
ПРОСТОРНИ ПЛАН ПРОСТОРНИ ПЛАН 
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ОПШТИНЕ ВЕЛИКО 

ГРАДИШТЕГРАДИШТЕ

-- НАЦРТ ПЛАНА НАЦРТ ПЛАНА ––



Наручилац: Република Србија
Општина Велико Градиште

Председник 
општине:

Драган МИЛИЋ

Обрађивач : Универзитет у Београду Географки факултет
Студентски трг 3/III, Београд

Декан: Проф. др Дејан ФИЛИПОВИЋ, дипл. просторни планер

Руководиоци плана: Проф. др Велимир ШЕЋЕРОВ, дипл. просторни планер
одговорни планер, бр. лиценце 100011207
одговорни урбаниста, бр. лиценце 201161518 

Владислава ЖИВАНОВИЋ РИСТОВИЋ, д.и.а.
одговорни планер, бр. лиценце 100012308
одговорни урбаниста, бр. лиценце 200030903  

Синтезни тим: Проф. др Велимир ШЕЋЕРОВ, дипл. просторни планер
Владислава ЖИВАНОВИЋ РИСТОВИЋ, д.и.а.
Проф. др Дејан ФИЛИПОВИЋ, дипл. просторни планер



ОдлукОдлукaa СО о изради ППО бр. 350СО о изради ППО бр. 350--61/201761/2017--0101--1 1 
Поступак јавне набавке Поступак јавне набавке -- Одлука о додели Уговора Одлука о додели Уговора -- 404404--260/8/2018260/8/2018--
0101--3 од 13.12.2018. год.3 од 13.12.2018. год.
Носилац израде Просторног плана Носилац израде Просторног плана -- Универзитет у Београду Универзитет у Београду --
Географски факултет из Београда (Уговор бр. 404Географски факултет из Београда (Уговор бр. 404--260/13/2018260/13/2018--0101--3 од 3 од 
23.01.2019. године).23.01.2019. године).

Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 
81/09 81/09 -- исправка, 64/10 исправка, 64/10 -- УС, 24/11, 121/12, 42/13УС, 24/11, 121/12, 42/13-- УС, 50/13УС, 50/13-- УС, УС, 
98/1398/13-- УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20)УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20)
Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената 
просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС”, бр. просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС”, бр. 
32/19)32/19)

ПРАВНИПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВИ ПЛАНСКИ ОСНОВ



ПРАВНИ И ПРАВНИ И ПЛАНСКИПЛАНСКИ ОСНОВОСНОВ

Просторни план Републике СрбијеПросторни план Републике Србије 20202020 (''Сл. гласник РС'', (''Сл. гласник РС'', 
бр.88/10)бр.88/10)
Регионални просторни план за подручје Подунавског и Регионални просторни план за подручје Подунавског и 
Браничевског управног округа („Службени гласник РС”, бр. Браничевског управног округа („Службени гласник РС”, бр. 
8/2015)8/2015)
Просторни план подручја посебне намене међународног Просторни план подручја посебне намене међународног 
водног пута Еводног пута Е--80 Дунав (Паневропски коридор 80 Дунав (Паневропски коридор VIIVII) ) 
(„Службени гласник РС”, бр. 14/2015)(„Службени гласник РС”, бр. 14/2015)
Просторни план подручја посебне намене Костолачког Просторни план подручја посебне намене Костолачког 
угљеног басена („Службени гласник РС”, бр. 1/2013)угљеног басена („Службени гласник РС”, бр. 1/2013)
остале опште и секторске стратегије усвојене од стране Владе остале опште и секторске стратегије усвојене од стране Владе 
Републике СрбијеРепублике Србије



МЕТОДОЛОГИЈА ИЗРАДЕ ПЛАНАМЕТОДОЛОГИЈА ИЗРАДЕ ПЛАНА

Интегрални метод (ЕЕС):Интегрални метод (ЕЕС):
 одрживост одрживост 
 идентитет идентитет 
 приступачност приступачност 
 конкурентност конкурентност 

хоризонтална и вертикална координација хоризонтална и вертикална координација 
ПЕРИОД 20ПЕРИОД 202424. и 20. и 203030..



САДРЖАЈ ПЛАНАСАДРЖАЈ ПЛАНА

Полазне основе за израду ПланаПолазне основе за израду Плана –– (планови вишег (планови вишег 
реда, услови и смернице, оцена постојећег стања, реда, услови и смернице, оцена постојећег стања, 
принципи и циљеви просторног развоја, општа принципи и циљеви просторног развоја, општа 
концепција просторног развоја)концепција просторног развоја)
Планска решења просторног развоја Планска решења просторног развоја 
Пропозиције просторног развоја Пропозиције просторног развоја –– правила уређења правила уређења 
и грађења, имплементација Плана, приоритетна и грађења, имплементација Плана, приоритетна 
планска решења, мере и инструменти)планска решења, мере и инструменти)
Графички прилозиГрафички прилози –– рефералне карте, уређајне рефералне карте, уређајне 
основе насељаоснове насеља
Анекс Анекс 



ВИЗИЈА ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈАВИЗИЈА ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА

ПросторноПросторно--функционално функционално 
позиционирана Општина, саобраћајно позиционирана Општина, саобраћајно 
приступачна, демографски приступачна, демографски 
стабилизована, регионално интегрисана стабилизована, регионално интегрисана 
и афирмисана на бази валоризације и афирмисана на бази валоризације 
сопствених потенцијала и положаја, уз сопствених потенцијала и положаја, уз 
очување квалитетне животне срединеочување квалитетне животне средине



ЦИЉЕВИ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈАЦИЉЕВИ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА

ОПШТИОПШТИ ЦИЉЦИЉ -- УсклађивањеУсклађивање развојаразвоја ОпштинеОпштине ВеликоВелико ГрадиштеГрадиште нана
основуоснову сопственихсопствених потенцијала,потенцијала, туристичкихтуристичких вредностивредности ии пољопривредног,пољопривредног,
саобраћајногсаобраћајног ии културногкултурног умрежавањаумрежавања уу оквируоквиру БраничевскеБраничевске области,области, узуз
прекограничнупрекограничну сарадњусарадњу ии очувањеочување ии унапређењеунапређење демографских,демографских, економских,економских,
еколошкихеколошких ии социјалнихсоцијалних вредностивредности..

ПОДЦИЉЕВИ:ПОДЦИЉЕВИ:
 обезбеђење услова за равномерни просторни развој општине, првенствено кроз обезбеђење услова за равномерни просторни развој општине, првенствено кроз 

оптимално активирање свих потенцијала и планско стимулисање недовољно оптимално активирање свих потенцијала и планско стимулисање недовољно 
развијених делова општине;развијених делова општине;

 боље искоришћење природних потенцијала и стварање просторних услова за даљи боље искоришћење природних потенцијала и стварање просторних услова за даљи 
развој, првенствено у области пољопривреде и прераде пољопривредних производа развој, првенствено у области пољопривреде и прераде пољопривредних производа 
и туризма;и туризма;

 развој саобраћајне инфраструктуре у складу са потребама економског развоја;развој саобраћајне инфраструктуре у складу са потребама економског развоја;
 омогућити предуслове за детерминисање мреже хидротехничке инфраструктуре у омогућити предуслове за детерминисање мреже хидротехничке инфраструктуре у 

појединим селима (појединим селима (ТТриброде, Царевац, Камијево, Печаница, Средњево, Рам, риброде, Царевац, Камијево, Печаница, Средњево, Рам, 
Бискупље, Острово, Гарево, Десине, Дољашница, Ђураково, Љубиње, Макце, Бискупље, Острово, Гарево, Десине, Дољашница, Ђураково, Љубиње, Макце, 
Чешљева бара, Поповац, Кисиљево и Затоње), кроз израду уређајних основа са Чешљева бара, Поповац, Кисиљево и Затоње), кроз израду уређајних основа са 
идејним решењима првенствено дистрибутивне водоводне мреже, чиме би се идејним решењима првенствено дистрибутивне водоводне мреже, чиме би се 
омогућила убрзана изградње овакве инфраструктуреомогућила убрзана изградње овакве инфраструктуре..



