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ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ТУРИСТИЧКОГ КОМПЛЕКСА  „ШПИЦ''  

У ОПШТИНИ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

- ЕЛАБОРАТ ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД – 

 

I ТЕКСТУАЛНИ ДЕО 

  

1. УВОД  

 

Изради Плана детаљне регулације туристичког комплекса   „Шпиц'' у општини Велико Градиште (у 
даљем тексту: План), приступило се на основу Одлуке о изради плана детаљне регулације 
(„Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 2/20), (у даљем тексту: Одлука), коју је донела 
Скупштина  општине Велико Градиште,  на  седници 29. одржаној 10.02.2020. године, на предлог 
Одељења за урбанизам и имовинско-правне послове, а на основу члана 46.  став 1. Закона  о  
планирању  и изградњи  („Службени  гласник  РС“,  бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 

121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13 - УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19 – др. закон)  и члана 
40.  Статута  општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 2/19).  

Чланом 14. Одлуке дефинисана је потреба израде Стратешке процене утицаја планираних намена 
на животну средину, у складу са законом одређеним садржајем и процедуром. 

2. ОБУХВАТ ПЛАНА 

 

У складу са Одлуком обухваћен је део територије оптине Велико Градиште, површине око 17 ha. 

У оквиру обухвата налаз есе к.п. бр. 744, 2387 (део) и 2392 (део), све К.О. Острово. 

Подручје Плана је са североисточне стране ограничено реком Дунавом, са  југозападне стране 
улицом Језерска.  
Граница  плана  је  дефинисана је као  оквирна,   а  коначна  граница  као  и  попис  катастарских  
парцела у оквиру Плана, утврдиће се приликом припреме, израде и верификације нацрта плана.  
 

За израду елабората за рани јавни увид коришћене су следеће подлоге: 
• орто-фото снимак, 
• топографскo-катастарски план.  
 

Предложена граница Плана приказана је на свим графичким прилозима овог елабората. 



 
 

Слика 1: Оријентациона граница плана према Одлуци о изради плана, на орто-фото снимку  и копији 
плана  

3. ОПШТИ ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА 

Основни  циљеви  израде  Плана нарочито се односе на  развој туристичких потенцијала Сребрног 
језера и унапређења атрактивности недовољно искоришћеног простора тз. ,,шпица'' (к.п. 744) на 
коме се планира изградња хотелског комплекса одређене категоризације са пратећим 
апартманима, приступом и простором за паркирање или гаражирање на делу водне парцеле која 
је у фактичком стању насута, те представља потенцијално погодно земљиште за изградњу. 
Позиционирајући објекат хотела водити рачуна да се задржи пешачко-бициклистичка стаза, тј. 
продор у виду шеталишта дуж шпица, све до краја са кога се остварају визуре на ток Дунава и 
наспрамну обалу. Део простора определити за слободне зелене површине, спортске терене и 
игралишта за децу, који могу да задрже јавни карактер. Планираним интервенцијама у простору,  
мора се заштити и унапредити коришћење земљишта, али и обезбедити квалитетнији услови 

заштите природне и животне средине.  

 

 

4. ПЛАНСКЕ УСЛОВЉЕНОСТИ ИЗ ПЛАНА ВИШЕГ РЕДА 

 

4.1. Извод из Просторног плана општине Велико Градиште  
 

Плански основ за израду Плана детаљне регулације туристичког комплекса „Шпиц’’ у општини 
Велико Градиште је Просторни план општине Велико Градиште („Службени гласник општине 
Велико Градиште’’, бр. 2/11), сходно одредби самог Просторног плана (у даљем тексту ППОВГ), да 



његово даље спровођење може бити кроз даљу разраду, тј. израду планова детаљне регулације. 

Локација се у налази у обухвату површина за туризам. 
ППОВГ је определио намену  површина и поделу на туристичке подцелине, са правилима уређења 
и градње за наведене локације, у ширем обухвату насеља Бели Багрем.  
 

