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 На основу члана 38.ст.1. и 2. Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама („Службени 
гласник РС”, бр. 73/10, 121/12, 18/15, 96/15 – др. закон, 92/16 и 104/16– др. закон), члана 146.став 1.Закона 
о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 
121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14 и 145/14), члана 32. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07,83/14 – др. закон и 101/16-др. закон),  чл. 18. и 
40. Статута општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште”, бр 9/08, 5/14, 
5/16 и 28/16) и Одлуке о постављању плутајућих објеката на делу обале и водног простора на територији 
општине Велико Градиште, на предлог Општинског већа општине Велико Градиште по претходно 
прибављеној сагласности Министарства грађевинарства,саобраћаја и инфраструктуре и услова ималаца 
јавних овлашћења, 
  Скупштина општине Велико Градиште на 12. седници одржаној дана 22.09.2017. године, 
доноси 

 
План места за постављање плутајућих објеката 

на делу обале и водног простора на територији општине Велико Градиште 
 
1. Увод 

Планом места за постављање плутајућих објеката на делу обале и водног простора на територији општине 
Велико Градиште дефинишу се локације и зоне и општа и посебна правила постављање плутајућих 
објеката, и то:  

 угоститељских објеката на води; 
 понтона за потребе привезишта за чамце; 
 понтона за потребе спортског клуба на води; 
 кућа за одмор и сплав кућица. 
 плутајућих објеката за укрцавање и искрцавање путника; 
 бункер станице за снабдевање бродова горивом; 
 плутајућих објеката за потребе вршења послова улазно-излазне ревизије бродова; 

План деталјне разраде Плана места за поставлјање плутајућих објеката на делу обале и водног простора 
на територији општине Велико Градиште за локације Л10 Град 1 и Л11 Град 2 је саставни део овог Плана. 
Процедура за постављање плутајућих објеката дефинисана је Одлуком, којом су дефинисани и услови и 
сагласности за постављање плутајућих објеката и од којих надлежних институција је власник плутајућих 
објеката дужан да прибави. 
Сви грађевински радови на обали неопходни за постављање и функционисање плутајућих објеката, 
пројектују се и изводе у складу са Законом о планирању и изградњи. 
 
2. Циљ израде плана 
Циљ израде плана је дефинисање локација и зона унутар локација на којима се може поставити плутајући 
објекти, у складу са условима надлежних институција, као и изглед, врста и намена плутајућих објеката и 
општа и посебна правила постављања. 
 
3. Врсте плутајућих објеката 
Плутајући објекти који су предмет овог плана су: а – Угоститељски објекат на води, б – понтон за потребе 
привезишта за чамце, ц – понтон за потребе спортског клуба на води, д - плутајући објекат за потребе 
вршења послова улазно-излазне ревизије, е - кућа за одмор и сплав кућица, ф – понтон - плутајући објекат 
регистрован за прихват путника у линијској и ванлинијској пловидби и г – бункер станица за снабдевање 
бродова горивом. 
 
4. Ближе дефиниције плутајућих објеката 
а – угоститељски објекти на води је плутајући објекат намењен за угоститељске услуге, 
б – понтон за потребе привезишта за чамце је плутајући објекат опремљен за прихват и чување чамаца, 
који се састоји од бова које се користе за привез чамаца или од понтона уз који се привезују чамци, 
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ц – понтон за потребе спортског клуба на води је плутајући објекат у власништву спортског клуба 
регистрованог за спортове на води, 
д - плутајући објекат за потребе вршења послова улазно-излазне ревизије бродова је плутајући објекат за 
пристајање бродова, то јест за улазно-излазну ревизију, 
е - кућа за одмор и сплав кућица су плутајући објекти намењени за повремено или стално становање,  
ф – плутајући објекат за укрцавање и искрцавање путника је део лучке инфраструктуре који се користи за 
укрцавање и искрцавање путника и робе и састоји се од пловила без сопственог погона (понтон или брод 
који је променио намену у плутајући објект) које је вођицама привезано на шипове који су дубоко 
темељени у водно землјиште и за које Управа врши технички преглед у односу на пловило, док Дирекција 
за водне путеве издаје услове за израду, као и сагласност на пројекат за побијање шипова који обавезно 
садржи прорачун, односно испитивање опште стабилности конструкције на ветар, таласе, удар пловила и 
утицај леда, а на основу геодетског и геолошког елабората, као и хидрауличко-хидролошких и 
сеизмичких услова на датој локацији. Поставлјање и употреба плутајућег објекта за укрцавање и 
искрцавање путника и робе не подлеже обавези добијања грађевинске, односно употребне дозволе у 
складу са законом којим се уређује планирање и изградња, 
г – бункер станица за снабдевање бродова горивом је објекат, односно терминал на коме се обавлја 
снабдевање течним горивом бродова, који се састоји од плутајућег објекта за укрцавање и искрцавање 
робе или од пристана, као и пратећих објеката на копну, а на којима су поставлјени снабдевачка јединица, 
припадајући резервоари, цевовод са опремом, уређаји и инсталације, транспортна јединица, мерила и 
други одговарајући уређаји, опрема и инсталације за снабдевање бродова горивом и који чине техничко-
технолошку целину, за чији рад је потребно одобрење за обавлјање лучке делатности. Бункер станица за 
снабдевање бродова горивом мора да испуњава услове прописане Европским споразумом о међународном 
транспорту опасног терета на унутрашњим пловним путевима (АДН). 
 