трансрегионална димензија  трансрегионална димензија  -- интересно интересно 
повезивање са другим општинама или повезивање са другим општинама или 
регионима у Србији или Европирегионима у Србији или Европи
трансгранична димензија трансгранична димензија која на која на 
Општину и њен просторни развој утиче Општину и њен просторни развој утиче 
преко интереса и функција који је повезују преко интереса и функција који је повезују 
са општинама у окружењуса општинама у окружењу
интрарегионална димензијаинтрарегионална димензија која означава која означава 
утицај географских и функционалних утицај географских и функционалних 
особина појединих делова Општине на њен особина појединих делова Општине на њен 
укупни развој ослоњен на природниукупни развој ослоњен на природни

ОПШТА КОНЦЕПЦИЈА ПРОСТОРНОГ ОПШТА КОНЦЕПЦИЈА ПРОСТОРНОГ 
РАЗВОЈАРАЗВОЈА



ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА И ПОТЕНЦИЈАЛА И ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА И ПОТЕНЦИЈАЛА И 
ОГРАНИЧЕЊА ЗА РАЗВОЈОГРАНИЧЕЊА ЗА РАЗВОЈ
МАКРО ЗОНЕМАКРО ЗОНЕ просторног усмеравања Општине:просторног усмеравања Општине:

•• ПОДУНАВСКА ЗОНАПОДУНАВСКА ЗОНА ––атари насеља уз Дунав: Рам, Затоње, Острово, Пожежено, Кусиће и атари насеља уз Дунав: Рам, Затоње, Острово, Пожежено, Кусиће и 
градско насеље Велико Градиште са Сребрним Језером и туристичким насељем Бели Багрем, градско насеље Велико Градиште са Сребрним Језером и туристичким насељем Бели Багрем, 
те викенд насеље Калиновчић. Садржи и две подзоне:те викенд насеље Калиновчић. Садржи и две подзоне:

Градско насеље Велико ГрадиштеГрадско насеље Велико Градиште -- седиште општине у коме је претежно развијен седиште општине у коме је претежно развијен 
секундарни и терцијарни сектор делатности и чини доминантни центар развоја општине. секундарни и терцијарни сектор делатности и чини доминантни центар развоја општине. 
Бели багремБели багрем -- којој припадају туристички комплекси Сребрно језеро, викенд насеље Бели којој припадају туристички комплекси Сребрно језеро, викенд насеље Бели 
Багрем и окружење већ намењено развоју спортско рекреативних и туристичких садржаја. Багрем и окружење већ намењено развоју спортско рекреативних и туристичких садржаја. 
Функционално овој подцелини Подунавске зоне припадају и Острово и ободна насеља уз Функционално овој подцелини Подунавске зоне припадају и Острово и ободна насеља уз 
Сребрно језеро. Посебан центар у овој подзони је насеље Бели Багрем са свим својим Сребрно језеро. Посебан центар у овој подзони је насеље Бели Багрем са свим својим 
садржајима.садржајима.

•• МАМАJJИЛОВАЧКА ЗОНАИЛОВАЧКА ЗОНА -- се простире паралелно са Подунавском зоном, а коју чине атари се простире паралелно са Подунавском зоном, а коју чине атари 
насеља: Курјаче, Мајиловац, Сираково, Поповац, Ђураково, Бискупље, Кисиљево, Тополовник насеља: Курјаче, Мајиловац, Сираково, Поповац, Ђураково, Бискупље, Кисиљево, Тополовник 
и Кумане. Ову зону доминантно одређују насеља линеарно концентрисана уз главни путни и Кумане. Ову зону доминантно одређују насеља линеарно концентрисана уз главни путни 
правац кроз општину правац кроз општину -- државни пут IБ  реда бр. 34. У овој зони се налазе економски снажнија државни пут IБ  реда бр. 34. У овој зони се налазе економски снажнија 
сеоска насеља са већ зачетим функцијама центара и тенденцијом згушњавања. Субопштински сеоска насеља са већ зачетим функцијама центара и тенденцијом згушњавања. Субопштински 
центар Мајиловац је средиште ове зоне.центар Мајиловац је средиште ове зоне.

•• СРЕДЊЕВСКОСРЕДЊЕВСКО--ЉУБИЊСКА ЗОНАЉУБИЊСКА ЗОНА -- односно подручје некадашњих општина, коју чине односно подручје некадашњих општина, коју чине 
насеља Десина, Печаница, Љубиње, Гарево, Дољашница, као подручје које се граничи са насеља Десина, Печаница, Љубиње, Гарево, Дољашница, као подручје које се граничи са 
градом Пожаревац и општином Мало Црниће, са селима која су линеарно распоређена уз реку градом Пожаревац и општином Мало Црниће, са селима која су линеарно распоређена уз реку 
Пек Пек -- насеља Триброде, Царевац, Камијево, Чешљева Бара и Макце која се граниче са насеља Триброде, Царевац, Камијево, Чешљева Бара и Макце која се граниче са 
општинама Голубац и Кучево. У насељу Десина је највиша кота Општине. Субопштински општинама Голубац и Кучево. У насељу Десина је највиша кота Општине. Субопштински 
центар Средњево је средиште ове зоне.центар Средњево је средиште ове зоне.



ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ, ДИСТРИБУЦИЈА 
СТАНОВНИШТВА 

ПросечнаПросечна величинавеличина насељанасеља јеје 677 677 
становникастановника. . НасељеНасеље саса највећимнајвећим
бројембројем становникастановника јеје градскоградско
насељенасеље ВеликоВелико ГрадиштеГрадиште у у којемкојем
живиживи 1/3 1/3 становништвастановништва општинеопштине. . 
МеђуМеђу осталимосталим насељиманасељима
популациономпопулационом величиномвеличином сесе
издвајајуиздвајају насељанасеља МакцеМакце и и 
ТополовТополовнникик саса нештонешто вишевише одод 800 800 
становикастановика. . 
ПопулационоПопулационо најмањенајмање насељенасеље
општинеопштине премапрема пописупопису 2011. 2011. 
годинегодине јеје ПоповацПоповац саса 162 162 
становикастановика. . 
ТежиштеТежиште општихопштих демографскихдемографских
одликаодлика општинеопштине ВеликоВелико ГрадиштеГрадиште
јеје у у становништвустановништву осталихосталих насељанасеља, , 
у у којимакојима живиживи 2/3 2/3 укупногукупног
становништвастановништва овоговог просторапростора



ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ, ДИСТРИБУЦИЈА 
СТАНОВНИШТВА 

ПЛАНСКА КОНЦЕПЦИЈАПЛАНСКА КОНЦЕПЦИЈА демографског развоја општине Велико демографског развоја општине Велико 
Градиште заснива се на:Градиште заснива се на:

 успоравању негативних тенденцијауспоравању негативних тенденција у укупном кретању становништва кроз мере у укупном кретању становништва кроз мере 
заустављања даљег пада природног прираштаја и смањивања и успоравања заустављања даљег пада природног прираштаја и смањивања и успоравања 
емиграције (исељавања) млађег и фертилног контингента становништва;емиграције (исељавања) млађег и фертилног контингента становништва;

 стварању економских, социјалних, политичких и културних миљеастварању економских, социјалних, политичких и културних миљеа у циљу у циљу 
достизања нивоа демографског стања и процеса који би обезбедили просту достизања нивоа демографског стања и процеса који би обезбедили просту 
репродукцију становништва;репродукцију становништва;