 

 

 

 
 

 

 

Слика 2: Извод из важећег Просторног плана општине Велико Градиште, Реферална карта бр. 2: 
Планирана намена површина (лево) и Шематски приказ уређења насеља Бели Багрем 

 

Тренутно, у фази верификације тј. завршене процедуре јавног увида и усвајања, налази се нова 
верзија ППОВГ, којим је дефинисана могућност развоја капацитета туризма и угоститељства, а 
локација се налази у зони интезивног развоја туризма и по намени је грађевинско земљиште.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Слика 3: Извод из Просторног плана општине Велико Градиште (у фази верификације), Реферална 
карта бр. 1: Планирана намена површина (лево) и бр. 3: Туризам и заштита простора (десно) 
 

5. УСЛОВЉЕНОСТИ ВЕЗАНЕ ЗА ЗАШТИТУ ПРОСТОРА 

 

5.1. Заштита културног наслеђа       

На подручју плана нема утврђених непокретних културних добара. У поступцима даље планске 
разраде и спровођења предметног плана, потребно је остварити додатну сарадњу са надлежном 
службом -  Регионалним заводом за заштиту споменика културе Смедерево.  
Уколико се приликом извођења земљаних радова наиђе на археолошке остатке или друге 
покретне налазе, извођач радова је дужан да одмах, без одлагања прекине радове и обавести 
Регионални завод за заштиту споменика културе Смедерево и да предузме мере да се налаз не 
уништи, не оштети и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен (чл.109. Закона о 
културним добрима). Инвеститор је дужан да по чл. 110. истог Закона, обезбеди финансијска 
средства за истраживање, заштиту, чување, публиковање и излагање добра, до предаје добра на 
чување овлашћеној установи заштите. 
 

5.2. Стање животне средине  

Доминантан водоток у границама Плана је Дунав. Према Уредби о категоризацији водотока и 
Уредби о класификацији вода („Сл. гласник РС“ бр. 5/68) река Дунав, у делу тока кроз Србију, је 
сврстана у II класу. Животна средина је угрожена пре свега последицама изградње и близине 
насеља као и експлоатације речног шљунка и песка из корита Дунава. На квалитет ваздуха додатно 
утиче емисија из индивидуалних ложишта и котларница на чврсто гориво и емисија пореклом од 
саобраћаја. Наноси смећа које доноси ток Дунава, а пре свега пластичне амбалаже, имају негативан 
утицај на квалитете воде, земљишта, стање вегетације и створених вредности.  
 

5.3. Заштита природе 

Река Дунав са приобалном зоном, влажним и забареним површинама, мртвајама и заслањеним 
депресијама некадашњег плавног подручја је природни еколошки коридор од међународног 
значаја и чини саставни део Паневропске еколошке мреже. Ради очувања функционалности 
коридора значајног за заштиту биодиверзитета влажних станишта, неопходно је одржавати обале 
и приобални појас вегетације у природном или полуприродном стању, са што више зелених 
површина. Посебан значај има обезбеђивање одговарајућег заштитног зеленог појаса између 



еколошког коридора и објеката који се налазе у зони утицаја на природне вредности. Овај простор 
је погодно станиште за бројне врсте риба, птица и глодара попут нутрије.  

Препорука за уређење приобалног појаса је обезбеђење опстaнка и уклапање постојећег дрвореда, 
уз очување и обнављање аутохтоних врста вегетације, уз избегавање инванзивних и агресивних 
алохтоних врста. Поплочавање и бетонирање обале спровести у складу са наменом, формирајући 
пешачке правце кретања са повременим проширењима за одмор и водећи рачуна о условима 
одбране од поплава. Контролисати ниво тј. интезитет светлосних извора, због угрожавања ноћних 
врста птица и других животиња. Вршити мере превенције акцидетнтих догађаја.  
 

 

6. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 

 

6.1. Постојеће коришћење земљишта и претежне намене 

 

На предметној локацији евидентиране су следеће  намене у постојећем стању: 

површине јавне намене:  
- водене површине (Дунав), од тога један део насутог терена, 
- слободне зелене површине, на локацији вештачко створеног неплодног земљишта, 

- саобраћајне површине и инфраструктурни коридори. 
 

