 
парцеле 2366/10, део парцеле 2375, део парцеле 2376/2, целу парцелу 
2242/4, део парцеле 2262/6, део парцеле 2242/3, целу парцелу 2242/4, 
део парцеле 2229/27 и део парцеле 2229/30 

СП16 

део парцеле 2366/10, део парцеле 2366/13, део парцеле 2366/16, део 
парцеле 2366/153, део парцеле 2366/187, део парцеле 2366/190, део 
парцеле 2366/195, два дела парцеле 2366/251, део парцеле 2366/252, 
део парцеле 2366/253, део парцеле 2366/274, део парцеле 2378/1, део 
парцеле 2366/340, део парцеле 2366/446,   

СП17 

део парцеле 2329/1, део парцеле 2329/3, део парцеле 2329/4, део 
парцеле 2330, део парцеле 2331, део парцеле 2342/1, део парцеле 
2366/153, део парцеле 2366/340, део парцеле 2378/23, део парцеле 
2378/22, део парцеле 2378/2, цела парцела 2378/3, цела парцела 
2378/4, део парцеле 2378/7, део парцеле 2378/20, део парцеле 2378/21, 
део парцеле 2378/10, део парцеле 2378/11, део парцеле 2378/12, цела 
парцела 2378/13, део парцеле 2378/14, цела парцела 2378/15, цела 
парцеле 2378/16, део парцеле 2387/17, део парцеле 2378/18, цела 
парцела 2378/24, део парцеле 2350/5, два дела парцеле 2366/153, део 
парцеле 2366/291, део парцеле 2366/292, део парцеле 2366/293, део 
парцеле 2366/294, део парцеле 2366/295, део парцеле 2366/296, део 
парцеле 2366/297, део парцеле 2366/298, део парцеле 2366/299, део 
парцеле 2366/300, део парцеле 2366/301, део парцеле 2366/302, део 
парцеле 2366/303, део парцеле 2366/304,  део парцеле 2366/305 део 
парцеле 2366/306 део парцеле 2366/307, део парцеле 2366/309 део 
парцеле 2366/310, део парцеле 2366/311, део парцеле 2366/374, део 
парцеле 2350/5 и цела кп 2329/5 

СП18 
део парцеле 2366/188, део парцеле 2366/250, део парцеле 
2366/271,
део парцеле 2366/273, део парцеле 2366/274, део парцеле 
2366/420 

СП19 
део парцеле 2366/157, два дела парцеле 2366/180, део парцеле 
2366/250, део парцеле 2366/273, део парцеле 2366/439, део парцеле 
2444, део парцеле 2445, део парцеле 2446, део парцеле 2447, део 
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парцеле 2448, део парцеле 2449, део парцеле 2450/2, део парцеле 
2456/1, део парцеле 2456/2, део парцеле 2552/1, део парцеле 2553/15, 
део парцеле 2553/16, део парцеле 2582, део парцеле 2600, део парцеле 
2602, део парцеле 2606, два дела парцеле 3864/1, део парцеле 3869/2 

СП20 

део парцеле 2366/81, део парцеле 2366/183, део парцеле 2366/195, део 
парцеле 2366/253, део парцеле 2366/260, део парцеле 2366/276, део 
парцеле 2366/277, део парцеле 2366/278, део парцеле 2366/279, део 
парцеле 2366/280, део парцеле 2366/284, део парцеле 2374/17, део 
парцеле 3864/5, део парцеле 3869/2, део парцеле 3869/5, део парцеле 
3869/6, део парцеле 3869/9, део парцеле 3870, део парцеле 3923/1, део 
парцеле 3923/3, део парцеле 3924/57, део парцеле 4597/1 

С
21 
део парцеле 2366/180, део
парцеле 2366/195, део парцеле 2366/277, 
део парцеле 2366/439 

СП22 део пар
еле 236
/439 

СП23 
део парцеле 2366/183, део парцеле 2366/280, део парцеле 2366/439, 
део парцеле 2582, делови парцеле 3864/1, део парцеле 3869/2 

СП23
 део парцеле 3864/4 

СП24 

део парцеле 2400, део парцеле 2443, део парцеле 2444, део парцеле 
2445, део парцеле 2450/2, део парцеле 2451/5, део парцеле 2582/3, део 
парцеле 2601, део парцеле 3867/2, парцела 3868, део парцеле 3869/2, 
део парцеле 3870, део парцеле 3871/7, део парцеле 3872/12, део 
парцеле 3872/13, део парцеле 3872/14, део парцеле 3873/8, део 
парцеле 3874/1, део парцеле 3875/11, део парцеле 3876/12, део 
парцеле 3877/9, део парцеле 3878/1, део парцеле 3878/2, део парцеле 
3879, део парцеле 3880, део парцеле 3881, део парцеле 3882, део 
парцеле 3883/11 и 3883/13, део парцеле 3884, део парцеле 3885, део 
парцеле 3878/24  

СП25 
део парцеле 2582/3, део парцеле 3869/3, део парцеле 3869/5, део 
парцеле 3880, део парцеле 3884, део парцеле 3885, део парцеле 
3886/1, део парцеле 3886/4, део парцеле 4597/2 

СП26 

део парцеле 3906, део парцеле 3907, део парцеле 3908, два дела 
парцеле 3911, део парцеле 3915/1, део парцеле 3915/2, део парцеле 
3915/3, део парцеле 3916, део парцеле 3924/1, део парцеле 3924/7, два 
дела парцеле 3924/5, део парцеле 3925, део парцеле 3926, део парцеле 
3927, део парцеле 3928, део парцеле 3929, део парцеле 3932, део 
парцеле 3933, део парцеле 3934, парцела 3935, део парцеле 3965/1, 
део парцеле 3965/5, део парцеле 3965/6, део парцеле 3965/7, део 
парцеле 3965/8, део парцеле 3965/9, део парцеле 3965/10, део парцеле 
3965/11, део парцеле 3965/12, део парцеле 3965/13, део парцеле 
3965/14, део парцеле 3965/15, део парцеле 3965/16, део парцеле 
3965/17, део парцеле 3965/18, део парцеле 3966, делови парцеле 4578, 
део парцеле 4597/1 и део парцеле 4601 

СП27 
део парцеле 2282/48, део парцеле 2292/1, део парцеле 2292/2, део 
парцеле 2292/4, део парцеле 2613/1, два дела парцеле 2613/9, део 
парцеле 2614 

СП28 
део парцеле 2613/1, део парцеле 2616/3, део парцеле 2613/8, део 
парцеле 2613/18, два дела парцеле 2613/19, део парцеле 4582/1 

СП29
 део парцеле 2237, део парцеле 2242/1 

СП30 

део парцеле 2264, део парцеле 2266, део парцеле 2282/4, део парцеле 
2282/5, део парцеле 2282/6, део парцеле 2282/7, део парцеле 2282/8, 
део парцеле 2282/9, део парцеле 2282/10, део парцеле 2282/11, 
парцела 2282/12, део парцеле 2282/13, део парцеле 2282/14, део 
парцеле 2282/15, део парцеле 2282/18, део парцеле 2282/19, део 
парцеле 2282/21, два дела парцеле 2282/22, део парцеле 2282/44 део 
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парцеле 2282/45, д
о парцеле 228
, део парцеле 2288, део парцеле 
2377 

СП31
 
део парцеле 2253/1, део парцеле 2254, део парцеле 2255, део парцеле 
2256, део парцеле 2377 

СП32 

део парцеле 2251, део парцеле 2252, део парцеле 2261, део парцеле 
2262, део парцеле 2263, део парцеле 2308/1, део парцеле 2308/2, део 
парцеле 2309, део парцеле 2322/1, део парцеле 2322/6, део парцеле 
2322/26, део парцеле 2322/28, део парцеле 2375 

СП33 
део парцеле 2263, део парцеле 2309, део парцеле 2310/1, део парцеле 
2310/2, део парцеле 2311/1, део парцеле 23
1/2, део парц
ле 2322/26 

СП34 
део парцеле 2300, део парцеле 2301, део парцеле 2302, део парцеле 
2303, део парцеле 2316/2, део парцеле 2315/
 

СП35 

део парцеле 2273, део парцеле 2280/1, део парцеле 2280/2, део 
парцеле 2280/3, део парцеле 2280/4, део парцеле 2280/5, део парцеле 
2280/6, део парцеле 2280/7, део парцеле 2280/8, део парцеле 2280/9, 
део парцеле 2281/1, део парцеле 2281/45 , део парцеле 2282/29 део 
парцеле 2282/20, део парцеле 2377 

СП36 део парце
е 2229/1, део парцеле
2
76/1 

СП37
 
Део парцеле 2229/1, део парцеле 2229/23, део парцеле 2229/24, део 
парцеле 2229/26, део парцеле 2229/27, парцела 2229/28, део парцеле 
2366/10, део парцеле 2376/2, део парцеле 4602, део парцеле 4619 

СП38 део парцеле 2366/15, део парцеле 2366/153 

СП39 

део парцеле 2337, део парцеле 2338, део парцеле 2365/1, део парцеле 
2365/2, део парцеле 2366/11, део парцеле 2366/38, део парцеле 
2366/40, део парцеле 2366/41, део парцеле 2366/44, део парцеле 
2378/7, део парцеле 2378/8 

СП40 
део парцеле 2366/11, део парцеле 2366/28, део парцеле 2366/50, део 
парцеле 2366/122, део парцеле 2366/469, део парцеле 2366/479 

СП41 део парцеле 2366/11, део парцеле 2366/22 

СП42 део парцеле 2322/1, део парцеле 2322/38 

СП43 део парцеле 2322/1, део парцеле 2322/43 

С
44 

део парцеле 2350/4, део парцеле 2351, део парцеле 2355, део парцеле 
2356, део парцеле 2366/11, део парцеле 2366/22, део парцеле 2366/144, 
делови парцеле 2366/157, део парцеле 2366/307 део парцеле 2366/355, 
део парцеле 2378/1 

СП45 
два дела парцеле 2322/1, део парцеле 2322/19, део парцеле 2322/20, 
део парце
е 2322/21, део парцеле 2322/22, део парцеле 2322/29 

СП46 

део парцеле 2366/326, део парцеле 2366/327, део парцеле 2366/328, 
део парцеле 2366/329, део парцеле 2366/330, део парцеле 2366/331, 
део парцеле 2366/332, део парцеле 2366/333, део парцеле 2366/334, 
део парцеле 2366/335, део парцеле 2366/336, део парцеле 2366/342, 
део парцеле 2366/356, део парцеле 2366/357, део парцеле 2366/370, 
део парцеле 2366/371, део парцеле 2366/373 

СП47 
део парцеле 2366/10, делови парцеле 2366/12, део парцеле 2366/13, 
део парцеле 2366/14, део парцеле 2366/199, два дела парцеле 
2366/251, део парцеле 2366/252 

СП4
 

део парцеле 2366/181, део парцеле 2366/195, парцела 2366/281, део 
парцеле 2366/282, два дела парцеле 2366/286, део парцеле 2366/253
 
део парцеле 2366/288, део парцеле 2366/415, део парцеле 2366/444, 
део парцеле 2366/477 

СП49 део парцеле 2366/438 

СП5
 
део парцеле 2366/273, два дела парцеле 2366/437, два дела парцеле 
2366/438, део парцеле 2366/439 

СП51 део парцеле 2366/195, део парцеле 2366/276, део парцеле 2366/404, 
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део парцеле 2366/437, део парцеле 2366/438, део парцеле 2366/439 

СП52 део парцеле 2366/43
 

СП53 део парцеле 2366/273, део парцеле 2366/439 

СП54 део парцеле 2366/180, део парцеле 2366/439 

СП55 део парцеле 3886/1, део парцеле 3887/42, део парцеле 3887/45 

СП56 

део парцеле 2366/123, део парцеле 2366/127, део парцеле 2366/381, 
део парцеле 2366/382, део парцеле 2366/385, део парцеле 2366/386, 
два дела парцеле 2366/387, део парцеле 2366/390, део парцеле 
2366/391, део парцеле 4610, део парцеле 4613 

СП57 део парцеле 2366/54, део парцеле 2366/1
3, део парцеле 2366/284 

СП58 

део парцеле 2366/123, део парцеле 2366/146, део парцеле 2366/26, део 
парцеле 2366/262, део парцеле 2366/460, део парцеле 2366/461, део 
парцеле 2366/462, део парцеле 2366/463, део парцеле 2366/464, део 
парцеле 2366/465, део парцеле 2366/466 

СП59 
део парцеле 2231/3, део парцеле 2366/195, део парцеле 2366/261, , део 
парцеле 2366/194, део парцеле 2366/284 

СП60 део парцеле 2366/180, део парцеле 2366/27
 

СП61 
део парцеле 2455, део парцеле 2582/3, део парцеле 3864/4, део 
парцеле 3867/1, део парцеле 3867/2 

СП62 
део парцеле 2452/1, део парцеле 2452/2, део парцеле 2452/3, део 
парцеле 2452/4, део парцеле 2452/5, део парцеле 2452/6, део парцеле 
2453, два дела парцеле 2582/3, део парцеле 3
64/4 

СП63 
део парцеле 2450/1, део парцеле 2450/3, део парцеле 2450/4, део 
парцеле 2450/5, део парцеле 2450/6, део парцеле 2450/7, део парцеле 
2450/8, део парцеле 2450/9, део парцеле 2450/10, део парцеле 2451/1 

СП64 
део парцеле 3869/3, део парцеле 3871/1, део парцеле 3872/2, део 
парце
е 3872/14 

СП65 

део парцеле 3869/3, део парцеле 3872/3, део парцеле 3872/5, део 
парцеле 3872/7, део парцеле 3872/8, део парцеле 3872/9, део парцеле 
3872/10, део парцеле 3872/11, део парцеле 3872/13, део парцеле 
3873/1, део парцеле
3873/2, део парцеле 3873/3, део парцеле 3873/4, 
део парцеле 3873/5, део парцеле 3873/6, део парцеле 3873/7, део 
парцеле 3873/8, део парцеле 3873/9, део парцеле 4597/2 

СП66 

део парцеле 2582, део парцеле 3874/1, део парцеле 3874/2, део 
парцеле 3875/1, део парцеле 3875/2, део парцеле 3875/3, део парцеле 
3875/4, део парцеле 3875/5, део парцеле 3875/6, део парцеле 3875/7, 
део парцеле 3875/8, део парцеле 3875/9, део парцеле 3875/10, део 
парцеле 3875/11, део парцеле 3875/12, део парцеле 4597/2 

СП67 

део парцеле 3876/1, део парцеле 3876/2, део парцеле 3876/4, парцела 
3876/5, део парцеле 3876/7, део парцеле 3876/8, део парцеле 3876/9, 
део парцеле 3876/10, део парцеле 3876/11, део парцеле 3876/12, део 
парцеле 3876/13, део парцеле 3877/1, део парцеле 3877/2, део парцеле 
3877/3, део парцеле 3877/4, део парцеле 3877/5, део парцеле 3877/6, 
део парцеле 3877/7, део парцеле 3877/8, део парцеле 3877/9, део 
парцеле 4597/2 

СП68 

део парцеле 3878/1, део парцеле 4597/2, део парцеле 3878/3, део 
парцеле 3878/4, део парцеле 3878/5, део парцеле 3878/6, део парцеле 
3878/7, део парцеле 3878/8, део парцеле 3878/9, део парцеле 3878/10, 
део парцеле 3878/11, део парцеле 3878/12, део парцеле 3878/13, део 
парцеле 3878/14, део парцеле 3878/15, део парцеле 3878/16, део 
парцеле 3878/17, део парцеле 3878/18, део парцеле 3878/19, део 
парцеле 3878/20, део парцеле 3878/21, део парцеле 3878/22, део 
парцеле 3878/23 

СП69 део парцеле 3869/5, део парцеле 3886/3, део парцеле 3887/29, део 
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парцеле 3887/41, део парцеле 3921/1, део парцеле 3921/2, део парцеле 
3922, део парцеле 3923/1, део парцеле 3923/3, део парцеле 4597/2, део 
парцеле 4597/3. 

СП70 

два дела парцеле 3886/1, део парцеле 3886/3, део парцеле 3887/1, део 
парцеле 3887/10, део парцеле 3887/18, дeо парцеле 3887/30, дeо 
парцеле 3887/40, дeо парцеле 3887/41, дeо парцеле 3887/42, део 
парцеле 3887/43, дeо парцеле 3887/45, дeо парцеле 3887/50, дeо 
парцеле 3887/51, део парцеле 3919, део парцеле 3920/2, дeо парцеле 
3920/7, део парцеле 3920/4 и део парцеле 3921/1 

СП71 део парцеле 3886/1 и део парцеле 3887/1 

СП72 део парцеле 3886/1 и део парцеле 3887/1 

СП74 

део парцеле 3888/1, део парцеле 3889, део парцеле 3890, део парцеле 
3891, део парцеле 3892/1, део парцеле 3893, део парцеле 3894, део 
парцеле 3895, део парцеле 3896, део парцеле 3897, део парцеле 3898, 
део парцеле 3899/1, део парцеле 3899/2, део парцеле 3899/3, део 
парцеле 3899/4, део парцеле 3899/5, део парцеле 3899/6, део парцеле 
3899/7, део парцеле 3899/8, два дела парцеле 3899/11, део парцеле 
3899/12, део парцеле 3899/13, део парцеле 3900/2, део парцеле 3900/3, 
део парцеле 3908, део парцеле 3910, део парцеле 3911, део парцеле 
3913/1, део парцеле 3913/2, део парцеле 3914/1, део парцеле 3914/2, 
део парцеле 4597/1 

СП75 

део парцеле 3886/1, део парцеле 3887/1, део парцеле 3887/9, део 
парцеле 3888/1, део парцеле 3888/2, део парцеле 3899/11, део парцеле 
3900/1, део парцеле 3900/4, део парцеле 3902, део парцеле 3965/1, део 
парцеле 3966, део парцеле 3967/1, део парцеле 3971/1 

СП76 део парцеле 3887/1, део парцеле 3887/9 

СП77 
део парцеле 3886/1, део парцеле 3887/1, део парцеле 3963/1, део 
парцеле 3963/4, део парцеле 3964/1, део парцеле 4597 

СП78 

део парцеле 3964/1, део парцеле 3965/15, део парцеле 3965/16, део 
парцеле 3967/1, део парцеле 3967/2, део парцеле 3967/3, део парцеле 
3967/4, део парцеле 3967/5, део парцеле 3968, део парцеле 3969/2, део 
парцеле 3969/3, део парцеле 3969/4, део парцеле 3969/5, део парцеле 
3969/6, део парцеле 3969/7, део парцеле 3969/8, део парцеле 3969/9, 
део парцеле 3969/10, део парцеле 3969/11, део парцеле 3969/12, део 
парцеле 3969/13, део парцеле 3969/14, део парцеле 3969/16, део 
парцеле 3969/17, део парцеле 3969/22, део парцеле 3970/1, део 
парцеле 3970/2, део парцеле 3970/3, део парцеле 3970/4, део парцеле 
3971/1, део парцеле 3971/2, део парцеле 3971/3, део парцеле 3971/4, 
део парцеле 3971/5, део парцеле 3971/6, део парцеле 3971/7, део 
парцеле 3971/8, део парцеле 3971/9, део парцеле 3971/10, део парцеле 
3971/11, део парцеле 4597  

СП79 

део парцеле 3887/1, део парцеле 3946/1, део парцеле 3946/2, део 
парцеле 3946/3, део парцеле 3946/4, део парцеле 3946/5, део парцеле 
3946/6, део парцеле 3946/7, део парцеле 3946/8, део парцеле 3946/9, 
део парцеле 3946/10, део парцеле 3946/11, део парцеле 3946/12, део 
парцеле 3946/13, део парцеле 3946/14 

СП80 

део парцеле 3936, део парцеле 3937/1, део парцеле 3937/2, два дела 
парцеле 3938, део парцеле 3940/1, део парцеле 3940/2, део парцеле 
3940/3,део парцеле 3940/4, део парцеле 3941/1, део парцеле 3941/2, 
део парцеле 3942, део парцеле 3943, део парцеле 3944, део парцеле 
3945/1, део парцеле 3945/2, део парцеле 3946/1, део парцеле 3946/6, 
део парцеле 3946/11, део парцеле 3947, део парцеле 3954, део парцеле 
3955/1, део парцеле 3956/1, део парцеле 3957/1, део парцеле 3957/2, 
део парцеле 3957/4, део парцеле 3958/1, део парцеле 3958/2, део 
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парцеле 3959, део парцеле 3960/2, део парцеле 3960/4, део парцеле 
3961, део парцеле 3962/1, део парцеле 3963
1, део парцеле 4597 

СП81 
део парцеле 3887/1, део парцеле 3960/2, део парцеле 3960/3, део 
парцеле 3960/4, део парцеле 3961,
део парцеле 3962/1 

СП82 
део парцеле 3887/1, део парцеле 3954, део парцеле 3955/1, део 
парцеле 3955/2, део парцеле 3955/3, део парцеле 3955/8, део парцеле 
3956/1, део парцеле 3956/9 

СП83 део парцеле 2234/21, део парцеле 2237 

СП84 
део парцеле 2366/276, део парцеле 2366/437,  део парцеле 2366/439,  
део парцеле 2366/455,  део парцеле 2366/456 

СП85 
део парцеле 2229/1, део парцеле 2229/2, део парцеле 2229/15, део 
парцеле 2376/1 

 
ПП - Јавне пешачке стазе и површине 

ознака 
парц
ле 

катастарске парцеле (цела парцела, део или више
делова парцеле) од којих се састо
и  

ПП01 део парцеле 2612, део парцеле 2613/9, део пaрцеле 2614 

ПП02 парцела 5, део парцеле 6, део парцеле 2208 

ПП03 

део парцеле 2, део парцеле 4, део парцеле 2613/9, део парцеле 
2613/10, део парцеле 2613/11, део парцеле 2613/12, део парцеле 
2613/13, део парцеле 2613/14, део парцеле 2613/15, део парцеле 
2616/1, део парцеле 2616/2, део парцеле 2616/3, део парцеле 2617, део 
парцеле 4582/1 

ПП04 
део парцеле 2622, део парцеле 2624, део парцеле 2627/1, део парцеле 
2628/3, део парцеле 2629/1, део парцеле 2630/1, део парцеле 2631/1, 
део парцеле 2632, део парцеле  4583 

ПП05 
део парцеле 2622, део парцеле 2623, део парцеле 2624, део парцеле 
2625, два дела парцеле 2626, део парцеле 4582/1 

ПП07 део парцеле 2229/1, део парцеле 4578, део парцеле 4598 

ПП08 
два
дела парцеле 2229/1, део парцеле 2229/7, део парцеле 2229/14, 
део парцеле 2229/29, део парцеле 2229/34 

ПП09 

делови парцеле 2229/1, део парцеле 2231/3, део парцеле 2366/10, део 
парцеле 2366/12, део парцеле 2366/14, део парцеле 2366/123, део 
парцеле 2366/124, део парцеле 2366/127, део парцеле 2366/181, део 
парцеле 2366/197, део парцеле 2366/381, део парцеле 2366/382, део 
парцеле 2366/384, део парцеле 2366/408, део парцеле 2366/414, део 
парцеле 2366/415, део парцеле 2366/445, део парцеле 2374/1, део 
парцеле 2374/24, део парцеле 2374/25, део парцеле 2376/1, део 
парцеле 3869/11, део парцеле 4597/3 

ПП10 део парцеле 2366/355, део парцеле 2378/1 

ПП11 
део парцеле 2366/190, део парцеле 2366/273, део парцеле 2366/274 део 
парцеле 2366/276, део парцеле 2366/437, део парцеле 2366/269, два 
дела парцеле 2366/439 

 
КД - Површине комуналних делатности 

ознака 
парцеле 

катастарске парцеле (цела п
рцела, део или више делова парцеле) од којих 
е састоји  

КД01 део парцеле 2, парцела 3, део парцеле 220
 

КД02 део парцеле 2238, део парцеле 2282/
1 

КД03 део парцеле 2240, део парцеле 2241, део парцеле 2242/1 

КД04 део парцеле 2264, парцела
2265/1, парцела 2265/2 

КД05 део парцеле 2229/1, парцела 2233 

КД06 део парцеле 2229/1, парцела 2232 
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КД07 део парце
е 2366/190, парцела 2366/270 

КД08 д
о парцеле 2366/1

 

КД09 део парцеле 3886/3, део парцеле 3887/29 

КД10 део парцеле 3923/1, део парцеле 3923/3, део парцеле 4597/3 

КД11 део парцеле 2366/180, део парцеле 2366/440 

КД12 део парцеле 2366/10 

КД13 
део парцеле 2366/190, део парцеле 2366/195, део парцеле 2366/269, 
део парцеле 2366/276, део парцеле 2366/437 

КД14 део парцеле 2366/432, део парцеле 2366/440 

КД15 део парцеле 2322/1, део парцеле 2375 

КД1
 
део парцеле 2366/157, део парцеле 2366/362, део парцеле 2366/363, 
део парцеле 2366/364 

КД17 
део парцеле 2282/47, део парцеле 2282/52, део парцеле 2292/1, део 
парцеле 4604/8 

КД18 
део парцеле 2613/9, део парцеле 2616/1, део парцеле 2616/2, део 
парцеле 2616/3, парцела 2617, део парцеле 2619, део парцеле 4582/1 

КД19 
део парцеле 2619, део парцеле 2622, део парцеле 2623, део парцеле 
2625, део парцеле 2626, део парцеле 2630/1, део парцеле 2631/1, део 
парцеле 4582/1 

КД20 део парцеле 4 

КД21 парцела 2620 

КД22 парцела 2621 

КД23 
део парцеле 2624, део парцеле 2627/1, део парцеле 2629/1, део 
парцеле 2630/1, део парцеле 4582/1 

КД24 део парцеле 2626 

КД25 парцела 2572 

КД26 део парцеле 2366/350 

КД27 део парцеле 2366/461 

 
ГП - Површина градске плаже 

ознака 

арцеле 

катастарске парцеле (
ела парцела, део или више делова парцеле) од којих се састо
и  

ГП1 

део парцеле 2229/1, део парцеле 2374/1, парцела 2374/23, парцела 
2374/28, делови парцеле 4578, парцела 3869/4, део парцеле 3869/11, 
део парцеле 3926, део парцеле3927, део парцеле 3928 и део парцеле 
4597/3 

ГП2 Део парцеле 3934 и део парцеле 4578 

 
УПЗ - Уређено и парковско зеленило 

ознак
 

парцел
 
катастарске парцеле (цела парцела, део 
ли више делова парцеле) о
 којих се састоји  

УПЗ1 део парцеле 2613/9, део парцеле 2614 

УПЗ7 део парцеле 236
/10 

 
НО - Површине насипа и обалоутврде 

озн
ка 
парцеле 

катастарске парцеле (цела парцела, део или ви
е делова парцеле) од којих се
састоји  

НО01 део парцеле 457
 

НО02 део парцеле
1 

НО0
 део парцеле 1, део парцeле 2612 

НО04 део парцеле 2612 

НО05 део парцеле 2612, део парцеле 4579 

НО06 део парцеле 2
37 
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НО07 део парцеле 2237 

НО0
 део парцеле 2237 

НО11 
део парцеле 2234/2
, део парцеле 2237, део парцеле 4579, део 
парцеле 4598 

НО12 део парцеле 2229/1, део парцеле 4578, део парцеле 4594 

 
 МР – Марина  

ознака 
парцел
 

катастарске парцеле (цела парцела, део 
или више делова парцеле) од
 којих се састоји  

МР01 део парцеле 2234/21, део парцеле 2237 и део парцеле 4579 

 
У случају неслагања горњег пописа са катастарским стањем или с графичким 
делом плана, примењује се катастарско стање, односно графички прилог плана. 
 
 
2.1.4. Општи урбанистички услови за уређење површина јавне намене – 

саобраћајне и зелене површине 

 

2.1.4.1. Саобраћајне површине 

Овим Изменама и допунама задржава се основни концепт саобраћајне мреже и 
организације саобраћаја из постојећег плана и врше мање корекције у складу са 
новонасталим условима и потребама. 
 
-општи циљеви израде плана 

 побољшање решења саобраћаја и паркирања, нарочито у зони највише туристичке 
атракције 

 у складу с тим усклађено решење уличне, комуникацијске и инфраструктурне мреже и 
обезбеђење услова за уређење и фазну изградњу 

 регулисање саобраћаја тако да се елиминише кретање моторних возила (осим за 
економске приступе и интервентна возила) у појасу планиране градње дуж језерског 
приобаља (делови зона  А3, Е, Б и Г1) 

 стварање услова за развој еколошки функционалнијих и прихватљивијих видова 
кретања (бициклистичи, пешачки саобраћај, зоне успореног кретања, фаворизовање 
јавног превоза...)    

 планирање стајалишта за аутобусе, као и јавних паркинга и правила за изградњу уз 
регулисање паркирања на гравитирајућим јавним паркинзима 

 повећање безбедности свих учесника у саобраћају кроз изградњу и комплетирање 
недостајућих обавезних елемената уличне мреже (тротоари, пешачке стазе)  

 
Улична мрежа 
Планско решење саобраћајних површина насеља Бели Багрем представља разраду 
постојеће саобраћајне мреже у складу са извршеном парцелацијом на предметном 
подручју и њену надоградњу у складу са планом развоја становања, туристичких, 
спортско рекреативних, услужних и других делатности подручја. Основни циљ разраде и 
надоградње саобраћајних површина је омогућавање приступа јавним површина свим 
парцелама подручја, као и ефикасно вођење и  функционисање свих видова саобраћаја 
у обухвату плана.   
 
Основне интервенције на уличној мрежи односе се на унапређење постојећих траса кроз 
реконструкцију постојећих улица и дефинисање нових саобраћајних коридора. Планом 
су дефинисане и површине за безбедно вођење бициклистичког саобраћаја као и 
унапређење пешачких кретања (изградња тротоара и независних пешачких стаза). 
 