 подстицању селективног повраткаподстицању селективног повратка, посебно млађег и образованог контингента , посебно млађег и образованог контингента 
популације, из иностранства, кроз стварање економске и социјалне климе за популације, из иностранства, кроз стварање економске и социјалне климе за 
њихово укључивање у привредне и друштвене активности у oпштини;њихово укључивање у привредне и друштвене активности у oпштини;

 стварању услова за повратакстварању услова за повратак наведеног контингента становништва у сеоска наведеног контингента становништва у сеоска 
подручја општине (поједина сеоска насеља или центри заједница насеља), а не подручја општине (поједина сеоска насеља или центри заједница насеља), а не 
само у општински центар;само у општински центар;

 смањивању емиграцијесмањивању емиграције младог и високообразованог становништва, као и младог и високообразованог становништва, као и 
унапређивањунапређивањуу нивоа образовања старијих контигената становништва, ради нивоа образовања старијих контигената становништва, ради 
могућности запошљавања или наставка радних активности у новим привредним могућности запошљавања или наставка радних активности у новим привредним 
делатностима;делатностима;

 развијању дневне миграцијеразвијању дневне миграције на релацијама село град, село на релацијама село град, село -- центар заједнице центар заједнице 
насеља, а успоравање дефинитивних пресељавања.насеља, а успоравање дефинитивних пресељавања.



МРЕЖА НАСЕЉА И ФУНКЦИОНАЛНО МРЕЖА НАСЕЉА И ФУНКЦИОНАЛНО 
ЗОНИРАЊЕЗОНИРАЊЕ

Планска концепција Планска концепција мреже насеља општине Велико мреже насеља општине Велико ГГрадиште радиште 
конципирана је на нивоу развојних зона. Неопходно је: конципирана је на нивоу развојних зона. Неопходно је: 

 кконтинуирано вршити реструктирање и технолошки унапређивати секундарне делатности у онтинуирано вршити реструктирање и технолошки унапређивати секундарне делатности у 
општинском центру и субцентрима, чиме би се створили услови за ослобађање радне снаге општинском центру и субцентрима, чиме би се створили услови за ослобађање радне снаге 
која би се запошљавала у терцијарним делатностима,која би се запошљавала у терцијарним делатностима,

 сстварати услове за запошљавање становништва у тварати услове за запошљавање становништва у новим индустријским делатностима и у новим индустријским делатностима и у 
квалитативно развијеном квалитативно развијеном терцијарном сектору делатности у општинском центру и терцијарном сектору делатности у општинском центру и 
субцентрима,субцентрима,

 ввршити селективну концентрацију производних и непроизводних делатности у секундарним ршити селективну концентрацију производних и непроизводних делатности у секундарним 
општинским центрима и тиме им давати функцију микроразвојних нуклеуса,општинским центрима и тиме им давати функцију микроразвојних нуклеуса,

 конципирати и имплементирати модел ,,интегралног руралног развојаконципирати и имплементирати модел ,,интегралног руралног развоја”,”,
 планском акцијом активирати туристичке потенцијале који ће омогућити запошљавање планском акцијом активирати туристичке потенцијале који ће омогућити запошљавање 

локалне радне снаге. локалне радне снаге. У складуУ складу са тим правовремено кренути са организацијом процеса са тим правовремено кренути са организацијом процеса 
едукације и образовања становништва за потрбе нових делатности,едукације и образовања становништва за потрбе нових делатности,

 ддефинисати ефинисати стамбене зоне и услове градње у приградским насељима истамбене зоне и услове градње у приградским насељима и уу субцентрима,субцентрима,
 предузимати предузимати мере за очување природних вредности и културномере за очување природних вредности и културно--историјске баштине.историјске баштине.
 изградња објеката јавних служби у смислу јачања урбаних функцијаизградња објеката јавних служби у смислу јачања урбаних функција, првенствено у области , првенствено у области 

здравствене заштите (реконструкција амбуланти и здравствене заштите (реконструкција амбуланти и мобилностмобилност медицинског особља).медицинског особља).



ЈАВНЕ СЛУЖБЕЈАВНЕ СЛУЖБЕ

јединственијединствени стандарди и нормативи се дефинишу стандарди и нормативи се дефинишу 
у групу обавезних садржаја, а односе се на у групу обавезних садржаја, а односе се на 
основне школе, домове здравља, амбуланте и сл.основне школе, домове здравља, амбуланте и сл.
минималниминимални стандарди и нормативи се дефинишу стандарди и нормативи се дефинишу 
у групу стандардних садржаја. Ове одреднице је у групу стандардних садржаја. Ове одреднице је 
неопходно испунити како би се активност могла неопходно испунити како би се активност могла 
организовати, а важе за обданишта, средње организовати, а важе за обданишта, средње 
школе, социјалне установе и сл.школе, социјалне установе и сл.
нестандардни, уникатнинестандардни, уникатни садржаји представљају садржаји представљају 
захтевни ниво квалитета. Ове садржаје утврђује захтевни ниво квалитета. Ове садржаје утврђује 
локална власт, инвеститор или други актери у локална власт, инвеститор или други актери у 
одлучивању.одлучивању.



ЈАВНЕ СЛУЖБЕЈАВНЕ СЛУЖБЕ
Концепција развоја система јавних служби Концепција развоја система јавних служби усмерена је на побољшање квалитета усмерена је на побољшање квалитета 
живљења грађана кроз подизање квалитета услуга и доступности јавних служби у живљења грађана кроз подизање квалитета услуга и доступности јавних служби у 
просторном смислу и то подразумева:просторном смислу и то подразумева:

 даљи развој Великог Градишта, као примарног центра за развој јавних служби;даљи развој Великог Градишта, као примарног центра за развој јавних служби;
 снажнији развој објеката јавних служби у центрима заједница насеља;снажнији развој објеката јавних служби у центрима заједница насеља;
 подизање нивоа квалитета објеката јавних служби у свим насељима, адаптацијом и реконструкцијом подизање нивоа квалитета објеката јавних служби у свим насељима, адаптацијом и реконструкцијом 

постојећих објеката или изградњом нових;постојећих објеката или изградњом нових;
 обезбеђивање ефикасније доступности корисника објектима јавних служби, организовањем нових, обезбеђивање ефикасније доступности корисника објектима јавних служби, организовањем нових, 

прилагођених форми услуга (формирање мобилних служби, оснивањем интернатског или приватног смештаја прилагођених форми услуга (формирање мобилних служби, оснивањем интернатског или приватног смештаја 
за основце), и/или побољшањем саобраћајница и боље организованог превоза;за основце), и/или побољшањем саобраћајница и боље организованог превоза;

 покретање пројеката неформалног обраэовања и развијање програма специјализованих знања, вештина и покретање пројеката неформалног обраэовања и развијање програма специјализованих знања, вештина и 
образовних профила у складу са потребама привреде;образовних профила у складу са потребама привреде;

 стимулисање приватног сектора на локалном нивоу (пореским олакшицама) који би понудио нове програме у стимулисање приватног сектора на локалном нивоу (пореским олакшицама) који би понудио нове програме у 
функционисању јавних делатности; ифункционисању јавних делатности; и

 успостављање равнотеже у пружању услуга становништву општинског средишта и руралних насеља, нарочито успостављање равнотеже у пружању услуга становништву општинског средишта и руралних насеља, нарочито 
кад су у питању обавезне установе јавних служби (основне школе и примарна здравствена заштита).кад су у питању обавезне установе јавних служби (основне школе и примарна здравствена заштита).