5. Локације и зоне уређења обале и водног простора 
Локација је скуп зона. Зона је скуп места истоветних просторно функционалних карактеристика и услова 
за постављање плутајућих објеката дефинисаних овим планом, у складу са Законом о пловидби и лукама 
на унутрашњим водама. 
Локацију дефинише број локације, зоне унутар њих, намена, тип објекта који је планиран или дозвољен у 
зони и дужина зоне.  
Локације предвиђене овим планом су: Л1 - Рам 1, Л2 – Рам 2, Л4 – Затоње, Л5 - Острово 1, Л6 – Острово 
2, Л9 – Рукавац, Л10 – Град 1, Л11 – Град 2. Л11 – Пек 1, Л13 – Пек 2 и Л14 – Пожежено. 
Локације су означене бројевима, како је приказано на графичким прилозима. У оквиру локације оквирно 
су одређене зоне у којима је могуће постављање одређених типова плутајућих објеката. Место за 
постављање плутајућих објеката, позиција плутајућег објекта, дозвољена величина објекта и максимални 
број места за постављање у зони ближе се одређује техничком документацијом и решењем. 
Локације су одређене следећом стационажом (км) реке Дунав, десна обала: 
Л1 - Рам 1 – од 1077,6 до 1077,4 
Л2 – Рам 2 – од 1077,2 до 1077,0 
Л4 – Затоње – од 1068,8 до 1068,4 
Л5 - Острово 1 – од 1067,8 до 1067,0 
Л6 – Острово 2  - од 1065,2 до 1064,8 
Л9 – Рукавац  - од 1062,2 до 1061,8 
Л10 – Град 1  - од 1059,8 до 1059,2 
Л11 – Град 2  - од 1058,8 до 1058,6 
Л12 – Пек 1  - од 1058,4 до 1058,2 
Л13 – Пек 2  - од 1057,2 до 1056,8 
Л14 – Пожежено - од 1055,0 до 1054,4 
 
6. Правила за постављање плутајућих објеката 
Правила за постављање плутајућих објеката дефинисана су као: 
– општа правила за постављање плутајућих објеката, 
– посебна правила постављања плутајућих објеката. 
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Општа правила за постављање плутајућих објеката се примењују и важе за постављање свих типова ових 
објеката на обухваћеном подручју без обзира у којој се зони налазе. 
Посебна правила за постављање плутајућих објеката дата су за сваку локацију посебно, важе заједно са 
општим правилима за постављање плутајућих објеката и табеларно су приказана у каталошким листовима 
и у табели. 
 