 

Локација је са две стране ограничена воденим површинама. На обали је изведена обалоутврда. 

Локацијом доминирају отворени зелени простори и појединачне групације високе вегетације, дуж 
шетне стазе, настали на вештачко створеном насипу. Постојећа саобраћајна мрежа је веома 
скромна и тиче се локалног пута (ул. Језерска) на насипу који дели ток Дунава и површину Сребрног 
језера, са кога се остварује приступ локацији.   
 

  



  
 

Слика 4: Илустрација постојећег стања  

 

 

 

Слика 5: Извод из графичког прилога бр.2: Постојеће коришћење земљишта  

 

 

6.2. Инжењерскогеолошки услови 

У даљој фази планирања неопходно је извршити детаљна геолошка и хидрогеолошка истраживања 
терена у складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима (''Службени гласник РС'' 
101/15). За потребе израде Нацрта плана детаљне регулације и пројектно-техничке документације 
потребно је израдити геолошки елаборат, а претходно извршити истражне радове на терену, како 



би се утврдио састав тла, имајући у виду да је у питању вештачки створен насип. Ово ће условити 
избор лоцирања и фундирања објеката.  
Посебну пажњу обратити на пројектовање зоне обалоутврде као основног инжењерског елемента 
за одбрану од високих вода, а димензионисање извршити на основу података о котама високог 
водостаја и протока воде зa стогодишње, евентуално хиљадугодишње воде (што је сада општи 
тренд имајући у виду искуства). Сви објекти у систему заштите од поплава, због експлоатације и 
одржавања треба да буду слободни, у смислу прилаза и обезбеђења (накнадног ојачања и 
осигурања). Кроз сарадњу са надлежним службама, у зони угроженој успоравањем Дунава и 
притока, утврдити критеријуме за димензионисање система заштите од повишених нивоа 
подземних вода у односу на површину терена и за конкретне планиране намене, што ће условити 
предузимање одређених техничких мера заштите или преузимање ризика.   
На основу сеизмичке карте Србије ово подручје припада сеизмичком интезитету 7. степена МCS 
(Mercall-Cancani-Sierberg) скале, коме одговарају следеће манифестације: незнатна штета на добро 
пројектованим и изведеним објектима, мала до средња оштећења на солидно грађеним објектима 
и значајна оштећења на лоше грађеним или неадекватно пројектованим објектима.  
На основу свега, са инжењерскогеолошког аспекта подручје плана се може сматрати условно 
повољним тереном за урбанизацију, што захтева потпуније дефинисање својстава терена у зони 
самих објеката у зависности од типа и режима градње. Ниво подземних вода може да услови 

израду објеката без подрумских просторија или обимну хидротехничку заштиту укопаних делова 
објекта. У даљем процесу планске разраде неопходно је одредити смернице за припрему терена 
за планирано коришћење у складу са решењем нивоа обалоутврде и коте насипа које ће се 
утврдити у сарадњи са надлежним институцијама.  

 

7.  ПОТЕНЦИЈАЛИ И ОГРАНИЧЕЊА ПРОСТОРА    

Простор обухваћен планом има изузетни потенцијал захваљујући својим природним и 
морфолошким карактеристикама, с обзиром да се налази на обали међународне реке Дунав, 
оивичен са обе стране воденом површином. Локација је лако доступна из центра Великог Градишта 
и туристичког насеља Сребрно језеро, те њен туристички карактер може да утпотпуни постојећу 
понуду и пружи грађанима пријатан простор за провођење слободног времена. Карактеристика 
развоја туристичке понуде дуж обале реке Дунав је богатство комбиновања различитих садржаја и 
атракција, културно-историјских локалитета, природних лепота и еко-туризма, гастрономске 
понуде и путева вина, а све обогаћено контактом са водом и могућношћу коришчења наутичког 
саобраћаја и спорта.  