Рангирање основне уличне мреже у оквиру плана извршено је према значају и функцији 
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улица у саобраћајном систему Великог Градишта.  
 
Окосницу мреже, у оквиру граница, чини правац улице Језерска који се простире од везе 
са пожаревачким путем и улице Обала Краља Петра па све до превлаке и даље ка 
острву. Примарној мрежи припадају и улице које се, као попречни правци надовезују на 
правац улице Језерска. У питању је правац Градиштанске улице, Карпатске улице (до 
улице Језерска звезда) и у наставку улица Рударево са једне стране и правац улице 
Ритска према Рудареву, са друге стране. Поменути правци повезују Бели Багрем са 
центром Великог Градишта. Саобраћајнице Ловачка и Језерска звезда (Дунавска 
звезда) које су делом новопланиране а делом реконструисане постојеће улице, 
сачињавају прстен око центра самог насеља.  
 
Укрштање улица примарне мреже је решено кружним раскрсницама које сем визуелног 
имају и значај у смиривању саобраћаја на подручју које је првенствено намењено 
одмору и рекреацији. 
 
Све улице примарне мреже пројектовати са коловозом минималне ширине 6,0 м и 
обостраним тротоарима ширине 2,0 м (минимално 1,5м). Шире регулације улица 
примарне мреже омогућавају и пројектовање једностраног или обостраног паркирања 
(углавном подужног) уз ивицу коловоза. Осим тога, у оквиру регулације улице Рударево 
планирана је и траса бициклистичке стазе.  
 
Остале улице у оквиру плана припадају секундарној мрежи, стамбеног карактера, 
поједине „класичне“ (намењене динамичком саобраћају) а поједине су колско пешачке, 
тзв "интегрисане". 
 
Најмања регулациона ширина стандардних секундарних саобраћајница износи 6,5м за 
једносмерно кретање (коловоз ширине 3,5м и обострани тротоари ширине 1,5м), 
односно 9м за двосмерни саобрачај и у попречном профилу садржи коловоз са две 
саобраћајне траке најмање ширине 6м (2х3м) и обостране тротоаре најмање ширине по 
1,5м. Поред обавезних површина за кретање пешака, у коридорима појединих 
секундарних саобраћајница планирана је изградња бициклистичких стаза и/или 
паркирање уз ивицу коловоза.  
 
Остале секундарне улице у мрежи су најнижег, локалног ранга (укључујући и приступе 
појединим објектима и парцелама), тзв. "интегрисане" улице и улице са контролисаним 
приступом за возила, код којих коловоз углавном није физички издвојен од осталих 
саобраћајних површина (тротоара и бициклистичких трака).  
 
Основна карактеристика тзв. "интегрисаних" односно колско - пешачких улица је пун 
степен интеграције моторног саобраћаја у кретању и мировању уз заједничко 
коришћење површина под условима прихватљивим за пешаке. Ове улице су настале од 
постојећих улица и унутар блоковских пролаза и на правцима уз обалу уз викенд 
насеља. 
 
У групу колско пешачких саобраћајница спадају и улице са контролисаним приступом за 
поједине категорије возила, односно улице које су углавном намењене кретању пешака 
и бициклиста док је моторни саобраћај дозвољен за интервентна возила, доставна 
возила или возила са посебним дозволама. Кретање возила овим улицама може бити 
временски ограничено.  
 
Пешачка кретања 
Пешачка кретања су доминантна у локалним путовањима и нарочито су изражена на 
правцима рекреативног шетања од Великог Градишта ка Белом Багрему.  
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Планом је предвиђена изградња недостајућих тротоара приликом реконструкције 
постојећих улица, односно изградња код планираних саобраћајница као обавезни 
елемент попречног профила. Поред обавезних тротоара, планом је предвиђена и 
изградња независних пешачких стаза минималне ширине 2.5м. Уз обалу језера, у правцу 
исток-запад од улице Шеталачке до Улице Рударево, планирано је шеталиште ширине 
3м. Геометрија шеталишта може одступити од планског решења и елемената трасе али 
на рачун јавне површине у функцији плаже. 
 
У колско - пешачким улицама, апсолутни приоритет у кретању имају пешаци у односу на 
моторна возила. 
 
 
Бициклистички саобраћај 
Имајући у виду карактер насеља Бели Багрем (пре свега туристичко и викенд насеље), 
планом је, поред фаворизовања пешачких кретања, предвиђено и унапређење 
бициклистичког саобраћаја. Изградња бициклистичке стазе, ширине 2,5м, предвиђена је 
у коридору следећих улица: улица која од шеталишта поред језера води поред хотела 
Бели Багрем до Карпатске улице, у наставку преко кружног тока бициклистички коридор 
улази у улицу Рударево, а затим, западно од ауто кампа скреће поново према 
шеталишту уз језеро. Уз обалу језера, у правцу исток-запад, бициклистичка стаза се 
простире у коридору колско пешачке саобраћајнице, у близини западне границе 
бициклистичка стаза скреће ка југу, да би затим наставила правац пружања уз улицу која 
се простире уз јужну границу плана.Укупна дужина уређене бициклистичке стазе на 
територији плана износи око 3100м. Континуитет у кретању бициклиста на територији 
целог плана остварен је и преко интегрисаних, колско пешачких и улица са контролом 
приступа, на којима, као и пешачки саобраћај и бициклистички саобраћај има приоритет 
у односу на кретање моторних возила. 
 
Паркирање 
Паркирање возила треба обезбедити по нормативима прописаним за одговарајуће 
садржаје по зонама и целинама. 
Ограничиће се саобраћај у зони језера, али ће се омогућити изградња јавних паркинга 
широм насеља, чиме ће се елиминисати обавеза обезбеђења паркинг места на парцели 
код туристичких и комерцијалних објеката у најатрактивнијим зонама у непосредној 
близини језера. На свим саобраћајницама где планирани попречни профил то 
омогућава, може се формирати подужно паркирање дуж коловоза у нишама, a на рачун 
ширине тротоара, која не може бити мања од 1.5м. 
Планом  се предлаже изградња јавних паркинг површина на саобраћајницама на којима 
су планирани тротоари ширине  4м, а то су: 

 Подужно паркирање (обострано) у оквиру регулације улице Језерска, од кружне 
раскрснице са Градиштанском улицом до кружне раскрснице са улицом Обала 
Краља Петра;  

 Обострано подужно паркирање дуж улице Ловачка; 
 Једнострано подужно паркирање у коридору улице Стари Бели Багрем између 

улица Ритска и Дунавска; 
 Обострано подужно у оквиру регулације улице Језерска Звезда; 
 Подужно (једнострано) у коридору улице која се од улице Младих Горана 

простире ка југоистоку; 
 У оквиру регулације приступне улице у постојећем викенд насељу (зона Ф), као 

обострано подужно; 
 Једнострано подужно у регулацији Ритске и дела улице Језерска Звезда; 
 У оквиру улице Карпатска (подужно обострано); 
 У улици Градиштанска, делом једнострано подужно, делом једнострано управно; 
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 Обострано управно у и Језерској улици у близини почетка превлаке; 
 Издвојени паркинг простор у близини улице Стари Бели багрем. 
 
На паркинзима који се предлажу дуж улица у насељу управно или подужно 
паркирање се прекида изостављањем одређеног броја паркинг места ради 
обезбеђења приступа парцелама, а према динамици реализације намена и у 
договору са појединачним инвеститорима. 

 
Унутар "интегрисаних" улица допуштено је постављање мањег броја паркинг места.  
 
Паркинг за аутобусе планиран је уз Улицу Језерску је у урбанистичкој зони X4, у зони 
спорта и рекреације, оквирног капацитета око 35 паркинг места.  
На овај начин, у насељу Бели Багрем биће омогућено најмање 450 паркинг места за 
путничке аутомобиле (као управно или косо паркирање) и најмање 750 подужних паркинг 
места у регулацијама постојећих и планираних саобраћајница.   
 
Обрада отворених паркинга уз јавне површине - улице као и наменских паркинга 
туристичких објеката треба да је таква да омогући максимално озелењавање. 
Препоручује се коришћење застора од префабрикованих елемената (бетон-трава) и уз 
или између паркинга засадити дрворед, увек када услови терена допуштају. 
 
Услови за кретање инвалидних лица 
При реализацији прелаза преко коловоза, за потребе савлађивања инвалидским колицима 
висинске разлике тротоара и коловоза, предвидети изградњу рампи пожељног нагиба до 
5%, максимум до 8,5%, чија најмања дозвољена ширина износи 1,30 м. 
При пројектовању и реализацији свих објеката применити решења која ће омогућити 
инвалидним лицима несметано кретање и приступ у све садржаје комплекса и објеката 
према важећим правилницима и прописима. 
 
Услови за приступ на јавну саобраћајну мрежу 

Грађевинска парцела мора имати приступ на јавну саобраћајну површину 
односно трајно обезбеђен приступ на јавну саобраћајницу.  

 
Приступ парцели је потребно обезбедити на три могућа начина: 
1. директним излазом на јавни пут; 
2. преко приватних прилаза, или 
3. путем уговора о службености пролаза. 
Право приватних прилаза и уговор о службености пролаза могу се по потреби 
примењивати и односити на више парцела. Код формирања нових парцела 
обавезно је формирање пролаза, док се за постојеће парцеле успоставља право 
службености.  
Уколико се приступ остварује индиректним путем, који није јавна површина, 
испоштовати следеће услове: 

 
а/ Услови приступа парцелама у оквиру породичног становања 

Ако се грађевинска парцела не ослања директно на јавну саобраћајну површину, њена 
веза са јавном саобраћајницом се остварује преко приступног пута минималне ширине 
3,5м. 
Постојећи приступни пут, којим се обезбеђује приступ грађевинским парцелама са 
изграђеним објектима, који је последица уситњавања већих парцела, а није урађен 
према некој планској документацији, може се задржати изграђене ширине, али не мање 
од 2,5м' за постојећи број парцела. 
Минимална ширина приступног пута који се користи за повезивање две до четири 
грађевинске парцеле са јавном саобраћајницом и дужине до 100м' је 4,5м. 
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Минимална ширина приступног пута који се користи за повезивање више од четири 
грађевинске парцеле са јавном саобраћајницом и дужине до 100м' је 5,0м'. 
Ако се приступни пут користи за једну грађевинску парцелу, може се припојити тој 
парцели. 
Ако се приступни пут користи за повезивање две или више грађевинских парцела са 
јавном саобраћајницом, формира се као посебна парцела. 
 

б/ Услови приступа парцелама у оквиру вишепородичног становања 
Унутар блокова пројектовати интерне колско-пешачке саобраћајнице за приступ 
интервентних возила, возила становника и пешачка кретања минималне ширине 5,0м'. 
Уколико се ради о колско-пешачком приступу за више од 3 (три) грађевинске парцеле, 
тада је потребно да та ширина буде минимално 6,5м (5,0м' + 1,5м). Уколико се колско-
пешачке интерне саобраћајнице завршавају слепо, на крају их обавезно завршити са 
припадајућом окретницом. 

 
в/ Услови приступа парцелама у оквиру пословних садржаја 

Приступ грађевинске парцеле јавној саобраћајној површини могуће је остварити преко 
приступног пута минималне ширине 6м.  

 
Приступни путеви који су без просторних могућности за проширење, могу да се задрже 
за приступ постојећем броју грађевинских парцела, приступни путеви који нису 
предвиђени планским документом, а фактички постоје на терену, могу се користити и 
исти могу бити део јавне саобраћајне мреже. Уколико је потребно, за формирање 
јединствене парцеле јавне саобраћајне површине, потребно је израдити урбанистички 
пројекат површине јавне намене. 

 
Колске прилазе на парцеле формирати са саобраћајнице нижег ранга, преко ојачане 
конструкције тротоара и упуштених ивичњака како би пешачки саобраћај остао у 
континуитету. 
 
Постојеће приступе грађевинским парцелама који су остварени преко зелених површина 
у оквиру регулације саобраћајнице се задржавају. 
 
За угаоне објекте колске прилазе планирати што даље од раскрснице, на најудаљенијем 
делу парцеле. 

 
2.1.4.2. Зелене површине 

У оквиру јавних зелених површина издваја се уређено и парковско зеленило. Уређено 
зеленило планирано је на свим већим раскрсницама у оквиру кружног тока и разделних 
острва, а на појединим раскрсницама ова категорија зеленила формирана је и 
линеарно. Уређено зеленило такође се налази и на површинама које контактирају 
комуналне делатности. 
Ова категорија зеленила представља својеврстан тип заштитног зеленила у урбаној 
средини (бука, серозагађење, непријатни мириси и др). 
Парковско зеленило планирано је уз улицу Језерску, као и у оквиру урбанистичке зоне 
ЈЈ, дуж улице Нова 25, а између наведене улице и становања мале густине тиба „б“ 
орјентисаног ка језеру,  где представља на неки начин линеарно формиран насељски 
парк. Ове значајне зелене површина пружају могућност за формирање различитих 
рекреативних садржаја у природном окружењу који ће допринети побољшању 
туристичке понуде целокупног плана. Предлаже се формирање простора за мирну 
рекреацију опремљеног урбаним мобилијаром, простора за игру деце различитог 
узраста, постављање вртно-архитектонских елемената (фонтана, пергола и др). 
Приликом озелењавања свих јавних зелених површина предност дати аутохтоним 
врстама зеленила, као и алохтоним врстама које су се добро показале у датом 
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окружењу. При формирању парковских површина избегавати врсте са трњем и отровним 
плодовима, уз обавезан услов стварања повољних санитарно-хигијенских и 
микроклиматских услова. Како би наведене површине у потпуности испуњавале 
планирану улогу, посебну пажњу посветити њиховом одржавању.   
 
2.1.5. Општa правила уређења мреже јавне комуналне инфраструктуре 

 
2.1.5.1. Хидротехничка инфраструктура 

 
Снабдевање водом 
Дугорочно снабдевање водом Србије је дефинисано Просторним планом Србије, 
Водопривредном основом Србије, као и Основама дугорочног водоснабдевања водом 
становништва и индустрије на територији СР Србије и Законом о искоришћавању и 
заштити изворишта водоснабдевања. Из наведених докумената произилази да ће се 
територија општине Велико Градиште снабдевати водом из регионалног 
водопривредног система ``Горњак`` базираног на брани и акумулацији на реци Млави. 
До изградње овог система, а касније као његова допуна, ће се користити вода из 
локалних изворишта подземних вода и алувиона реке Млаве и из водотока, за ниже 
захтеве квалитета воде. Обзиром на проблеме у реализацији регионалног система, 
снабдевање водом Великог Градишта у целини, па и подручја ``Бели Багрем`` ће се и 
даље вршити из постојећег водоводног система, али реконструисаног и допуњенег тако 
да буде у могућности да задовољи потребе потрошача до 2030 године.  
На основу усвојеног „Генералног пројекта снабдевања  водом  насеља општине Велико 
Градиште до 2030 године, секундарна водоводна мрежа за насеља је конципирана као 
прстенаста, што ће повећати сигурност, уравнотежити притиске и олакшати одржавање. 
Биће постављена уз саобраћајнице, у зеленом појасу и тротоарима и биће снабдевена 
затварачима, хидрантима, испустима, прописним прикључцима са водомерима и свим 
осталим елементима потребним за њено правилно функционисање и лако одржавање. 
Најмањи пречник јавног цевовода је 80 мм 
У протеклих  неколико  година извршени су значајни радови на  проширењу ,доградњи  и  
реконструкцији постојећег система. изворишта „Јелак Смонице“ и  радова на новом 
изворишту  Острво 7000 * 3: које представља зачетак  формирања централног 
општинског система водоснабдевања за  већу групу насеља.  
Изведени  су следећи објекти: 

- завршена израда новоог водоторња у  В.Градишту запремине 500 м3  
- завршена израда новоог потисног цевовода ДН 400 и ДН 300 од водоизворишта 

према граду  и водоторњевима. ( запремина 200 м3 + 500 м3) који је на 
изграђеној деоници заменио постојећу АЦ  цев Ф 200 

- завршена  је израда новог потисног цевовода  ПВЦ  ДН 200  на деоноци од 
обилазнице улице Солунских ратника– бензинске пумпе „EKO“ – улазак у насеље  
Бели Багрем. 

- завршена  је израда нове машинске сале са 4 потисне пумпе, новог постројења 
изворишта „Јелак – Смонице“ са новим резервоаром запремине 1000 м2,  нова 
хлорна станица, реконструисана електро и командна опрема, извршено 
повезивање дизел агрегата на  старо и ново постројење, уграђена антенска 
опрема за контролу рада водоторња  и упављачко -командни систем  SCADA. 

- завршена је израда 2 нова бунара BVG-4 i BVG-5 на изворишту „Јелак – 
Смонице“  оптималног капалитета око 25 л /с . 

- Завршени су  радови на новом водоизворишту Острво 7000 * 3: оптималног 
капацитета  у првој фази 100 л/с, са  4 бунара у оперативном раду, ПППВ-ом , 
комплетним постројењем са  машинском , пумпном , хлорним  електро , 
командном опремом и резервоарским простором , У оквиру овог система 
изграђен је потисни цевовод од изворишта  преко „Сребрног језера“ до главног 
резервоара „Конглавица“ и потисни цевовода од  главног разводног чвора  на 
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почетку насеља  „Рударево“ до градске мреже водовода  у насељу Бели Багрем.  
- са изворишта Острво 7000 * 3: ће се у току изградње извести главна  потисна цев 

до првих кућа за будуће снабдевање насеља Острво и викенд насеља 
„Раваница“, које се налази уз Сребрно језеро .Секундарна разводна мрежа биће 
грађена накнадно. 

- на  главном разводном чвору у насељу „Рударево“ уграђен је прикључно ливено 
гвоздени комад  за будућу изградњу секундарне мреже  насеља  уз Сребрно 
језеро и то за  „Рударево“ у  К.О.  В.Градиште и „главе врбака“ у К.О.Кисиљево. 
 

Предходним  радовима  планирано је да се систем водоснабдевања у фази I. 
унапреди до пројектованих оптималих – препоручених количина  захваћене 
подземне воде која за извориште Јелак - Смонице износи до 100л /с, а извориште 
Острво 7000 * 3 до 200л/с, чиме ће се створити услови да се у спрегнутом систему са 
ова два изворишта снабдева водом 60 % свих насеља општине Велико Градиште. 

 
Постојећи и планирани систем мрежа и објеката снабдевања водом и водоводне 
мреже вода приказан је у графичком делу овог плана „Синхрон план“. 

 
Канализација отпадних вода 
Градска канализација у Великом Градишту је као организован општи систем почела да 
се гради 1959 године и састоји је од релативно разгранате колекторске  мреже која се 
завршава великом црпном станицом и испустом у Дунав.  
 
На територији овог плана  изградња канализације је започета канализацијом за хотел и 
депаданс ``Сребрно језеро``, колектором пречника 400 мм, пумпе, таложнице и упојних 
бунара. Ово решење није могло бити дугог века због прикључења нових узводних 
корисника, као и због повећаног нивоа подземне воде изазваног успором Дунава која је 
због упојних бунара изазивала загађење околног земљишта и подземних вода.  
 
Након разматрања концепције прихвата, транспорта и прераде отпадних вода, 
разматрано је више потенцијалних техничких решења и одлучено је да се систем Белог 
Багрема интегрише у систем отпадних вода Великог Градишта из више разлога 
(локација за постројење за прераду отпадних вода са испуштањем воде у реципијент 
узводно од насеља Велико Градиште, непријатни мириси на локацији туристичког 
насеља и др..). 
 
За превазилажење овог проблема 1996. године изграђен је колектор пречника 400 мм. 
који прихвата отпадне воде  у тадашњој последњој ревизији пре упојних јама  на коти 
71,06 мнм и који је имао задатак да евакуише одпадну воду из тада постојећих 
туристичких капацитета хотела са депандансом, угоститељских објеката у залеђу плаже, 
дела апартманског насеља и мањег дела викенд насеља. Колектор је изграђен  уз  
постојећу саобраћајницу на деоници од ресторана „Србија“- централне саобраћајна 
рондела – уз саобраћајницу  према тениским теренима надаље уз пешачко 
бициклистичку стазу према Великом Градишту и завршава се црпном станицом „Насип“. 
Одатле је требало да се уз заштитни насип и шеталиште поред Дунава изгради његов 
наставак до везе са градском канализацијом у близини мелирационе црпне станице, али 
се уместо тога одпадна вода преко црпне станице „Насип“ изливала у  оближњи 
мелирациони канал. Ово је изазивало санитарне проблеме нарочито лети, у јеку 
туристичке сезоне. Због тога је као привремено решење пре испуста и лагуне изграђен 
један објекат за филтрирање са испуном од зеолита, који је донекле умањио неповољне 
ефекте. За ову ЦС је забрањено даље испуштање вода у канал и обавезно је 
преусмерење отпадних вода, превезивањем у шахту који већ постоји у градску 
канализациону мрежу.  
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Део постојећег канализационог система на којем су у току експлоатације  уочени  
највећи проблеми представља  деоница  главног  колектора  Ф 400 мм од улице Ловачке 
до  ЦС „Насип“  са изливном шахтом за филтрирање са испуном од зеолита и 
колектором до мелирационог канала, а који су предвиђени да се у следећим  фазама 
развоја и реконструкције постојећег система  прихвата и траспорта отпадних вода, 
комплетно елиминишу. Техничко решење предвиђа да се изградњом  деонице главног 
колектора кроз улицу Ловачку отпадна вода преусмери на  ЦС „Рит“, а затим траспортује 
према систему отпадних вода Велико Градиште. 
 
Бели Багрем  је  насеље у коме преовлађује индивидуална градња малих густина, што 
условљава сразмерно велику дужину канализационе мреже, која је изграђена  на 
неповољном терену са високим нивоом подземне воде, због чега су на постојећем 
систему изграђене 4 препумпне црпне станице. 
Изградњом примарне и секундарне канализационе мреже у периоду од 2006 - 2015 
године покривено је 95% површина  стамбеног дела викенд насеља , угоститељских и 
смештајних капацитета Белог Багрема, што представља основ и предуслов за развој 
туристичке привреде.  
 
Генерални пројекат прихватања, транспорта и пречишћавања отпадних вода насеља 
општине Велико Градиште до 2030. године, третирао је систем отпадних вода насеља 
Велико Градиште, Бели Багрем и насеља Рударево као јединствену целину са 
централизованим постројењем за прераду отпадних вода  и испуштањем пречишћене 
воде у мелирационо дренажни канал на потесу земљишта „Под баром“у Великом 
Градишту који је у водном режиму-систему којим газдују Србија –Воде сектор Сава-
Дунав. Овај мелирационо дренажни канал повезан на постојећу мрежу  прихвата 
подземних вода која се је преко препумпне црпне станице на ушћу реке Пек у Дунав 
препумпава тако да се на овај начин обездеђује локација и сигуран начин испуштања у 
најближи реципијент реку Дунав. 
 
Постојећи и планирани систем мрежа и објеката канализације отпадних вода приказан је 
у графичком делу овог плана „Синхрон план“. 
 
Одводњавање и слободне водене површине 
Обзиром на бројне околне реципијенте – реку, језеро, канале и ретензије, одводњавање 
ће се вршити природним путем, риголама и испустима уз правилну микро нивелацију 
објеката. 
Слободне водене површине превиђене овим планом су конципиране тако да на ниво 
воде у њима утичу само потребе постојећег мелирационог система.  
 
Такође, условима ЈВП  „Србијаводе", односно мишљењем у поступку издавања водних 
услова које је саставни део документације овог плана, су забрањене било какве 
активности које би угрозиле природну средину, а нарочито подземну, стајаћу и текућу 
воду и објекте заштите од поплава: 
 
2.1.5.2. Електроенергетска инфраструктура 

Трафостаница 35/10 kV 
Трафостаница „Велико Градиште 3“ је основни електроенергетски објекат који 
омогућава стварање повољних услова за развој туризма и  отвара претпоставке за 
уређење просторне целине Бели Багрем. Капацитет трафостанице могуће је повећавати 
до максималне снаге 16МVA,(2x8 MVA), што је довољно да задовољи потребе за 
електричном енергијом свих планираних садржаја.  
 
Трафостанице 10/0,4 kV и водови 10kV и 0,4kV 
У зависности од динамике изградње планираних садржаја у зонама изградње, биће 
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реализована и електроенергетска инфраструктура. У том смислу предвиђена је 
изградња неколико трафостаница 10/0,4kV за напајање будућих просторних целина, 
тамо где није постојала енергетска инфраструктура, или је била неодговарајућег 
капацитета. За постојеће трафостанице могуће је извршити повећање снаге 
трансформатора, и броја нисконапонских каблова тамо где је због повећања броја 
потрошача, потребно повећање снаге. Од трафостаница које је потребно изградити у 
наредном периоду су трафостанице за напајање Зона К и Ф. 
Осим планираних трафостаница које су приказане у графичком прилогу бр. 7 Синхрон 
План, оне се могу градити и на другим локацијама у обухвату плана, према потребама. 
Нове Трафостанице се могу градити и у оквиру пословних објеката, у приземљу објекта. 
Свим трафостаницама потребно је обезбедити одговарајући колски прилаз за типска 
возила за одржавање, ремонт и хаварије. Прецизна локација, као и број и снага 
трафостаница биће одређени бројем будућих потрошача као и њиховом потребом за 
снагом. 
У зависности од будућих капацитета и енергетских потреба нових потрошача, 
постојећим  трафостаницама се може повећати снага или се могу изградити нови 
капацитети ако не постоји могућност повећања снаге. 
 
Свуда где постоји могућност код нових и постојећих трафостаница потребно је урадити 
напајање са две стране, јер се тиме повећава сигурност напајања потрошача, и скраћује 
време безнапонског стања код потрошача, што је веома битно у време великог броја 
гостију у време летње сезоне. 
Ваздушне водове потребно је превести у кабловске-подземне, јер се на тај начин 
ослобађа простор и омогућава уређење свих локалитета у грађевинским целинама у 
обухвату плана. 
 
Нисконапонска мрежа 
За прикључење будућих потрошача, нисконапонску мрежу је потребно градити 
подземно, осим на местима где не постоје просторно-техничке могућности. Мерење 
електричне енергије потребно је поставити ван границе поседа у мерним ормарима у 
концентрацији. У зонама где је предвиђена индивидуална градња и викенд насеља, 
захтевана снага за нове прикључке не сме бити већа од 17,5kW (трофазни потрошачи) 
односно 11kW (монофзни потрошачи). У осталим зонама где су веће потребе за снагом 
од типизираних потребно је захтевати услове од надлежне дистрибуције. 
 
Јавна расвета 
Планирањем и изградњом нових саобраћајница ствара се потреба за изградњом јавне 
расвете. Будућа јавна расвета је концептуално планирана као и постојећа, а изградњном 
нових и заменом постојећих „метал – халогених“  светиљки ЛЕД светиљкама, значајно 
ће се смањити потрошња електричне енергије и повећати квалитет осветљења. 
Потребно је посебну пажњу посветити осветљавању будућих кружних саобраћајница, 
постављањем централног стуба са радијалним осветљењем.  
 
2.1.5.3. Телекомуникациона инфраструктура 

У оквиру развоја телекомуникационе инфраструктуре на подручју Плана се планира 
ширење мреже оптичких каблова и децентрализација месних тт мрежа изградњом 
типских кабинета за смештај телекомуникационе опреме (MSAN и miniIPAN уређаји) како 
би се омогућило што квалитетније пружање широкопојасних услуга. 
Планира се постављање новог мултиплексног чвора (MSAN) у насељеном месту 
Сребрно језеро, у близини постојећег ТТ извода бр. 14. 
Нови претплатнички капацитети ће се реализовати коришћењем опреме 
мултисервисних приступних чворова и то формирањем концентрација реда 500-2000 
POTS прикључака. У пословним објектима или стамбеним блоковима ће се постављати 
miniIPAN уређаји капацитета 50-300 прикључака. 
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Оптичким кабловима ће се повезивати MSAN и miniIPAN чворови, велики бизнис 
пословни корисници, интернет провајдери, медијски оператори и значајне институције. 
Оптички каблови ће се градити по принципу FTTH (Fibre to the home) или FTTB (Fiber to 
the building) са капацитетима 24 влакна у насељима. 
ТК канализација ће се реализовати са стзандардним димензијама окана за полагање 
основних каблова капацитета 800-1200 парица или мини окнима од монтажних 
елемената за дистрибутивне каблове капацитета до 600 парица.За приступну мрежу ће 
се користити бакарни DSL каблови који омогучавају широкопојасне сервисе до 30 MHz. 
Дужина претплатничке петље за 90% корисника не сме да буде дужа од 2 km у 
насељима. 
Полагање каблова се може реализовати и у тзв. мини рововима у циљу смањења 
трошкова и убрзања изградње. 
За трасе нових каблова приступне мреже користиће се трасе постојећих каблова и 
планиране трасе у оквиру попречних профила површина јавне намене-саобраћајница. 
Изградња нових станица мобилне телефоније ће се одвијати у складу са потребама 
подручја. Локације нових станица које могу бити на парцелама осталог земљишта или 
на објектима ће се одредити у току пројектовања према просторним и техничким 
могућностима. 
 
2.1.5.4. Термотехничка инфраструктура 

На подручју овог плана није присутна дистрибутивна гасоводна мрежа.  
Предвиђа се гасификација предметног подручја кроз изградњу дистрибутивне гасоводне 
мреже од полиетиленских цеви MOP 4bar (DN 40mm до DN 125mm) и гасних прикључака 
са мерним местима код потрошача 
 
Изградња нове дистрибутивне гасоводне мреже предвиђа се од постојеће мреже до 
потенцијалних будућих потрошача. Будући гасовод се планира  у јавном земљишту, у 
зеленим површинама и тротоарима односно у регулационом профилу планираних и 
постојећих саобраћајница.  
 
Од места прикључења на дистрибутивни гасоводну мрежу до објекта будућих 
потрошача и мерно регулационих станица или регулационих станица и мерних сетова 
изградити гасни прикључак тако да сваки власник просторне целине има посебно 
мерење потрошње гаса. 
 