6.1. Општа правила за постављање плутајућих објеката 
Ширина слободне површине за постављање плутајућих објеката на реци Дунав износи 40 м од уреза воде 
на обали при ниском пловидбеном нивоу. 
Забрањено је постављање плутајућих објеката 50 м узводно и низводно од свих подводних инсталација. 
Дубине у акваторију понтона треба да буду обезбеђене на нивоу дубина у пловном путу и износе 3.5 м 
испод ниског пловидбеног нивоа.  
На местима на којима су пројектоване и изведене степенице на изграђеној косој обали, као и 5 м узводно 
и низводно од степеништа, забрањује се постављање било каквих објеката. 
Удаљеност од другог пловног објекта је минимум 10 м. 
На месту за постављање плутајућег објекта мора да постоји довољно дубине при сваком водостају, у 
складу са наутичко техничким условима. 
Обалски знаци морају бити видљиви у свим условима, односно плутајући објеки својим постављањем не 
смеју угрожавати њихову видљивост. За одржавање пловидбених знакова на обали мора бити обезбеђен 
слободан приступ службених пловила већ уређеној обали и степеништу на њој. 
На местима где је изграђена регулациона грађевина или обалоутврда, а где је предвиђено постављање 
плутајућих објеката, потребно је проверити и санирати постојеће прикључке на инфраструктуру. 
На деловима неуређених обала, у чијем се залеђу налази линија одбране од великих вода (углавном 
земљани насип), приступни пут до зоне за постављање плутајућих објеката, предвидети на местима 
постојећих рампи за прелаз преко насипа. 
Приступ објекту на води 
Приступ објекту и начин везивања за обалу зависи од типа обале: 
-Уређене обале у ужем делу насеља са обалоутврдама и кејским зидовима (насипима). 
-Неуређене обале у ширем делу насеља за које је планском и техничком документацијом планирана 
изградња и уређење. 
-Неуређене обале са линијом одбране од великих вода (одбрамбени насипи ван ужег дела градског ткива). 
-Неуређене обале – природно висок терен без одбрамбене линије за одбрану од великих вода. 
Пројектовање, изградњу приступне стазе и инфраструктурних прикључака до објекта као и начин 
везивања за обалу и за плутајуће објекте урадити у зависности од типа обале и у складу са условима 
надлежне институције.  
Плутајући објекат треба да буде привезан са обалом покретним мостом односно приступном стазом, 
једном, а максимум две, тако да не омета коришћење нижих платоа на обалоутврди и зону прилаза дуж 
обалоутврде. 
Ширина приступне стазе која повезује плутајући објекат са обалом је минимално 1.5 м. 
Прихватне сајле и сам улаз у објекат не смеју ометати пешачки и бициклистички саобраћај по кеју и не 
смеју угрозити или изазвати оштећење обале. 
Подна конструкција моста мора да буде од материјала који не дозвољава проклизавање. Ограда 
приступног моста треба да буде стабилна и безбедна, од чврстог материјала и транспарентна. 
Услови за копнени саобраћај 
Kолски приступ локацијама за постављање плутајућих објеката дозвољен је само са јавних саобраћајница, 
према условима организационе јединице општинске управе надлежне за послове саобраћаја, а ширине 
довољне да прихвати возила за одношење смећа и против пожарна возила. 
Kолски приступ за против пожарна возила, возила хитне помоћи, полиције и спасилачке ватрогасне 
службе,  локацијама за постављање плутајућих објеката сем преко јавних саобраћајница дозвољен је и са 
других јавних површина, према условима организационе јединице општинске управе надлежне за послове 
саобраћаја, 
Снабдевање робом и материјалом као и одвожење амбалаже и осталих чврстих отпадака, врши се са 
јавних саобраћајница и колско-пешачких стаза као и воденим путем. 
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Паркирање возила за запослене и посетиоце могуће је на постојећим јавним паркинг површинама, у 
непосредној близини плутајућег објекта.  
До саме локације треба обезбедити пешачку стазу која заједно са приступом објекту мора бити адекватно 
осветљена и обезбеђена.  
Омогућити несметано кретање хендикепираним лицима. 
Услови за прикључење плутајућих објеката на инфраструктурну мрежу 
Прикључак плутајућег објекта на водоводну мрежу извести у складу са условима надлежне ЈKП. 
Плутајући објекти се не смеју повезати на објекте градске канализације. Није дозвољено директно 
упуштање отпадних вода у водоток. Плутајући објекат мора да поседује непропусни танк који мора да 
испуњава важеће санитарно-техничке услове. Танкове треба да празни за то овлашћена ЈKП. 
