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ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ
Просторни план Републике Србије 2020 (''Сл. гласник РС'',
бр.88/10)
Регионални просторни план за подручје Подунавског и
Браничевског управног округа („Службени гласник РС”, бр.
8/2015)
Просторни план подручја посебне намене међународног
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VII))
(„Службени гласник РС”, бр. 14/2015)
Просторни план подручја посебне намене Костолачког
угљеног басена („Службени гласник РС”, бр. 1/2013)
остале опште и секторске стратегије усвојене од стране Владе
Републике Србије

МЕТОДОЛОГИЈА ИЗРАДЕ ПЛАНА
Интегрални метод (ЕЕС):





одрживост
идентитет
приступачност
конкурентност

хоризонтална и вертикална координација
ПЕРИОД 2024
2024.. и 2030
2030..

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

ВИЗИЈА ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА
Просторно-функционално
Просторнопозиционирана Општина, саобраћајно
приступачна, демографски
стабилизована, регионално интегрисана
и афирмисана на бази валоризације
сопствених потенцијала и положаја, уз
очување квалитетне животне средине

ЦИЉЕВИ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА
ОПШТИ ЦИЉ -

Усклађивање развоја Општине Велико Градиште на
основу сопствених потенцијала, туристичких вредности и пољопривредног,
саобраћајног и културног умрежавања у оквиру Браничевске области, уз
прекограничну сарадњу и очување и унапређење демографских, економских,
еколошких и социјалних вредности
вредности..

ПОДЦИЉЕВИ:







обезбеђење услова за равномерни просторни развој општине, првенствено кроз
оптимално активирање свих потенцијала и планско стимулисање недовољно
развијених делова општине;
боље искоришћење природних потенцијала и стварање просторних услова за даљи
развој, првенствено у области пољопривреде и прераде пољопривредних производа
и туризма;
развој саобраћајне инфраструктуре у складу са потребама економског развоја;
омогућити предуслове за детерминисање мреже хидротехничке инфраструктуре у
појединим селима (Т
(Триброде, Царевац, Камијево, Печаница, Средњево, Рам,
Бискупље, Острово, Гарево, Десине, Дољашница, Ђураково, Љубиње, Макце,
Чешљева бара, Поповац, Кисиљево и Затоње), кроз израду уређајних основа са
идејним решењима првенствено дистрибутивне водоводне мреже, чиме би се
омогућила убрзана изградње овакве инфраструктуре.

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

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

•

•

ПОДУНАВСКА ЗОНА –атари насеља уз Дунав: Рам, Затоње, Острово, Пожежено, Кусиће и
градско насеље Велико Градиште са Сребрним Језером и туристичким насељем Бели Багрем,
те викенд насеље Калиновчић. Садржи и две подзоне:
Градско насеље Велико Градиште - седиште општине у коме је претежно развијен
секундарни и терцијарни сектор делатности и чини доминантни центар развоја општине.
Бели багрем - којој припадају туристички комплекси Сребрно језеро, викенд насеље Бели
Багрем и окружење већ намењено развоју спортско рекреативних и туристичких садржаја.
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
садржајима.
МАJИЛОВАЧКА ЗОНА - се простире паралелно са Подунавском зоном, а коју чине атари
МАJ
насеља: Курјаче, Мајиловац, Сираково, Поповац, Ђураково, Бискупље, Кисиљево, Тополовник
и Кумане. Ову зону доминантно одређују насеља линеарно концентрисана уз главни путни
правац кроз општину - државни пут IБ реда бр. 34. У овој зони се налазе економски снажнија
сеоска насеља са већ зачетим функцијама центара и тенденцијом згушњавања. Субопштински
центар Мајиловац је средиште ове зоне.
СРЕДЊЕВСКО-ЉУБИЊСКА ЗОНА - односно подручје некадашњих општина, коју чине
СРЕДЊЕВСКОнасеља 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
Пек - насеља Триброде, Царевац, Камијево, Чешљева Бара и Макце која се граниче са
општинама Голубац и Кучево. У насељу Десина је највиша кота Општине. Субопштински
центар Средњево је средиште ове зоне.

ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ, ДИСТРИБУЦИЈА
СТАНОВНИШТВА
Просечна величина насеља је 677
становника.. Насеље са највећим
становника
бројем становника је градско
насеље Велико Градиште у којем
живи 1/3 становништва општине
општине..
Међу осталим насељима
популационом величином се
издвајају насеља Макце и
Тополовн
Тополов
ник са нешто више од 800
становика..
становика
Популационо најмање насеље
општине према попису 2011.
године је Поповац са 162
становика..
становика
Тежиште општих демографских
одлика општине Велико Градиште
је у становништву осталих насеља
насеља,,
у којима живи 2/3 укупног
становништва овог простора

ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ, ДИСТРИБУЦИЈА
СТАНОВНИШТВА
ПЛАНСКА КОНЦЕПЦИЈА демографског развоја општине Велико
Градиште заснива се на:












успоравању негативних тенденција у укупном кретању становништва кроз мере
заустављања даљег пада природног прираштаја и смањивања и успоравања
емиграције (исељавања) млађег и фертилног контингента становништва;
стварању економских, социјалних, политичких и културних миљеа у циљу
достизања нивоа демографског стања и процеса који би обезбедили просту
репродукцију становништва;
подстицању селективног повратка,
повратка, посебно млађег и образованог контингента
популације, из иностранства, кроз стварање економске и социјалне климе за
њихово укључивање у привредне и друштвене активности у oпштини;
стварању услова за повратак наведеног контингента становништва у сеоска
подручја општине (поједина сеоска насеља или центри заједница насеља), а не
само у општински центар;
смањивању емиграције младог и високообразованог становништва, као и
унапређивању
унапређивањ
у нивоа образовања старијих контигената становништва, ради
могућности запошљавања или наставка радних активности у новим привредним
делатностима;
развијању дневне миграције на релацијама село град, село - центар заједнице
насеља, а успоравање дефинитивних пресељавања.

МРЕЖА НАСЕЉА И ФУНКЦИОНАЛНО
ЗОНИРАЊЕ
Планска концепција мреже насеља општине Велико Градиште
конципирана је на нивоу развојних зона. Неопходно је:













континуирано вршити реструктирање и технолошки унапређивати секундарне делатности у
општинском центру и субцентрима, чиме би се створили услови за ослобађање радне снаге
која би се запошљавала у терцијарним делатностима,
стварати услове за запошљавање становништва у новим индустријским делатностима и у
квалитативно развијеном терцијарном сектору делатности у општинском центру и
субцентрима,
вршити селективну концентрацију производних и непроизводних делатности у секундарним
општинским центрима и тиме им давати функцију микроразвојних нуклеуса,
конципирати и имплементирати модел ,,интегралног руралног развоја”,
развоја”,
планском акцијом активирати туристичке потенцијале који ће омогућити запошљавање
локалне радне снаге. У складу са тим правовремено кренути са организацијом процеса
едукације и образовања становништва за потрбе нових делатности,
дефинисати стамбене зоне и услове градње у приградским насељима и у субцентрима,
предузимати мере за очување природних вредности и културнокултурно-историјске баштине.
изградња објеката јавних служби у смислу јачања урбаних функција,
функција, првенствено у области
здравствене заштите (реконструкција амбуланти и мобилност медицинског особља).

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

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












даљи развој Великог Градишта, као примарног центра за развој јавних служби;
снажнији развој објеката јавних служби у центрима заједница насеља;
подизање нивоа квалитета објеката јавних служби у свим насељима, адаптацијом и реконструкцијом
постојећих објеката или изградњом нових;
обезбеђивање ефикасније доступности корисника објектима јавних служби, организовањем нових,
прилагођених форми услуга (формирање мобилних служби, оснивањем интернатског или приватног смештаја
за основце), и/или побољшањем саобраћајница и боље организованог превоза;
покретање пројеката неформалног обраэовања и развијање програма специјализованих знања, вештина и
образовних профила у складу са потребама привреде;
стимулисање приватног сектора на локалном нивоу (пореским олакшицама) који би понудио нове програме у
функционисању јавних делатности; и
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).

Општински субцентри до краја планског периода треба да обнове постојеће објекте и да се
опреме новим објектима јавних служби са следећим садржајима:






матична основна школа са фискултурном салом и компјутерском опремом;
предшколска установа;
амбуланта са апотеком;
дом културе са библиотеком и мањом салом;
терен за мале спортове.