 
2.1.6. Смернице за  уређење зелених површина у оквиру осталих намена 

Систем зеленила предметног плана, у највећој мери, чине зелене површине које прате 
претежне намене. 
 

 Зеленило зоне становања мале густине 

 Зеленило зоне спорта и рекреације 

 Зеленило пословно-производне зоне 

 Зеленило зоне туризма и угоститељства 
 

Зеленило зоне становања мале густине 
Код уређења зелених површина у оквиру наведене намене, изнаћи начин да се 
постојеће зелене површине преуреде, освеже новим садржајима, а нове условити 
изградњом функционалног зеленила. 
Просторе између улице и објеката озеленити декоративним врстама, а део парцеле иза 
објекта може се користити као простор за одмор и забаву.  
Уместо чврстих ограда препоручује се употреба живица, а у оквиру зелене површине 
коришћење вртно-архитектонских елемената и пергола са пузавицама. На овај начин се 
улицама може дати нов, карактеристичан изглед.   
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При избору биљних врста предност дати аутохтоним врстама које су прилагођене датим 
условима, а где просторне могућности дозвољавају, обратити пажњу на очување визура 
ка Сребрном језеру. 
 
Зеленило зоне спорта и рекреације 
Функција зеленила у оквиру зоне спорта и рекреације јесте да формира пријатно 
окружење за бављење спортом, као и да допринесе побољшању микроклиматских и 
санитарних услова. У оквиру ове зоне одабир врста за озелењавање вршити на основу и 
у складу са аутохтоном вегетацијом, у циљу што успешнијег прилагођавања на услове 
нове средине.  
Приликом функционалног, естетског и визуелног одабира врста зеленила у оквиру ове 
зоне, предлаже се да се наизменичним, неправилним распоредом уз поштовање 
обликовно естетских метода, засаде саднице већих висина и ширег хабитуса уз 
комбиновање лишћарских и четинарских врста, а да се у самом унутрашњем делу ове 
зоне комбинују површине под травњаком и нижим растињем из категорије жбунастих 
врста. Високе лишћарске и четинарске саднице позиционирати на тај начин, да уједно 
представљају добру визуелну и финкционалну баријеру од околних зона, а при томе 
водити рачуна да не врше превелику засену површина намењених за спортске 
активности, све у циљу да се омогући довољна и квалитетна осунчаност  поменутих 
површина у складу са њиховим планираним наменама. Конкретно, одабир врста вршити 
након детаљне микролокацијске анализе теренских услова, а просторни распоред у 
складу са методама естетско-функционалног обликовања и максималних висина 
новопланираних садница.  
 
Зеленило пословно-производне зоне  
У оквиру пословно-производне зоне потребно је слободне зелене површине 
организовати тако да елиминишу потенцијално негативне ефекте на животно окружење. 
Задатак зеленила ове зоне је поред основне функције ублажавања тешких услова 
окружења у самом погону, и оплемењавање средине и у естетском погледу. У том 
смислу је и избор биљака условљен условима средине у којима оне расту, где се увек 
боље одржавају групе биљака него појединачна стабла. Распоред и композиција 
зеленила унутар круга пословно-производног комплекса треба да омогуће постављање 
појединих група према изворима загађења како би оне “примиле“ на себе прве и најјаче 
налете облака загађивача.  
Већи део површина производног комплекса уредити у пејзажном стилу, настојећи да се 
постигне што бољи однос слободних површина према површинама под објектима. 
Оставити веће површине под травним покривачем, изузев тамо где се ради о стварању 
унутрашњих паравана, где простор треба  испунити високим растињем. Растиње може 
да се сади као оквир зградама, како би се ублажиле оштре контуре објеката, по ободу 
комплекса, чиме се постиже заштита и жељено присуство засене. Обавезно је нагласити 
постављање паравана зеленила у оквиру комплекса према другим наменама 
(становању различитог типа, привредно занатским центрима, спортско рекреативним 
површинама и др.). Могће је формирати и групне  аранжмане зеленила у централним 
деловима отворених површина чиме се утиче на стварање повољних микроклиматских 
услова.   
 
Зеленило зоне туризма и угоститељства 
Слободне површине у оквиру објеката туризма и угоститељства подразумевају партерно 
уређење и озелењавање. Ова категорија зеленила треба да артикулише и оплемени 
простор, као и да нагласи архитектуру објекта. Према положају и околним наменама 
могуће је направити зелену траку у форми дрвореда или постављањем групних 
аранжмана од лишћара и четинара, сок су и светни аранжмани, типа перењака врло 
ефектни та мале просторе, улазе у објекте и сл. Посебну пажњу посветити формирању и 
одржавању травњака. Где просторне могућности дозвољавају користити вртно-
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архитектонске елементе (фонтане, перголе и сл). Мање површине, дуж степеништа, 
подеста или платоа оплеменити жардињерама, саксијама и сл.  
Приликом озелењавања предност дати аутохтоним врстама, али и свим другим које су 
се добро показале у датим условима, при чему треба посебну пажњу посветити 
редовном одржавању ових зелених површина. 
 
2.1.7. Правила, услови и ограничења уређења простора 

У графичком прилогу „План намене површина“ дате су претежне намене у оквиру 
захвата плана. 

 Изградња објеката се може вршити искључиво на основу плана и по условима 
прописаним планом. 

 У регулацији улица није дозвољена изградња објеката, изузев оних који спадају у 
саобраћајне, односно комуналне објекте и урбану опрему (надстрешнице јавног 
превоза, споменици, рекламни панои и сл). 

 Изградња планираних објекта дозвољена је унутар грађевинских линија, према 
правилима уређења и грађења утврђеним Планом. 

 На планираним површинама јавне намене и површинама планираним за објекте од 
општег интереса не могу се подизати објекти који нису у функцији планиране 
намене. 

 На просторима који на основу плана нису утврђени као грађевинске површине не 
може се дозволити никаква изградња супротна предвиђеној намени, осим објеката 
инфраструктуре, односно објеката који служе одбрани. 

 

2.1.8. Општи регулациони и нивелациони услови за уређење површина јавне 
намене - улица 

Ширина регулације новопланираних и постојећих саобраћајница предвиђених за 
реконструкцију утврђена је у складу са категоријом саобраћајнице и оптималним 
коридором за њен смештај. 
  

Регулациона линија утврђује линију разграничења површина одређене јавне намене 
од површина предвиђених за друге јавне и остале намене и представља будућу границу 
грађевинских парцела намењених за површине јавне намене, међу којима и 
саобраћајнице.  
Планом регулације улица дефинисани су услови за диспозицију саобраћајних површина 
– коловоза и тротоара. 
Положај саобраћајница у уличном коридору дефинисан је и осовином самих 
саобраћајница. 
 
Саобраћајним решењем  условљено је и постављање нивелете саобраћајница према 
конфигурацији терена и другим условима у коридору. Планом нивелације утврђена је 
висинска регулација новопланираних саобраћајница у односу на конфигурацију терена и 
нивелацију већ изграђених саобраћајница. Дате висинске коте пресечних тачака 
осовина постојећих или планираних саобраћајница су орјентационог карактера и могуће 
су измене ради побољшања техничких решења. У односу на утврђену нивелету 
саобраћајница потребно је испланирати терен пре почетка грађења и утврдити висинску 
коту приземља објеката. 
 
2.1.9. Услови и мере заштите простора 

 

2.1.9.1. Услови за заштиту животне средине  

Општи услови заштите животне средине обухватају спровођење норматива који су 
дефинисани како  кроз планове вишег реда, тако и кроз услове за изградњу објеката, 
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заступљеност отворених – слободних простора и зелених површина на нивоу  
урбанистичке зоне. 
Придржавањем утврђених услова из плана у погледу врсте и намене новопланираних 
објеката, њиховог утврђеног положаја, дефинисаних индекса и заузетости простора–
парцела и утврђених максималних спратности, уз поштовање ограничења, обезбеђују се 
квалитетнији услови живота . 
 
Општи услови заштите животне средине обезбеђују се придржавањем одредби: 
- Закон о заштити животне средине („Сл. гласник РС“ бр. 135/04, 36/09, 36/09 - др. 
закон, 72/09 - др. закон, 88/10, 43/11 - одлука УС, 14/16, 76/18 и 95/18 – др. закон, ). 
- Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС бр. 
135/04 и 88/10), 
- Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС“ бр.135/04, 36/09), 
као и другим законима, правилницима и прописима везаним за ову област. 
 
2.1.9.2. Услови за заштиту од пожара, елементарних и других непогода 

Ради заштите од пожара објекти морају бити реализовани према одговарајућим 
техничким противпожарним прописима, стандардима и нормативима: 
- Објекти морају бити реализовани у складу са Законом о заштити од пожара („Сл. 
Гласник РС“, бр. 11/09, 20/15, 87/18 и 87/18 – др. закон) 
- Објекти морају имати одговарајућу хидрантску мрежу која се по протоку и притиску 
воде у мрежи планира и пројектује према Правилнику о техничким нормативима за 
инсталације хидрантске мреже за гашење пожара („Сл. гласник РС“, бр. 3/18)  
- Објектима мора бити обезбеђен приступни пут за ватрогасна возила, сходно 
Правилнику о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице, уређене 
платое за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од пожара („Сл. 
лист СРЈ“, бр. 8/95), по коме најудаљенија тачка коловоза није даља од 25м од габарита 
објекта.  
- Објекти морају бити реализовани у складу са Правилником о техничким нормативима 
за заштиту високих објеката од пожара („Сл. Гласник РС“, бр. 80/15, 67/17 и 103/18), 
Правилником о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона 
(„Сл. лист СФРЈ“, бр. 53/88, 54/88 – исправка, „Сл. лист СРЈ“, бр. 28/95) и Правилником о 
техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења („Сл. 
лист СРЈ“, бр. 11/96).  
 
У циљу прилагођавања просторног решења потребама заштите од елементарних 
непогода, пожара и потреба значајних за одбрану укупна реализација односно 
планирана изградња мора бити извршена уз примену одговарајућих просторних и 
грађевинско - техничких решења у складу са законском регулативом из те области.  
Ради заштите од потреса новопланиране садржаје реализовати у складу са -
Правилником о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у 
сеизмичким подручјима („Сл. лист СФРЈ“, бр. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 52/90).   
 
У поступку спровођења плана обавезна је примена свих прописа, смерница и стручних 
искуства, као и  
-Уредбе о организовању и функционисању цивилне заштите („Сл. гласник РС“, бр. 
21/92). 
-Закон о одбрани („Сл. гласник РС“, бр.116/07, 88/09, 88/09 – др. закон, 104/09 – др. 
закон, 10/15 и 36/18). 
- Одлука о врстама инвестиционих објеката и просторних и урбанистичких планова од 
значаја за одбрану („Сл. гласник РС“, бр. 85/15) утврђује који су објекти од значаја за 
одбрану. 
- Уредбом о организовању и функционисању цивилне заштите („Сл. гласник РС“, бр. 
21/92)  
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Градови и насеља у републици Србији класификовани су кроз четири степена 
угрожености. За сваки степен утврђене су одговарајуће мере, услови и режими заштите. 
 
2.1.9.3. Правила и услови заштите природних и културних добара  
Према условима Завода за заштиту природе Србије, у обухвату Плана нама заштићених 
подручја за која је спроведен или покренут поступак заштите, утврђених еколошки 
значајних подручја и еколошких коридора од међународног значаја еколошке мреже 
Републике Србије, као ни евидентираних природних добара.  
Ако се у току радова наиђе на геолошко–палеонтолошка документа или минеролошко–
петрографске објекте за које се претпоставља да имају својство природног добра, 
извођач радова је дужан да у року од осам дана обавести министарство надлежно за 
послове заштите животне средине, као и да предузме све мере заштите од уништења, 
оштећења или крађе до доласка овлашћеног лица.  
 
На предметном простору нису убележена непокретна културна добра нити 
евидентирана добра која уживају заштиту на основу Закона о културним добрима. 
 
На простору у обухвату Плана важе следеће мере заштите културних добара: 

 Уколико се при земљаним радовима наиђе на археолошки материјал или 
структуре из прошлости, извођач/инвеститор је дужан да обустави радове и обавести 
Завод за заштиту споменика културе Краљево. 

 Инвеститор/Извођач је дужан да предузме мере заштите како откривени 
археолошки материјал не би био уништен и оштећен. 

 Након увида у материјал, стручно лице Завода има права да обустави радове и 
пропише извођење заштитних археолошких истраживања. 

 Трошкове ископавања, праћења радова и конзервације откривеног материјала 
сноси инвеститор. 
 
2.1.10. Услови приступачности особама са инвалидитетом 

Приликом пројектовања објеката за јавну употребу, саобраћајних и пешачких површина 
(тротоари и пешачке стазе, пешачки прелази, паркинзи, прилази до објеката и сл.), мора 
се омогућити несметан приступ, кретање и боравак  особама са инвалидитетом, деци и 
старим особама, у складу са Правилником о техничким стандардима планирања, 
пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ 
особама са инвалидитетом, деци и старим особама (“Сл. Гласник РС”, бр. 22/15), као и 
осталим важећим прописима, нормативима и стандардима који регулишу ову  област. 
Нивелације свих пешачких стаза и пролаза радити у складу са важећим прописима о 
кретању особа са посебним потребама. 
Потребно је испоштовати одредбе Закона о спречавању дискриминације особа са 
инвалидитетом ( Сл. гласник РС број 33/06 и 13/2016) , у погледу члана 13. 
 
2.1.11. Мере енергетске ефикасности 

Повећање загађења Планете и убрзана потрошња ресурса из природе допринели су 
подизању еколошке свести и свести о значају одрживог развоја.  

Одржива градња је свакако један од значајнијих сегмената одрживог развоја. Она 
укључује употребу грађевинских материјала који нису штетни по животну средину, 
управљање отпадом насталим приликом изградње или рушења објеката, као и 
енергетску ефикасност објеката. Енергетска ефикасност је изузетно значајан сегмент у 
одрживој градњи због свог дугорочног утицаја приликом експлоатације објеката. 

Енергетска ефикасност објеката постиже се кроз низ мера, које треба применити 
приликом градње објекта. 
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Топлотна заштита објеката 

Недовољна топлотна изолација доводи до повећаних топлотних губитака зими, хладних 
спољних конструкција, оштећења насталих влагом (кондензацијом), као и до прегревања 
простора лети. 

При изградњи објеката користити савремене термоизолационе материјале на 
комплетном спољашњем омотачу и избегавати термичке мостове, како би се смањили 
губици топлотне енергије. 

Побољшањем топлотно изолационих карактеристика зграде могуће је постићи смањење 
укупних губитака топлоте за просечно 40 до 80%. 

При прорачуну коефицијента пролаза топлоте објеката узети вредности за 20-25% ниже 
од максималних дозвољених вредности за ову климатску зону.  
 
Облик и оријентација објекта 

Приликом пројектовања објекта потребно је анализирати локацију и посветити посебну 
пажњу одабиру оријентације и облика објекта. 

При обликовању будућег објекта водити рачуна о односу његове основе и волумена. 
Треба избегавати разуђене форме, односно, треба тежити стварању објеката са што 
повољнијим односом корисне површине и површине фасаде. 

Просторије у којима се проводи највише времена у току дана, треба оријентисати ка југу, 
како би се искористили топлотне добици од сунца. У летњем периоду, заштита од 
претеране инсолације се може постићи засеном грађевинским елементима, 
вертикалним прозорским засторима, зеленилом и сл. У зимском периоду сунчеви зраци 
падају на земљу под мањим углом, па грађевински елементи, који у летњем периоду 
засењују прозоре, зими не спречавају продор сунчеве енергије у унутрашњост објекта.  

Дрвореди и густи засади око објекта смањују утицај ветра и обезбеђују неопходну 
засену у летњим месецима. Пожељно је да зеленило, које се сади са јужне стране 
објекта, буде листопадно како би се омогућила инсолација објекта током зимског 
периода. 
 

Загревање објекта и потрошне санитарне воде 

За производњу топлотне енергије за загревање објеката и потрошне санитарне воде 
предност дати употреби обновљивих извора енергије. Могу се користити биомаса, 
сунчева енергија, биогас, али и сви остали обновљиви извори. 

У сврху производње топлотне енергије могу се користити и топлотне пумпе „ваздух-
вода“ и „вода-вода“. 

При изградњи нових објеката потребно је прво размотрити примену неких од поменутих 
извора топлотне енергије и у ту сврху предузети све потребне архитектонско-
грађевинске мере. 

Енергетска ефикасност свих објеката који се граде утврђиваће се у поступку енергетске 
сертификације и поседовањем енергетског пасоша у складу са Правилником о 
енергетској ефикасности зграда (“Службени гласник РС”, број 61/11) и Правилником о 
условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда 
(„Службени гласник РС”, бр. 69/12 и 44/18 – др. закон). 
 
2.1.12. Услови за одвоз и дистрибуцију комуналног отпада 

Простор у обухвату Плана је укључен у систем управљања отпадом на територији 
општине Велико Градиште.  
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Планира се унапређење управљања отпадом, као и примена свих неопходних 
организационих и техничких мера којима би се минимализовали потенцијални негативни 
утицаји на квалитет животне средине. 
Управљање отпадом укључује активности прикупљања, транспорта, сортирања, 
рециклаже, одлагања, праћења и мониторинга отпада. Одлагање отпада врши се у 
одговарајуће посуде у сопственом дворишту, односно у контејнерима смештеним на 
погодним локацијама у склопу парцеле, а у складу са прописима за објекте одређене 
намене, са одвожењем на градску депонију, организовано и путем надлежног 
комуналног предузећа које ће дефинисати динамику прикупљања и одношења отпада, 
према Закону о управљању отпадом („Сл. гласник РС“ бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 – 
др. закон), а у складу са Стратегијом управљања отпадом за период 2010-2019. године. 
 
 
 
 

2.2.  Правила грађења  
Правила грађења су дефинисана за све површине које се налазе у захвату Плана 
детаљне регулације. 
 
2.2.1. Правила парцелације, препарцелације и исправке граница парцела 

Општа правила парцелације су елементи за одређивање величине, облика и површине 
грађевинске парцеле која се формира.  
 
Облик и површина грађевинске парцеле 
Грађевинска парцела има облик правоугаоника или трапеза. 
Грађевинска парцела има површину и облик који омогућавају изградњу објекта у складу 
са параметрима задатим планом, техничким нормативима и прописима за одређену 
врсту објекта. 
Изузетно, могуће је формирати и парцеле мање површине од прописане минималне 
површине на основу судске пресуде, односно другог судског акта, којим се обавезује 
формирање тих парцела са мањом од прописане површине. 

Површина грађевинске парцеле може бити и мања за постојеће катастарске парцеле 
које су задовољавале услов о минималној величини, али им је планираном 
саобраћајном мрежом смањена површина 

Такође постојеће катастарске парцеле могу бити условне за градњу уколико имају: 
површину мин. 60% од планом задате миниманлне за дату намену и ширину 80% од 
планом задате минималне ширине за дату намену. 

Све мање парцеле су неусловне за градњу, а уколико на истим постоје објекти на њима 
се могу вршити само текуће одржавање, адаптација, санација и реконструкција.  

   
Исправка граница суседних парцела 
Исправка границe суседних катастарских парцела, спајање суседних катастарских 
парцела истог власника, као и спајање суседних парцела на којима је исто лице власник 
или дугорочни закупац на основу ранијих прописа, врши се на основу елабората 
геодетских радова. 
 
Уколико је суседна катастарска парцела у јавној својини, сагласност за исправку границе 
даје надлежни правобранилац. 
Приликом исправке граница суседних парцела мора се поштовати правило да 
катастарска парцела у јавној својини која се припаја суседној парцели не испуњава 
услове за посебну грађевинску парцелу, као и да је мање површине од парцеле којој се 
припаја. 
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Пројекат препарцелације и парцелације 
На већем броју катастарских парцела може се образовати једна или више грађевинских 
парцела, на основу пројекта препарцелације, на начин и под условима утврђеним у 
планском документу.  
 
На једној катастарској парцели може се образовати већи број грађевинских парцела, 
које се могу делити парцелацијом до минимума утврђеног применом правила о 
парцелацији или укрупнити препарцелацијом, а према планираној или постојећој 
изграђености, односно, планираној или постојећој намени грађевинске парцеле, на 
основу пројекта парцелације.  
 
Свакој грађевинској парцели приликом парцелације обезбедити адекватан приступ са 
јавне саобраћајне површине који се може остварити и индиректним путем, који није 
површина јавне намене, а у складу са условима дефинисаним у текстуалном делу плана 
Услови за приступ на јавну саобраћајну мрежу. 
 
2.2.2. Урбанистички показатељи и правила грађења по наменама у обухвату 

плана 

Општа правила грађења су дефинисана и груписана као скуп правила регулације и 
парцелације за одређену изградњу према намени, на одређеној површини, а у складу са 
критеријумима за грађење, урбанистичким параметрима и показатељима који служе 
њиховом остварењу. 
 
Планом је дозвољена изградња објеката за планиране намене грађевинског земљишта 
дефинисане у графичком прилогу План намене површина.  
 
У оквиру опредељене намене, планом су  предвиђене минималне површине 
грађевинских парцела до којих се постојеће парцеле могу делити, и то тако, да се свакој 
грађевинској парцели обезбеди адекватан приступ са јавне саобраћајне површине.   
Приликом пројектовања објеката поштовати све прописе и законе везане за заштиту 
животне средине, заштиту од пожара, санитарну и хигијенску заштиту.  
 
Приоритети при реализацији плана су инфраструктурно опремање предметног простора 
које треба да прати даљи развој и градњу.  
 
У оквиру предметног простора, без обзира на врсту и намену објекта као и начин 
градње, морају бити испоштовани сви урбанистички показатељи, индекс заузетости и 
сва прописана правила грађења која важе у тој зони. 
 
Овим Изменама и допунама правила грађења дефинисана су  по зонама и посебно за 
сваку намену у оквиру зоне. 
 
 
 

 

У оквиру ове зоне планиране су следеће намене: 
 Туризам и угоститељство (хотел и остали туристички садржаји) 
 Спорт и рекреација – тениски терени 

 Марина и привезиште 
 

 Tуризам и угоститељство - хотел  

I) Врста и намена објеката 

У оквиру ове намене планирана је изградња хотела високе категорије. 

2.2.2.1 ЗОНА А 



Трећа Измена и допуна Плана детаљне регулације туристичког насеља „Бели Багрем“  
у општини Велико Градиште (пречишћен текст) 

 

  49 
 
 

Планирани садржаји могу се органозовати у оквиру слободностојећег објеката на 
парцели или се формирати комплекс. 
Као пратећи садржаји који подржавају основну намену, у оквиру објекта или 
комплекса могу се организовати спортско рекреативни садржаји, отворени и 
затворени базени и сл.  

II) Положај објеката на парцели 

Објекат (објекти у комплексу) се може поставити на или иза грађевинске линије у 
складу са функционалном организацијом објекта и партерног уређења. Ван 
грађевинске линије могу се наћи само стазе и паркинзи. 

Грађевинске линије су дефинисане у односу на планирану регулацију 
саобраћајница и површина јавне намене у контаку. Грађевинска линија према 
насипу се поклапа са регулационом линијом. 

III) Правила у погледу величине парцеле 

Грађевинска парцела се поклапа са планом опредељеном површином намене. 

IV) Други објекти на парцели 

У оквиру парцеле могућа је изградња више објеката који формирају функционални 
комплекс при чему сваки од објеката мора бити у функцији основне намене 
(смештај) или подржавати основну намену. 

V) Најмања међусобна удаљеност објеката 

Објекте на истој парцели организовати тако да се постигне функционално јединство,  
да сви објекти имају квалитетну осунчаност и визуре и да се задовоље услови 
противпожарне заштите и приступачности сваком од објеката. 

VI) Дозвољена заузетост грађевинске парцеле 

Максимална заузетост грађевинске парцеле је 50% (укључује површине под 
свим објектима на парцели) 

Под слободним површинама које укључују стазе, платое, саобраћајно 
манипулативне површине и паркинге, терене на отвореном, отворене базене, 
водене површине, зеленило и сл. мин. 50% парцеле од чега 40% мора бити под 
зеленилом. 

VII) Дозвољена висина објеката 

Максимална висина до венца објекта износи 13м, а максимална висина 
објекта износи 16м мерено од коте пода приземља до слемена, при чему кота 
пода приземља може бити највише 1,5м изнад коте насипа у контакту.  

У складу са конфигурацијом терена и геотехничким условима дозвољена је 
изградња подрумске етаже. 

Испод коте пода приземља могу се организовати сутеренска и подрумске 
етаже, број ових етажа није ограничен а намењене су организацији 
економских и техничких садржаја хотела као и гаражирању. 

VIII) Услови за ограђивање 

Ограђивање је могуће живом зеленом оградом која ће бити укомпонована у 
целокупно партерно уређење и озелењавање у оквиру парцеле. Жива ограда се 
поставља унутар границе парцеле. 
 
 



Трећа Измена и допуна Плана детаљне регулације туристичког насеља „Бели Багрем“  
у општини Велико Градиште (пречишћен текст) 

 

  50 
 
 

IX) Услови за уређење зелених и слободних површина на парцели 

Приликом организације грађевинске парцеле тежити да се сачува постојећа  
квалитетна вегетација, багремар и засаде топола, уз потребну санитарну сечу 
и прореду, уз уклањање киселог дрвећа и другог коровског биља са 
кореновим  системом. 

Даљом разрадом обезбедити пејзажно уређење према потребама и  
функцији. За свако здраво стабло посечено ради изградње морају се на истој 
грађевинској парцели посадити два нова. 

X) Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила 

Приступ је планом обезбеђен преко јавне саобраћајне површине на коју ће се везати 
интерни саобраћај кроз комплекс. 
Паркирање обезбедити у овкиру објекта или парцеле по нормативу који је дефинисан 
у посебном поглављу плана. 

 

XI) Минимални степен комуналне опремљености 

 приступ парцели са јавне саобраћајнице 

 обезбеђено одлагање комуналног отпада; 
 прикључење на електроенергетску мрежу; 
 прикључење на систем водовода и канализације. До изградње 

канализационе мреже могуће је одвођење отпадних вода преко 
водонепропусних септичких јама или биопречистача. До изградње водоводне 
мреже снабдевање водом је могуће из бунара. Када се изгради систем 
водовода и канализације објекти се морају прикључити на исти а септичке 
јаме и бунари укинути. 

 

Прикључење објеката на комуналну инфраструктуру врши се на основу 
правила овог плана и услова овлашћених комуналних предузећа и организација. 
 
 

***Изузетно у оквиру ове намене могуће је организовати и изградњу 
других објеката у функцији туризма уз претходну израду јединственог 
урбанистичког пројекта за комплетни обухват ове намене, а који ће 
обухватити неопходну инфраструктуру (путна инфраструктура, 
водовод, канализацију и др.), те је онда могућа изградња под следећим 
условима: 
 

I) Врста и намена објеката 

У оквиру ове намене могућа је изградња свих типова објеката у функцији туристичког 
смештаја (мотели, одмаралишта, објекти са стамбеним јединицама за повремено 
становање, апартмани). 

Планирани садржаји могу се органозовати у оквиру слободностојећих или двојних 
објеката на парцели. 

Као пратећи садржаји који подржавају смештај као основну намену у овиру објекта  могу 
се организовати спортско рекреативни садржаји, затворени базен, ресторан и сл. 

II)  Положај објеката на парцели 

Објекат се може поставити на или иза грађевинске линије у складу са функционалном 
организацијом објекта и партерног уређења.  
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Грађевинске линије су дефинисане у односу на планирану регулацију саобраћајница и 
површина јавне намене у контакту.  

Минимална удаљеност објеката од границе суседне парцеле је 3,0 m.  

III)  Правила у погледу величине парцеле  
Парцелацију у циљу формирања грађевинских парцела извршити тако да је минимална 
површина новоформиране парцеле за изградњу 1500 m².  
Минимална ширина грађевинске парцеле је 12 m. 

Тежити што већим парцелама са што већим слободним озелењеним и партерно 
уређеним површинама. 

IV) Други објекти на парцели 

Дозвољена је изградња више објеката на парцели у складу са планом одређеном 
наменом. Такође је дозвољена и изградња помоћних објеката (гараже, оставе, сеници и 
сл). У оквиру партерног уређења могућа је изградња и отвореног базена а на већим 
парцела и спортских терена (кошаркашки терен, тениски терен и сл.) 

V)  Дозвољена заузетост грађевинске парцеле 

Максимална заузетост грађевинске парцеле је 50% (укључује површине под свим 
објектима на парцели)  

Под слободним површинама које укључују стазе, платое, саобраћајно манипулативне 
површине и паркинге, терене на отвореном, отворене базене, и сл. мин. 50% парцеле од 
чега 50% мора бити под зеленилом.  

VI)  Дозвољена висина објекта 

Максимална висина до венца објекта износи 8м, а максимална висина објекта износи 
11м  мерено од коте приземља до слемена. 

У складу са конфигурацијом терена и геотехничким условима дозвољена је изградња 
подрумске или сутеренске етаже при чему кота пода приземља може бити највише 1,2м 
од најниже коте уређеног терена око објекта. 

Испод коте пода приземља могу се организовати сутеренска и подрумске етаже. 

VII)  Најмања међусобна удаљеност објеката 

Објекте на истој парцели организовати тако да један другом, односно помоћни објекти 
главним објектима не заклањају сунце дуже од половине трајања дневнoг осунчања. 

VIII)   Услови за ограђивање 

Ограђивање је могуће живом зеленом оградом која ће бити укомпонована у целокупно 
партерно уређење и озелењавање у оквиру парцеле. Жива ограда се поставља унутар 
границе парцеле. 

Капије на улазу у парцелу могу бити  максималне висине 1,4м од дрвета или метала без 
наглашених елемената. 