Сплавови кућице за санитарно употребљене воде користе монтажне санитарне чворове са 
саморазградњом. 
Плутајуће објекте напајаће се са постојеће и планиране дистрибутивне мреже 10 кВ. Напајање ће се врши 
из планираних кабловских прикључних ормана смештених на неплавном делу обале. 
Манипулативни простор плутајућих објеката у приобалном појасу опремити инсталацијама јавног 
осветљења. Напајање јавног осветљења ће се вршити из постојеће електричне мреже јавног осветљења. 
Мрежу 1 кВ јавног осветљења извести подземно, у рову потребних димензија. 
Прикључак на електро мрежу извести у складу са условима надлежне организације. 
Евакуација отпада 
За одлагање смећа потребно је обезбедити потребан број контејнера и поставити их уз завршни сегмент 
приступне саобраћајнице испред обалоутврде. 
Власник плутајућег објекта је дужан да закључи уговор са надлежним комуналним предузећем за 
одношење смећа. 
Заштита природе 
Приликом постављања плутајућих објеката на свим планираним локацијама у обалном делу неопходно је 
испоштовати услове надлежне организације, приложене у документацији овог плана, као и следеће услове 
заштите природе и животне средине: 
– при изградњи плутајућих објеката и прилаза, све вишкове земље, грађевинског материјала, као и 
евентуални отпад, по завршетку радова уклонити и депоновати на локацију и под условима које ће 
одредити надлежна општинска комунална служба; 
– у случају хаваријских оштећења и изливања моторних уља и горива у току припреме локације и при 
изградњи, односно постављања плутајућих објеката и пратећих објеката, оштећења се морају одмах 
санирати ради спречавања даље деградације животне средине или пак депоновати под условима надлежне 
комуналне службе. Потпуна и што бржа санација локације у оваквим ситуацијама је обавезна; 
– неопходно је спречити, односно онемогућити сваки вид загађења воде и земљишта од стране плутајућих 
објеката; 
– сви плутајући објекти која се постављају морају имати решен одвод отпадних и фекалних вода 
(пречишћавање, танкови) и оне се ни у ком случају не смеју слободно испуштати у реку; 
– комунални отпад са плутајућег објекта се мора одлагати на начин који је прописала надлежна 
комунална служба; 
– власник односно корисник плутајућег објекта је дужан да спречи изливање штетних материја (уља, 
горива, детергената и сл.) у реку; 
– власници односно корисници плутајућих објеката су обавезни да након окончања свих радова на 
изградњи одржавају максимални ниво комуналне хигијене; 
– у случају напуштања локације, власник је обавезан да у року од седам дана уклони изграђени прилаз и 
плутајуће објекте и локацију доведе у првобитно стање; 
– власник, односно корисник плутајућих објеката је дужан да спречи нагомилавање отпада донесеног 
реком и да га редовно уклања; 
– објекти морају да задовоље важеће законе и прописе који третирају материју буке; 
Заштита од пожара 
- ради заштите од пожара плутајући објекти морају бити реализовани према техничким противпожарним 
прописима, стандардима и нормативима, као и условима надлежне организације, приложеним у 
документацији овог плана. 
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6.2. Посебна правила за постављање плутајућих објеката по зонама 
Зоне које су планиране у појединим локацијама одређеним овим планом обележене су одговарајућим 
словом и то: 
а – Угоститељски објекат на води 
Угоститељски објекат на води са групом основних и пратећих садржаја мора испоштовати следеће 
параметре: 
Максимална површина коју угоститељски објекат може заузимати на води је 450 м². 
Објекат може бити висине максимално две етаже (макс. 6,0 м изнад површине воде), односно у циљу 
очувања визура може имати максимално једну затворену етажу изнад платоа понтона.Могуће је испод 
платоа плутајућег објекта (у оквиру корита плутајућег објекта) остварити једну етажу намењену 
помоћним просторијама.Изузетно у зони ван пловног пута, висина објекта може бити већа од 6 м, али са 
максимално две етаже. Дужина плутајућих објеката паралелно са обалом је максимално 30 м. Брод коме је 
промењена намена у плутајући објекат и који се користи као угоститељски објекат на води, треба 
прилагодити и уредити за потребе угоститељских садржаја.Препоручује се бела боја као доминантна и по 
могућности задржати све оригиналне елементе брода.При пројектовању и изградњи новог плутајућег 