Општински субцентриОпштински субцентри до краја планског периода треба да обнове постојеће објекте и да се до краја планског периода треба да обнове постојеће објекте и да се 
опреме новим објектима јавних служби са следећим садржајима:опреме новим објектима јавних служби са следећим садржајима:
 матична основна школа са фискултурном салом и компјутерском опремом;матична основна школа са фискултурном салом и компјутерском опремом;
 предшколска установа;предшколска установа;
 амбуланта са апотеком;амбуланта са апотеком;
 дом културе са библиотеком и мањом салом;дом културе са библиотеком и мањом салом;
 терен за мале спортове.терен за мале спортове.



ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ И ДИСТРИБУЦИЈА ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ И ДИСТРИБУЦИЈА 
ПРИВРЕДНИХ ДЕЛАТНОСТИПРИВРЕДНИХ ДЕЛАТНОСТИ

ПољопривредаПољопривреда
Тип тржишно мешовите пољопривреде са превагом биљне Тип тржишно мешовите пољопривреде са превагом биљне 
производње (производње (МmМmrr). Жита заузимају највећи проценат ). Жита заузимају највећи проценат 
обрађеног земљишта (око 65%), док је заступљено и обрађеног земљишта (око 65%), док је заступљено и 
ндустријско биље (5%), повртно (12%), крмно (13,5) и ндустријско биље (5%), повртно (12%), крмно (13,5) и 
остало (4,5%). Број трактора је већи од броја газдинстава и остало (4,5%). Број трактора је већи од броја газдинстава и 
износи нешто више од 2.800.износи нешто више од 2.800.
Оранице и баште заузимају 88% од укупно коришћеног Оранице и баште заузимају 88% од укупно коришћеног 
пољопривредног земљишта. Воћњаци су испод 2%, пољопривредног земљишта. Воћњаци су испод 2%, 
винограда је јако мало (испод 1%), док близу 8% одпада винограда је јако мало (испод 1%), док близу 8% одпада 
на ливаде и пашњаке. У сточарској производњи доминира на ливаде и пашњаке. У сточарској производњи доминира 
узгој свиња и живине, са мањим уделом оваца и говеда. узгој свиња и живине, са мањим уделом оваца и говеда. 



ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ И ДИСТРИБУЦИЈА ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ И ДИСТРИБУЦИЈА 
ПРИВРЕДНИХ ДЕЛАТНОСТИПРИВРЕДНИХ ДЕЛАТНОСТИ

Плански приоритетиПлански приоритети пољопривреде:пољопривреде:
поновно успостављање везе између биљне и сточарске производње, са поновно успостављање везе између биљне и сточарске производње, са 
ослонцем на обезбеђење сопствене крмне базе;ослонцем на обезбеђење сопствене крмне базе;
укрупњавање поседа и повећање количине производње; укрупњавање поседа и повећање количине производње; 
унапређење воћарства кроз побољшање услова гајења континенталног воћа, унапређење воћарства кроз побољшање услова гајења континенталног воћа, 
сортимента, замена дотрајалих воћњака новим плантажним;сортимента, замена дотрајалих воћњака новим плантажним;
удруживање пољопривредних произвођача ради заједничког наступања на удруживање пољопривредних произвођача ради заједничког наступања на 
тржишту, организованог откупа производа, изградње мреже заједничких тржишту, организованог откупа производа, изградње мреже заједничких 
капацитета за прераду (конзервисање, сушење и смрзавање), складиштење капацитета за прераду (конзервисање, сушење и смрзавање), складиштење 
(хладњаче за воће и поврће), чиме се породичним пољопривредним (хладњаче за воће и поврће), чиме се породичним пољопривредним 
газдинствима донекле пружају услови за конкурентско понашање на газдинствима донекле пружају услови за конкурентско понашање на 
тржишту;тржишту;
унапређење пољопривредне стручне службе, са станицама и пунктовима који унапређење пољопривредне стручне службе, са станицама и пунктовима који 
ће пружати подршку пољопривредним произвођачима у до сада ће пружати подршку пољопривредним произвођачима у до сада 
непокривеним деловима Општине;непокривеним деловима Општине;
стварање тзв. комерцијалних газдинстава која одговарају потребама стварање тзв. комерцијалних газдинстава која одговарају потребама 
савремене тржишне економије.савремене тржишне економије.



ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ И ДИСТРИБУЦИЈА ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ И ДИСТРИБУЦИЈА 
ПРИВРЕДНИХ ДЕЛАТНОСТИПРИВРЕДНИХ ДЕЛАТНОСТИ

Прaтећи трендови Прaтећи трендови привредног развоја привредног развоја на регионалном и локалном на регионалном и локалном 
нивоу треба да буду:нивоу треба да буду:

континуирaно структурно прилaгођaвaње сa извозном оријентaцијом;континуирaно структурно прилaгођaвaње сa извозном оријентaцијом;
порaст инвестицијa с нaглaском нa нове прогрaме и производе и порaст инвестицијa с нaглaском нa нове прогрaме и производе и 
посебно порaст стрaних директних инвестицијa;посебно порaст стрaних директних инвестицијa;
убрзaње и финaлизaцијa процесa привaтизaције и реструктурирaњa убрзaње и финaлизaцијa процесa привaтизaције и реструктурирaњa 
(тржишно, технолошко, кaдровско, оргaнизaционо, финaнсијско, (тржишно, технолошко, кaдровско, оргaнизaционо, финaнсијско, 
тржишно);тржишно);
комерцијaлизaцијa јaвног секторa и контролa његове ефикaсности;комерцијaлизaцијa јaвног секторa и контролa његове ефикaсности;
подстицaње истрaживaчких и рaзвојних пројекaтa усмерених нa подстицaње истрaживaчких и рaзвојних пројекaтa усмерених нa 
примену нових и бољих технологијa у индустрији;примену нових и бољих технологијa у индустрији;
континуирaн процес обрaзовaњa и применa иновaцијa у циљу континуирaн процес обрaзовaњa и применa иновaцијa у циљу 
повећaњa нивоa прилaгођaвaњa тржишним променaмa;повећaњa нивоa прилaгођaвaњa тржишним променaмa;



ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ И ДИСТРИБУЦИЈА ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ И ДИСТРИБУЦИЈА 
ПРИВРЕДНИХ ДЕЛАТНОСТИПРИВРЕДНИХ ДЕЛАТНОСТИ

ствaрaње институционaлних и aдминистрaтивних предусловa зa рaст ствaрaње институционaлних и aдминистрaтивних предусловa зa рaст 
индустријске производње изнaд просечног нивоa привредног рaстa;индустријске производње изнaд просечног нивоa привредног рaстa;
утврђивaње и применa нове политике индустријског рaзвојa кaо утврђивaње и применa нове политике индустријског рaзвојa кaо 
комбинaције циљaне политике сa опрaвдaним, директним држaвним комбинaције циљaне политике сa опрaвдaним, директним држaвним 
интервенцијaмa и хоризонтaлних мерa без посебне зaштите секторa уз интервенцијaмa и хоризонтaлних мерa без посебне зaштите секторa уз 
бригу о кључним инпутимa, рaду, кaпитaлу, инфрaструктурним бригу о кључним инпутимa, рaду, кaпитaлу, инфрaструктурним 
услугaмa, истрaживaњу и рaзвоју;услугaмa, истрaживaњу и рaзвоју;
подстицaње рaзвојa информaтичких и комуникaцијских технологијa, подстицaње рaзвојa информaтичких и комуникaцијских технологијa, 
информaтичке инфрaструктуре, електронских мрежa, бaзa и изворa информaтичке инфрaструктуре, електронских мрежa, бaзa и изворa 
подaтaкa и стaтистике кaо основе зa убрзaнији рaст уопште и посебно подaтaкa и стaтистике кaо основе зa убрзaнији рaст уопште и посебно 
новог услужног секторa;новог услужног секторa;
подршкa рaзвоју МСП;подршкa рaзвоју МСП;
континуирaно побољшaње ефикaсности упрaвних и јaвних услугa.континуирaно побољшaње ефикaсности упрaвних и јaвних услугa.



ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ ТУРИЗМАПРОСТОРНИ РАЗВОЈ ТУРИЗМА
Општина Велико Градиште је већ афирмисана туристичка Општина Велико Градиште је већ афирмисана туристичка 
дестинација која у сезони окупља неколико стотина дестинација која у сезони окупља неколико стотина 
хиљада посетилаца, са просечним задржавањем од 2хиљада посетилаца, са просечним задржавањем од 2--3 3 
дана. дана. 
Туристе привлаче већ дефинисане најважније локације: Туристе привлаче већ дефинисане најважније локације: 
 Сребрно језеро Сребрно језеро –– туристичкотуристичко--спортскоспортско--рекреативни центар, рекреативни центар, 

хотелског и апартманског типа, са спортским теренима. хотелског и апартманског типа, са спортским теренима. 
 Рамска тврђава Рамска тврђава и викенд насеље на површини 2и викенд насеље на површини 2--33haha. . 
 ЗатоњеЗатоње -- викенд насеље на површини 3викенд насеље на површини 3--44haha. . 
 АутоАуто--камп Бели Багрем на Сребрном језеру камп Бели Багрем на Сребрном језеру -- већ афирмисани већ афирмисани 

садржај аутосадржај ауто--кампа је на површини 50,250mкампа је на површини 50,250m22, пошумљен , пошумљен 
багремом, тополом, брезом и чини наставак пешачке стазе. Има багремом, тополом, брезом и чини наставак пешачке стазе. Има 
сопствену плажу, сопствени бунар за снабдевање водом и сопствену плажу, сопствени бунар за снабдевање водом и 
санитарни чвор. санитарни чвор. 

 МаринаМарина -- у власништву „Силвер лејка“у власништву „Силвер лејка“



ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ ТУРИЗМАПРОСТОРНИ РАЗВОЈ ТУРИЗМА
Функционалом умрежавању туристичке привреде и активности на ширем Функционалом умрежавању туристичке привреде и активности на ширем 
интрарегионалном нивоу интрарегионалном нивоу и тои то::

Европски ниво:Европски ниво:
 Дунав (саобраћај, лука, марине, ХЕ Ђердап 2 и др.)Дунав (саобраћај, лука, марине, ХЕ Ђердап 2 и др.)
 Природне и културне реткости јединствене на европском нивоуПриродне и културне реткости јединствене на европском нивоу
 Културне стазе на ДунавуКултурне стазе на Дунаву
 Европске бициклистичке стазе уз ДунавЕвропске бициклистичке стазе уз Дунав
 Коридори Коридори VIIVII

Национални (регионални) ниво:Национални (регионални) ниво:
 Сарадња са суседним и даљим општинама и регионимаСарадња са суседним и даљим општинама и регионима
 Заједничка понуда на домаћем и иностраном тржишту Заједничка понуда на домаћем и иностраном тржишту 
 Прекогранична сарадња са регионима у Румунији Прекогранична сарадња са регионима у Румунији 
 организацији туристичке привреде и активности на организацији туристичке привреде и активности на локалном нивоу:локалном нивоу:

Ниво општине Ниво општине који чинекоји чине координирани систем укупне понудекоординирани систем укупне понуде::
 Локални итинерери везани за културне и природне вредностиЛокални итинерери везани за културне и природне вредности
 Локалне манифестацијеЛокалне манифестације
 Локална организација туризмаЛокална организација туризма



ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ САОБРАЋАЈА И ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ САОБРАЋАЈА И 
ИНФРАСТРУКТУРНИХ СИСТЕМАИНФРАСТРУКТУРНИХ СИСТЕМА
ЦиљЦиљ развојаразвоја инфраструктуреинфраструктуре:: ефикасноефикасно организовањеорганизовање мрежемреже
инфраструктуреинфраструктуре радиради постизањапостизања већевеће економске,економске, функционалне,функционалне,
енергетске,енергетске, еколошкееколошке ии просторнепросторне ефикасностиефикасности ии позитивнихпозитивних развојнихразвојних
могућностимогућности општинеопштине ВеликоВелико ГрадиштеГрадиште..

Секторски подциљевиСекторски подциљеви развоја инфраструктуре Општине :развоја инфраструктуре Општине :
формирање целовитих/комплетних инфраструктурних система који формирање целовитих/комплетних инфраструктурних система који 
омогућавају квалитетнији живот и здравију животну средину;омогућавају квалитетнији живот и здравију животну средину;
дефинисање и усаглашавање намене, организације и коришћења земљишта, дефинисање и усаглашавање намене, организације и коришћења земљишта, 
концентрација активности (радне зоне), туристичких зона и концентрација концентрација активности (радне зоне), туристичких зона и концентрација 
становништва по заједницама насеља у координацији са капацитетима становништва по заједницама насеља у координацији са капацитетима 
инфраструктуре;инфраструктуре;
ефикасном организацијом инфраструктурних система дошло би се до ефикасном организацијом инфраструктурних система дошло би се до 
усклађивања некомпатибилних намена површина, оптимизације у размештају усклађивања некомпатибилних намена површина, оптимизације у размештају 
производних/радних зона, саобраћајница, делова (зона) насеља итд;производних/радних зона, саобраћајница, делова (зона) насеља итд;
неутралисање досадашњих развојних конфликата и негативних екстерних неутралисање досадашњих развојних конфликата и негативних екстерних 
ефеката.ефеката.



ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ САОБРАЋАЈА И ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ САОБРАЋАЈА И 
ИНФРАСТРУКТУРНИХ СИСТЕМАИНФРАСТРУКТУРНИХ СИСТЕМА

Место инфраструктуре подразумева просторно Место инфраструктуре подразумева просторно 
детерминисање:детерминисање:
 међународних, националних и регионалних саобраћајних, енергетских, водних и међународних, националних и регионалних саобраћајних, енергетских, водних и 

телекомуникационих инфраструктура (са посебним акцентом на међународни саобраћајни телекомуникационих инфраструктура (са посебним акцентом на међународни саобраћајни 
коридор Паневропски коридор VII коридор Паневропски коридор VII -- река Дунав),река Дунав),

 зона енерго ресурса ширег и ужег значаја,зона енерго ресурса ширег и ужег значаја,
 зона водоизворишта ширег и ужег значаја,зона водоизворишта ширег и ужег значаја,
 зона мелиорација и заштите од унутрашњих и спољних вода,зона мелиорација и заштите од унутрашњих и спољних вода,
 коридора за постојеће и планиране преносне и дистрибутивне инфраструктурне мреже,коридора за постојеће и планиране преносне и дистрибутивне инфраструктурне мреже,
 ддрумскерумске мремрежже е локалнихлокалних саобрасаобраћћајницаајница,,
 ззонаона саобрасаобраћћајнихајних терминалатерминала,,
 ззонаона зназначчајнихајних заза одродржжавањеавање насељскенасељске хигијенехигијене итдитд..

За упаређење стања инфраструктурних система у Општини За упаређење стања инфраструктурних система у Општини 
неопходно је достизање неопходно је достизање комуналне комплетностикомуналне комплетности и и 
унапређење унапређење комуналне хигијенекомуналне хигијене. . 



САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРАСАОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

Планом обухваћени простор карактерише релативно добра саобраћајна Планом обухваћени простор карактерише релативно добра саобраћајна 
повезаност, јер кроз повезаност, јер кроз оопштину пролазе пштину пролазе државни путеви државни путеви II и и II II редареда::

Државни пут Државни пут IIБ реда број 33, веза са државним путем А1: Пожаревац Б реда број 33, веза са државним путем А1: Пожаревац 
–– Кучево Кучево –– Мајданпек Мајданпек –– Неготин Неготин –– државна граница са Бугарском државна граница са Бугарском 
(гранични прелаз Микрање),(гранични прелаз Микрање),
Државни пут Државни пут IIБ реда број 34: Пожаревац Б реда број 34: Пожаревац –– Велико градиште Велико градиште –– Доњи Доњи 
Милановац Милановац –– Поречки мост Поречки мост –– веза са државним путем број веза са државним путем број IIБ 35,Б 35,
Државни пут Државни пут IIIIА реда број 162: Велико Градиште А реда број 162: Велико Градиште –– Макце Макце –– Божевац Божевац 
–– Рановац Рановац –– Петровац на Млави Петровац на Млави –– Тановац Тановац –– Дубница Дубница –– Свилајнац,Свилајнац,
Државни пут Државни пут IIIIБ реда број 372: Рам Б реда број 372: Рам –– Кличевац Кличевац –– Братинац,Братинац,
Државни пут Државни пут IIIIБ реда број 373: Рам Б реда број 373: Рам –– Тополовник,Тополовник,
Државни пут Државни пут IIIIБ реда број 375: Берање Б реда број 375: Берање –– Средњево Средњево –– Миљевић.Миљевић.



САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРАСАОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
 Европски, републички, регионални и локални маркер општине Европски, републички, регионални и локални маркер општине 

представља представља међународни водни пут Емеђународни водни пут Е--8080 (Паневропски коридор (Паневропски коридор 
VIIVII) ) -- река Дунаврека Дунав

 ЛучкаЛучка делатностделатност сесе одвијаодвија нана дведве бункербункер станицестанице уу општинскомопштинском центруцентру (кат(кат..
парцпарц.. брбр.. 544544 ии 548548),), уу оквируоквиру подручјаподручја граничногграничног прелазапрелаза отвореноготвореног заза
одвијањеодвијање међународногмеђународног речногречног саобраћајасаобраћаја.. ЛучкоЛучко подручјеподручје путничкогпутничког
пристаништа,пристаништа, површинеповршине 600600mm22,, налазиналази сесе уу насељунасељу РамРам (кат(кат.. парцпарц.. брбр..
19501950//22),), гдегде јеје успостављенуспостављен саобраћајсаобраћај скеломскелом РамРам--БанатскаБанатска ПаланкаПаланка (скелски(скелски
прелази)прелази)..

 ДеломДелом територијетериторије пролазипролази једноколосечнаједноколосечна железничкажелезничка пругапруга МалаМала КрснаКрсна ––
БорБор –– РаспутницаРаспутница 22 (Вражогрнац),(Вражогрнац), одод kmkm 102102++727727 додо kmkm 109109++054054 ии одод kmkm
114114++554554 додо kmkm 124124++802802,, нана којојкојој јеје организованорганизован јавнијавни путничкипутнички ии теретнитеретни
саобраћајсаобраћај ии којакоја јеје повезујеповезује саса мрежоммрежом железничкихжелезничких пругапруга СрбијеСрбије..

 ПодручјемПодручјем ОпштинеОпштине пролазипролази ии тзвтзв.. ДунавскаДунавска бициклистичкабициклистичка рутарута каокао деодео
европскеевропске бициклистичкебициклистичке рутеруте ЕуровелоЕуровело 66 (Атлантик(Атлантик -- ДржавниДржавни путпут IIIIАА брбр..
162162 -- ЦрноЦрно море)море)..

 НаНа потезупотезу измеђуизмеђу ВеликогВеликог ГрадиштаГрадишта ии туристичкогтуристичког комплексакомплекса БелиБели БагремБагрем
налазиналази сесе полетнополетно--слетнаслетна авиоавио стазастаза



ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРАТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА
ЦЦиљиљ развојаразвоја телекомуникационетелекомуникационе инфраструктуреинфраструктуре нана подручјуподручју
оопштинепштине јеје изградњаизградња ии организацијаорганизација савременесавремене електронскеелектронске
комуникационекомуникационе мрежемреже ии доступностдоступност универзалногуниверзалног сервисасервиса уу свакомсваком
домаћинству,домаћинству, нана свакомсваком местуместу ии уу покрету,покрету, односно,односно, даљидаљи равномерниравномерни
развојразвој телекомуникација,телекомуникација, крозкроз повећањеповећање квалитетаквалитета ии доступностидоступности њенихњених
услугауслуга свимсвим становницимастановницима ии корисницимакорисницима нана подручјуподручју општинеопштине..

УУ наредномнаредном периодупериоду планирапланира сесе:: изградњаизградња међумеснихмеђумесних оптичкихоптичких кабловакаблова
нана релацијирелацији ВеликоВелико ГрадиштеГрадиште--ГолубацГолубац ии прикључивањеприкључивање постојећихпостојећих
телефонскихтелефонских централацентрала нана оптичкеоптичке приводеприводе;; изградњаизградња вишевише предајникапредајника
којимакојима биби сесе оптимизоваооптимизовао сигналсигнал мобилнемобилне телефоније,телефоније, повећањеповећање бројаброја 33ГГ
ии 44ГГ ((55Г)Г) базнихбазних станицастаница ии пуштањепуштање уу радрад бежичнобежично--фикснефиксне телефонијетелефоније
((CDMACDMA)).. ОчекујеОчекује сесе завршетакзавршетак радоварадова нана децентрализацијидецентрализацији ии
осавремењивањуосавремењивању кабловскекабловске мреже,мреже, такотако дада ћеће нованова мрежа,мрежа, саса централомцентралом
нана БеломБелом БагремуБагрему ии новомновом мрежоммрежом ии централомцентралом којакоја ћеће обухватитиобухватити
насељанасеља Виногради,Виногради, СунчаниСунчани бреговибрегови ии индустријскуиндустријску зонузону уу ВеликомВеликом
Градишту,Градишту, избацитиизбацити изиз употребеупотребе свесве двојничкедвојничке прикључкеприкључке..



ЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРАЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА
ПодручјеПодручје општинеопштине ВеликоВелико ГрадиштеГрадиште сесе снабдеваснабдева електричномелектричном енергијоменергијом изиз једнеједне
трансформаторскетрансформаторске станицестанице (ТС)(ТС) преносногпреносног односаодноса 110110//3535kVkV ''Велико''Велико Градиште''Градиште'' којакоја јеје
удаљенаудаљена одод општинскогопштинског центрацентра окооко 22kmkm.. ИнсталисанаИнсталисана снагаснага ТСТС јеје 4040MVAMVA,, саса двадва
транформатора,транформатора, свакисваки попо 2020MVAMVA.. ВршноВршно годишњегодишње оптерећењеоптерећење уу 20182018.. годинигодини нијеније
прелазилопрелазило 2020 MVAMVA.. ТСТС ''Велико''Велико Градиште''Градиште'' електричномелектричном енергијоменергијом сесе напајанапаја изиз
далеководадалековода 110110kVkV бројброј 11961196//22 ТСТС РудникРудник 33 -- ТСТС ВеликоВелико Градиште,Градиште, којикоји сесе налазиналази уу
системусистему далеководадалековода ии власништвувласништву ''ЕЛЕКТРОМРЕЖА''ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ''СРБИЈЕ'' АА..ДД..
НапајањеНапајање насељанасеља сесе вршиврши изиз петпет ТСТС 3535//1010kVkV ии тото:: ''Велико''Велико ГрадиштеГрадиште 11'','', ''Велико''Велико
ГрадиштеГрадиште 22'','', ''Велико''Велико ГрадиштеГрадиште 33'','', ''Чешљева''Чешљева Бара''Бара'' ии ''Мајиловац''''Мајиловац''..