IX) Услови за уређење зелених и слободних површина на парцели 

Приликом организације грађевинске парцеле тежити да се сачувају постојеће групације 
дрвећа и приобалног зеленила . Појасеве багрема уз путеве очувати уз потребну 
санитарну сечу и прореду, уз уклањање киселог дрвећа и другог коровског биља са 
кореновим системом.  

Даљом разрадом обезбедити  пејзажно  уређење  према  потребама  и  функцији. За 
свако здраво стабло посечено ради изградње морају се на истој грађевинској парцели 
посадити два нова. 
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X)  Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила 

Приликом парцелације свакој новоформираној парцели која се не наслања на планом 
дефинисане саобраћајнице обезбедити адекватан приступ са јавне саобраћајне 
површине који се може остварити и индиректним путем, преко саобраћајнице 
минималне ширине 5,5м. 

Паркирање обезбедити у овкиру објекта или парцеле по нормативу који је дефинисан у 
посебном поглављу плана. 

XI) Минимални степен комуналне опремљености 

 приступ парцели са јавне саобраћајнице  

 обезбеђено одлагање комуналног отпада;  

 прикључење на електроенергетску мрежу; 

 прикључење на систем водовода и канализације. До изградње канализационе     
мреже могуће је одвођење отпадних вода преко водонепропусних септичких јама 
или биопречистача. До изградње водоводне мреже снабдевање водом је могуће 
из бунара. Када се изгради систем водовода и канализације објекти се морају 
прикључити на исти а септичке јаме и бунари укинути. 

Прикључење објеката на комуналну инфраструктуру врши се на основу правила овог 
плана и услова овлашћених комуналних предузећа и организација. 

 
 
 

 Tуризам и угоститељство - остали туристичко – угоститељски садржаји  

 
I) Врста и намена објеката 
У оквиру ове намене могућа је изградња свих типова објеката у функцији 
туристичког смештаја (хотели свих типова и категорија, мотели, одмаралишта, 
објекти са стамбеним јединицама за повремено становање, апартмани). 
Планирани садржаји могу се органозовати у оквиру слободностојећих или двојних 
објеката на парцели. 
Као пратећи садржаји који подржавају смештај као основну намену у овиру објекта  
могу се организовати спортско рекреативни садржаји, затворени базен, ресторан и 
сл. 

 
II) Положај објеката на парцели 

Објекат се може поставити на или иза грађевинске линије у складу са 
функционалном организацијом објекта и партерног уређења. Ван грађевинске 
линије могу се наћи само стазе и паркинзи. 

Грађевинске линије су дефинисане у односу на планирану регулацију 
саобраћајница и површина јавне намене у контаку. Грађевинска линија према 
насипу се поклапа са регулационом линијом. 

Минимална удаљеност објеката од границе суседне парцеле је 2.5 m. 

III) Правила у погледу величине парцеле 

Парцелацију у циљу формирања грађевинских парцела за нову градњу могуће је 
извршити тако да минимална површина новоформиране парцеле буде 500м2. 
Тежити што већим парцелама са што већим слободним озелењеним и партерно 
уређеним површинама. 
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IV) Други објекти на парцели 
У оквиру парцеле је могућа изградња више објеката у функцији туристичког 
смештаја. 

 

V) Најмања међусобна удаљеност објеката 
Објекте на истој парцели организовати тако да се постигне функционално јединство,  
да сви објекти имају квалитетну осунчаност и визуре и да се задовоље услови 
противпожарне заштите и приступачности сваком од објеката. 

VI) Дозвољена заузетост грађевинске парцеле 
Максимална заузетост грађевинске парцеле је 60% (укључује површину само 
под објектом) 

Под слободним површинама које укључују стазе, платое, саобраћајно 
манипулативне површине и паркинге, терене на отвореном, зеленило и сл. мин. 
40% парцеле од чега 30% мора бити под зеленилом. 

 

VII) Дозвољена висина објеката 
Максимална висина до венца објекта износи 11м, а максимална висина објекта 
износи 13м мерено од коте приземља до слемена, при чему кота пода приземља 
може бити највише 1,2м од најниже коте уређеног терена око објекта. 

 

За парцеле у контакту са насипом максимална висина до венца објекта износи 12м, 
а максимална висина објекта износи 15м мерено од коте пода приземља до 
слемена, при чему кота пода приземља може бити највише 1,5м изнад коте насипа у 
контакту. 
 
У складу са конфигурацијом терена и геотехничким условима дозвољена је изградња 
подрумске етаже. 
 
Испод коте пода приземља могу се организовати сутеренска и подрумске етаже, 
број ових етажа није ограничен. 
 
VIII) Услови за ограђивање 
Ограђивање је могуће живом зеленом оградом која ће бити укомпонована у 
целокупно партерно уређење и озелењавање у оквиру парцеле. Жива ограда се 
поставља унутар границе парцеле. 

 

IX) Услови за уређење зелених и слободних површина на парцели 
Приликом организације грађевинске парцеле тежити да се сачува постојећа  
квалитетна вегетација, багремар и засаде топола, уз потребну санитарну сечу и 
прореду, уз уклањање киселог дрвећа и другог коровског биља са кореновим  
системом. 
Даљом разрадом обезбедити пејзажно уређење према потребама и  функцији. За 
свако здраво стабло посечено ради изградње морају се на истој грађевинској 
парцели посадити два нова. 

 

X) Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила 
Приликом парцелације свакој новоформираној парцели која се не наслања на 
планом дефинисане саобраћајнице обезбедити адекватан приступ са јавне 
саобраћајне површине који се може остварити и индиректним путем, преко 
саобраћајнице минималне ширине 5,5м. 

 
Паркирање обезбедити у овкиру објекта или парцеле по нормативу који је дефинисан 
у посебном поглављу плана. 
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XI) Минимални степен комуналне опремљености 

 приступ парцели са јавне саобраћајнице 

 обезбеђено одлагање комуналног отпада; 
 прикључење на електроенергетску мрежу; 
 прикључење на систем водовода и канализације. До изградње 

канализационе мреже могуће је одвођење отпадних вода преко 
водонепропусних септичких јама или биопречистача. До изградње водоводне 
мреже снабдевање водом је могуће из бунара. Када се изгради систем 
водовода и канализације објекти се морају прикључити на исти а септичке 
јаме и бунари укинути. 

Прикључење објеката на комуналну инфраструктуру врши се на основу 
правила овог плана и услова овлашћених комуналних предузећа и организација. 
 
 

 Спорт и рекреација (ТТ – тениски терени)  

 
I) Врста и намена објеката 
У оквиру ове намене поред постојећих тениских терена могућа је организација и 
изградња објеката у функцији пратећих садржаја. 

Дозвољена је изградња пратећих објеката (свлачионице, канцеларија, просторије за 
реквизите итд), угоститељских објеката, забавних и рекреативних објеката и 
садржаја (дечија игралишта, теретане на отвореном и сл.) 

 

II) Положај објеката на парцели 
Све нове објекте и садржаје организовати у оквиру планом задатих грађевинских 
линија. 

 

III) Правила у погледу величине парцеле 
Грађевинска парцела се поклапа са планом опредељеном површином намене. 

 

IV) Други објекти на парцели 
Пратеће садржаје уз тениске терене могуће је организовати у више објеката при 
чему објекти својим положајем треба да подрже функцију комплекса. 
 
V) Најмања међусобна удаљеност објеката 
Обзиром на карактер објеката међусобна удаљеност није условљена већ је у 
функцији организацје комплакса. 

 

VI) Дозвољена заузетост грађевинске парцеле 
Максимална заузетост грађевинске парцеле је 70% (укључује све терене и објекте 
на парцели) 

Под слободним површинама које укључују стазе, платое, зеленило и сл. мин. 30% 
парцеле од чега 30% мора бити под зеленилом. 

 

VII) Дозвољена висина објеката 
Максимална висина објекта 7м мерено од коте приземља до слемена, при чему кота 
пода приземља може бити највише 0,6м од најниже коте уређеног терена око 
објекта. 

 
VIII) Услови за ограђивање 

Ограђивање грађевинске парцеле је могуће живом зеленом оградом која ће бити 
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укомпонована у целокупно партерно уређење и озелењавање у оквиру парцеле. 
Жива ограда се поставља унутар границе парцеле. 
Ограђивање тениских терена и других терена у комплексу у складу са прописима. 

 

IX) Услови за уређење зелених и слободних површина на парцели 
Даљом разрадом обезбедити пејзажно уређење према потребама и функцији уз 
максимално задржавање  постојећих квалитетних засада. За свако здраво стабло 
посечено ради изградње морају се на грађевинској парцели посадити два нова. 

X) Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила 
Приступ је планом обезбеђен са јавне саобраћајне површине. 
Паркирање за потребе спортско рекреативних садржаја је на јавном паркингу уз 
Градиштанску улицу. 

 
XI) Минимални степен комуналне опремљености 

 приступ парцели са јавне саобраћајнице 

 обезбеђено одлагање комуналног отпада; 
 прикључење на електроенергетску мрежу; 
 прикључење на систем водовода и канализације. До изградње 

канализационе мреже могуће је одвођење отпадних вода преко 
водонепропусних септичких јама или биопрећистача. До изградње водоводне 
мреже снабдевање водом је могуће из бунара. Када се изгради систем 
водовода и канализације објекти се морају прикључити на исти а септичке 
јаме и бунари укинути. 

 

Прикључење објеката на комуналну инфраструктуру врши се на основу 
правила овог плана и услова овлашћених комуналних предузећа и организација. 

 
 

 Марина  

 
I) Врста и намена објеката 

У оквиру ове намене могућа је организација марине и пратећих садржаја неопходних  
за њено функционисање. 
Садржаје организовати у виду јединственог комплекса.  

 

II) Положај објеката на парцели 
Према интегрисаној саобраћајници у залеђу и јавној површини у функцији насипа 
објекте постављати на или иза планом задате грађевинске линије, а према реци у 
складу са прописима за функционисање марине. Организација марине у акваторији 
планом је дата илустративно, кроз даљу разраду техничком документацијом могуће 
су разлике при чему је неопходно да буду у истом просторном обухвату. 

 

III) Правила у погледу величине парцеле 
Грађевинска парцела се поклапа са планом опредељеном површином намене. 

 

IV) Други објекти на парцели 
У оквиру парцеле могућа је изградња више објеката који формирају функционални 
комплекс. 
 
V) Најмања међусобна удаљеност објеката 
Минимално растојање објеката у комплексу треба да задовољи технолошке, 
функционалне и противпожарне услове. 
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VI) Дозвољена заузетост грађевинске парцеле 
Максимална заузетост грађевинске парцеле је 60% 

 

VII) Дозвољена висина објеката 
Висина објеката максимално 6м изнад коте насипа. 

 
VIII) Услови за ограђивање 
Ограђивање није предвиђено осим у функционалним зонама где због контроле 
приступачности прописи то захтевају и где је ограђивање у складу са прописима за 
ову врсту објеката. 

 

IX) Услови за уређење зелених и слободних површина на парцели 
Даљом разрадом обезбедити пејзажно уређење према потребама  и  функцији при 
чему сачувати засаде багрема, уз потребну санитарну сечу и прореду уз уклањање 
киселог дрвећа са кореновим системом. За свако здраво стабло посечено ради 
изградње морају се на истој локацији на истој грађевинској парцели посадити два 
нова. 
 
X) Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила 
Приступ је планом обезбеђен са јавне саобраћајне површине. 
Паркирање обезбедити у овкиру објекта или парцеле по нормативу који је 
дефинисан у посебном поглављу плана. 

 
XI) Минимални степен комуналне опремљености 

 приступ парцели са јавне саобраћајнице
 обезбеђено одлагање комуналног отпада;
 прикључење на електроенергетску мрежу;
 прикључење на систем водовода и канализације. До изградње 

канализационе мреже могуће је одвођење отпадних вода преко 
водонепропусних септичких јама или биопречистача. До изградње водоводне 
мреже снабдевање водом је могуће из бунара. Када се изгради систем 
водовода и канализације објекти се морају прикључити на исти а септичке 
јаме и бунари укинути.

Прикључење објеката на комуналну инфраструктуру врши се на основу правила 
овог плана и услова овлашћених комуналних предузећа и организација. 
 

Привезиште  

 
I) Врста и намена објеката 

У оквиру ове намене могућа је организација привезишта и пратећих садржаја 
неопходних  за његово функционисање. 
Садржаје организовати у виду јединственог комплекса.  

 

II) Положај објеката на парцели 
Према интегрисаној саобраћајници у залеђу и јавној површини у функцији насипа 
објекте постављати на или иза планом задате грађевинске линије, а према реци у 
складу са прописима за функционисање привезишта. 

 

III) Правила у погледу величине парцеле 
Грађевинска парцела се поклапа са планом опредељеном површином намене. 

 

IV) Други објекти на парцели 
У оквиру парцеле могућа је изградња више објеката који формирају функционални 
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комплекс. 
 
V) Најмања међусобна удаљеност објеката 
Минимално растојање објеката у комплексу треба да задовољи технолошке, 
функционалне и противпожарне услове. 
 
VI) Дозвољена заузетост грађевинске парцеле 
Максимална заузетост грађевинске парцеле је 60% 

 

VII) Дозвољена висина објеката 
Висина објеката максимално 3м изнад коте насипа. 

 
VIII) Услови за ограђивање 
Ограђивање није предвиђено осим у функционалним зонама где због контроле 
приступачности прописи то захтевају и где је ограђивање у складу са прописима за 
ову врсту објеката. 

 

IX) Услови за уређење зелених и слободних површина на парцели 
Даљом разрадом обезбедити пејзажно уређење према потребама  и  функцији при 
чему сачувати засаде багрема, уз потребну санитарну сечу и прореду уз уклањање 
киселог дрвећа са кореновим системом. За свако здраво стабло посечено ради 
изградње морају се на истој локацији на истој грађевинској парцели посадити два 
нова. 
 
X) Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила 
Приступ је планом обезбеђен са јавне саобраћајне површине. 
Паркирање обезбедити у овкиру објекта или парцеле по нормативу који је 
дефинисан у посебном поглављу плана. 

 
XI) Минимални степен комуналне опремљености 

 приступ парцели са јавне саобраћајнице
 обезбеђено одлагање комуналног отпада;
 прикључење на електроенергетску мрежу;
 прикључење на систем водовода и канализације. До изградње 

канализационе мреже могуће је одвођење отпадних вода преко 
водонепропусних септичких јама или биопречистача. До изградње водоводне 
мреже снабдевање водом је могуће из бунара. Када се изгради систем 
водовода и канализације објекти се морају прикључити на исти а септичке 
јаме и бунари укинути.

Прикључење објеката на комуналну инфраструктуру врши се на основу правила 
овог плана и услова овлашћених комуналних предузећа и организација. 
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2.2.2.2. ЗОНА Б  
 
У оквиру ове зоне планиране су следеће намене: 

 Становање мале густине тип «В» 
 

Становање мале густине – типа в 
 

I)  Врста и намена објеката 

Становање је у плану дефинисано као искључива намена и то становање вишег нивоа 
ексклузивног становања - виле. У оквиру ове намене могу се наћи и помоћни објекти 
базени, сенила и сл. искључиво у функцији стамбених објеката. 

У овој зони није дозвољена изградња објеката у функцији туристичког смештаја 
различитих типова (хотели, апартмани, објекти са стамбеним јединицама за повремено 
становање и сл.), као  ни објеката угоститељства (ресторани, кафеи, посластичарнице), 
као ни објеката трговине и других услуга. 

У оквиру ове намене могу се градити:  

 стамбени објекти вишег нивоа становања – виле 

 помоћни објекти у функцији главног стамбеног објекта, базен, вртно сенило и сл. 

II)  Положај објеката на парцели 

Објекат се може поставити на или иза грађевинске линије у складу са функционалном 
организацијом објекта и партерног уређења.  

Грађевинске линије су дефинисане у односу на планирану регулацију саобраћајница и 
површина јавне намене у контакту.  

Минимална удаљеност објеката од границе суседне парцеле је 3,0 m.  

III)  Правила у погледу величине парцеле  
Парцелацију у циљу формирања грађевинских парцела извршити тако да је минимална 
површина новоформиране парцеле за изградњу 2000 m².  
Минимална ширина грађевинске парцеле је 12 m. 

Тежити што већим парцелама са што већим слободним озелењеним и партерно 
уређеним површинама. 

IV) Други објекти на парцели 

Дозвољена је изградња више објеката на парцели у складу са планом одређеном 
наменом. Такође је дозвољена и изградња помоћних објеката (гараже, оставе, сеници и 
сл). У оквиру партерног уређења могућа је изградња и отвореног базена а на већим 
парцела и спортских терена (кошаркашки терен, тениски терен и сл.) 

V)  Дозвољена заузетост грађевинске парцеле 

Максимална заузетост грађевинске парцеле је 30% (укључује површине под свим 
објектима на парцели)  

Под слободним површинама које укључују стазе, платое, саобраћајно манипулативне 
површине и паркинге, терене на отвореном, отворене базене, и сл. мин. 70% парцеле од 
чега 60% мора бити под зеленилом.  

VI)  Дозвољена висина објекта 

Максимална висина до венца објекта износи 8м, а максимална висина објекта износи 
11м  мерено од коте приземља до слемена. 
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У складу са конфигурацијом терена и геотехничким условима дозвољена је изградња 
подрумске или сутеренске етаже при чему кота пода приземља може бити највише 0,9м 
од најниже коте уређеног терена око објекта. 

Испод коте пода приземља могу се организовати сутеренска и подрумске етаже. 

VII)  Најмања међусобна удаљеност објеката 

Објекте на истој парцели организовати тако да један другом, односно помоћни објекти 
главним објектима не заклањају сунце дуже од половине трајања дневнoг осунчања. 

VIII)   Услови за ограђивање 

Ограђивање је могуће живом зеленом оградом која ће бити укомпонована у целокупно 
партерно уређење и озелењавање у оквиру парцеле. Жива ограда се поставља унутар 
границе парцеле. 

Капије на улазу у парцелу могу бити  максималне висине 1,4м од дрвета или метала без 
наглашених елемената. 

IX) Услови за уређење зелених и слободних површина на парцели 

Приликом организације грађевинске парцеле тежити да се сачувају постојеће групације 
дрвећа и приобалног зеленила . Појасеве багрема уз путеве очувати уз потребну 
санитарну сечу и прореду, уз уклањање киселог дрвећа и другог коровског биља са 
кореновим системом.  

Даљом разрадом обезбедити  пејзажно  уређење  према  потребама  и  функцији. За 
свако здраво стабло посечено ради изградње морају се на истој грађевинској парцели 
посадити два нова. 

X)  Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила 

Приликом парцелације свакој новоформираној парцели која се не наслања на планом 
дефинисане саобраћајнице обезбедити адекватан приступ са јавне саобраћајне 
површине који се може остварити и индиректним путем, преко саобраћајнице 
минималне ширине 5,5м. 

Паркирање обезбедити у овкиру објекта или парцеле по нормативу који је дефинисан у 
посебном поглављу плана. 

XI) Минимални степен комуналне опремљености 

 приступ парцели са јавне саобраћајнице  

 обезбеђено одлагање комуналног отпада;  

 прикључење на електроенергетску мрежу; 

 прикључење на систем водовода и канализације. До изградње канализационе     
мреже могуће је одвођење отпадних вода преко водонепропусних септичких јама 
или биопречистача. До изградње водоводне мреже снабдевање водом је могуће 
из бунара. Када се изгради систем водовода и канализације објекти се морају 
прикључити на исти а септичке јаме и бунари укинути. 

Прикључење објеката на комуналну инфраструктуру врши се на основу правила овог 
плана и услова овлашћених комуналних предузећа и организација. 
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2.2.2.3. ЗОНА Е  
 
У оквиру ове зоне за нову градњу планирана је следећа намене: 

 Туризам и угоститељство – остали туристичко – угоститељски садржаји 
 
Tуризам и угоститељство - остали туристичко – угоститељски садржаји 

I)  Врста и намена објеката 

У оквиру планом опредељене површине за ову намену могуће је поред аква парка 
организовати и друге туристичко угоститељске садржаје и то као допуну уз аква парк или 
као посебне објекте.  
Уз аква-парк могуће је извршити допуну садржаја истог карактера и изградити ресторан, 
кафе или објекат смештајног карактера. 
Као  посебне садржаје у оквиру планом дефинисане претежне намене могуће је 
изградити објекте туристичког смештаја (хотели, апартмани) или угоститељске 
објекте без смештаја само услуге (кафеи, ресторани, посластичарнице...) који се могу 
организовати уз улицу Карпатску. 

II)  Положај објеката на парцели 

Објекте поставити у оквиру планом задатих грађевинских линија а у складу са 
функционалном организацијом објекта и партерног уређења.  

Грађевинске линије су дефинисане у односу на планирану регулацију саобраћајница и 
површина јавне намене у контаку.  

Минимална удаљеност објеката од границе суседне парцеле: 

 Објекти и други садржаји у оквиру комплекса аква-парка минимално удаљени од 
границе суседне парцеле 3,5м 

 Објекти туристичког смештаја минимално удаљени од границе суседне парцеле 
2,5м 

 Објекту угоститељства (ресторани, кафеи, посластичарнице) минимално 
удаљени од границе суседне парцеле 1,5м. 

III)  Правила у погледу величине парцеле  
Парцелацију у циљу формирања грађевинских парцела извршити тако да је минимална 
површина новоформиране парцеле: 

o за изградњу објеката туристичког смештаја 1000м2 
o за угоститељске објекте 300м2 

 

IV) Други објекти на парцели 

У оквиру парцеле аква-парка могућа је изградња више објеката и садржаја који 
формирају функционални комплекс. 

На парцелама где се објекти туристичког смештаја организују као посебни садржаји 
такође је могуће организовати комплексе. 

 
V)  Најмања међусобна удаљеност објеката 

Објекте на истој парцели (комплекс) организовати тако да се постигне функционално 
јединство, да сви објекти имају квалитетну осунчаност и визуре и да се задовоље услови 
противпожарне заштите и приступачности сваком од објеката. 
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VI)  Дозвољена заузетост грађевинске парцеле 
Максимална заузетост грађевинске парцеле: 

 за аква-парк је 50% (укључује све објекте на парцели) 
 за објекте туристичког смештаја (хотели, апартмани) – под објектом  – 60% 

 за угоститељске објекте (кафеи, ресторани, посластичарнице...) – под објектом – 
70% 

Под слободним површинама које за аква–парк укључују стазе, платое, саобраћајно 
манипулативне површине, зеленило а код објеката туристичког смештаја и паркинге, 
терене на отвореном и сл.  

 за аква-парк је 50% од чега 30% под зеленилом 

 за објекте туристичког смештаја (хотели, апартмани) – 40% од чега под 
зеленилом 30% 

 за угоститељске објекте (кафеи, ресторани, посластичарнице...) – 30% од чега 
под зеленилом 30%. 

 
VII)  Дозвољена висина објеката  
 
Објекти туристичког смештаја у оквиру аква-парка - максимална висина до венца објекта 
износи 7м, а максимална висина објекта износи 10м  мерено од коте приземља до 
слемена. Кота пода приземља може бити највише 1,2м од најниже коте уређеног терена 
око објекта. 
 
Угоститељски објекти (ресторани, кафеи, посластичарнице) у оквиру аква-парка и као 
посебни садржаји – Максимална висина до венца објекта износи 6м, а максимална 
висина објекта износи 9м  мерено од коте приземља до слемена. Кота пода приземља 
може бити највише 1,2м од најниже коте уређеног терена око објекта. 
 
Максимална висина садржаја аква-парка у складу са одабраним типом и врстом 
садржаја (тобогани и сл.). 
 
Објекти туристичког смештаја као посебни садржаји - максимална висина до венца 
објекта износи 11м, а максимална висина објекта износи 14м  мерено од коте приземља 
до слемена. 
 
У складу са конфигурацијом терена и геотехничким условима дозвољена је изградња 
подрумске или сутеренске етаже при чему кота пода приземља може бити највише 1,2м 
од најниже коте уређеног терена око објекта. 
 
Испод коте пода приземља могу се организовати сутеренска и подрумске етаже, број 
ових етажа није ограничен. 
 

VIII)   Услови за ограђивање 
Ограђивање је могуће живом зеленом оградом која ће бити укомпонована у целокупно 
партерно уређење и озелењавање у оквиру парцеле. Жива ограда се поставља унутар 
границе парцеле. Ограђивање зоне мобилијара аква-парка у складу са прописима за ту 
врсту објекта и условима контроле приступачности. 
Ограђивање према шетној стази није дозвољено. 
 
IX) Услови за уређење зелених и слободних површина на парцели 
Приликом разраде Урбанистичким пројектом партерно решити и јединствено пејзажно 
уредити читав захват разраде, при чему максимално сачувати квалитетна стабла уз 
потребну санитарну сечу и прореду уз обавезу да се за свако здраво стабло посечено 
ради изградње морају на истој грађевинској парцели посадити два нова. 
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X)  Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила 
Приликом парцелације свакој новоформираној парцели која се не наслања на планом 
дефинисане саобраћајнице обезбедити адекватан приступ са јавне саобраћајне 
површине који се може остварити и индиректним путем, преко саобраћајнице 
минималне ширине 5,5м. 
За објекте туристичког смештаја паркирање обезбедити у оквиру објекта или парцеле по 
нормативу који је дат у посебном поглављу плана а за аква-парк и угоститељске објекте 
паркирање је планирано на јавном паркингу уз улицу Карпатску. 
 
XI) Минимални степен комуналне опремљености 

 приступ парцели са јавне саобраћајнице  
 обезбеђено одлагање комуналног отпада;  

 прикључење на електроенергетску мрежу; 
 прикључење на систем водовода и канализације. До изградње канализационе     

мреже могуће је одвођење отпадних вода преко водонепропусних септичких јама. 
До изградње водоводне мреже снабдевање водом је могуће из бунара. Када се 
изгради систем водовода и канализације објекти се морају прикључити на исти а 
септичке јаме и бунари укинути. 

Прикључење објеката на комуналну инфраструктуру врши се на основу правила овог 
плана и услова овлашћених комуналних предузећа и организација. 

 
 

2.2.2.4. ЗОНА Ф 

 
У оквиру ове зоне планиране су следеће намене: 

 Туризам и угоститељство – остали туристичко – угоститељски садржаји 

 Становање мале густине тип «а» 

 Становање мале густине тип «в» 
 

Tуризам и угоститељство - остали туристичко – угоститељски садржаји 

I)  Врста и намена објеката 

У оквиру ове намене могућа је изградња свих типова објеката у функцији туристичког 
смештаја  (хотели свих типова и категорија, мотели, одмаралишта, објекти са 
стамбеним јединицама за повремено становање, апартмани) и угоститељских 
објеката без смештаја само услуге (кафеи, ресторани, посластичарнице...). 
 
Планирани садржаји могу се органозовати у оквиру слободностојећих објеката на 
парцели или формирати комплекс. 
Као пратећи садржаји који подржавају смештај као основну намену у овиру објекта  могу 
се организовати спортско рекреативни садржаји, затворени базен, ресторан и сл. а у 
оквиру парцеле спортско рекреативни садржаји на отвореном, отворен базен, простори 
за игру деце теретане на отвореном и сл. 

II)  Положај објеката на парцели 

Објекат (објекти у комплексу)  се може поставити на или иза грађевинске линије у складу 
са функционалном организацијом објекта и партерног уређења.  
Ван грађевинске линије могу се наћи само стазе и паркинзи. 

Грађевинске линије су дефинисане у односу на планирану регулацију саобраћајница и 
површина јавне намене у контаку.  
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Минимална удаљеност објеката од границе суседне парцеле: 

 Објекти туристичког смештаја минимално удаљени од границе суседне парцеле 
2.5м 

 Објекту угоститељства (ресторани, кафеи, посластичарнице) минимално 
удаљени од границе суседне парцеле 1.5м. 

III)  Правила у погледу величине парцеле  
Парцелацију у циљу формирања грађевинских парцела извршити тако да је минимална 
површина новоформиране парцеле: 

o за изградњу објеката туристичког смештаја 1000м2. 
o за угоститељске објекте 300м2. 
o за угаоне објекте у оквиру намене становање мале густине тип а 1200м2. 

 
Тежити што већим парцелама са што већим слободним озелењеним и партерно 
уређеним површинама. 

IV) Други објекти на парцели 

У оквиру парцеле могућа је изградња више објеката који формирају функционални 
комплекс при чему сваки од објеката мора бити у функцији основне намене (смештај) 
или подржавати основну намену. 

V)  Најмања међусобна удаљеност објеката 

Објекте на истој парцели организовати тако да се постигне функционално јединство, да 
сви објекти имају квалитетну осунчаност и визуре и да се задовоље услови 
противпожарне заштите и приступачности сваком од објеката. 

VI)  Дозвољена заузетост грађевинске парцеле 
Максимална заузетост грађевинске парцеле је 60% (укључује површину само под 
објектом). 

Под слободним површинама које укључују стазе, платое, саобраћајно манипулативне 
површине и паркинге, терене на отвореном, отворене базене, зеленило и сл. мин. 40% 
парцеле од чега 30% мора бити под зеленилом.  
 
VII)  Дозвољена висина објеката  
Максимална висина (објекат у којима се организује туристички смештај) до венца објекта 
износи 11м, а максимална висина објекта износи 14м  мерено од коте приземља до 
слемена. Уколико се објекат организује као угаони у оквиру намене становање мале 
густине тип а максимална висина до венца објекта је 10м а максимална висина објекта 
износи 12м  мерено од коте приземља до слемена 

Угоститељски објекти (ресторани, кафеи, посластичарнице , као посебни објекти) 
максимална висина до венца објекта износи 6м, а максимална висина објекта износи 9м  
мерено од коте приземља до слемена. Кота пода приземља може бити највише 1,2м од 
најниже коте уређеног терена око објекта. 

У складу са конфигурацијом терена и геотехничким условима дозвољена је изградња 
подрумске или сутеренске етаже при чему кота пода приземља може бити највише 1,2м 
од најниже коте уређеног терена око објекта. 