угоститељског објекта на води који има елементе брода препоручују се бела боја као преовлађујућа,беле 
надстрешнице и тенде као имитација једара, округли прозори,раван кров,тераса и сл. 
б – понтон за потребе привезишта за чамце 
Максимална површина коју постављени плутајући објекти за потребе привезишта за чамце заузима на 
води је сразмеран површини места у зони и износи: 
– за место величине 150-260 м x 30-40 м, површина објекта је 15-20% површине акваторије, 
– за место величине 75-150 м x 30-40 м, површина објекта је 25% површине акваторије, 
– за место величине мање од 75 м x 30-40 м, површина објекта је 30% површине акваторије. 
Објекат може бити висине максимално две етаже (6,0 м изнад површине воде), односно у циљу очувања 
визура може имати максимално једну затворену етажу изнад платоа понтона. Могуће је испод платоа 
понтона (у оквиру корита пловног објекта) остварити једну етажу намењену помоћним просторијама. 
Укупна површина за потребе привезишта за чамце са зоном за организовано сидрење може захватати 
простор чије су максималне димензије 200 м дуж обале и 40 м у акваторију. 
ц – понтон за потребе спортског клуба на води 
Укупна површина за потребе спортског клуба на води може захватати простор чије су максималне 
димензије 40 м дуж обале и 20 м у акваторију. Нема других посебних услова за постављање понтона за 
потребе спортског клуба на води. 
д - плутајући објекат за потребе вршења послова улазно-излазне ревизије 
Дужина плутајућих објеката максимално је 60 м паралелно са водом, са приступом плутајућем објекту 
преко моста односно приступне стазе минималне ширине 1.5 м. 
е - кућа за одмор и сплав кућица 
Плутајући објекти на сплаву могу бити плутајући објекти традиционалне архитектуре у стилу колибе 
(дрвени материјали, кровни покривач трска или дрвена шиндра, ограда од дрвених елемената) – нарочито 
на деловима обале која није уређена и где постоји изразито растиње у окружењу. Не примењивати 
материјале уобичајене у стамбеној изградњи (опека, цреп, класична столарија). Дужина плутајућих 
објеката паралелно са обалом је макс. 20 м. 
Објекти на стубовима – у акваторији и на деловима небрањене обале могу бити објекти традиционалне 
архитектуре у стилу колибе (дрвени материјали, кровни покривач трска или дрвена шиндра, ограда од 
дрвених елемената) или модерне архитектуре (са равним линијама и геометријским елементима, 
комбинација модерних материјала са стакленим површинама). Могу се примењивати и материјали 
уобичајени у стамбеној изградњи (опека, цреп, класична столарија). Габарит објекта је максимум 8x8 м, а 
слободна висина испод објекта минимум 2.2 м до тла на делу територије, а минимум 1,2 м до највишег 
водостаја на акваторију. 
ф – понтон - плутајући објекат регистрован за прихват путника у линијској и ванлинијској 
пловидби 
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Минимална удаљеност између понтона и суседних низводних и узводних плутајућих објеката не сме бити 
мања од 15 метара. Kрајња тачка у линији тих објеката према пловном путу не сме прелазити крајњу 
тачку понтона. 
Понтонски мост мора да буде одговарајућих димензија и пропусне способности за кретање лица 
приликом евентуалних ванредних ситуација када се врши брзо напиуштање брода, као и да буде 
прилагођен, изведен и опремљен тако да омогућује кретање особама са инвалидитетом. 
Обезбедити приступ паркинг простору у непосредној зони пристана који може да прими најмање три 
путничка аутобуса и најмање пет путничких возила. 
Оперативна обала мора бити обезбеђена прописном и функционалном оградом како би се спречио 
евентуални пад путника у воду. 
Приступ возилима хитне помоћи, полиције и спасилачке ватрогасне службе мора да буде означен и 
проходан у сваком тренутку. 
г – бункер станице за снабдевање бродова горивом 
За бункер станицу се претходно ради процена утицаја на животну средину, а поставља се тако да је 
минимална удаљеност између њих и суседних низводних и узводних плутајућих објеката минимум 30м.  
 
7. Спровођење плана за зоне и локације 
Локације, као и оријентационе зоне унутар њих, приказане су у графичком прилогу који чини саставни 
део овог Плана. 
Детаљна разрада локација из овог плана врши се детаљним планом, посебно за поједине локације или 
групе локација, са планом зона у локацији и планом постављања плутајућих објеката у њима. 
 
Број: 350-53/2017-01-1 
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