Ограничење може да преставља облик локације и положај, као и чињениц да је простор настао 
вештачким насипањем. Близина водотока је потенцијално ограничење због ризика од пораста 
нивоа вода, изливања и поплава, као и утицаја на ниво подземних вода, те се техничким условима 
мора предвидети адекватна заштита објеката на терену.  

 

 

 

 

 

 

 

 



8. ПРЕДЛОГ ПЛАНСКОГ РЕШЕЊА 

8.1. Планирана намена површина  

На предметној локацији планиране су следеће намене: 

површине јавне намене:  
- водене површине (Дунав) 

- слободне зелене површине, 
- саобраћајне површине и инфраструктурни коридори. 

површине остале намене:  
- туризам и угоститељство. 

  

8.1.1. Водене површине  

Основни водни ресурс поредставља река Дунав , која је по квалитету воде у границама II класе 
бонитета, са мањим одступањима на појединим локалитетима у одређеном периоду године. У 
планирању се руковидити и одредницама Закона о водама ("Службени гласник РС", бр. 46/91, 
53/93, 67/93, 48/94, 54/96), у смислу водног земљишта и водопривредних објеката.  
Планирати уређење обале Дунава реконструкцијом постојећег кеја и обалоутврде, дуж целог 
шпица, обострано. За одређивање висинске регулације планираних садржаја руководити се тз. 
стогодишњим режимом вода Дунава. У ту сврху потребно је израдити пројектну документацију за 
обалоутврду, водећи рачуна о постојећем делу, уклапању са њим и потребама везаним за 
планирану марину. Начин уређења обалоутврде треба да обезбеди истовремено заштиту визура ка 
реци, могућност континуалних пешачких праваца и директан контакт посетиоца са рекама, 
одређене локације за пристане, понтоне, степенишне силазе и платформе, са којих је могућ приступ 
и сагледавање јединственог локалитета. Део водног земљишта је системским насипањем 
материјала као последице чишћења Сребрног језера претворен у тло за које треба да се утврди 
погодност изградње. Делове акваторије уз сам ,,шпиц'' користити за додатне садржаје, спортове на 
води уз могућност планирања видиковца, понтона и сл. што ће допринети непосреднијем контакту 
са воденом површином. Уколико се установе станишта животињских врта и пропише њихова 
адекватна заштита  и очување, користити их у едукативне сврхе и као посебан квалитет боравка у 
природном окружењу. Различито третирати леву и десну обалу ,,шпица'' и определити пратеће 
функиције марине, спортова на води, спортског риболова и сл.  
Планирана марина је у функцији наутичког туризма и потреба гостију хотелског комплекса. На 
основу Закона о туризму ("Службени гласник РС'' бр. 36/2009, 88/2010, 99/2011 - др. закон, 93/2012, 
84/2015), прихватни објекти наутичког туризма су наутичка сидришта, привезишта, туристичка 
пристаништа, марине и наутичко-туристички центар. Услуге наутичког туризма су: прихват, 
снабдевање, чување, изнамљивање, одржавање и поправка пловних објеката уз организовање 
спортских активности на води и туристичких крстарења. У фази нацрта плана, преиспитати 
могућност лоцирања и димензионисања акваторије марине како би се омогућила заштита од 
таласа, леда и поплава. Неопходни садржаји за функционисање марине ће се комбиновати са 
планираним садржајима хотелског комплекса, на пример паркинг, угоститељски објекти, 
туристички инфо центар, сувенирница и др. те је потребно извршити рационалну просторну 
дистрибуцију.  За изградњу марина прописане су одређене мере регулације Правилником о 
минималним техничким условима за изградњу, уређење и опремање наутичких објеката као и 
стандарди за категоризацију марина ("Службени гласник РС'' бр. 56/11). Просторне, садржинске и 
инфраструктурне захтеве прилагодити циљаној категоризацији од максимално два до три сидра 
(еквивалент хотелској категоризацији тј. звездицама), по овом правилнику.  