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

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

ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ И ДИСТРИБУЦИЈА
ПРИВРЕДНИХ ДЕЛАТНОСТИ
Прaтећи трендови привредног развоја на регионалном и локалном
нивоу треба да буду:
континуирaно структурно прилaгођaвaње сa извозном оријентaцијом;
порaст инвестицијa с нaглaском нa нове прогрaме и производе и
посебно порaст стрaних директних инвестицијa;
убрзaње и финaлизaцијa процесa привaтизaције и реструктурирaњa
(тржишно, технолошко, кaдровско, оргaнизaционо, финaнсијско,
тржишно);
комерцијaлизaцијa јaвног секторa и контролa његове ефикaсности;
подстицaње истрaживaчких и рaзвојних пројекaтa усмерених нa
примену нових и бољих технологијa у индустрији;
континуирaн процес обрaзовaњa и применa иновaцијa у циљу
повећaњa нивоa прилaгођaвaњa тржишним променaмa;

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

ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ ТУРИЗМА
Општина Велико Градиште је већ афирмисана туристичка
дестинација која у сезони окупља неколико стотина
хиљада посетилаца, са просечним задржавањем од 22-3
дана.
Туристе привлаче већ дефинисане најважније локације:








Сребрно језеро – туристичко
туристичко--спортско
спортско--рекреативни центар,
хотелског и апартманског типа, са спортским теренима.
Рамска тврђава и викенд насеље на површини 22-3ha
ha..
Затоње - викенд насеље на површини 33-4ha
ha..
Ауто--камп Бели Багрем на Сребрном језеру - већ афирмисани
Ауто
садржај аутоауто-кампа је на површини 50,250m2, пошумљен
багремом, тополом, брезом и чини наставак пешачке стазе. Има
сопствену плажу, сопствени бунар за снабдевање водом и
санитарни чвор.
Марина - у власништву „Силвер лејка“

ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ ТУРИЗМА
Функционалом умрежавању туристичке привреде и активности на ширем
интрарегионалном нивоу и то:
то:
Европски ниво:






Дунав (саобраћај, лука, марине, ХЕ Ђердап 2 и др.)
Природне и културне реткости јединствене на европском нивоу
Културне стазе на Дунаву
Европске бициклистичке стазе уз Дунав
Коридори VII

Национални (регионални) ниво:





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

Ниво општине који чине координирани систем укупне понуде:
понуде:




Локални итинерери везани за културне и природне вредности
Локалне манифестације
Локална организација туризма

ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ САОБРАЋАЈА И
ИНФРАСТРУКТУРНИХ СИСТЕМА
Циљ развоја инфраструктуре
инфраструктуре:: ефикасно организовање мреже
инфраструктуре ради постизања веће економске, функционалне,
енергетске, еколошке и просторне ефикасности и позитивних развојних
могућности општине Велико Градиште
Градиште..
Секторски подциљеви развоја инфраструктуре Општине :
формирање целовитих/комплетних инфраструктурних система који
омогућавају квалитетнији живот и здравију животну средину;
дефинисање и усаглашавање намене, организације и коришћења земљишта,
концентрација активности (радне зоне), туристичких зона и концентрација
становништва по заједницама насеља у координацији са капацитетима
инфраструктуре;
ефикасном организацијом инфраструктурних система дошло би се до
усклађивања некомпатибилних намена површина, оптимизације у размештају
производних/радних зона, саобраћајница, делова (зона) насеља итд;
неутралисање досадашњих развојних конфликата и негативних екстерних
ефеката.

ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ САОБРАЋАЈА И
ИНФРАСТРУКТУРНИХ СИСТЕМА
Место инфраструктуре подразумева просторно
детерминисање:










међународних, националних и регионалних саобраћајних, енергетских, водних и
телекомуникационих инфраструктура (са посебним акцентом на међународни саобраћајни
коридор Паневропски коридор VII - река Дунав),
зона енерго ресурса ширег и ужег значаја,
зона водоизворишта ширег и ужег значаја,
зона мелиорација и заштите од унутрашњих и спољних вода,
коридора за постојеће и планиране преносне и дистрибутивне инфраструктурне мреже,
друмске мре
мреж
же локалних саобра
саобраћћајница
ајница,,
зона саобра
саобраћ
ћајних терминала
терминала,,
зона зна
знач
чајних за одр
одрж
жавање насељске хигијене итд
итд..