Испод коте пода приземља могу се организовати сутеренска и подрумске етаже, број 
ових етажа није ограничен. 
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VIII)   Услови за ограђивање 
Ограђивање је могуће живом зеленом оградом која ће бити укомпонована у целокупно 
партерно уређење и озелењавање у оквиру парцеле. Жива ограда се поставља унутар 
границе парцеле. 
 
IX) Услови за уређење зелених и слободних површина на парцели 
Приликом организације грађевинске парцеле тежити да се сачува постојећа квалитетна 
вегетација и укомпонује у пејзажно уређење парцеле. Појасеве багрема уз путеве 
сачувати  уз потребну санитарну сечу и прореду, уз уклањање киселог дрвећа и другог 
коровског биља са кореновим системом.  
Даљом разрадом обезбедити  пејзажно  уређење  према  потребама  и  функцији. За 
свако здраво стабло посечено ради изградње морају се на истој грађевинској парцели 
посадити два нова. 
 
X)  Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила 
Приликом парцелације свакој новоформираној парцели која се не наслања на планом 
дефинисане саобраћајнице обезбедити адекватан приступ са јавне саобраћајне 
површине који се може остварити и индиректним путем, преко саобраћајнице 
минималне ширине 5,5м. 
 
За објекте туристичког смештаја паркирање обезбедити у овкиру објекта или парцеле 
према условима датим у посебном поглављу плана а за објекте угоститељства (кафеи, 
ресторани, посластичарнице... ) паркирање је на јавним паркинзима у контакту. 
 
XI) Минимални степен комуналне опремљености 

 приступ парцели са јавне саобраћајнице  
 обезбеђено одлагање комуналног отпада;  

 прикључење на електроенергетску мрежу; 
 прикључење на систем водовода и канализације. До изградње канализационе     

мреже могуће је одвођење отпадних вода преко водонепропусних септичких јама. 
До изградње водоводне мреже снабдевање водом је могуће из бунара. Када се 
изгради систем водовода и канализације објекти се морају прикључити на исти а 
септичке јаме и бунари укинути. 

Прикључење објеката на комуналну инфраструктуру врши се на основу правила овог 
плана и услова овлашћених комуналних предузећа и организација. 
 
 
 
Становање мале густине – тип а 
 
I)  Врста и намена објеката 
Становање је у плану дефинисано као претежна намена у оквиру ове намене могу се 
наћи и објекти у функцији туристичког смештаја различитих типова (апартмани, објекти 
са стамбеним јединицама за повремено становање и сл.), објекти угоститељства 
(ресторани, кафеи, посластичарнице) и објекти трговине и других услуга које подржавају 
становаље као примарну намену. У оквиру ове намене на угаоним парцелама површине 
мин.1200 м2 и минималне ширине фронта парцеле према обема улицама у контакту 
20м, могу се градити и објекти у функцији туризма и угоститељства и то остали 
туристичко угоститељски садржаји према условима за ову намену у оквиру зоне ф. 
У оквиру ове намене могу се градити  

 стамбени објекти 

 стамбено - пословни објекти где је у приземним етажама организовано 
угоститељство и услуге а на спрату становање.  
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 Објекти у функцији туризма и угоститељства 

 Објекти у функцији пословања и услуга 

II)  Положај објеката на парцели 

Објекат (се може поставити на или иза грађевинске линије у складу са функционалном 
организацијом објекта и партерног уређења.  

Грађевинске линије су дефинисане у односу на планирану регулацију саобраћајница и 
површина јавне намене у контаку.  

Минимална удаљеност објеката од границе суседне парцеле је 1,5 m, осим за двојне и 
објекте у низу који се једном или са две стране постављају на границу суседне парцеле. 

III)  Правила у погледу величине парцеле  
Парцелацију у циљу формирања грађевинских парцела извршити тако да је минимална 
површина новоформиране парцеле за изградњу слободностојећег објекта 300м2, двојног 
објекта 200м2 (2х200м2), објекта у низу 200м2. 

Минимална ширина грађевинске парцеле је за слободностојећи објекат 10 m, двојни 
објекат 8м (2х8м), а објекат у низу 6м. 

IV) Други објекти на парцели 

Дозвољена је изградња другог објекта на парцели и то као помоћног објекта (гараже, 
оставе, летње кухиње, сеници и сл). У оквиру партерног уређења могућа је изградња и 
отвореног базена а на већим парцела и спортсих терена (кошаркашки терен, тениски 
терен и сл.) 

V)  Дозвољена заузетост грађевинске парцеле 

Максимална заузетост грађевинске парцеле је 40% (укључује површине под свим 
објектима на парцели)  

Под слободним површинама које укључују стазе, платое, саобраћајно манипулативне 
површине и паркинге, терене на отвореном, отворене базене, зеленило и сл. мин. 60% 
парцеле од чега 40% мора бити под зеленилом.  

VI)  Дозвољена висина објекта 

Mаксимална висина до венца објекта износи 6м, а максимална висина објекта износи 8м  
мерено од коте приземља до слемена. 

У складу са конфигурацијом терена и геотехничким условима дозвољена је изградња 
подрумске или сутеренске етаже при чему кота пода приземља може бити највише 0,9м 
од најниже коте уређеног терена око објекта. 

Испод коте пода приземља могу се организовати сутеренска и подрумске етаже, број 
ових етажа није ограничен. 

VII)  Најмања међусобна удаљеност објеката 

Објекте на истој парцели организовати тако да један другом, односно помоћни објекти 
главним објектима не заклањају сунце дуже од половине трајања дневнoг осунчања. 

VIII)   Услови за ограђивање 

Ограђивање је могуће живом зеленом оградом која ће бити укомпонована у целокупно 
партерно уређење и озелењавање у оквиру парцеле. Жива ограда се поставља унутар 
границе парцеле. 
Капије на улазу у парцелу могу бити  максималне висине 1,4м од дрвета или метала без 
наглашених елемената. 
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IX) Услови за уређење зелених и слободних површина на парцели 

Приликом организације грађевинске парцеле тежити да се сачува постојећа квалитетна 
вегетација и укомпонује у пејзажно уређење парцеле. Појасеве багрема уз путеве 
сачувати  уз потребну санитарну сечу и прореду, уз уклањање киселог дрвећа и другог 
коровског биља са кореновим системом.  
Даљом разрадом обезбедити  пејзажно  уређење  према  потребама  и  функцији. За 
свако здраво стабло посечено ради изградње морају се на истој грађевинској парцели 
посадити два нова. 

X)  Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила 

Приликом парцелације свакој новоформираној парцели која се не наслања на планом 
дефинисане саобраћајнице обезбедити адекватан приступ са јавне саобраћајне 
површине који се може остварити и индиректним путем, преко саобраћајнице 
минималне ширине 2,5м. 
Паркирање обезбедити у овкиру објекта или парцеле у складу са условима датим у 
посебном поглављу плана. 

XI) Минимални степен комуналне опремљености 

 приступ парцели са јавне саобраћајнице  
 обезбеђено одлагање комуналног отпада;  

 прикључење на електроенергетску мрежу; 
 прикључење на систем водовода и канализације. До изградње канализационе     

мреже могуће је одвођење отпадних вода преко водонепропусних септичких јама. 
До изградње водоводне мреже снабдевање водом је могуће из бунара. Када се 
изгради систем водовода и канализације објекти се морају прикључити на исти а 
септичке јаме и бунари укинути. 

Прикључење објеката на комуналну инфраструктуру врши се на основу правила овог 
плана и услова овлашћених комуналних предузећа и организација. 
 
Становање мале густине – типа в 
 

I)  Врста и намена објеката 

Становање је у плану дефинисано као претежна намена у оквиру ове намене могу се 
наћи и објекти у функцији туристичког смештаја различитих типова (хотели, апартмани, 
објекти са стамбеним јединицама за повремено становање и сл.), објекти угоститељства 
(ресторани, кафеи, посластичарнице) и објекти трговине и других услуга које подржавају 
становаље као примарну намену.  
У оквиру ове намене могу се градити  

 стамбени објекти 

 стамбено - пословни објекти где је у приземним етажама организовано 
угоститељство и услуге а на и вишим етажама становање.  

 Објекти у функцији туризма и угоститељства 

 Објекти у функцији пословања и услуга 

II)  Положај објеката на парцели 
Објекат (се може поставити на или иза грађевинске линије у складу са функционалном 
организацијом објекта и партерног уређења.  

Грађевинске линије су дефинисане у односу на планирану регулацију саобраћајница и 
површина јавне намене у контаку.  

Минимална удаљеност објеката од границе суседне парцеле је 2,0 m.  
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III)  Правила у погледу величине парцеле  
Парцелацију у циљу формирања грађевинских парцела извршити тако да је минимална 
површина новоформиране парцеле за изградњу 600 m².  
Минимална ширина грађевинске парцеле је 12 m. 

IV) Други објекти на парцели 

Дозвољена је изградња више објеката на парцели у складу са планом одређеном 
наменом. Такође је дозвољена и изградња помоћних објеката (гараже, оставе, сеници и 
сл). У оквиру партерног уређења могућа је изградња и отвореног базена а на већим 
парцела и спортсих терена (кошаркашки терен, тениски терн и сл.) 

V)  Дозвољена заузетост грађевинске парцеле 
Максимална заузетост грађевинске парцеле је 50% (укључује површине под свим 
објектима на парцели)  

Под слободним површинама које укључују стазе, платое, саобраћајно манипулативне 
површине и паркинге, терене на отвореном, отворене базене, и сл. мин. 50% парцеле од 
чега 40% мора бити под зеленилом.  

VI)  Дозвољена висина објекта 

Максимална висина до венца објекта износи 8м, а максимална висина објекта износи 
11м  мерено од коте приземља до слемена. 

У складу са конфигурацијом терена и геотехничким условима дозвољена је изградња 
подрумске или сутеренске етаже при чему кота пода приземља може бити највише 0,9м 
од најниже коте уређеног терена око објекта. 

Испод коте пода приземља могу се организовати сутеренска и подрумске етаже, број 
ових етажа није ограничен. 

VII)  Најмања међусобна удаљеност објеката 

Објекте на истој парцели организовати тако да један другом, односно помоћни објекти 
главним објектима не заклањају сунце дуже од половине трајања дневнoг осунчања. 

VIII)   Услови за ограђивање 

Ограђивање је могуће живом зеленом оградом која ће бити укомпонована у целокупно 
партерно уређење и озелењавање у оквиру парцеле. Жива ограда се поставља унутар 
границе парцеле. 

Капије на улазу у парцелу могу бити  максималне висине 1,4м од дрвета или метала без 
наглашених елемената. 

IX) Услови за уређење зелених и слободних површина на парцели 

Приликом организације грађевинске парцеле тежити да се сачува постојећа квалитетна 
вегетација и укомпонује у пејзажно уређење парцеле. Појасеве багрема уз путеве 
сачувати  уз потребну санитарну сечу и прореду, уз уклањање киселог дрвећа и другог 
коровског биља са кореновим системом.  

Даљом разрадом обезбедити  пејзажно  уређење  према  потребама  и  функцији. За 
свако здраво стабло посечено ради изградње морају се на истој грађевинској парцели 
посадити два нова. 

X)  Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила 

Приликом парцелације свакој новоформираној парцели која се не наслања на планом 
дефинисане саобраћајнице обезбедити адекватан приступ са јавне саобраћајне 
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површине који се може остварити и индиректним путем, преко саобраћајнице 
минималне ширине 2,5м. 

Паркирање обезбедити у овкиру објекта или парцеле у складу са условима датим у 
посебном поглављу плана. 

XI) Минимални степен комуналне опремљености 

 приступ парцели са јавне саобраћајнице  
 обезбеђено одлагање комуналног отпада;  

 прикључење на електроенергетску мрежу; 
 прикључење на систем водовода и канализације. До изградње канализационе     

мреже могуће је одвођење отпадних вода преко водонепропусних септичких јама. 
До изградње водоводне мреже снабдевање водом је могуће из бунара. Када се 
изгради систем водовода и канализације објекти се морају прикључити на исти а 
септичке јаме и бунари укинути. 

Прикључење објеката на комуналну инфраструктуру врши се на основу правила овог 
плана и услова овлашћених комуналних предузећа и организација. 
 
 

2.2.2.5. ЗОНА Г  
 

У оквиру ове зоне за нову градњу планиране су следеће намене: 

 Туризам и угоститељство – хотел и остали туристичко – угоститељски садржаји 

 Становање мале густине тип «а» 
 

Tуризам и угоститељство - хотел 
 
I)  Врста и намена објеката 
У оквиру ове намене на месту постојећег хотела Сребрно језеро могућа је изградња 
новог хотела високе категорије. 

Планирани садржаји могу се органозовати у оквиру слободностојећег објеката на 
парцели или се формирати комплекс.   

Као пратећи садржаји који подржавају основну намену, у оквиру објекта или комплекса 
могу се организовати спортско рекреативни садржаји, отворени и затворени базени и сл. 

II)  Положај објеката на парцели 

Објекат (објекти у комплексу)  се може поставити на или иза грађевинске линије у складу 
са функционалном организацијом објекта и партерног уређења. Ван грађевинске линије 
могу се наћи само стазе и паркинзи. 

Грађевинске линије су дефинисане у односу на планирану регулацију саобраћајница и 
површина јавне намене у контаку.  

Минимална удаљеност објеката од границе суседне парцеле 2.5м. 

III)  Правила у погледу величине парцеле  
Грађевинска парцела се поклапа са планом опредељеном површином намене. 

IV) Други објекти на парцели 

У оквиру парцеле могућа је изградња више објеката који формирају функционални 
комплекс при чему сваки од објеката мора бити у функцији основне намене (смештај) 
или подржавати основну намену. 
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V)  Најмања међусобна удаљеност објеката 

Објекте на истој парцели организовати тако да се постигне функционално јединство, да 
сви објекти имају квалитетну осунчаност и визуре и да се задовоље услови 
противпожарне заштите и приступачности сваком од објеката. 

VI)  Дозвољена заузетост грађевинске парцеле 

Максимална заузетост грађевинске парцеле је 60% (укључује површину само под 
објектом). 

Под слободним површинама које укључују стазе, платое, саобраћајно манипулативне 
површине и паркинге, терене на отвореном, отворене базене, зеленило и сл. мин. 40% 
парцеле од чега 30% мора бити под зеленилом.  

VII)  Дозвољена висина објеката  
Максимална висина до венца објекта износи 11м, а максимална висина објекта износи 
14м  мерено од коте приземља до слемена. 

У складу са конфигурацијом терена и геотехничким условима дозвољена је изградња 
подрумске или сутеренске етаже при чему кота пода приземља може бити највише 1,2м 
од најниже коте уређеног терена око објекта. 

Испод коте пода приземља могу се организовати сутеренска и подрумске етаже, број 
ових етажа није ограничен. 

VIII)   Услови за ограђивање 

Ограђивање је могуће живом зеленом оградом која ће бити укомпонована у целокупно 
партерно уређење и озелењавање у оквиру парцеле. Жива ограда се поставља унутар 
границе парцеле. 

IX) Услови за уређење зелених и слободних површина на парцели 

Приликом организације грађевинске парцеле тежити да се сачува постојећа квалитетна 
вегетација. Даљом разрадом обезбедити  пејзажно  уређење  према  потребама  и  
функцији. За свако здраво стабло посечено ради изградње морају се на истој 
грађевинској парцели посадити два нова. 

X)  Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила 

Приступ је планом обезбеђен преко јавне саобраћајне површине на коју ће се везати 
интерни саобраћај кроз комплекс. 

Паркирање обезбедити у овкиру објекта или парцеле по нормативу који је дефинисан у 
посебном поглављу плана. 

XI) Минимални степен комуналне опремљености 

 приступ парцели са јавне саобраћајнице  

 обезбеђено одлагање комуналног отпада;  

 прикључење на електроенергетску мрежу; 

 прикључење на систем водовода и канализације. До изградње канализационе     
мреже могуће је одвођење отпадних вода преко водонепропусних септичких јама. 
До изградње водоводне мреже снабдевање водом је могуће из бунара. Када се 
изгради систем водовода и канализације објекти се морају прикључити на исти а 
септичке јаме и бунари укинути. 

Прикључење објеката на комуналну инфраструктуру врши се на основу правила овог 
плана и услова овлашћених комуналних предузећа и организација. 
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Tуризам и угоститељство - остали туристичко – угоститељски садржаји 

I)  Врста и намена објеката 

У оквиру ове намене могућа је изградња свих типова објеката у функцији туристичког 
смештаја  (хотели свих типова и категорија, мотели, одмаралишта, објекти са 
стамбеним јединицама за повремено становање, апартмани), угоститељских објеката 
без смештаја само услуге (кафеи, ресторани, посластичарнице...) и ауто кампа. 
 
Планирани садржаји могу се органозовати у оквиру слободностојећих објеката на 
парцели осим хотела у контакту са ауто-кампом, односно у зони одређеној улицама 
Рударево, Младих горана и пешачка нова 03, који се могу организовати и у виду 
комплекса партерно уређеног, организованог и повезаног пешачким коминикацијама са 
садржајима ауто кампа и садржајима уз језеро. У оквиру комплекса могу се наћи и 
објекти и терени спортско рекреативног карактера, трим стазе, простори за игру деце и 
сл.    
Уколико се објекти организују као слободностојећи на парцели као пратећи садржаји, 
који подржавају смештај као основну намену, у овиру објекта  могу се организовати 
спортско рекреативни садржаји, затворени базен, ресторан и сл. а у оквиру парцеле 
спортско рекреативни садржаји на отвореном, отворен базен, простори за игру деце и 
сл. 
 

II)  Положај објеката на парцели 

Објекат се може поставити на или иза грађевинске линије у складу са функционалном 
организацијом објекта и партерног уређења.  
Ван грађевинске линије могу се наћи само стазе и паркинзи. 

Грађевинске линије су дефинисане у односу на планирану регулацију саобраћајница и 
површина јавне намене у контаку.  

Минимална удаљеност објеката од границе суседне парцеле: 
 Објекти туристичког смештаја минимално удаљени од границе суседне парцеле 

2.5м 

 Објекту угоститељства (ресторани, кафеи, посластичарнице) минимално 
удаљени од границе суседне парцеле 1.5м. 
 

III)  Правила у погледу величине парцеле  
Парцелацију у циљу формирања грађевинских парцела извршити тако да је минимална 
површина новоформиране парцеле: 

o за изградњу објеката туристичког смештаја 1000м2 
o за угоститељске објекте 300м2 

 
Тежити што већим парцелама са што већим слободним озелењеним и партерно 
уређеним површинама. 
 
IV) Други објекти на парцели 
У оквиру парцеле могућа је изградња више објеката који формирају функционални 
комплекс при чему сваки од објеката мора бити у функцији основне намене (смештај) 
или подржавати основну намену. 
 
V)  Најмања међусобна удаљеност објеката 
Објекте на истој парцели организовати тако да се постигне функционално јединство, да 
сви објекти имају квалитетну осунчаност и визуре и да се задовоље услови 
противпожарне заштите и приступачности сваком од објеката. 
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VI)  Дозвољена заузетост грађевинске парцеле 
Максимална заузетост грађевинске парцеле је 60% (укључује површину само под 
објектом). 

Под слободним површинама које укључују стазе, платое, саобраћајно манипулативне 
површине и паркинге, терене на отвореном, отворене базене, зеленило и сл. мин. 40% 
парцеле од чега 30% мора бити под зеленилом.  
 
 
VII)  Дозвољена висина објеката  
Максимална висина до венца објекта износи 10м, а максимална висина објекта износи 
13м  мерено од коте приземља до слемена. 
 
Угоститељски објекти (ресторани, кафеи, посластичарнице, као посебни објекти) 
максимална висина до венца објекта износи 6м, а максимална висина објекта износи 9м  
мерено од коте приземља до слемена. Кота пода приземља може бити највише 1,2м од 
најниже коте уређеног терена око објекта. 
 
У складу са конфигурацијом терена и геотехничким условима дозвољена је изградња 
подрумске или сутеренске етаже при чему кота пода приземља може бити највише 1,2м 
од најниже коте уређеног терена око објекта. 
 
Испод коте пода приземља могу се организовати сутеренска и подрумске етаже, број 
ових етажа није ограничен. 
 

VIII)   Услови за ограђивање 
Ограђивање је могуће живом зеленом оградом која ће бити укомпонована у целокупно 
партерно уређење и озелењавање у оквиру парцеле. Жива ограда се поставља унутар 
границе парцеле. 
 
IX) Услови за уређење зелених и слободних површина на парцели 
Приликом организације грађевинске парцеле тежити да се сачува постојећа квалитетна 
вегетација и укомпонује у пејзажно уређење парцеле. Сачувати фронтални појас засада 
багрема уз потребну санитарну сечу и прореду, уз уклањање киселог дрвећа и другог 
коровског биља са кореновим системом.  
Даљом разрадом обезбедити  пејзажно  уређење  према  потребама  и  функцији. За 
свако здраво стабло посечено ради изградње морају се на истој грађевинској парцели 
посадити два нова. 
 
X)  Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила 
Приликом парцелације свакој новоформираној парцели која се не наслања на планом 
дефинисане саобраћајнице обезбедити адекватан приступ са јавне саобраћајне 
површине који се може остварити и индиректним путем, преко саобраћајнице 
минималне ширине 5,5м. 
 
За објекте туристичког смештаја паркирање обезбедити у овкиру објекта или парцеле 
према условима датим у посебном поглављу плана а за објекте угоститељства (кафеи, 
ресторани, посластичарнице... ) паркирање је на јавним паркинзима у контакту или 
непосредној близини у оквиру зоне. 
 
XI) Минимални степен комуналне опремљености 

 приступ парцели са јавне саобраћајнице  
 обезбеђено одлагање комуналног отпада;  

 прикључење на електроенергетску мрежу; 
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 прикључење на систем водовода и канализације. До изградње канализационе     
мреже могуће је одвођење отпадних вода преко водонепропусних септичких јама. 
До изградње водоводне мреже снабдевање водом је могуће из бунара. Када се 
изгради систем водовода и канализације објекти се морају прикључити на исти а 
септичке јаме и бунари укинути. 

Прикључење објеката на комуналну инфраструктуру врши се на основу правила овог 
плана и услова овлашћених комуналних предузећа и организација. 
 
Уколико се у оквиру планом опредељене претежне намене Туризам и 
угоститељство - Остали туристички садржаји организује камп за његову 
организацију важе следећа правила грађења: 
 

I)  Врста и намена објеката 

Огранизовати камп са пратећим садржајима што обухвата површине за смештај 
(постављање шатора, камп приколица и постављање кампера), пратеће садржаје 
(управа и рецепција кампа, санитарни чвор, ресторан, кафе и сл.), спортско рекреативне 
садржаје (терени на отвореном, игра деце и сл), као и друге садржаје којима се постиже 
виши ниво услуге и коришћења. 

Садржаје организовати у оквиру јединствене целине са једним или више објеката у 
функцији пратећих садржаја а све партерно повезати и усмерити ка језеру. 
 

II)  Положај објеката на парцели 

Све садржаје у оквиру кампа поставити у оквиру планом задатих грађевинских линија а 
према парцелама у контакту обезбеди појас у ширини од 3,5м у оквиру кога се поред 
озелењених површина могу наћи стазе и паркинзи. 
Грађевинске линије су дефинисане у односу на планирану регулацију саобраћајница и 
површина јавне намене у контаку.  
 
III)  Правила у погледу величине парцеле  
Парцелацију у циљу формирања грађевинских парцела извршити тако да је минимална 
површина новоформиране парцеле ауто кампа буде у складу са планираним садржајима 
и потребним капацитетима. 
 
IV) Други објекти на парцели 
Камп организовати у виду комплекса у оквиру кога се пратећи садржаји могу 
организовати у једном или више објеката.  
 
V)  Најмања међусобна удаљеност објеката 
Међусобна удањеност објекат у комплексу је без посебног услова и у функцији је 
орагнизације кампа, при чему сваком објекту треба да се задовоље услови 
противпожарне заштите и приступачности сваком од објеката. 
 
VI)  Дозвољена заузетост грађевинске парцеле 
Максимална заузетост грађевинске парцеле је 10% (укључује све објекте на парцели) 
Под слободним површинама које укључују стазе, платое, површине за постављање 
шатора, камп приколица и кампера, саобраћајно манипулативне површине, паркинге, 
терене на отвореном, зеленило и сл. – 90% од чега под зеленилом мора бити мин.30%. 
 
VII)  Дозвољена висина објеката  
Максимална висина до венца објекта износи 3м, а максимална висина објекта износи 5м  
мерено од коте приземља до слемена. 
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У складу са конфигурацијом терена и геотехничким условима дозвољена је изградња 
подрумске или сутеренске етаже при чему кота пода приземља може бити највише 0,9м 
од најниже коте уређеног терена око објекта. 
 
Испод коте пода приземља могу се организовати сутеренска и подрумске етаже, број 
ових етажа није ограничен. 
 

VIII)   Услови за ограђивање 
Ограђивање је могуће живом зеленом оградом која ће бити укомпонована у целокупно 
партерно уређење и озелењавање у оквиру парцеле. Жива ограда се поставља унутар 
границе парцеле са плетеном жицом по средини ради спречавања уласка животиња. 
Капије могу бити максималне висине 1,4м од дрвета или метала без наглашених 
елемената. 
 
IX) Услови за уређење зелених и слободних површина на парцели 
Приликом организације грађевинске парцеле тежити да се сачува постојећа квалитетна 
вегетација и укомпонује у пејзажно уређење парцеле. Сачувати фронтални појас засада 
багрема уз потребну санитарну сечу и прореду, уз уклањање киселог дрвећа и другог 
коровског биља са кореновим системом.  
Даљом разрадом обезбедити  пејзажно  уређење  према  потребама  и  функцији, за 
заштиту од сунца максимално користити постојеће зеленило. За свако здраво стабло 
посечено ради изградње морају се на истој грађевинској парцели посадити два нова. 
 
X)  Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила 
Приступ кампу остварити са планом дефинисаних јавних саобраћајних површина. 
 
Паркирање за потребе кампа обезбедити у овкиру парцеле према условима датим у 
посебном поглављу плана. 
 
XI) Минимални степен комуналне опремљености 

 приступ парцели са јавне саобраћајнице  
 обезбеђено одлагање комуналног отпада;  

 прикључење на електроенергетску мрежу; 
 прикључење на систем водовода и канализације. До изградње канализационе     

мреже могуће је одвођење отпадних вода преко водонепропусних септичких јама. 
До изградње водоводне мреже снабдевање водом је могуће из бунара. Када се 
изгради систем водовода и канализације објекти се морају прикључити на исти а 
септичке јаме и бунари укинути. 

Прикључење објеката на комуналну инфраструктуру врши се на основу правила овог 
плана и услова овлашћених комуналних предузећа и организација. 
 
 
Становање мале густине – тип а 
 
I)  Врста и намена објеката 
Становање је у плану дефинисано као претежна намена у оквиру ове намене могу се 
наћи и објекти у функцији туристичког смештаја различитих типова (апартмани, објекти 
са стамбеним јединицама за повремено становање и сл.), објекти угоститељства 
(ресторани, кафеи, посластичарнице) и објекти трговине и других услуга које подржавају 
становаље као примарну намену.  
У оквиру ове намене могу се градити  

 стамбени објекти 
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 стамбено - пословни објекти где је у приземним етажама организовано 
угоститељство и услуге а на спрату становање.  

 Објекти у функцији туризма и угоститељства 

 Објекти у функцији пословања и услуга 

II)  Положај објеката на парцели 

Објекат (се може поставити на или иза грађевинске линије у складу са функционалном 
организацијом објекта и партерног уређења.  

Грађевинске линије су дефинисане у односу на планирану регулацију саобраћајница и 
површина јавне намене у контаку.  

Минимална удаљеност објеката од границе суседне парцеле је 1,5 m, осим за двојне и 
објекте у низу који се једном или са две стране постављају на границу суседне парцеле. 

III)  Правила у погледу величине парцеле  
Парцелацију у циљу формирања грађевинских парцела извршити тако да је минимална 
површина новоформиране парцеле за изградњу слободностојећег објекта 300м2, двојног 
објекта 200м2 (2х200м2), објекта у низу 200м2. 

Минимална ширина грађевинске парцеле је за слободностојећи објекат 10 m, двојни 
објекат 8м (2х8м), а објекат у низу 6м. 

IV) Други објекти на парцели 

Дозвољена је изградња другог објекта на парцели и то као помоћног објекта (гараже, 
оставе, летње кухиње, сеници и сл). У оквиру партерног уређења могућа је изградња и 
отвореног базена а на већим парцела и спортсих терена (кошаркашки терен, тениски 
терен и сл.) 

V)  Дозвољена заузетост грађевинске парцеле 
Максимална заузетост грађевинске парцеле је 40% (укључује површине под свим 
објектима на парцели)  

Под слободним површинама које укључују стазе, платое, саобраћајно манипулативне 
површине и паркинге, терене на отвореном, отворене базене, зеленило и сл. мин. 60% 
парцеле од чега 40% мора бити под зеленилом.  
 
VI)  Дозвољена висина објекта 
Mаксимална висина до венца објекта износи 6м, а максимална висина објекта износи 8м  
мерено од коте приземља до слемена. 
 
У складу са конфигурацијом терена и геотехничким условима дозвољена је изградња 
подрумске или сутеренске етаже при чему кота пода приземља може бити највише 0,9м 
од најниже коте уређеног терена око објекта. 
 
Испод коте пода приземља могу се организовати сутеренска и подрумске етаже, број 
ових етажа није ограничен. 
 
VII)  Најмања међусобна удаљеност објеката 
Објекте на истој парцели организовати тако да један другом, односно помоћни објекти 
главним објектима не заклањају сунце дуже од половине трајања дневнoг осунчања. 
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VIII)   Услови за ограђивање 
Ограђивање је могуће живом зеленом оградом која ће бити укомпонована у целокупно 
партерно уређење и озелењавање у оквиру парцеле. Жива ограда се поставља унутар 
границе парцеле. 
Капије на улазу у парцелу могу бити  максималне висине 1,4м од дрвета или метала без 
наглашених елемената. 
 