 

8.1.2. Слободне зелене површине 

 

Слободни простор треба да својим садржајима допринесе повећању атрактивности локације и 
омогући њено коришћење током читаве године. У том смислу, применом концепта натуралног 
уређења ће се промовисати очување природе речне обале, уз коришћење природног материјала. 

Планирати простор за спортско-рекреативне садржаје, простор за игру деце, за слободно време и 
одмор. Уређење простора урадити у складу са претходно извршеном валоризацијом постојеће 
вегетације и задржавање свих вредних примерака дендрофлоре.  
Планирано решење уређена зелених површина, посебно дуж обале треба да буде прилагођено 
(естетски и функционално) карактеру речне обале и планираних садржаја у функцији туризма. У 
складу са планираним решењем, предвидети очување постојећег биљног фонда и опремање 
одговарајућим мобилијаром и опремом (клупе, жардињере, корпе за отпатке, чесме, канделабри, 
елементи визуелне комуникације и уметности). Приликом планирања спортско-рекреативних 

терена обогатити понуду садржаја већим бројем различитих и атрактивних простора, уклопљених 
у подужни пешачко-бициклистички правац кретања. 
 

8.1.3. Саобраћајне површине и инфраструктурни коридори 

 

Локација је повезана са насељем и другим значајним туристичким садржајима преко локалног пута 
- улице Језерске, која се пружа дуж западне граница плана, на насипу који дели ток Дунава од 
језера. Планирати безбедно пешачко-бициклистичко кретање дуж саобраћајнице, као дела 
европског бициклистичког пута "ЕуроВело 6'', дуж обале Дунава.  
Паркирање решавати сходно капацитетима и на примереним дистанцама од садржаја којима је 
намењено, рачунајући пре свега на путничка возила, али остављајући могућност за приступ и 
паркирање ограниченог броја туристичких аутобуса. Поштовати стандард за прорачун потребног 
броја паркинг места за одређену намену, и то 1 ПМ путничког возила  на 10 лежајева хотелског 
смештаја, тј. 1 ПМ за аутобусе на 30 лежајева. 
Дефинисати приступ доставних возила за потребе снабдевања хотела. Колски саобраћај на самом 
шпицу ограничити.  
Поштовати све техничке стандарде за планирање и пројектовање јавних саобраћајница, пратећих 
пешачких и бициклистичких стаза и паркинга. 

 

Инфраструктурно, локација је неопремљена, а даље ширење инфраструктурних мрежа и прикључке 
планирати у складу са потребама и условима надлежних комуналних предузећа. 
Снабдевање водом предметне територије ће се вршити из постојеће водоводне мреже. 

За потребе евакуације атмосферских и употребљених вода потребно је доградити канализацију 
довољног капацитета у оквиру границе Плана са повезивањем на одговарајући колекторски систем 
градске канализације.  
Напајање потрошача ће се прецизно дефинисати кроз даљу сарадњу са оператором дистрибутивног 
система у току израде Нацрта плана. За снабдевање планираних објеката електричном енергијом 
изградити потребан број ТС 10/0,4 kV, у склопу објекта или као слободностојећи објекат и потребан 
број кабловских водова 10 kV од ТС 35/10 kV до ТС 10/0,4 kV.  
Прикључење планираних тк корисника планира се на матичну АТЦ, реконструкцијом постојећих 
кабловских подручја, што ће се прецизно дефинисати кроз даљу сарадњу са телекомуникационим 
оператором у току израде Нацрта плана. 
Уколико постоје услови и рационалност, размотрити примену даљинског система грејања тј. 
топлификације или гасификације.  