Модернизација постојећих и изградња нових енергетских система Модернизација постојећих и изградња нових енергетских система 
подразумева:подразумева:

ддаљи развој електроенергетске мреже кроз обезбеђење довољног, сигурног и аљи развој електроенергетске мреже кроз обезбеђење довољног, сигурног и 
квалитетног снабдевања елетричном енергијом свих корисника на територији квалитетног снабдевања елетричном енергијом свих корисника на територији оопштине, пштине, 
узуз модернизацијмодернизацијуу, доградњ, доградњуу и ефикасно одржаваи ефикасно одржавањење преносне и дистрибутивне мреже и преносне и дистрибутивне мреже и 
трафо станицатрафо станица,,
иизградњу магистралног гасовода и гасификацију индивидуалних домаћинстава и зградњу магистралног гасовода и гасификацију индивидуалних домаћинстава и 
индустријеиндустрије,,
ккоришћење обновљивих извора енергије оришћење обновљивих извора енергије -- енергије ветра, соларненергије ветра, соларнее енергијенергијее, биомас, биомасе и е и 
др.,др.,
еенергетску ефикасност и рационализацију потрошње енергената применом нергетску ефикасност и рационализацију потрошње енергената применом квалитетних квалитетних 
изолационих материјала, соларних панела, топлотних пумпи и сл.изолационих материјала, соларних панела, топлотних пумпи и сл.



ВОДНА ИНФРАСТРУКТУРАВОДНА ИНФРАСТРУКТУРА
ЗначајнијаЗначајнија извориштаизворишта саса којихкојих биби сесе могломогло обезбедитиобезбедити водоснабдевањеводоснабдевање целокупногцелокупног
становништвастановништва постојећихпостојећих насеља,насеља, узуз условуслов санитарнесанитарне заштитезаштите ширешире зонезоне постојећихпостојећих ии
потенцијалнихпотенцијалних изворишта,изворишта, представљајупредстављају::

извориштеизвориште "ЈЕЛАК"ЈЕЛАК--СМОНИЦЕ"СМОНИЦЕ" којекоје јеје уу функцијифункцији одод 19421942.. године,,године,, додо садасада
експлоатисаноексплоатисано саса максимуммаксимум 6060--7070ll//ss,, нана комекоме јеје водавода санитарносанитарно исправнаисправна ии вршиврши сесе
самосамо обавезнообавезно хлорисање,хлорисање,
извориштеизвориште "СТИГ""СТИГ" којекоје наконнакон изградњеизградње бунарабунара СБСБ--11 ии СБСБ--22 -- нијеније уу експлоатацији,експлоатацији,
активирањеактивирање јеје предвиђенопредвиђено -- можеможе захватитизахватити окооко 2020--2222ll//ss санитарносанитарно исправнеисправне водеводе подпод
условомусловом изградњеизградње јошјош једногједног бунарабунара капацитетакапацитета 1010ll//ss..

 РешењеРешење снабдевањаснабдевања водомводом нана подручјуподручју ОпштинеОпштине реализујереализује сесе нана основуоснову
ГенералногГенералног пројектапројекта снабдевањаснабдевања водомводом општинеопштине ВеликоВелико Градиште,Градиште, којикоји јеје заза
МинистарствоМинистарство пољопривреде,пољопривреде, шумарствашумарства ии водопривреде,водопривреде, РепубличкуРепубличку
дирекцијудирекцију заза водеводе ии ДирекцијуДирекцију заза изградњуизградњу општинеопштине ВеликоВелико ГрадиштеГрадиште
израдиоизрадио инстиутинстиут „Јарослав„Јарослав Черни“Черни“..

Сеоски водоводи; СиСеоски водоводи; Систем водоснабдевања насеља Велико Градиште, Кусићи и стем водоснабдевања насеља Велико Градиште, Кусићи и 
ПожежежноПожежежно



ВОДНА ИНФРАСТРУКТУРАВОДНА ИНФРАСТРУКТУРА
ККаналисањеаналисање ии третмантретман отпаднихотпадних водавода нана највећемнајвећем делуделу ОпштинеОпштине јеје уу
почетнојпочетној развојнојразвојној фазифази.. КанализациониКанализациони системисистеми сусу некомплетнинекомплетни ии
представљајупредстављају акутнакутнии проблемпроблем токомтоком функционисањафункционисања.. УУ сеоскимсеоским
насељиманасељима употребљенаупотребљена отпаднаотпадна водавода сесе директнодиректно упуштаупушта уу земљиштеземљиште
илиили деломделом прекопреко упојнихупојних септичкихсептичких јамајама опетопет одлазиодлази уу земљиштеземљиште.. УУ
појединимпојединим случајевимаслучајевима сеоскисеоски бунарибунари сусу претворнипретворни уу септичкесептичке јамејаме..
ОтпадОтпад ии отокаотока изиз стајскихстајских објекатаобјеката такођетакође сесе непрописнонепрописно третиратретира.. СвеСве
наведенонаведено перманентноперманентно загађујезагађује земљиште,земљиште, подземнуподземну изданиздан ии површинскеповршинске
водотокеводотоке..

Водопривредни објекти: Водопривредни објекти: 
•• Хидротехнички обејктиХидротехнички обејкти
•• ОбОбjejeкти од значаја на реци Дунав ке грађевине и објектикти од значаја на реци Дунав ке грађевине и објекти
•• СидриштаСидришта



ЗАШТИТЗАШТИТАА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

НајвећиНајвећи деодео територијетериторије ОпштинеОпштине одликујеодликује сесе очуваномочуваном ии
квалитетномквалитетном животномживотном средином,средином, штошто јеје углавномуглавном последицапоследица
одсустваодсуства већихвећих извораизвора деградациједеградације ии загађењазагађења животнеживотне срединесредине..
КаоКао главниглавни проблемипроблеми животнеживотне срединесредине могумогу сесе издвојитииздвојити::

отпаднеотпадне водеводе (неизграђена(неизграђена односноодносно недовољнонедовољно изграђенаизграђена
канализационаканализациона мрежа,мрежа, непостојањенепостојање постројењапостројења заза
пречишћавањепречишћавање отпаднихотпадних вода)вода);;
постојањепостојање несанитарнихнесанитарних септичкихсептичких јама,јама,
одсуствоодсуство третманатретмана отпадаотпада нана нехигијенскојнехигијенској општинскојопштинској
депонији,депонији,
дивљадивља сметлишта,сметлишта,
неплансканепланска изградњаизградња..



ЗАШТИТЗАШТИТАА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
Заштита и унапређење квалитета животне средине базираће се на следећој Заштита и унапређење квалитета животне средине базираће се на следећој 
концепцијиконцепцији::

очување свих елемената животне средине: вода, ваздуха, земљиште, природна очување свих елемената животне средине: вода, ваздуха, земљиште, природна 
и културна добра, биодиверзитети културна добра, биодиверзитет;;
интегрално планирање на принципима спречавања конфилата у простору и на  интегрално планирање на принципима спречавања конфилата у простору и на  
начелима одрживог развоја: планирање рационалног коришћења природних начелима одрживог развоја: планирање рационалног коришћења природних 
ресурса (пољопривредног и шумског земљишта, вода, сировина и др)  ресурса (пољопривредног и шумског земљишта, вода, сировина и др)  
уважавајући капацитет простора и животне средине;уважавајући капацитет простора и животне средине;
примена превентивних мера и предострожности за активности које могу да примена превентивних мера и предострожности за активности које могу да 
изазову већи притисак на животну средину; изазову већи притисак на животну средину; 
примена санационих мера у деградираним и загађеним подручјима Општине;примена санационих мера у деградираним и загађеним подручјима Општине;
управљање комуналним отпадом базирати на опредељењу смањења количине управљање комуналним отпадом базирати на опредељењу смањења количине 
отпада, повећању рециклаже, адекватном систему збрињавања посебних отпада, повећању рециклаже, адекватном систему збрињавања посебних 
токова отпада, безбедном третману отпада на депонији и предузимању мера за токова отпада, безбедном третману отпада на депонији и предузимању мера за 
спречавање настајања дивљих сметлишта;спречавање настајања дивљих сметлишта;
иинтегрисање циљева заштите животне средине и мера за смањење негативних нтегрисање циљева заштите животне средине и мера за смањење негативних 
утицаја на животну средину и мониторинг у секторе планирања, пројектовања утицаја на животну средину и мониторинг у секторе планирања, пројектовања 
и изградње.и изградње.