IX) Услови за уређење зелених и слободних површина на парцели 
Приликом организације грађевинске парцеле тежити да се сачува постојећа квалитетна 
вегетација и укомпонује у пејзажно уређење парцеле. Појасеве багрема уз путеве 
сачувати  уз потребну санитарну сечу и прореду, уз уклањање киселог дрвећа и другог 
коровског биља са кореновим системом.  
Даљом разрадом обезбедити  пејзажно  уређење  према  потребама  и  функцији. За 
свако здраво стабло посечено ради изградње морају се на истој грађевинској парцели 
посадити два нова. 

 

X)  Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила 
Приликом парцелације свакој новоформираној парцели која се не наслања на планом 
дефинисане саобраћајнице обезбедити адекватан приступ са јавне саобраћајне 
површине који се може остварити и индиректним путем, преко саобраћајнице 
минималне ширине 2,5м. 
 
Паркирање обезбедити у овкиру објекта или парцеле у складу са условима датим у 
посебном поглављу плана. 
 
XI) Минимални степен комуналне опремљености 

 приступ парцели са јавне саобраћајнице  
 обезбеђено одлагање комуналног отпада;  

 прикључење на електроенергетску мрежу; 
 прикључење на систем водовода и канализације. До изградње канализационе     

мреже могуће је одвођење отпадних вода преко водонепропусних септичких јама. 
До изградње водоводне мреже снабдевање водом је могуће из бунара. Када се 
изгради систем водовода и канализације објекти се морају прикључити на исти а 
септичке јаме и бунари укинути. 

Прикључење објеката на комуналну инфраструктуру врши се на основу правила овог 
плана и услова овлашћених комуналних предузећа и организација. 
 
 

2.2.2.6. ЗОНА И  
 
У оквиру ове зоне планиране су следеће намене: 

 Туризам и угоститељство – остали туристичко – угоститељски садржаји 

 Становање мале густине тип «в» 

 Трг и базен 
 

Tуризам и угоститељство - остали туристичко – угоститељски садржаји 
 
I)  Врста и намена објеката 
У оквиру ове намене могућа је изградња свих типова објеката у функцији туристичког 
смештаја  (хотели свих типова и категорија, мотели, одмаралишта, објекти са 
стамбеним јединицама за повремено становање, апартмани) и угоститељских 
објеката без смештаја само услуге (кафеи, ресторани, посластичарнице...). 



Трећа Измена и допуна Плана детаљне регулације туристичког насеља „Бели Багрем“  
у општини Велико Градиште (пречишћен текст) 

 

  76 
 
 

Планирани садржаји могу се организовати у оквиру слободностојећих објеката на 
парцели или формирати комплекс. 
Као пратећи садржаји који подржавају смештај као основну намену у овиру објекта  могу 
се организовати спортско рекреативни садржаји, затворени базен, ресторан и сл. а у 
оквиру парцеле спортско рекреативни садржаји на отвореном, отворен базен, простори 
за игру деце теретане на отвореном и сл. 
 

II)  Положај објеката на парцели 

Објекат (објекти у комплексу)  се може поставити на или иза грађевинске линије у складу 
са функционалном организацијом објекта и партерног уређења.  
Ван грађевинске линије могу се наћи само стазе и паркинзи. 

Грађевинске линије су дефинисане у односу на планирану регулацију саобраћајница и 
површина јавне намене у контаку.  

Минимална удаљеност објеката од границе суседне парцеле: 
 Објекти туристичког смештаја минимално удаљени од границе суседне парцеле 

2.5м 

 Објекти угоститељства (ресторани, кафеи, посластичарнице) минимално 
удаљени од границе суседне парцеле 1.5м. 

 
III)  Правила у погледу величине парцеле  
Парцелацију у циљу формирања грађевинских парцела извршити тако да је минимална 
површина новоформиране парцеле: 

o за изградњу објеката туристичког смештаја 1000м2 
o за угоститељске објекте 300м2 

 
Тежити што већим парцелама са што већим слободним озелењеним и партерно 
уређеним површинама. 
 
IV) Други објекти на парцели 
У оквиру парцеле могућа је изградња више објеката који формирају функционални 
комплекс при чему сваки од објеката мора бити у функцији основне намене (смештај) 
или подржавати основну намену. 
 
V)  Најмања међусобна удаљеност објеката 
Објекте на истој парцели организовати тако да се постигне функционално јединство, да 
сви објекти имају квалитетну осунчаност и визуре и да се задовоље услови 
противпожарне заштите и приступачности сваком од објеката. 
 
VI)  Дозвољена заузетост грађевинске парцеле 
Максимална заузетост грађевинске парцеле је 60% (укључује површину само под 
објектом). 

Под слободним површинама које укључују стазе, платое, саобраћајно манипулативне 
површине и паркинге, терене на отвореном, отворене базене, зеленило и сл. мин. 40% 
парцеле од чега 30% мора бити под зеленилом.  
 
VII)  Дозвољена висина објеката  
Максимална висина до венца објекта износи 11м, а максимална висина објекта износи 
14м  мерено од коте приземља до слемена. 

Угоститељски објекти (ресторани, кафеи, посластичарнице, као посебни објекти) 
максимална висина до венца објекта износи 6м, а максимална висина објекта износи 9м  
мерено од коте приземља до слемена. Кота пода приземља може бити највише 1,2м од 
најниже коте уређеног терена око објекта. 



Трећа Измена и допуна Плана детаљне регулације туристичког насеља „Бели Багрем“  
у општини Велико Градиште (пречишћен текст) 

 

  77 
 
 

У складу са конфигурацијом терена и геотехничким условима дозвољена је изградња 
подрумске или сутеренске етаже при чему кота пода приземља може бити највише 1,2м 
од најниже коте уређеног терена око објекта. 

Испод коте пода приземља могу се организовати сутеренска и подрумске етаже, број 
ових етажа није ограничен. 
 

VIII)   Услови за ограђивање 
Ограђивање је могуће живом зеленом оградом која ће бити укомпонована у целокупно 
партерно уређење и озелењавање у оквиру парцеле. Жива ограда се поставља унутар 
границе парцеле. 
 
IX) Услови за уређење зелених и слободних површина на парцели 
Приликом организације грађевинске парцеле тежити да се сачува постојећа квалитетна 
вегетација и укомпонује у пејзажно уређење парцеле. Појасеве багрема уз путеве 
сачувати  уз потребну санитарну сечу и прореду, уз уклањање киселог дрвећа и другог 
коровског биља са кореновим системом.  
Даљом разрадом обезбедити  пејзажно  уређење  према  потребама  и  функцији. За 
свако здраво стабло посечено ради изградње морају се на истој грађевинској парцели 
посадити два нова. 
 
X)  Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила 
Приликом парцелације свакој новоформираној парцели која се не наслања на планом 
дефинисане саобраћајнице обезбедити адекватан приступ са јавне саобраћајне 
површине који се може остварити и индиректним путем, преко саобраћајнице 
минималне ширине 5,5м. 
 
За објекте туристичког смештаја паркирање обезбедити у овкиру објекта или парцеле 
према условима датим у посебном поглављу плана а за објекте угоститељства (кафеи, 
ресторани, посластичарнице... ) паркирање је на јавним паркинзима у контакту. 
 
XI) Минимални степен комуналне опремљености 

 приступ парцели са јавне саобраћајнице  
 обезбеђено одлагање комуналног отпада;  

 прикључење на електроенергетску мрежу; 
 прикључење на систем водовода и канализације. До изградње канализационе     

мреже могуће је одвођење отпадних вода преко водонепропусних септичких јама. 
До изградње водоводне мреже снабдевање водом је могуће из бунара. Када се 
изгради систем водовода и канализације објекти се морају прикључити на исти а 
септичке јаме и бунари укинути. 

Прикључење објеката на комуналну инфраструктуру врши се на основу правила овог 
плана и услова овлашћених комуналних предузећа и организација. 
 
 
Становање мале густине – типа в 
 
I)  Врста и намена објеката 
Становање је у плану дефинисано као претежна намена у оквиру ове намене могу се 
наћи и објекти у функцији туристичког смештаја различитих типова (хотели, апартмани, 
објекти са стамбеним јединицама за повремено становање и сл.), објекти угоститељства 
(ресторани, кафеи, посластичарнице) и објекти трговине и других услуга које подржавају 
становаље као примарну намену.  
У оквиру ове намене могу се градити  
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 стамбени објекти 

 стамбено - пословни објекти где је у приземним етажама организовано 
угоститељство и услуге а на и вишим етажама становање.  

 Објекти у функцији туризма и угоститељства 

 Објекти у функцији пословања и услуга 

II)  Положај објеката на парцели 

Објекат (се може поставити на или иза грађевинске линије у складу са функционалном 
организацијом објекта и партерног уређења.  

Грађевинске линије су дефинисане у односу на планирану регулацију саобраћајница и 
површина јавне намене у контаку.  

Минимална удаљеност објеката од границе суседне парцеле је 2,0 m.  

III)  Правила у погледу величине парцеле  
Парцелацију у циљу формирања грађевинских парцела извршити тако да је минимална 
површина новоформиране парцеле за изградњу 600 m².  
Минимална ширина грађевинске парцеле је 12 m. 

IV) Други објекти на парцели 

Дозвољена је изградња више објеката на парцели у складу са планом одређеном 
наменом. Такође је дозвољена и изградња помоћних објеката (гараже, оставе, сеници и 
сл). У оквиру партерног уређења могућа је изградња и отвореног базена а на већим 
парцела и спортсих терена (кошаркашки терен, тениски терн и сл.) 
 
V)  Дозвољена заузетост грађевинске парцеле 
Максимална заузетост грађевинске парцеле је 50% (укључује површине под свим 
објектима на парцели)  

Под слободним површинама које укључују стазе, платое, саобраћајно манипулативне 
површине и паркинге, терене на отвореном, отворене базене, и сл. мин. 50% парцеле од 
чега 40% мора бити под зеленилом.  
 
VI)  Дозвољена висина објекта 
Максимална висина до венца објекта износи 8м, а максимална висина објекта износи 
11м  мерено од коте приземља до слемена. 
 
У складу са конфигурацијом терена и геотехничким условима дозвољена је изградња 
подрумске или сутеренске етаже при чему кота пода приземља може бити највише 0,9м 
од најниже коте уређеног терена око објекта. 
 
Испод коте пода приземља могу се организовати сутеренска и подрумске етаже, број 
ових етажа није ограничен. 
 

VII)  Најмања међусобна удаљеност објеката 

Објекте на истој парцели организовати тако да један другом, односно помоћни објекти 
главним објектима не заклањају сунце дуже од половине трајања дневнoг осунчања. 

VIII)   Услови за ограђивање 
Ограђивање је могуће живом зеленом оградом која ће бити укомпонована у целокупно 
партерно уређење и озелењавање у оквиру парцеле. Жива ограда се поставља унутар 
границе парцеле. 
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Капије на улазу у парцелу могу бити  максималне висине 1,4м од дрвета или метала без 
наглашених елемената. 
 
IX) Услови за уређење зелених и слободних површина на парцели 
Приликом организације грађевинске парцеле тежити да се сачува постојећа квалитетна 
вегетација и укомпонује у пејзажно уређење парцеле. Појасеве багрема уз путеве 
сачувати  уз потребну санитарну сечу и прореду, уз уклањање киселог дрвећа и другог 
коровског биља са кореновим системом.  
Даљом разрадом обезбедити  пејзажно  уређење  према  потребама  и  функцији. За 
свако здраво стабло посечено ради изградње морају се на истој грађевинској парцели 
посадити два нова. 
 
X)  Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила 
Приликом парцелације свакој новоформираној парцели која се не наслања на планом 
дефинисане саобраћајнице обезбедити адекватан приступ са јавне саобраћајне 
површине који се може остварити и индиректним путем, преко саобраћајнице 
минималне ширине 2,5м. 
 
Паркирање обезбедити у овкиру објекта или парцеле у складу са условима датим у 
посебном поглављу плана. 
 

XI) Минимални степен комуналне опремљености 

 приступ парцели са јавне саобраћајнице  
 обезбеђено одлагање комуналног отпада;  

 прикључење на електроенергетску мрежу; 
 прикључење на систем водовода и канализације. До изградње канализационе     

мреже могуће је одвођење отпадних вода преко водонепропусних септичких јама. 
До изградње водоводне мреже снабдевање водом је могуће из бунара. Када се 
изгради систем водовода и канализације објекти се морају прикључити на исти а 
септичке јаме и бунари укинути. 

Прикључење објеката на комуналну инфраструктуру врши се на основу правила овог 
плана и услова овлашћених комуналних предузећа и организација. 
 
Трг , базен и црква 

I)  Врста и намена објеката 

У оквиру ове намене могућа је изградња затвореног базена и организација трга са 
изградњом објеката у функцији централних садржаја (пошта, банка, апотека и други 
садржаји са услугама неопходним за функционисање насеља туристичког карактера. 

У оквиру ове намене могућа је и изградња објекта верског карактера.  

Планирани садржаји могу се органозовати у оквиру јединственог објекта или раздвојити  

За организацију садржаја и уређење  препоручује се расписивање урбанистичко 
архитектонског конкурса.  

II)  Положај објеката на парцели 

Објекте поставити у оквиру планом задате зоне градње при чему тежити да се објекти 
поставе по ободу уз улице Нову 09 и Нову 11 са приступина са трга који би се 
оријентисао према кружном току. 
 

III)  Правила у погледу величине парцеле  
Грађевинска парцела се поклапа са планом опредељеном површином намене. 
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IV) Други објекти на парцели 
У оквиру парцеле могућа је изградња више објеката у складу са функционалним 
целинама. 
 

V)  Најмања међусобна удаљеност објеката 

Објекте на парцели организовати тако да се постигне функционално јединство како 
објеката међусобно тако и са тргом и мобилијаром на тргу и да се оствари максимална 
пешачка доступност сваком од објеката а уз задовољење услова противпожарне 
заштите и колских приступа. 
 
VI)  Дозвољена заузетост грађевинске парцеле 
Максимална заузетост грађевинске парцеле је 50% (укључује површину само под 
објектима)  

Под слободним површинама које укључују трг, стазе, саобраћајно манипулативне 
површине и паркинге, зеленило и сл. мин. 50% парцеле.  
 
VII)  Дозвољена спратност и висина објеката  
Максимална спратност објеката – Вп - П+2. Уколико се објекат гради као анекс уз базен 
дозвољена је прерасподела етажа у оквиру висине објекта базена. Висина је у функцији 
прописа за изградњу затвореног базена. 
 
У складу са конфигурацијом терена и геотехничким условима дозвољена је изградња 
подрумске етаже.  
 

VIII)   Услови за ограђивање 
Ограђивање није планирано 
 
IX) Услови за уређење зелених и слободних површина на парцели 
Површину за трг оплеменити адекватним мобилијаром укомпонованим са озелењеним 
површинама а што треба да подржи функционалну организацију. 
 

X)  Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила 
Приступ је планом обезбеђен са саобраћајних површина у контакту. 
 
Паркирање обезбедити у овкиру објекта или парцеле према условима датим у посебном 
поглављу плана.  
 

XI) Минимални степен комуналне опремљености 

 приступ парцели са јавне саобраћајнице  
 обезбеђено одлагање комуналног отпада;  

 прикључење на електроенергетску мрежу; 
 прикључење на систем водовода и канализације. До изградње канализационе     

мреже могуће је одвођење отпадних вода преко водонепропусних септичких јама. 
До изградње водоводне мреже снабдевање водом је могуће из бунара. Када се 
изгради систем водовода и канализације објекти се морају прикључити на исти а 
септичке јаме и бунари укинути. 

Прикључење објеката на комуналну инфраструктуру врши се на основу правила овог 
плана и услова овлашћених комуналних предузећа и организација. 
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2.2.2.6. ЗОНА М 

 
У оквиру ове зоне планиране су следеће намене: 

 Становање мале густине тип «в» 
 
Становање мале густине – типа в 

I)  Врста и намена објеката 

Становање је у плану дефинисано као претежна намена у оквиру ове намене могу се 
наћи и објекти у функцији туристичког смештаја различитих типова (хотели, апартмани, 
објекти са стамбеним јединицама за повремено становање и сл.), објекти угоститељства 
(ресторани, кафеи, посластичарнице) и објекти трговине и других услуга које подржавају 
становаље као примарну намену.  
У оквиру ове намене могу се градити  

 стамбени објекти 

 стамбено - пословни објекти где је у приземним етажама организовано 
угоститељство и услуге а на и вишим етажама становање.  

 Објекти у функцији туризма и угоститељства 

 Објекти у функцији пословања и услуга 

 

II)  Положај објеката на парцели 

Објекат (се може поставити на или иза грађевинске линије у складу са функционалном 
организацијом објекта и партерног уређења.  

Грађевинске линије су дефинисане у односу на планирану регулацију саобраћајница и 
површина јавне намене у контаку.  

Минимална удаљеност објеката од границе суседне парцеле је 2,0 m.  

III)  Правила у погледу величине парцеле  
Парцелацију у циљу формирања грађевинских парцела извршити тако да је минимална 
површина новоформиране парцеле за изградњу 600 m².  
Минимална ширина грађевинске парцеле је 12 m. 

IV) Други објекти на парцели 

Дозвољена је изградња више објеката на парцели у складу са планом одређеном 
наменом. Такође је дозвољена и изградња помоћних објеката (гараже, оставе, сеници и 
сл). У оквиру партерног уређења могућа је изградња и отвореног базена а на већим 
парцела и спортсих терена (кошаркашки терен, тениски терн и сл.) 

 

V)  Дозвољена заузетост грађевинске парцеле 
Максимална заузетост грађевинске парцеле је 50% (укључује површине под свим 
објектима на парцели)  

Под слободним површинама које укључују стазе, платое, саобраћајно манипулативне 
површине и паркинге, терене на отвореном, отворене базене, и сл. мин. 50% парцеле од 
чега 40% мора бити под зеленилом.  
 
VI)  Дозвољена висина објекта 
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Максимална висина до венца објекта износи 8м, а максимална висина објекта износи 
11м  мерено од коте приземља до слемена. 
 
У складу са конфигурацијом терена и геотехничким условима дозвољена је изградња 
подрумске или сутеренске етаже при чему кота пода приземља може бити највише 0,9м 
од најниже коте уређеног терена око објекта. 
 
Испод коте пода приземља могу се организовати сутеренска и подрумске етаже, број 
ових етажа није ограничен. 
 

VII)  Најмања међусобна удаљеност објеката 

Објекте на истој парцели организовати тако да један другом, односно помоћни објекти 
главним објектима не заклањају сунце дуже од половине трајања дневнoг осунчања. 

VIII)   Услови за ограђивање 
Ограђивање је могуће живом зеленом оградом која ће бити укомпонована у целокупно 
партерно уређење и озелењавање у оквиру парцеле. Жива ограда се поставља унутар 
границе парцеле. 
Капије на улазу у парцелу могу бити  максималне висине 1,4м од дрвета или метала без 
наглашених елемената. 
 
IX) Услови за уређење зелених и слободних површина на парцели 
Приликом организације грађевинске парцеле тежити да се сачува постојећа квалитетна 
вегетација и укомпонује у пејзажно уређење парцеле. Појасеве багрема уз путеве 
сачувати  уз потребну санитарну сечу и прореду, уз уклањање киселог дрвећа и другог 
коровског биља са кореновим системом.  
Даљом разрадом обезбедити  пејзажно  уређење  према  потребама  и  функцији. За 
свако здраво стабло посечено ради изградње морају се на истој грађевинској парцели 
посадити два нова. 
 
X)  Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила 
Приликом парцелације свакој новоформираној парцели која се не наслања на планом 
дефинисане саобраћајнице обезбедити адекватан приступ са јавне саобраћајне 
површине који се може остварити и индиректним путем, преко саобраћајнице 
минималне ширине 2,5м. 
 
Паркирање обезбедити у овкиру објекта или парцеле у складу са условима датим у 
посебном поглављу плана. 
 

XI) Минимални степен комуналне опремљености 

 приступ парцели са јавне саобраћајнице  
 обезбеђено одлагање комуналног отпада;  

 прикључење на електроенергетску мрежу; 
 прикључење на систем водовода и канализације. До изградње канализационе     

мреже могуће је одвођење отпадних вода преко водонепропусних септичких јама. 
До изградње водоводне мреже снабдевање водом је могуће из бунара. Када се 
изгради систем водовода и канализације објекти се морају прикључити на исти а 
септичке јаме и бунари укинути. 

Прикључење објеката на комуналну инфраструктуру врши се на основу правила овог 
плана и услова овлашћених комуналних предузећа и организација. 
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Уколико се у оквиру планом опредељене претежне намене Становање мале 
густине тип «в» организују спортско рекреативни садржаји за њихову 

организацију важе следећа правила грађења: 

I)  Врста и намена објеката 

Спортско рекреативни садржаји се могу организовати у виду спортских терена на 
отвореном, спортско рекреативних садржаја са туризмом, фудбалског кампа и сл. 

Планирани садржаји се могу организовати: 

 на појединачним грађевинским парцелама, само терени са пратећим садржајима 
(свлачионице, канцеларија, просторије за реквизите,  угоститељски објеката сл.) или 

 формирати комплекс кога чине терени на отвореном, пратећи садржаји за 
кондиционе припреме у затвореном (теретане, базен и сл). са смештајним 
капацитетима и другим туристичким садржајима. 

 

II)  Положај објеката на парцели 

Све садржаје поставити у оквиру планом задатих грађевинских линија а према 
парцелама у контакту обезбеди појас у ширини од 3,5м у оквиру кога се поред 
озелењених површина могу наћи стазе и паркинзи. 

Грађевинске линије су дефинисане у односу на планирану регулацију саобраћајница и 
површина јавне намене у контаку.  

III)  Правила у погледу величине парцеле  
Парцелацију у циљу формирања грађевинских парцела извршити тако да је минимална 
површина новоформиране парцеле буде у складу са планираним садржајима и 
потребним капацитетима а не мања од планом задате за претежну намену (500м2). 
 
IV) Други објекти на парцели 
Дозвољена је организација комплекса 
 
V)  Најмања међусобна удаљеност објеката 

Међусобна удањеност објеката у комплексу је без посебног услова и у функцији је 
орагнизације спортско рекреативних садржаја, при чему сваком објекту треба да се 
задовоље услови противпожарне заштите и приступачности сваком од објеката. 
 
VI)  Дозвољена заузетост грађевинске парцеле 
Максимална заузетост грађевинске парцеле, уколико се организују само терени на 
отвореном са пратећим садржајима је 10%и укључује све објекте на парцели без терена. 
Под слободним површинама које укључују стазе, платое, саобраћајно манипулативне 
површине, паркинге, терене на отвореном, зеленило и сл. – 90% од чега под зеленилом 
мора бити мин.40%. 
 

Уколико се организују комплекси са теренима на отвореном и пратећим садржајима као 
и смештајним и другим туристчким садржајима максимална заузетост грађевинске 
парцеле је 40% (укључује површине под свим објектима на парцели без терена). Под 
слободним површинама које укључују стазе, платое, саобраћајно манипулативне 
површине и паркинге, терене на отвореном, зеленило и сл. мин. 60% парцеле од чега 
40% мора бити под зеленилом.  
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VII)  Дозвољена спратност и висина објеката  
Максимална спратност објеката уколико се организују само терени на отвореном са 
пратећим садржајима је  П. 
 
Уколико се организују комплекси са теренима на отвореном и пратећим садржајима као 
и смештајним и другим туристчким садржајима максимална висина до венца објекта 
износи 11м, а максимална висина објекта износи 14м  мерено од коте приземља до 
слемена. 
 
У складу са конфигурацијом терена и геотехничким условима дозвољена је изградња 
подрумске или сутеренске етаже при чему кота пода приземља може бити највише 1,2м 
од најниже коте уређеног терена око објекта. 
 
Испод коте пода приземља могу се организовати сутеренска и подрумске етаже, број 
ових етажа није ограничен. 
 

VIII)   Услови за ограђивање 
Ограђивање је могуће живом зеленом оградом која ће бити укомпонована у целокупно 
партерно уређење и озелењавање у оквиру парцеле. Жива ограда се поставља унутар 
границе парцеле. 
Ограђивање терена и контрола приступа су у складу са прописима за ту врсту објеката. 
 
IX) Услови за уређење зелених и слободних површина на парцели 
Приликом организације грађевинске парцеле обавезно је очување и максимална 
искоришћеност природних потенцијала терена уз неопходне мере оплемењавања. 
Даљом разрадом  кроз пејзажно  уређење  обезбедити атрактивност локације а у складу 
са потребама  и  функцијом. За свако здраво стабло посечено ради изградње морају се 
на истој грађевинској парцели посадити два нова. 
 
X)  Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила 
Приликом парцелације свакој новоформираној парцели која се не наслања на планом 
дефинисане саобраћајнице обезбедити адекватан приступ са јавне саобраћајне 
површине који се може остварити и индиректним путем, преко саобраћајнице 
минималне ширине 5,5м. 
 
Паркирање обезбедити у овкиру објекта или парцеле према условима датим у посебном 
поглављу плана. 
 
XI) Минимални степен комуналне опремљености 

 приступ парцели са јавне саобраћајнице  
 обезбеђено одлагање комуналног отпада;  

 прикључење на електроенергетску мрежу; 
 прикључење на систем водовода и канализације. До изградње канализационе     

мреже могуће је одвођење отпадних вода преко водонепропусних септичких јама. 
До изградње водоводне мреже снабдевање водом је могуће из бунара. Када се 
изгради систем водовода и канализације објекти се морају прикључити на исти а 
септичке јаме и бунари укинути. 

Прикључење објеката на комуналну инфраструктуру врши се на основу правила овог 
плана и услова овлашћених комуналних предузећа и организација. 
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2.2.2.7. ЗОНА Х4 

 
У оквиру ове зоне за нову градњу планиране су следеће намене: 

 Спорт и рекреација 

 Становање мале густине тип «а» 
 

Спорт и рекреација - центар 

I)  Врста и намена објеката 

У оквиру ове намене могу се градити објекти у функцији спорта и рекреације са 
пратећим садржајима и ораганизовати терени на отвореном.  

II)  Положај објеката на парцели 

Објекати и терени на отвореном могу се постављати у оквиру планом задатих 
грађевинских линија.  

Грађевинске линије су дефинисане у односу на планирану регулацију саобраћајница и 
површина јавне намене у контаку.  

Минимална удаљеност објеката од границе суседне парцеле је 5,0 m.  

III)  Правила у погледу величине парцеле  
За намену спорт и рекреација, у целости, обавезна је разрада кроз Урбанистички 
пројекат који ће садржати предлог парцелације.  
Предлогом парцелације дефинисати припадајуће парцеле у складу са Урбанистичким 
пројектом дефинисаном просторном организацијом. 

IV) Други објекти на парцели 

Дозвољена је изградња комплекса  
  
V)  Дозвољена заузетост грађевинске парцеле 
У складу са просторном и функционалном организацијом која ће се решити разрадом 
кроз Урбанистички пројекат. 

 
VI)  Дозвољена спратност и висина објекта 
Максимална спратност објеката је  П+1(Вп). Висина објекта је у функцији спортско 
рекреативних садржаја који се у њему организују. 
 

VII)  Најмања међусобна удаљеност објеката 

Објекте на истој парцели организовати тако да се задовољи функционална повезаност 
између објеката и обезбеди приступачност и противпожарна заштита. 
 

VIII)   Услови за ограђивање 
Ограђивање је могуће живом зеленом оградом која ће бити укомпонована у целокупно 
партерно уређење и озелењавање у оквиру парцеле. Жива ограда се поставља унутар 
границе парцеле. 
Ограђивање терена и контрола приступа су у складу са прописима за ту врсту објеката. 
 
IX) Услови за уређење зелених и слободних површина на парцели 
Даљом разрадом  кроз пејзажно  уређење  обезбедити атрактивност локације а у складу 
са потребама  и  функцијом. У оквиру сваке парцеле обезбедити мин.40% зеленила. 
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X)  Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила 
Приликом парцелације свакој новоформираној парцели која се не наслања на планом 
дефинисане саобраћајнице обезбедити адекватан приступ са јавне саобраћајне 
површине који се може остварити и индиректним путем, преко саобраћајнице 
минималне ширине 5,5м. 
 
Паркирање обезбедити у овкиру објекта или парцеле према условима који ће бити дати 
у посебном поглављу плана. 
 

XI) Минимални степен комуналне опремљености 

 приступ парцели са јавне саобраћајнице  
 обезбеђено одлагање комуналног отпада;  

 прикључење на електроенергетску мрежу; 
 прикључење на систем водовода и канализације. До изградње канализационе     

мреже могуће је одвођење отпадних вода преко водонепропусних септичких јама. 
До изградње водоводне мреже снабдевање водом је могуће из бунара. Када се 
изгради систем водовода и канализације објекти се морају прикључити на исти а 
септичке јаме и бунари укинути. 

Прикључење објеката на комуналну инфраструктуру врши се на основу правила овог 
плана и услова овлашћених комуналних предузећа и организација. 
 
Становање мале густине – тип а 
 
I)  Врста и намена објеката 
Становање је у плану дефинисано као претежна намена у оквиру ове намене могу се 
наћи и објекти у функцији туристичког смештаја различитих типова (апартмани, објекти 
са стамбеним јединицама за повремено становање и сл.), објекти угоститељства 
(ресторани, кафеи, посластичарнице) и објекти трговине и других услуга које подржавају 
становаље као примарну намену.  
У оквиру ове намене могу се градити  

 стамбени објекти 

 стамбено - пословни објекти где је у приземним етажама организовано 
угоститељство и услуге а на спрату становање.  

 Објекти у функцији туризма и угоститељства 

 Објекти у функцији пословања и услуга 

II)  Положај објеката на парцели 

Објекат (се може поставити на или иза грађевинске линије у складу са функционалном 
организацијом објекта и партерног уређења.  