 

8.1.4. Tуризам и угоститељство 

 

У оквиру површина за туризам и угоститељство, планирају се пре свега објекти у функцији смештаја 
гостију (хотел и апартмани) и пратеће угоститељство.  
Хотел, осим смештајних јединица и ресторана треба да садржи и спа центар са базеном, 
рекреативне садржаје, као и простор који ће погодовати развоју конгресног туризма. Користити 
положај и облик локације, између две водене површине, оријентишући садржаје хотелског објекта 
на све четири стране, а при томе уклапајући допунске садржаје и атракције у зонама контакта са 
водом и на самој површини акваторије, према условљеностима и погодностима леве и десне стране 
обале (марина за мање јахте и једрилице, видиковац и платформа, сплав – понтон, башта 
ресторана, базен и сл.). Имати у виду специфичност локације ван централног дела насеља и 
неоптерећеност изградњом на суседним парцелама, као и сагледљивост са позиције насеља и 
приступне саобраћајнице. Физиономију доминантног хотелског објекта, тј. његову хоризонталну и 
вертикалну регулацију уклопити у амбијент, са акцентирањем појединих делова, у смислу веће 
спратности, испада ван основног габарита објекта и сл.. 
Апартмански део оријентисати ка Дунаву, са заштитним зеленилом ка приступној саобраћајници и 
паркингу. Архитектуру уклопити у амбијент и прилагодити изгледу главног хотелског објекта.  
Урбанистички параметри за ове намене биће детаљније и прецизније дефинисани у фази нацрта 
плана, а у складу са могућностима и потребама на локацији и у складу са стандардима за ову врсту 
објеката и одређеном категоризацијом.  

- Висинска регулација: макс. четири надземне етаже П+4 

- Макс. БРГП хотела 15000 m2  и БРГП апартмана 6000 m2   

У фази нацрта Плана дефинисаће се и однос осталог и јавног земљишта.  
 

 

 
 

Слика 15: Предлог планиране намена површина 



 

8.2. Предлог основних урбанистичких параметара и процена планиране БРГП 

 

НАМЕНА ПОВРШИНА 

постојеће 

(ha) 
% планирано (ha) % 

 

БРГП m2 

ПЛАНИРАНО  
(ново, оријентационо)  

 

водене површине 
(Дунав) 

14,2 82,27 12,64 73,23 - 

слободне зелене 
површине 

1,68 9,73 0,57 3,3 - 

саобраћајне 
површине и 
инфраструктурни 
коридори 

1,38 8,00 1,38 8,00 - 

туризам и 
угоститељство 
(хотелски комплекс, 
апартмани) 

0 0 2,67 15,47 21000  

УКУПНО НА НИВОУ 
ПЛАНА 

17,26 100 17,26 100 21000 

 

Табела: Биланс остварених површина  
 

8.3.  Фазност реализације 

 

У даљој планској разради могуће је планирати фазност реализације у складу са условима везаним 

за инфраструктурно и комунално опремање.  
 

9. ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ ПЛАНИРАЊА У ПОГЛЕДУ УНАПРЕЂЕЊА НАЧИНА КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА 

Очекивани ефекти планирања су: 
- Повећање атрактивности подручја, амбијенталних вредности, 

- Заокруживање просторно-функционалне и обликовне трансформације,  

- Проширење туристичке понуде ширег окружења,  

- Опремање предметног подручја објектима саобраћајне и комуналне инфраструктуре, 
- Рационалније коришћење природних ресурса и смањење негативних утицаја на животну 

средину. 
 

Саставни део Елабората за рани јавни увид су и: 

II   ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ  
1.  ШИРА СИТУАЦИЈА СА ГРАНИЦОМ ОБУХВАТА ПЛАНА                р 1: 5000 

2.  УЖА СИТУАЦИЈА СА ГРАНИЦОМ ОБУХВАТА ПЛАНА                                            Р 1: 2500 

3.  ПОСТОЈЕЋЕ КОРИШЋЕЊЕ ЗЕМЉИШТА     Р 1: 2500 

4.  ПРЕДЛОГ ПЛАНИРАНЕ НАМЕНЕ ПОВРШИНА    Р 1: 2500 

III   ДОКУМЕНТАЦИЈА 

1. Општа документација 

2. Одлука о изради Плана детаљне регулације  
3. Извод из ПП општине Велико Градиште 
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