ЗАШТИТЗАШТИТАА КУЛТУРНИХ ДОБАРАКУЛТУРНИХ ДОБАРА
ПланскаПланска концепцијаконцепција подразумеваподразумева корелацијукорелацију тритри кључнакључна
елементаелемента -- очување,очување, унапређењеунапређење ии управљањеуправљање културнимкултурним
наслеђемнаслеђем каокао ресурсомресурсом -- каокао ефикасанефикасан механизаммеханизам којикоји ћеће
створитистворити претпоставкепретпоставке заза трајнутрајну заштитузаштиту наслеђанаслеђа ии
интегрисањеинтегрисање уу савременесавремене развојнеразвојне токоветокове..
ПримарнаПримарна зташтитазташтита (чување,(чување, одржавањеодржавање ии коришћење,коришћење,
односноодносно заштита,заштита, конзервацијаконзервација ии обноваобнова културнихкултурних добара)добара)
требатреба дада сесе спроводиспроводи крозкроз меремере утврђенеутврђене уу складускладу саса ЗакономЗаконом оо
културнимкултурним добримадобрима (''Сл(''Сл.. гласникгласник РС'',РС'', брбр.. 7171//9494,, 5252//20112011 ии
9999//20112011)) ии правилимаправилима урбанистичкеурбанистичке заштитезаштите.. ОвоОво подразумеваподразумева
систематскосистематско оснишљенооснишљено деловање,деловање, најпренајпре крозкроз планскупланску
документацију,документацију, нана базибази претходнепретходне пажљивепажљиве валоризацијевалоризације
културнихкултурних вредностивредности ии узуз доследнудоследну применупримену условауслова ии мерамера
прописанихпрописаних одод странестране надлежненадлежне службеслужбе заштитезаштите..



ЗАШТИТЗАШТИТАА КУЛТУРНИХ ДОБАРАКУЛТУРНИХ ДОБАРА

УнапређењеУнапређење квалитетаквалитета културногкултурног наслеђанаслеђа ии његовогњеговог окружењаокружења ии
чвршћечвршће интегрисањеинтегрисање уу ширешире друштвенедруштвене токоветокове спадајуспадају уу домендомен
развојнеразвојне концепцијеконцепције.. ОвоОво подразумеваподразумева широкушироку платформуплатформу деловања,деловања,
усмеренуусмерену нана:: ((11)) активноактивно ангажовањеангажовање најширегнајширег кругакруга надлежнихнадлежних ии
заинтересованихзаинтересованих субјекатасубјеката уу остварењуостварењу циљевациљева заштитезаштите ии
интеграцијеинтеграције културногкултурног наслеђанаслеђа;; ((22)) интегрисањеинтегрисање деловањаделовања нана
заштитизаштити културнихкултурних добарадобара уу секторскесекторске развојнеразвојне политикеполитике (нпр(нпр.. уу
областиобласти саобраћајногсаобраћајног ии инфраструктурнихинфраструктурних системасистема -- повећањеповећање
саобраћајнесаобраћајне доступностидоступности ии инфраструктурноинфраструктурно опремањеопремање локалитеталокалитета
културнихкултурних добара,добара, хидротехничкохидротехничко уређењеуређење просторапростора уу окружењуокружењу
културнихкултурних добарадобара;; уу областиобласти развојаразвоја привредепривреде -- дисперзијадисперзија делатностиделатности
уу складускладу саса вредностимавредностима подручјаподручја саса аспектааспекта културногкултурног наслеђанаслеђа;; уу
областиобласти развојаразвоја туризматуризма -- развијањеразвијање одговарајућеодговарајуће туристичкетуристичке
инфраструктуреинфраструктуре којакоја ћеће подржатиподржати развојразвој подручјаподручја саса културнимкултурним
вредностимавредностима ии слсл..))..



ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊАПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА

Овим Просторним планом за грађевинско подручје Овим Просторним планом за грађевинско подручје 
одређује се:одређује се:
 Грађевинско подручје насеља Велико ГрадиштеГрађевинско подручје насеља Велико Градиште..
 Грађевинска подручја осталих насеља општинеГрађевинска подручја осталих насеља општине: : 

Бискупље, Царевац, Чешљева Бара, Десина, Бискупље, Царевац, Чешљева Бара, Десина, 
Дољашница, ЂураковоДољашница, Ђураково--Поповац, Гарево, Камијево, Поповац, Гарево, Камијево, 
Кисиљево, Кумане, Курјаче, Кусиће, Љубиње, Кисиљево, Кумане, Курјаче, Кусиће, Љубиње, 
Мајиловац, Макце, Острово, Печаница, Пожежено, Мајиловац, Макце, Острово, Печаница, Пожежено, 
Рам, Сираково, Средњево, Тополовник, Триброде и Рам, Сираково, Средњево, Тополовник, Триброде и 
Затоње.Затоње.

 Грађевинско подручје туристичког насеља Бели Грађевинско подручје туристичког насеља Бели 
Багрем и Сребрно Језеро.Багрем и Сребрно Језеро.



МЕРЕ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА МЕРЕ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА 
ОСТВАРИВАЊЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНАОСТВАРИВАЊЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА

План генералне регулацијеПлан генералне регулације
Планови детаљне регулацијеПланови детаљне регулације
Урбанистички пројектиУрбанистички пројекти

Директно спровођење на основу правила Директно спровођење на основу правила 
уређења и грађењауређења и грађења

Нормативне, економске, техничке и др. мереНормативне, економске, техничке и др. мере



Намена простораНамена простора

Врсте земљишта:Врсте земљишта:
грађевинско грађевинско 
шумскошумско
водно водно 
пољопривредно пољопривредно 

минералне сировинеминералне сировине
викенд насељавикенд насеља



Мрежа насеља и Мрежа насеља и 
инфраструктурни системиинфраструктурни системи

мрежа ансељамрежа ансеља
јавне службејавне службе
привредне делатностипривредне делатности
електоренергетска ИСелекторенергетска ИС
саобраћајна ИСсаобраћајна ИС
водопривредна ИСводопривредна ИС
телекомуникациона ИСтелекомуникациона ИС



Туризам и заштита простораТуризам и заштита простора

туризамтуризам
животна срединаживотна средина
непокретна културна добранепокретна културна добра



Спровођење ПланаСпровођење Плана

насеље/зона за које је урађен урбанистични насеље/зона за које је урађен урбанистични 
планплан
насеља за која су урађене уређајне основенасеља за која су урађене уређајне основе



Уређајне основе насељаУређајне основе насеља



МЕРЕ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА МЕРЕ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА 
СПРОВОЂЕЊЕСПРОВОЂЕЊЕ

урбанистички плановиурбанистички планови
правила уређења и грађењаправила уређења и грађења
уређајне основе насељауређајне основе насеља

ПРИОРИТЕТНИ ПРОЈЕКТИ ДО 20ПРИОРИТЕТНИ ПРОЈЕКТИ ДО 202424..
економско економско –– финансијске мерефинансијске мере
организационе мереорганизационе мере
правне мереправне мере
техничке меретехничке мере