Грађевинске линије су дефинисане у односу на планирану регулацију саобраћајница и 
површина јавне намене у контаку.  

Минимална удаљеност објеката од границе суседне парцеле је 1,5 m, осим за двојне и 
објекте у низу који се једном или са две стране постављају на границу суседне парцеле. 

 
III)  Правила у погледу величине парцеле  
Парцелацију у циљу формирања грађевинских парцела извршити тако да је минимална 
површина новоформиране парцеле за изградњу слободностојећег објекта 300м2, двојног 
објекта 200м2 (2х200м2), објекта у низу 200м2. 
Минимална ширина грађевинске парцеле је за слободностојећи објекат 10 m, двојни 
објекат 8м (2х8м), а објекат у низу 6м. 
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IV) Други објекти на парцели 

Дозвољена је изградња другог објекта на парцели и то као помоћног објекта (гараже, 
оставе, летње кухиње, сеници и сл). У оквиру партерног уређења могућа је изградња и 
отвореног базена а на већим парцела и спортсих терена (кошаркашки терен, тениски 
терен и сл.) 

V)  Дозвољена заузетост грађевинске парцеле 
Максимална заузетост грађевинске парцеле је 40% (укључује површине под свим 
објектима на парцели)  

Под слободним површинама које укључују стазе, платое, саобраћајно манипулативне 
површине и паркинге, терене на отвореном, отворене базене, зеленило и сл. мин. 60% 
парцеле од чега 40% мора бити под зеленилом.  
 
VI)  Дозвољена висина објекта 
Mаксимална висина до венца објекта износи 6м, а максимална висина објекта износи 8м  
мерено од коте приземља до слемена. 
 
У складу са конфигурацијом терена и геотехничким условима дозвољена је изградња 
подрумске или сутеренске етаже при чему кота пода приземља може бити највише 0,9м 
од најниже коте уређеног терена око објекта. 
 
Испод коте пода приземља могу се организовати сутеренска и подрумске етаже, број 
ових етажа није ограничен. 
 
VII)  Најмања међусобна удаљеност објеката 
Објекте на истој парцели организовати тако да један другом, односно помоћни објекти 
главним објектима не заклањају сунце дуже од половине трајања дневнoг осунчања. 
 
VIII)   Услови за ограђивање 
Ограђивање је могуће живом зеленом оградом која ће бити укомпонована у целокупно 
партерно уређење и озелењавање у оквиру парцеле. Жива ограда се поставља унутар 
границе парцеле. 
Капије на улазу у парцелу могу бити  максималне висине 1,4м од дрвета или метала без 
наглашених елемената. 
 
IX) Услови за уређење зелених и слободних површина на парцели 
Приликом организације грађевинске парцеле тежити да се сачува постојећа квалитетна 
вегетација и укомпонује у пејзажно уређење парцеле. Појасеве багрема уз путеве 
сачувати  уз потребну санитарну сечу и прореду, уз уклањање киселог дрвећа и другог 
коровског биља са кореновим системом.  
Даљом разрадом обезбедити  пејзажно  уређење  према  потребама  и  функцији. За 
свако здраво стабло посечено ради изградње морају се на истој грађевинској парцели 
посадити два нова. 

X)  Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила 
Приликом парцелације свакој новоформираној парцели која се не наслања на планом 
дефинисане саобраћајнице обезбедити адекватан приступ са јавне саобраћајне 
површине који се може остварити и индиректним путем, преко саобраћајнице 
минималне ширине 2,5м. 
 
Паркирање обезбедити у овкиру објекта или парцеле у складу са условима датим у 
посебном поглављу плана. 
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XI) Минимални степен комуналне опремљености 

 приступ парцели са јавне саобраћајнице  
 обезбеђено одлагање комуналног отпада;  

 прикључење на електроенергетску мрежу; 
 прикључење на систем водовода и канализације. До изградње канализационе     

мреже могуће је одвођење отпадних вода преко водонепропусних септичких јама. 
До изградње водоводне мреже снабдевање водом је могуће из бунара. Када се 
изгради систем водовода и канализације објекти се морају прикључити на исти а 
септичке јаме и бунари укинути. 

Прикључење објеката на комуналну инфраструктуру врши се на основу правила овог 
плана и услова овлашћених комуналних предузећа и организација. 
 
 

2.2.2.8. ЗОНА ЈЈ 

 
У оквиру ове зоне планиране су следеће намене: 

 Туризам и угоститељство – остали туристичко – угоститељски садржаји 

 Становање мале густине тип «а» 

 Становање мале густине тип «в» 

 Становање мале густине тип «б» 
 

Tуризам и угоститељство - остали туристичко – угоститељски садржаји 

I)  Врста и намена објеката 

У оквиру ове намене могућа је изградња свих типова објеката у функцији туристичког 
смештаја  (хотели свих типова и категорија, мотели, одмаралишта, објекти са 
стамбеним јединицама за повремено становање, апартмани) и угоститељских 
објеката без смештаја само услуге (кафеи, ресторани, посластичарнице...). 
 
Планирани садржаји могу се органозовати у оквиру слободностојећих објеката на 
парцели или формирати комплекс. 
Као пратећи садржаји који подржавају смештај као основну намену у овиру објекта  могу 
се организовати спортско рекреативни садржаји, затворени базен, ресторан и сл. а у 
оквиру парцеле спортско рекреативни садржаји на отвореном, отворен базен, простори 
за игру деце теретане на отвореном и сл. 
 

II)  Положај објеката на парцели 

Објекат (објекти у комплексу)  се може поставити на или иза грађевинске линије у складу 
са функционалном организацијом објекта и партерног уређења.  
Ван грађевинске линије могу се наћи само стазе и паркинзи. 

Грађевинске линије су дефинисане у односу на планирану регулацију саобраћајница и 
површина јавне намене у контаку.  

Минимална удаљеност објеката од границе суседне парцеле: 

 Објекти туристичког смештаја минимално удаљени од границе суседне парцеле 
2.5м 

 Објекту угоститељства (ресторани, кафеи, посластичарнице) минимално 
удаљени од границе суседне парцеле 1.5м. 
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III)  Правила у погледу величине парцеле  
Парцелацију у циљу формирања грађевинских парцела извршити тако да је минимална 
површина новоформиране парцеле: 

o за изградњу објеката туристичког смештаја 1000м2 
o за угоститељске објекте 300м2 

 
Тежити што већим парцелама са што већим слободним озелењеним и партерно 
уређеним површинама. 

IV) Други објекти на парцели 
У оквиру парцеле могућа је изградња више објеката који формирају функционални 
комплекс при чему сваки од објеката мора бити у функцији основне намене (смештај) 
или подржавати основну намену. 
 
 
V)  Најмања међусобна удаљеност објеката 
Објекте на истој парцели организовати тако да се постигне функционално јединство, да 
сви објекти имају квалитетну осунчаност и визуре и да се задовоље услови 
противпожарне заштите и приступачности сваком од објеката. 
 
VI)  Дозвољена заузетост грађевинске парцеле 
Максимална заузетост грађевинске парцеле је 60% (укључује површину само под 
објектом). 

Под слободним површинама које укључују стазе, платое, саобраћајно манипулативне 
површине и паркинге, терене на отвореном, отворене базене, зеленило и сл. мин. 40% 
парцеле од чега 30% мора бити под зеленилом.  
 
VII)  Дозвољена висина објеката  
Максимална висина до венца објекта износи 11м, а максимална висина објекта износи 
14м  мерено од коте приземља до слемена. 
 
Угоститељски објекти (ресторани, кафеи, посластичарнице , као посебни објекти) 
максимална висина до венца објекта износи 6м, а максимална висина објекта износи 9м  
мерено од коте приземља до слемена. Кота пода приземља може бити највише 1,2м од 
најниже коте уређеног терена око објекта. 
 
У складу са конфигурацијом терена и геотехничким условима дозвољена је изградња 
подрумске или сутеренске етаже при чему кота пода приземља може бити највише 1,2м 
од најниже коте уређеног терена око објекта. 
 
Испод коте пода приземља могу се организовати сутеренска и подрумске етаже, број 
ових етажа није ограничен. 
 
VIII)   Услови за ограђивање 
Ограђивање је могуће живом зеленом оградом која ће бити укомпонована у целокупно 
партерно уређење и озелењавање у оквиру парцеле. Жива ограда се поставља унутар 
границе парцеле. 
 
IX) Услови за уређење зелених и слободних површина на парцели 
Приликом организације грађевинске парцеле тежити да се сачува постојећа квалитетна 
вегетација и укомпонује у пејзажно уређење парцеле. Појасеве багрема уз путеве 
сачувати  уз потребну санитарну сечу и прореду, уз уклањање киселог дрвећа и другог 
коровског биља са кореновим системом.  
Даљом разрадом обезбедити  пејзажно  уређење  према  потребама  и  функцији. За 
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свако здраво стабло посечено ради изградње морају се на истој грађевинској парцели 
посадити два нова. 
 
X)  Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила 
Приликом парцелације свакој новоформираној парцели која се не наслања на планом 
дефинисане саобраћајнице обезбедити адекватан приступ са јавне саобраћајне 
површине који се може остварити и индиректним путем, преко саобраћајнице 
минималне ширине 5,5м. 
 
За објекте туристичког смештаја паркирање обезбедити у овкиру објекта или парцеле 
према условима датим у посебном поглављу плана а за објекте угоститељства (кафеи, 
ресторани, посластичарнице... ) паркирање је на јавним паркинзима у контакту. 
 
XI) Минимални степен комуналне опремљености 

 приступ парцели са јавне саобраћајнице  
 обезбеђено одлагање комуналног отпада;  

 прикључење на електроенергетску мрежу; 
 прикључење на систем водовода и канализације. До изградње канализационе     

мреже могуће је одвођење отпадних вода преко водонепропусних септичких јама. 
До изградње водоводне мреже снабдевање водом је могуће из бунара. Када се 
изгради систем водовода и канализације објекти се морају прикључити на исти а 
септичке јаме и бунари укинути. 

Прикључење објеката на комуналну инфраструктуру врши се на основу правила овог 
плана и услова овлашћених комуналних предузећа и организација. 

 
Становање мале густине – тип а, б и в 
 
I)  Врста и намена објеката 
Становање је у плану дефинисано као претежна намена у оквиру ове намене могу се 
наћи и објекти у функцији туристичког смештаја различитих типова (апартмани, објекти 
са стамбеним јединицама за повремено становање и сл.), објекти угоститељства 
(ресторани, кафеи, посластичарнице) и објекти трговине и других услуга које подржавају 
становаље као примарну намену. 
У оквиру ове намене могу се градити  

 стамбени објекти 

 стамбено - пословни објекти где је у приземним етажама организовано 
угоститељство и услуге а на спрату становање.  

 Објекти у функцији туризма и угоститељства 

 Објекти у функцији пословања и услуга 

У оквиру типа „а“ и „б“ објекти се могу градити као слободностојећи на парцели, двојни 
или објекти у низу а у оквиру типа „в“ само као слободностојећи објекти на парцели. 

II)  Положај објеката на парцели 

Објекат (се може поставити на или иза грађевинске линије у складу са функционалном 
организацијом објекта и партерног уређења.  

Грађевинске линије су дефинисане у односу на планирану регулацију саобраћајница и 
површина јавне намене у контаку а према намени опредељеној за хотел као зона 
градње.  

Минимална удаљеност објеката од границе суседне парцеле за тип „а“ и „б“ је 1,5 m, 
осим за двојне и објекте у низу који се једном или са две стране постављају на границу 
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суседне парцеле. За објекте типа „в“ минимална удаљеност објеката од границе суседне 
парцеле је 2,0м. 
 
III)  Правила у погледу величине парцеле  
Парцелацију у циљу формирања грађевинских парцела извршити тако да је минимална 
површина новоформиране парцеле за изградњу слободностојећег објекта у оквиру типа 
«а» и «б»  300м2, двојног објекта 200м2 (2х200м2), објекта у низу 200м2. А за изградњу 
објеката у оквиру типа «в» минимална површина новоформиране парцеле за изградњу 
слободностојећег објекта је 500м2. 
Минимална ширина грађевинске парцеле је за слободностојећи објекат 10 m, двојни 
објекат 8м (2х8м), а објекат у низу 6м. 
 
IV) Други објекти на парцели 
Дозвољена је изградња другог објекта на парцели и то као помоћног објекта (гараже, 
оставе, летње кухиње, сеници и сл). У оквиру партерног уређења могућа је изградња и 
отвореног базена а на већим парцела и спортсих терена (кошаркашки терен, тениски 
терн исл) 
 
 V)  Дозвољена заузетост грађевинске парцеле 
Максимална заузетост грађевинске парцеле је: 

 тип „а“ - 40% (укључује све објекте на парцели) 
 тип „б“- 40% (укључује све објекте на парцели) 
 тип „в“ - 30% (укључује све објекте на парцели) 

 

Под слободним површинама које укључују стазе, платое, саобраћајно манипулативне 
површине и паркинге, терене на отвореном, отворене базене, зеленило и сл. мин.:  

 тип „а“ - 60% од чега под зеленилом мора бити мин.50% 

 тип „б“- 60% од чега под зеленилом мора бити мин.30% 

 тип „в“ - 70% од чега под зеленилом мора бити мин.50% 
 
VI)  Дозвољена висина објекта 
Максимална спратност објеката је: 

 тип „а“- Максимална висина до венца објекта износи 5м, а максимална 
висина објекта износи 8м  мерено од коте приземља до слемена. 

 тип „б“- Максимална висина до венца објекта износи 5м, а максимална 
висина објекта износи 8м  мерено од коте приземља до слемена. 

 тип „в“- Максимална висина до венца објекта износи 8м, а максимална 
висина објекта износи 11м  мерено од коте приземља до слемена. 

 
У складу са конфигурацијом терена и геотехничким условима дозвољена је изградња 
подрумске или сутеренске етаже при чему кота пода приземља може бити највише 0,9м 
од најниже коте уређеног терена око објекта. 
 
VII)  Најмања међусобна удаљеност објеката 
Објекте на истој парцели организовати тако да један другом, односно помоћни објекти 
главним објектима не заклањају сунце дуже од половине трајања дневнoг осунчања. 

VIII)   Услови за ограђивање 
Ограђивање је могуће живом зеленом оградом која ће бити укомпонована у целокупно 
партерно уређење и озелењавање у оквиру парцеле. Жива ограда се поставља унутар 
границе парцеле. 
Капије на улазу у парцелу могу бити  максималне висине 1,4м од дрвета или метала без 
наглашених елемената. 
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IX) Услови за уређење зелених и слободних површина на парцели 
Даљом разрадом обезбедити  пејзажно  уређење  према  потребама  и  функцији. За 
свако здраво стабло посечено ради изградње морају се на истој грађевинској парцели 
посадити два нова. 
У оквиру парцеле обезбедити минимално 40% зеленила. 

X)  Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила 
Приликом парцелације свакој новоформираној парцели која се не наслања на планом 
дефинисане саобраћајнице обезбедити адекватан приступ са јавне саобраћајне 
површине који се може остварити и индиректним путем, преко саобраћајнице 
минималне ширине 2,5м. 
 
Паркирање обезбедити у овкиру објекта или парцеле у складу са условима који ће бити 
дати у посебном поглављу плана. 
 

XI) Минимални степен комуналне опремљености 

 приступ парцели са јавне саобраћајнице  
 обезбеђено одлагање комуналног отпада;  

 прикључење на електроенергетску мрежу; 
 прикључење на систем водовода и канализације. До изградње канализационе     

мреже могуће је одвођење отпадних вода преко водонепропусних септичких јама. 
До изградње водоводне мреже снабдевање водом је могуће из бунара. Када се 
изгради систем водовода и канализације објекти се морају прикључити на исти а 
септичке јаме и бунари укинути. 

Прикључење објеката на комуналну инфраструктуру врши се на основу правила овог 
плана и услова овлашћених комуналних предузећа и организација. 
 
 

2.2.2.9. ЗОНА К  

 
У оквиру ове зоне планирана је намена: 

 Становање мале густине тип «в» 
 
Становање мале густине – типа в 
 

I)  Врста и намена објеката 

Становање је у плану дефинисано као искључива намена и то становање вишег нивоа 
ексклузивног становања - виле. У оквиру ове намене могу се наћи и помоћни објекти 
базени, сенила и сл. искључиво у функцији стамбених објеката. 

Планирани садржаји могу се органозовати у оквиру слободностојећих објеката на 
парцели или формирати комплекс.  

У овој зони није дозвољена изградња објеката у функцији туристичког смештаја 
различитих типова (хотели, апартмани, објекти са стамбеним јединицама за повремено 
становање и сл.), као  ни објеката угоститељства (ресторани, кафеи, посластичарнице), 
као ни објеката трговине и других услуга. 

У оквиру ове намене могу се градити:  

 стамбени објекти вишег нивоа становања – виле 

 помоћни објекти у функцији главног стамбеног објекта, базен, вртно сенило и сл. 
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II)  Положај објеката на парцели 

Објекат се може поставити на или иза грађевинске линије у складу са функционалном 
организацијом објекта и партерног уређења.  

Грађевинске линије су дефинисане у односу на планирану регулацију саобраћајница и 
површина јавне намене у контаку а према намени опредељеној за хотел као зона 
градње.  

Минимална удаљеност објеката од границе суседне парцеле је 2,5 m.  

III)  Правила у погледу величине парцеле  
Парцелацију у циљу формирања грађевинских парцела извршити тако да је минимална 
површина новоформиране парцеле за изградњу 600 m².  
Минимална ширина грађевинске парцеле је 12 m. 

Тежити што већим парцелама са што већим слободним озелењеним и партерно 
уређеним површинама. 

IV) Други објекти на парцели 

Дозвољена је изградња више објеката на парцели у складу са планом одређеном 
наменом. Такође је дозвољена и изградња помоћних објеката (гараже, оставе, сеници и 
сл). У оквиру партерног уређења могућа је изградња и отвореног базена а на већим 
парцела и спортсих терена (кошаркашки терен, тениски терен и сл.) 

V)  Дозвољена заузетост грађевинске парцеле 

Максимална заузетост грађевинске парцеле је 25% (укључује површине под свим 
објектима на парцели)  

Под слободним површинама које укључују стазе, платое, саобраћајно манипулативне 
површине и паркинге, терене на отвореном, отворене базене, и сл. мин. 75% парцеле од 
чега 60% мора бити под зеленилом.  

VI)  Дозвољена висина објекта 

Максимална висина до венца објекта износи 5 m, а максимална висина објекта износи 7 
m  мерено од коте приземља до слемена. 

У складу са конфигурацијом терена и геотехничким условима дозвољена је изградња 
подрумске или сутеренске етаже при чему кота пода приземља може бити највише 0,9 m 
од најниже коте уређеног терена око објекта. 

VII)  Најмања међусобна удаљеност објеката 

Објекте на истој парцели организовати тако да један другом, односно помоћни објекти 
главним објектима не заклањају сунце дуже од половине трајања дневнoг осунчања. 

VIII)   Услови за ограђивање 

Ограђивање је могуће живом зеленом оградом која ће бити укомпонована у целокупно 
партерно уређење и озелењавање у оквиру парцеле. Жива ограда се поставља унутар 
границе парцеле. 

Капије на улазу у парцелу могу бити  максималне висине 1,4 m од дрвета или метала 
без наглашених елемената. 

IX) Услови за уређење зелених и слободних површина на парцели 

Приликом организације грађевинске парцеле тежити да се сачувају постојеће групације 
дрвећа и приобалног зеленила . Појасеве багрема уз путеве очувати уз потребну 
санитарну сечу и прореду, уз уклањање киселог дрвећа и другог коровског биља са 
кореновим системом.  
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Даљом разрадом обезбедити  пејзажно  уређење  према  потребама  и  функцији. За 
свако здраво стабло посечено ради изградње морају се на истој грађевинској парцели 
посадити два нова. 

X)  Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила 

Приликом парцелације свакој новоформираној парцели која се не наслања на планом 
дефинисане саобраћајнице обезбедити адекватан приступ са јавне саобраћајне 
површине који се може остварити и индиректним путем, преко саобраћајнице 
минималне ширине 5,5m. 

Паркирање обезбедити у овкиру објекта или парцеле по нормативу који је дефинисан у 
посебном поглављу плана. 

XI) Минимални степен комуналне опремљености 

 приступ парцели са јавне саобраћајнице  

 обезбеђено одлагање комуналног отпада;  

 прикључење на електроенергетску мрежу; 

 прикључење на систем водовода и канализације. До изградње канализационе     
мреже могуће је одвођење отпадних вода преко водонепропусних септичких јама. 
До изградње водоводне мреже снабдевање водом је могуће из бунара. Када се 
изгради систем водовода и канализације објекти се морају прикључити на исти а 
септичке јаме и бунари укинути. 

Прикључење објеката на комуналну инфраструктуру врши се на основу правила овог 
плана и услова овлашћених комуналних предузећа и организација. 

 
 

2.2.2.10. ЗОНА Л 

 
У оквиру ове зоне планиране су следеће намене: 

 Становање мале густине тип «в» 
 
Становање мале густине – типа в 

I)  Врста и намена објеката 

Становање је у плану дефинисано као претежна намена у оквиру ове намене могу се 
наћи и објекти у функцији туристичког смештаја различитих типова (хотели, апартмани, 
објекти са стамбеним јединицама за повремено становање и сл.), објекти угоститељства 
(ресторани, кафеи, посластичарнице) и објекти трговине и других услуга које подржавају 
становаље као примарну намену.  

У оквиру ове намене могу се градити  
 стамбени објекти 

 стамбено - пословни објекти где је у приземним етажама организовано 
угоститељство и услуге а на и вишим етажама становање.  

 Објекти у функцији туризма и угоститељства 

 Објекти у функцији пословања и услуга 

 

II)  Положај објеката на парцели 
Објекат се може поставити на или иза грађевинске линије у складу са функционалном 
организацијом објекта и партерног уређења.  
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Грађевинске линије су дефинисане у односу на планирану регулацију саобраћајница и 
површина јавне намене у контаку а према намени опредељеној за хотел као зона 
градње.  
 
Минимална удаљеност објеката од границе суседне парцеле је 2,0 m.  
 
III)  Правила у погледу величине парцеле  
Парцелацију у циљу формирања грађевинских парцела извршити тако да је минимална 
површина новоформиране парцеле за изградњу 600 m².  
 
Минимална ширина грађевинске парцеле је 12 m. 
 
IV) Други објекти на парцели 
Дозвољена је изградња више објеката на парцели у складу са планом одређеном 
наменом. Такође је дозвољена и изградња помоћних објеката (гараже, оставе, сеници и 
сл). У оквиру партерног уређења могућа је изградња и отвореног базена а на већим 
парцела и спортсих терена (кошаркашки терен, тениски терн и сл.) 
 
V)  Дозвољена заузетост грађевинске парцеле 
Максимална заузетост грађевинске парцеле је 50% (укључује површине под свим 
објектима на парцели)  
Под слободним површинама које укључују стазе, платое, саобраћајно манипулативне 
површине и паркинге, терене на отвореном, отворене базене, и сл. мин. 50% парцеле од 
чега 40% мора бити под зеленилом.  
 
VI)  Дозвољена висина објекта 
Максимална висина до венца објекта износи 6м, а максимална висина објекта износи 9м  
мерено од коте приземља до слемена. 
 
У складу са конфигурацијом терена и геотехничким условима дозвољена је изградња 
подрумске или сутеренске етаже при чему кота пода приземља може бити највише 0,9м 
од најниже коте уређеног терена око објекта. 
 
Испод коте пода приземља могу се организовати сутеренска и подрумске етаже, број 
ових етажа није ограничен. 
 
VII)  Најмања међусобна удаљеност објеката 
Објекте на истој парцели организовати тако да један другом, односно помоћни објекти 
главним објектима не заклањају сунце дуже од половине трајања дневнoг осунчања. 
 
VIII)   Услови за ограђивање 
Ограђивање је могуће живом зеленом оградом која ће бити укомпонована у целокупно 
партерно уређење и озелењавање у оквиру парцеле. Жива ограда се поставља унутар 
границе парцеле. 
 
Капије на улазу у парцелу могу бити  максималне висине 1,4м од дрвета или метала без 
наглашених елемената. 
 
IX) Услови за уређење зелених и слободних површина на парцели 
Приликом организације грађевинске парцеле тежити да се сачувају постојеће групације 
дрвећа и приобалног зеленила . Појасеве багрема уз путеве очувати уз потребну 
санитарну сечу и прореду, уз уклањање киселог дрвећа и другог коровског биља са 
кореновим системом.  
Даљом разрадом обезбедити  пејзажно  уређење  према  потребама  и  функцији. За 
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свако здраво стабло посечено ради изградње морају се на истој грађевинској парцели 
посадити два нова. 
 

X)  Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила 
Приликом парцелације свакој новоформираној парцели која се не наслања на планом 
дефинисане саобраћајнице обезбедити адекватан приступ са јавне саобраћајне 
површине који се може остварити и индиректним путем, преко саобраћајнице 
минималне ширине 5,5м. 
 
Паркирање обезбедити у овкиру објекта или парцеле по нормативу који је дефинисан у 
посебном поглављу плана. 
 

XI) Минимални степен комуналне опремљености 

 приступ парцели са јавне саобраћајнице  
 обезбеђено одлагање комуналног отпада;  

 прикључење на електроенергетску мрежу; 
 прикључење на систем водовода и канализације. До изградње канализационе     

мреже могуће је одвођење отпадних вода преко водонепропусних септичких јама. 
До изградње водоводне мреже снабдевање водом је могуће из бунара. Када се 
изгради систем водовода и канализације објекти се морају прикључити на исти а 
септичке јаме и бунари укинути. 

Прикључење објеката на комуналну инфраструктуру врши се на основу правила овог 
плана и услова овлашћених комуналних предузећа и организација. 
 

2.2.3. Услови за заштиту суседних објеката 

Приликом изградње нових објеката, независно од њихове намене, водити рачуна о 
заштити суседних објеката у конструктивном смислу, и у смислу неугрожавања услова 
живљења на суседним парцелама, и парцелама у непосредном окружењу. Грађење 
нових објеката свих врста и намена планирати на удаљеностима од суседних објеката 
којима се не угрожава њихова функција, затечени начин и услови коришћења, као ни 
дневно осветљење просторија постојећих објеката путем отвора оријентисаних према 
парцели на којој је планирана градња. Положај и висина нових објеката у односу на 
постојеће на суседним парцелама треба да је такав да суседним објектима не заклања 
директно дневно осунчање дуже од половине трајања директног осунчања.  
У циљу заштите суседних објеката, гледано и кроз однос према простору суседних 
парцела, планирани објекти, нити њихови најистуренији делови својим положајем 
(рачунајући и ваздушни и подземни простор) не смеју прелазити границу суседних 
парцела. 
 

 
2.2.4. Правила за реконструкцију, доградњу и адаптацију постојећих објеката на 

простору плана 

 

Сви постојећи објекти препознати у обухвату плана, без обзира да ли су премашили 
параметре градње задате планом, уколико не задиру у планирану регулативу, могу да се 
задрже.  Све постојеће објекте је потребно ускладити са условима обликовања који су 
задати планом.  

Постојећи објекти у оквиру површине планиране за уређену градску плажу у Зони ЈЈ 
могу се као такви задржати а интервенције на њима вршити према условима који су у 
плану задати за становање мале густине тип б у Зони ЈЈ. 
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Постојећи објекти изграђени на парцелама мањим од планом дефинисаних површина 
минималне парцеле, могу се задржати као такви уз могућност текућег одржавања, 
адаптација, санације и реконструкције, односно, на њима су дозвољене интервенције у 
постојећем габариту и волумену објекта.  

Постојећи објекти, који залазе у грађевинску линију, а не нарушавају регулативу, се  
задржавају, а интервенције у погледу доградње су дозвољене и то:  
- доградња у вертикалном габариту над основом читавог објекта, а у складу са задатим 

параметрима, 
- доградња у хоризонталном габариту до дефинисане грађевинске линије, а у складу 

са задатим параметрима. 

Постојећи објекти који су постављени на мањој удаљености од планом дозвољене, од 
границе суседне парцеле могу се доградити до планом задатих параметара, с тим што 
се: 
- при доградњи у вертикалном габариту отвори ка суседу могу планирати само са 

минималном висином парапета од 1,8 m. 
- при доградњи у хоризонталном габариту, за дограђени део, мора се испоштовати 

услов за минималну удаљеност од границе суседне парцеле. 

- На површинама где се налазе објекати чија је наслеђена намена супротна намени 
земљишта датој у овом плану, не може се дозволити даља изградња и ширење ове 
намене, већ само нужно текуће одржавање објеката, са тежњом прерастања у намену 
предвиђену овим планом. 

- За објекте који су премашили планом задату висину или су изграђени до планом 
задате максималне висине, а изграђени су у складу са Законом и раније важећим 
планским докуементима, дозвољено је претварање постојећих таванских простора у 
стамбене, смештајне и просторе других садржаја без повећања волумена објекта, уз 
испуњеност услова у погледу правила за паркирање. Уколико није могуће испунити 
услов у погледу правила за паркирање, могуће је извршити претварање постојећих 
таванских простора у стамбене, смештајне и просторе других садржаја без повећања 
волумена објекта уз обавезу плаћања двоструког износа доприноса за уређивање 
грађевинског земљишта у складу са важећом општинском Одлуком којом се утврђује 
износ доприноса за уређивање грађевинског земљишта.  

Постојећи објекти који су премашили планом задате параметре а који су са равним 
кровом могу се укровити без надзиђивања тако што стреха креће од венца, односно са 
постојеће бочне висине, а највиша тачка крова је у равни са највишом тачком објекта 
(лифтовско окно, излаз на кров, повучени спрат и сл.) уз обавезу израде урбанистичког 
пројекта. Подкровни део може имати функцију основног објекта али без отварања 
кровних баџа и формирања лођа. Осветљење се може обезбедити само преко кровних 
прозора и отвора у калканима. Уколико није могуће испунити услов у погледу правила за 
паркирање, могуће је извршити укровљење објекта уз обавезу плаћања двоструког 
износа доприноса за уређивање грађевинског земљишта у складу са важећом 
општинском Одлуком којом се утврђује износ доприноса за уређивање грађевинског 
земљишта 

 

 

2.2.5. Општа правила за изградњу објеката 

Објекти свих врста и намена треба да су функционални, статички стабилни, хидро и 
термички прописно изоловани и опремљени свим савременим инсталацијама у складу 
са важећим нормативма и прописима за објекте одређене намене. 
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Приликом пројектовања и изградње објеката испоштовати важеће техничке прописе за 
грађење објеката одређене намене. Објекте пројектовати у складу са прописима о 
изградњи на сеизмичком подручју.  

Oдвођење атмосферских вода са површина крова решити у сопствено двориште, 
односно усмерити на уличну кишну канализацију. Површинске воде са једне грађевинске 
парцеле не могу се усмерити према другој парцели, односно објектима на суседним 
парцелама. Није дозвољено одвођење атмосферских вода у фекалну канализацију 

Када за одвођење површинских вода не постоји нивелационо решење, површинске воде 
са парцеле одводе се слободним падом према риголама, односно према улици са 
најмањим падом од 1,5%. 

Саобраћајне површине, приступне пешачке стазе објектима на парцели, рампе гаража у 
приземљу и помоћних и радних просторија којима се савладава висинска разлика изнад 
коте терена, колске приступне путеве дворишту и манипулативне дворишне платое, 
треба извести са падом оријентисано према улици, евентуално делом према зеленим 
површинама на парцели (врт, башта и слично). 

У случају изградње гараже у сутерену објекта, када је пад рампе за приступ гаражи 
оријентисан према објекту, одвођење површинских вода решава се дренажом или на 
други погодан начин.  

Јавни простор улице се не може користити за обављање делатности (складиштење 
материјала и сл.) нити за паркирање тешких возила, већ се у ту сврху мора 
организовати и уредити простор у оквиру парцеле. 

 

2.2.6. Услови за архитектонско и естетско обликовање објеката 

Архитектонско обликовање објеката вршити у складу са планираном наменом, 
микроклиматским условима, оријентацијом парцеле, амбијентом и локалном 
архитектонском традицијом. Кроз избор форме, композиције отвора на фасади, 
примењених боја и материјала и других  архитектонских и декоративних елемената, 
осмислити објекат који ће са окружењем образовати усаглашену, естетски обликовану 
целину.  
 
Кров и поткровна етажа 
На простору овог Плана дозвољене су све врсте кровова изузев мансардних кровова. 
Приликом пројектовања равних кровова, предвидети све неопходне техничке мере 
заштите крова од прокишњавања. Код косих кровова, кровне равни обликовати у складу 
са пропорцијама објекта. Кровни покривач одабрати у зависности од нагиба кровних 
равни. Косе кровове пројектовати као сложене вишеводне кровове. 
 
Материјализација фасаде 
За грађење објеката користити атестиране грађевинске материјале. Тежити употреби 
локалних природних материјала. 

Фасаде могу бити малтерисане, обложене фасадним облогама или решене 
комбинованом обрадом. Малтерисане фасаде се боје одговарајућим бојама. Од 
фасадних облога могу се користити: опека, камен, дрво, разне савремене фасадне 
облоге и сл. 
 
Грађевински елементи на фасади 
Фасаде се могу решавати као равне површине или са испадима (лође, балкони, еркери и 
сл). 
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Грађевински елементи (еркери, доксати, балкони, улазне надстрешнице са или без 
стубова, надстрешнице и сл.) морају се наћи у оквиру планом задатих грађевинских 
линија без прелаза преко истих. 
 
Спољне степенице 
Отворене спољне степенице могу се постављати на предњи део објекта, ако савлађују 
висину до 1,2m. Степенице којима се савладава висина преко 1,2m треба да се решавају 
унутар габарита објекта.  
 
 
2.2.7. Инжењерскогеолошки услови за изградњу објеката 

Сеизмичност терена 
За потребе сагледавања сеизмичког хазарда на локацији за План детаљне регулације 
туристичког насеља Бели багрем у општини Велико Градиште  израђене су: 
 

Карта епицентара земљотреса Mw≥3.5 

 
Карта сеизмичког хазарда за повратни период од 475 година, по параметру максималног 

хоризонаталног убрзања PGA на основној стени (vs=800m/s) 
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Карта сеизмичког хазарда за повратни период од 475 година на површини терена 

 
 

Табела нумеричких вредности сеизмичког хазарда за повратни период од 475 година, по параметру 
максималног хоризонаталног убрзања PGA на основној стени (vs=800m/s) 

 
Место Lat Lon PGA (g) 

Полигон 1   0.06-0.08 

 
 

Табела епицентара земљотреса који се налазе на предметној локацији 

 
 
 
 
2.2.8. Услови за прикључење објеката на комуналну инфраструктуру 

За објекте се услови за прикључење и прикључење на комуналну инфраструктуру 
обезбеђују и реализују у оквиру надлежности одговарајућег јавног односно јавног 
комуналног предузећа, а према одредбама из услова за пројектовање и изградњу  
канализације, водовода, електроенергетске мреже и других инфраструктурних мрежа, из 
поглавља са Правилима уређења и грађења за инфраструктуру из овог Плана. 
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2.2.9. Правила за изградњу површина јавне намене – саобраћајне и зелене 
површине 

 

2.2.9.1. Правила изградње саобраћајне мреже 

Општа правила и услови за уличну мрежу  
Регулација свих улица обухвата коловозну површину и тротоар, у променљивој ширини 
у зависности од ранга улице. На графичком прилогу број 03: План саобраћаја, 
нивелације и регулације приказана је планирана саобраћајна инфраструктура у обухвату 
плана, а осовине саобраћајница дефинисане су аналитичким елементима (координате 
темена и осовина саобраћајница), док је регулациона линија дефинисана аналитичко 
геодетским елементима на графичком прилогу број 4: План парцелације јавних намена 
са елементима за спровођење. 
 
Списак координата аналитичко-геодетских елемената за обележавање за саобраћајнице, 
приказан је у листу 5.1 и 5.2: „Координате и полупречници темена“ и „Координате 
осовинских тачака саобраћајница“. 
 
Кад попречни профили постојеће мреже саобраћајница остају као у постојећем стању, 
обавезна је рехабилитацијом коловозног застора на местима где је то потребно. 
Коловозну конструкцију дефинисати сходно рангу саобраћајнице,  
Постојеће сабирне и стамбено приступне саобраћајнице које су планиране као 
једносмерне, по правилу се задржавају тамо где је закључено да функционално 
одговарају саобраћајној мрежи; 
Прилазе парцелама са коловоза градити од бетона ширине минимално 3,0 m и радијуса 
5,0 m са зацевљеном атмосферском канализацијом; 
Примењивати унутрашње радијусе кривина од 6,0 m, односно 7,0 m тамо где се 
обезбеђује проточност саобраћаја због противпожарних услова;  
Ограде, дрвеће и засаде поред јавних путева подизати тако да не ометају прегледност 
јавног пута и не угрожавају безбедност одвијања саобраћаја;  
Кроз израду техничке документације саобраћајница дозвољене су мање 
трансформације попречних профила у оквиру планом предвиђене регулације улица, као 
и градња додатних инсталација под условом да се не угрози функционисање 
инфраструктурних система предвиђених овим планом. За све овакве промене 
неопходно је прибавити сагласност свих надлежних Јавних комуналних предузећа и 
институција чије се инсталације налазе у профилу саобраћајница. 
 
Општа правила и услови за мрежу пешачких и бициклистичких токова  
Минимална ширина тротоара за кретање пешака је 1,5 m (два пешачка модула), а за 
кретање и инвалида са помагалима 3,0 m. 
Бициклистичке трасе се могу водити заједно са моторним саобраћајем, заједно са 
пешацима и издвојено од другог саобраћаја. 
Тротоари и пешачке стазе, пешачки прелази, места за паркирање и друге површине у 
оквиру улица, тргова, шеталишта, паркова и игралишта по којима се крећу лица са 
посебним потребама у простору су међусобно повезани и прилагођени за оријентацију и 
са нагибима који не могу бити већи од 5% (1:20), а изузетно 8,3% (1:12).  
 
Општа правила и услови за паркирање 
Минимално стандардно место за управно паркирања путничких возила је 4,80x2,30 m, 
али се предлаже формирање већих паркинг места (5,0x2,5 m), имајући у виду димензије 
савремених аутомобила. Минимално место за подужно паркирање аутомобила износи 
5,5x2,0 m. Димензије паркинг места код косог паркирања су 5,30x2,30m за аутомобиле. 
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 
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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). 
Места за смештај возила и простор за маневрисање приликом уласка/изласка возила 
(гаража или отворени паркинг простор), у зависности од угла паркирања (300, 450, 600 и 
900) и у зависности од бочних препрека (стубови, зидови, возила, гаражни механизми), 
димензионисати према нормативима, и то за управна паркинг (гаражна) места за 
путничке аутомобиле: 

 за гаражни бокс: димензије не мање од 2,7m х 5,5m; 

 за паркинг (гаражна) места са једностраном препреком: димензије не мање од 
2,4m х 4,8m; 

 за паркинг (гаражна) места са двостраном препреком: димензије не мање од 2,5m 
х 4,8m; 

 за паркинг (гаражна) места без бочних препрека: димензије не мање од 2,3m х 
4,8m. 

 
Паркирање возила за сопствене потребе власници вишепородичног стамбеног 
објекта, свих врста изградње, по правилу обезбеђују на грађевинској парцели изван 
површине јавног пута и то једно паркинг или гаражно место на један стан. 
Гараже вишепородичних објеката планирају се у или испод објекта у габариту, подземно 
изван габарита објекта или надземно на грађевинској парцели ако су испуњени сви 
остали услови.  
У оквиру комплекса где се планирају комерцијални садржаји (за чије потребе се користе 
и теретна возила) планирати и простор за смештај теретних возила.  
 
*Нормативи за планирање паркирања 

Намена      1 паркинг место на: 
Становање                                                    1 стан 
Хотел (према категорији)  2-10 кревета + 1 п.м. за аутобусе на 30 кревета 
Мотел                                                      1 соба 
Одмаралиште/камп                                      2 смештајне јединице 
Објекти са стамбеним јединицама  
   за повремено становање                          1 стан  
Апартмани                                                     1,25 апартмана 
Тржни центри     55 m2 БРГП 
Ресторани и кафане    4-8 столица 
Спортски објекти     10-14 гледалаца 
Верски објекти     20 m2 БРГП 
Биоскоп, дом културе     5-10 седишта 
Производно-прерађивачки 
и индустријски објекти   8 запослених 
Банке                                                               70 м2 

Медицинске установе                                    70 м2 

Административне установе                           70 м2 

Поште                                                             150 м2 

Трговина на мало                                          100м2 

Основне школе:               1 ПМ/по учионици или 1 ПМ/на 10 запослених радника  
Дечја установа:                                          2 ПМ/по групи  
Здравствене установе:                1 ПМ/на 70 м2 корисне површине  
 
Посебно треба водити рачуна о потребном броју паркинг места за особе са 
инвалидитетом, која морају бити распоређена у свим садржајима. Препорука је да се на 
предметном простору обезбеди до 5% паркинг места за особе са инвалидитетом у 
односу на укупан број паркинг места. 
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Однос путне и комуналне инфраструктуре 
У регулацији улица односно путева могу се постављати планиране паралелно вођене 
трасе осталих инфраструктурних система, објеката и постројења, као и изградња 
функционалних и пратећих садржаја, објеката, постројења и уређаја у функцији 
инфраструктурног система, а на минималном међусобном растојању на основу закона и 
прописа донетих на основу закона, под условима и на начин који утврди надлежно јавно 
предузеће, односно управљач јавног инфраструктурног система.  
 
Општа правила за стајалишта јавног превоза 
На предлог локалне самоуправе или превозника који обавља линијски превоз путника на 
јавном путу може се изградити аутобуско стајалиште уз сагласност управљача јавног 
пута. Саобраћајна површина аутобуског стајалишта на јавном путу, осим улице, мора се 
изградити ван коловоза. 
Стајалишта јавног превоза на територији Плана организовати на минималном растојању 
од 15,0m од раскрснице или у ниши, 
Минимално растојање стајалишта у траци за супротне смерове је 30,0m, док је то 
растојање код стајалишта у ниши миниимално 10,0m. 
 

Општа правила за станице за снабдевање горивом 
Нове станице за снабдевање горивима (бензинске и гасне станице) као пратећи путни 
садржаји се могу градити уз све јавне путеве само ако су испуњени сви функционални, 
техничко-технолошки и еколошки услови (дефинисани Законима и Правилницима који се 
односе на  изградњу станица за снабдевање горивом моторних возила, претакање и 
ускладиштење горива).  
 
Посебни услови уређења комплекса СЗСТГ дати су у табели: 

- Коефицијент изграђености (Ки)                                  0,2 – 1,0 
- Степен искоришћености (Си)                                 20% - 55% 
- Спратност објекта (висина)                                    П+0 до П+1 (до 8м') 
- Саобраћајне и манипулативне површине                         мин 30% 
- Слободне и зелене површине                                    мин 15% 
- Паркинг простор                                                 мин 3 паркинг места* 
 

*) На сваких 15м2 пословног простора (не рачунајући надстрешницу) и свако 
точеће место обезбедити по једно паркинг место, а  мин број паркинг места је 3. 

 
Улаз и излаз из СЗСТГ, као и објекте у оквиру комплекса треба лоцирати на 

такво растојање од раскрсница да не ометају нормално одвијање саобраћаја, односно 
да не угрожавају прегледност и безбедност саобраћаја. То растојање мора бити 
довољно и да не дође до преплитања саобраћајних струја искључења са раскрсница и 
укључења на станицу, односно искључења са станице и  укључења на раскрсницу. 
 
Рекламне табле и панои  
Рекламне табле и панои, ознаке којима се обележавају туристички објекти, културно-
историјски споменици и спомен обележја и други слични објекти се могу се постављати 
поред државних путева на удаљености од 7 m од ивице коловоза, односно поред 
општинског пута на удаљености од 5 m од ивице коловоза, односно према условима 
управљача пута. 
 
2.2.10. Правила за изградњу мреже и објеката јавне инфраструктуре 

 
2.2.10.1. Правила за изградњу водоводне и канализационе мреже  
У регулацији новопројектоване саобраћајнице поставити нове дистрибутивне цевоводе, 
у тротоаре, а евентуално у зелене површине и изузетно и ван регулације 
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Хоризонтално растојање између водоводних цеви и објеката од дрвореда и других 
затечених објеката не сме бити мање од    1 m. 
Минимална дубина укопавања цеви водовода и канализације је 0,8 m од врха цеви до 
коте терена, а падови према техничким прописима у зависности од пречника цеви. 
Минимално растојање ивице цеви до темеља објекта је 1 m. 
Минимални пречник уличне водоводне цеви је Ø 100 mm (због противпожарне заштите 
објеката). Водоводну мрежу градити у прстенастом систему, где год је то могуће. 
Прикључке објеката извести преко водомерних шахтова постављених непосредно са 
унутрашње стране регулационих линија или са унутрашње стране спољних зидова 
објеката 
 
Однос према другим инсталацијама 
Потребно минимално одстојање комуналне инсталације - удаљеност водовода од 
канализације 1,0м. 
Растојање водоводних цеви од осталих инсталација (електро и телефонски каблови) при 
укрштању не сме бити мање од 0,5 m. 
Тежити да водоводне цеви буду изнад канализационих, а испод електричних каблова 
при укрштању. 
Пролаз водоводних цеви кроз шахтове и друге објекте фекалне канализације није 
дозвољен. 
Појас заштите око главних цевовода водовода износи најмање по 2,5 m од спољне 
ивице цеви. У појасу заштите није дозвољена изградња објеката, ни вршење радњи које 
могу загадити воду или угрозити стабилност цевовода.  
Забрањено је извођење физичке везе градске  водоводне мреже са мрежама другог 
изворишта (хидрофори, бунари, пумпе). 
Услови за пројектовање и изградњу  канализације 
Кроз новопројектоване улице, по правилу по осовини, поставити канале фекалне 
канализације, минималног пречника 200mm, у прописном паду. На свим преломима 
траса и нивелета канала, као и на прописаном растојању код правих деоница, поставити 
ревизионе силазе 
Минимална дубина укопавања мерена од темена цеви износи 0,8 m. 
Хоризонтално растојање између канализационих цеви и објеката од дрвореда и других 
затечених објеката не сме бити мање од    1 m. 
Постављање подземних инсталација канализације у зеленим површинама вршити на 
растојању од минимално 1,0 m од постојећег засада. 
Код пројектовања и изградње, обавезно је поштовање и примена свих важећих 
техничких прописа и норматива из ове области. 
Појединачке прикључке корисника везивати за јавну канализацију преко граничних 
шахтова постављених непосредно иза регулационих линија објеката, а у њима обавезно 
извести одговарајућу каскаду. 
Приликом усвајања решења објеката за евакуацију, односно третман отпадних вода, 
неопходно je придржавати се следећих прописа: 
- Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у води и роковима за 
њихово достизање („Сл.гласник PC" број 67/2011). 
- Уредба о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци 
које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС"број 
35/2011). 

- Правилник о еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима 
хемијског и квантитативног статуса подземних вода („Сл. гласник PC" број 74/2011). 

- Уредба о измени Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих материја у 
воде и роковима за њихово достизање („Сл.гласник PC" број 48/2012). 

- Правилник о референтним условима за типове површинских вода („Сл.гласник PC" 
број 67/2011). 

- Уредба о класификацији вода („Сл.гласник СРС" број 5/68). 
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- Уредба о категоризацији водотока („Сл.гласник СРС" број 5/68). 
- Правилник о начину и броју испитивања квалитета отпадних вода („Сл.гласник 

СРС" број 47/83 и 13/84). 
- Правилник о опасним материјама у водама („Сл.гласник СРС" број 31/82). 
- Правилник о изградњи постројења за запаљиве течности и о ускладиштењу и 

претакању запаљивих течности (Службени лист СФРЈ број 20/71). 
- Правилник о изградњи станица за снабдевање горивом моторних возила и о 

ускладиштењу и претакању горива (Службени лист СФРЈ број 27/71). 
 
Однос према другим инсталацијама 
Потребно минимално одстојање комуналне инсталације - удаљеност канализације од 
водовода 1,0м. 
 
2.2.10.2. Правила за изградњу електроенергетске мреже 

 
- Целокупну електроенергетску мрежу градити на основу пројектне документације у 

складу са важећим прописима. 
- Све инсталације које се налазе у зони изградње будућих објеката је потребно 

изместити уз услове надлежног имаоца јавног овлашћења. 
- Приликом изградње објеката придржавати се сигурносних висина и сигурносних 

удаљености од постојећих електроенергетских објеката. Заштитни појас за 
надземне и подземне електроенергетске водове дефинисан је у члану 218. 
Закона о енергетици (Службени гласник РС, бр. 145/2014 и 95/2018 – др. закон). 

- На местима укрштања и паралелног вођења електро каблова и трасе других 
водова, као и у близини трафостанице обавезан је ручни ископ уз појачане мере 
безбедности на раду и уз придржавање минималних дозвољених растојања за ту 
врсту градње. 

- Пре почетка радова обратити се Електродистрибуцији Пожаревац, ради 
утврђивања тачне локације наших каблова на лицу места. 

- Кабловски водови заузимају појас ширине  мах 1m, на одстојању 0.5m од 
грађевинске, односно регулационе линије.  

- Подземне водове полагати у рову дубине 0.8 m и ширине у зависности од броја 
каблова, усаглашавајући њихове трасе са другим подземним инсталацијама и 
објектима хортикултуре. 

- Укрштање кабловског вода са путем врши се тако што се кабл полаже у бетонски 
канал, односно у бетонску или пластичну цев увучену у хоризонтално избушен 
отвор, тако да је могућа замена кабла без раскопавањапута. 

- Вертикални размак између горње ивице кабловске канализације и површине пута 
треба да износи најмање 0,8 m. 

- Светиљке јавне расвете, стубови и канделабери , постављају се уз регулациону 
линију или 30 см од ивичњака, а није дозвољено њихово постављање изнад 
других подземних инсталација и средином тротоара. 

 
Однос према другим инсталацијама 

- Пролаз електроенергетске мреже и водова кроз шахтове и друге хидротехничке 
објекте није дозвољен.  

- При укрштању са другим врстама инсталација обавезно се придржавати важећих 
прописа о међусобном растојању између различитих врста инсталација. и то да 
припаралелном вођењу енергетских и телекомуникациомних каблова најмање 
растојање мора бити 0.5м за каблове напона до 10kV односно 1м за каблове 
напонског нивоа преко 10kV. Угао укрштања инсталација мора да буде 90 
степени односно под правим углом. 

- При паралелном полагању  енергетских каблова и цеви водовода и канализације 
дозвољено је у хоризонталној равни при чему хоризонтално растојање мора бити 
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веђе од 0.5м. Није дозвољено електроенергетског кабла изнад или испод цеви 
водовода или канализације. При укрштању електроенергетских каблова са 
гасоводом вертикално растојање мора бити веђе од 0.3м, а при приближавању и 
паралелном вођењу 0.5м   

 
2.2.10.3. Правила за изградњу телекомуникационе мреже 

 
- Планираним радовима не сме доћи до угрожавања механичке стабилности и 

техничких карактеристика постојећих ТК објеката и каблова, ни до угрожавања 
нормалног функционисања ТК саобраћаја, и мора увек бити обезбеђен адекватан 
приступ постојећим кабловима ради њиховог редовног одржавања и евентуалних 
интервенција; 

- Коридоре за изградњу телекомуникационе инфраструктуре планирати у јавној 
површоини дуж свих улица (саобраћајница). Кабловска канализација се гради са 
PVC ili PEHD цевима ф110 мм са минимално три цеви и окнима на растојању око 
60м, димензија 0,80х1,50м и дубине 1,0м. На мстима рачвања окна су диомензија 
2,00х1,50м и дубине 1,90м. Цеви се полажу у ров у слојевима по 3 цеви тако да 
завршни слој буде на дубини од 1,00 м. Код директног полагања кабла у ров, он 
је димензија 0,8х0,4 м. Поред кабла се полажу и ПЕ цеви ф40 мм у које ће касније 
моћи да се увлаће оптички каблови за широкопојасне ТК сервисе. 

- За постављање outdoor кабинета или типског контејнера потребна је површина 
димензија 5,0х3,0 м, а за постављање базне станице мобилне телефоније 
површина димензија 10,0х10,0 м. 

- Пре почетка извођења радова потребно je, у сарадњи са надлежном службом 
„Телекома Србија" извршити идентификацију и обележавање трасе постојећих 
подземних ТК каблова у зони планираних радова (помоћу инструмента трагача 
каблова и no' потреби пробним ископима на траси), како би се утврдио њихов 
тачан положај и дубина и дефинисали коначни услови заштите ТК каблова; 

- Пројектант, односно извођач радова je у обавези да поштује важеће техничке 
прописе у вези са дозвољеним растојањима планираног објекта од постојећих ТК 
објеката и каблова; 

- Уколико се изводе нове приводне инсталације на местима укрштања са тт 
кабловима вертикално растојање не сме бити мање од 0,5 метра уз обавезу 
техничке заштите тк каблова постављањем у ПВЦ цеви ф110 мм. 

- Код паралелног вођења инсталација хоризонтално растојање не сме бити мање 
од 1 метра a то се односи и на приближавање објекту. 

- Заштиту и обезбеђење постојећих ТК објеката и каблова треба извршити пре 
почетка било каквих грађевинских радова и предузети све потребне и 
одговарајуће мере предострожности како не би, на било који начин, дошло до 
угрожавања механичке стабилности, техничке исправности и оптичких 
карактеристика постојећих ТК објеката и каблова; 

- Грађевинске радове у непосредној близини постојећих ТК објеката и каблова 
вршити искључиво ручним путем без употребе механизације и уз предузимање 
свих потребних мера заштите (обезбеђење од слегања, пробни ископи и сл); 

 
2.2.10.4. Правила за изградњу термотехничке инфраструктуре 

 
Дистрибутивна гасоводна мрежа је од полиетиленских цеви радног притиска до 4 barа.  
Гасовод водити подземно положен у ровове потребних димензија, у тротоару и то што 
ближе регулационој линији. 
При паралелном вођењу дистибутивног гасовода са подземним водовима, минимално 
светло растојање износи 40 cm. При укрштању гасовода са подземним водовима, 
минимално светло растојање износи 20 cm, а при вођењу гасовода поред темеља 1.0 m. 
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Дубина укопавања дистрибутивног гасовода износи од 0.6 до 1.0 m у зависности од 
услова терена. Минимална дубина укопавања при укрштању са путевима и улицама 
износи 1.0 m. Укрштање дистрибутивног гасовода са саобраћајницама врши се 
полагањем гасовода у заштитну цев односно канал. 
При изради техничке документације у свему се придржавати правилника о техничким 
условима и нормативима за пројектовање и изградњу дистрибутивног гасовода од 
полиетиленских цеви за радни притисак до 4 barа и Правилника о техничким условима и 
нормативима за пројектовање и полагање кућних гасних прикључака за радни притисак 
до 4 bar. 
 
Правила грађења гасоводне инфраструктуре 
На простору овог плана, правила грађења гасоводне инфраструктуре односе се на 
изградњу  гасовода од полиетиленских цеви за радни притисак до 4 barа. 
 
Гасовод се мора трасирати тако да: 

• не угрожава постојеће или планиране објекте, као и планиране намене 
коришћења земљишта, 

• да се подземни простор и грађевинска површина рационално користе, 
• да се поштују прописи који се односе на друге инфраструктуре, 
• да се води рачуна о геолошким особинама тла, подземним и питким водама. 

 
 Полагање гасовода у коловозу се може дозволити само изузетно, уз 
документовано образложење и са посебним мерама заштите. 
 Уколико није могућа траса у оквиру регулативе саобраћајнице, гасовод водити 
границом катастарских парцела уз сагласност корисника парцела. 
 
Правила грађења за градски гасовод 
Полагање гасовода 
 Гасовод се по правилу полаже испод земље, без обзира на његову намену и 
притисак гаса. 
 Mинимална дубина укопавања мора бити 0.8 m. На краћим деоницама може се 
дозволити дубина укопавања мања од 0.8 m али не испод 0.6 m. Под дубином 
укопавања подразумева се минимално растојање између спољне површине цеви и 
нивоа терена. 
 Када се гасовод води паралелно са путевима вишег и нижег реда, његово 
одстојање од спољне ивице одводног канала, ножице усека или насипа мора бити 
минимално 1.0 m. 
 У изузетним случајевима вођење гасовода испод доводног канала, дубина 
укопавања не сме бити мања од 0.8 m. У таквим случајевима мора бити предвиђено 
повећање дебљине зида гасовода за 25 % од прорачунске дебљине, или уместо тога, 
постављање гасовода у заштитну цев. 
У случајевима када се гасовод не може поставити, односно укопати на дубину прописану 
у претходном ставу, дубина укопавања од 0.6 m може се дозволити само ако се 
предвиђа заштита гасовода помоћу цеви, помоћу армирано бетонске плоче или на неки 
други одговарајући начин. 
 Минимална дозвољена растојања цеви дистрибутивног гасовода од 4barа (од 
ближе ивице цеви до ближе ивице темеља) износи 2 m. Ово растојање може бити и 
мање уз предузимање повећаних заштитних мера (већа дебљина зида гасовода, 
квалитетнији материјал, постављање гасовода у заштитну цев, итд.) 
 За укрштање гасовода јавним путем потребна је сагласност одговарајуће 
организације. Када се гасовод поставља испод јавних путева и када се укршта са јавним 
путевима, исти мора бити заштићен (заштитна цев, бетонски канал, бетонска плоча или 
друга одговарајућа заштита). 
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 При укрштању гасовода са јавним путевима гасовод се по правилу води под 
углом од 90 о у односу на осу јавног пута. У колико то није могуће извести, дозвољена су 
одступања до угла од 60о. Укрштање гасовода са јавним путем под углом мањим од 60о 

може се дозволити само изузетно уз документовано образложење. 
 Минимална дубина укопавања гасовода при укрштању са јавним путевима или 
изузетно при вођењу испод коловозне површине, мора се одредити према дебљини 
коловозне конструкције и саобраћајном оптерећењу, а да осигура заштитни слој између 
коловозне конструкције и заштитне цеви или горње површине бетонске плоче канала 
дебљине 0.3-0.5 m (у складу са прописима и условима јавних предузећа). 
 Дубина између горње површине коловоза и горње површине заштитне цеви, 
плоче и др., не сме бити мања од 1.0 m. 
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2.3. Спровођење плана детаљне регулације 

 

План детаљне регулације представља основ за: 
- Издавање локацијских услова 

- Израду пројеката препарцелације и парцелације 

- Израду геодетског елабората исправке граница суседних парцела и  спајање 
суседних парцела истог власника 

 
За сваку градњу објеката у зонама А, Б и К без обзира на намену и површину, градњу 
објеката у функцији туризма и угоститељства као и објеката спорта и рекреације и 
изградњу сваког објекта друге намене површине веће од 800м2, , обавезна је разрада 
Урбанистичким пројектом. 
 
Изузетак од израде Урбанистичког пројекта су објекти који се налазе на тргу, и објекти 
базен, црква, марина и објекти у функцији марине. 

 
Урбанистички пројекти који су потврђени у складу са Изменом и допуном Плана 
детаљне регулације туристичког насеља Бели Багрем у општини Велико Градиште 
(„Службени гласник општине Велико Градиште“,бр. 6/2020 и 25/2021) а нису 
реализовани, остају важећи и након доношења друге треће Измене и допуне Плана 
детаљне регулације туристичког насеља Бели Багрем у општини Велико Градиште. 
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3. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
На предметном простору важе сва правила уређења и грађења из ове измене ПДР-а. 
 
Овај план ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику 
општине Велико Градиште". 
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