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

САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
Планом обухваћени простор карактерише релативно добра саобраћајна
повезаност, јер кроз општину пролазе државни путеви I и II реда
реда::

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

САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
 Европски, републички, регионални и локални маркер општине
представља међународни водни пут ЕЕ-80 (Паневропски коридор
VII)) - река Дунав
VII
 Лучка делатност се одвија на две бункер станице у општинском центру (кат
(кат..
парц.. бр
парц
бр.. 544 и 548
548),
), у оквиру подручја граничног прелаза отвореног за
одвијање међународног речног саобраћаја
саобраћаја.. Лучко подручје путничког
пристаништа, површине 600
600m
m2, налази се у насељу Рам (кат
(кат.. парц
парц.. бр
бр..
1950//2), где је успостављен саобраћај скелом Рам
1950
Рам--Банатска Паланка (скелски
прелази)..
прелази)
 Делом територије пролази једноколосечна железничка пруга Мала Крсна –
Бор – Распутница 2 (Вражогрнац), од km 102
102+
+727 до km 109
109+
+054 и од km
114+
114
+554 до km 124
124+
+802
802,, на којој је организован јавни путнички и теретни
саобраћај и која је повезује са мрежом железничких пруга Србије
Србије..
 Подручјем Општине пролази и тзв
тзв.. Дунавска бициклистичка рута као део
европске бициклистичке руте Еуровело 6 (Атлантик - Државни пут II
IIА
А бр
бр..
162 - Црно море)
море)..
 На потезу између Великог Градишта и туристичког комплекса Бели Багрем
налази се полетно
полетно--слетна авио стаза

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА
Циљ развоја телекомуникационе инфраструктуре на подручју
општине је изградња и организација савремене електронске
комуникационе мреже и доступност универзалног сервиса у сваком
домаћинству, на сваком месту и у покрету, односно, даљи равномерни
развој телекомуникација, кроз повећање квалитета и доступности њених
услуга свим становницима и корисницима на подручју општине
општине..
У наредном периоду планира се
се:: изградња међумесних оптичких каблова
на релацији Велико Градиште
Градиште--Голубац и прикључивање постојећих
телефонских централа на оптичке приводе
приводе;; изградња више предајника
којима би се оптимизовао сигнал мобилне телефоније, повећање броја 3Г
и 4Г (5Г) базних станица и пуштање у рад бежично
бежично--фиксне телефоније
(CDMA
CDMA)). Очекује се завршетак радова на децентрализацији и
осавремењивању кабловске мреже, тако да ће нова мрежа, са централом
на Белом Багрему и новом мрежом и централом која ће обухватити
насеља Виногради, Сунчани брегови и индустријску зону у Великом
Градишту, избацити из употребе све двојничке прикључке
прикључке..

ЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА
Подручје општине Велико Градиште се снабдева електричном енергијом из једне
трансформаторске станице (ТС) преносног односа 110
110//35
35kV
kV ''Велико Градиште'' која је
удаљена од општинског центра око 2km
km.. Инсталисана снага ТС је 40
40MVA
MVA,, са два
транформатора, сваки по 20
20MVA
MVA.. Вршно годишње оптерећење у 2018
2018.. години није
прелазило 20 MVA
MVA.. ТС ''Велико Градиште'' електричном енергијом се напаја из
далековода 110
110kV
kV број 1196
1196//2 ТС Рудник 3 - ТС Велико Градиште, који се налази у
систему далековода и власништву ''ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ'' А.Д.
Напајање насеља се врши из пет ТС 35
35//10
10kV
kV и то
то:: ''Велико Градиште 1'', ''Велико
Градиште 2'', ''Велико Градиште 3'', ''Чешљева Бара'' и ''Мајиловац''
''Мајиловац''..

Модернизација постојећих и изградња нових енергетских система
подразумева:
даљи развој електроенергетске мреже кроз обезбеђење довољног, сигурног и
квалитетног снабдевања елетричном енергијом свих корисника на територији општине,
уз модернизациј
модернизацију
у, доградњу
доградњу и ефикасно одржавање
одржавање преносне и дистрибутивне мреже и
трафо станица,
станица,
изградњу магистралног гасовода и гасификацију индивидуалних домаћинстава и
индустрије,,
индустрије
коришћење обновљивих извора енергије - енергије ветра, соларне
соларне енергиј
енергијее, биомасе
биомасе и
др.,
енергетску ефикасност и рационализацију потрошње енергената применом квалитетних
изолационих материјала, соларних панела, топлотних пумпи и сл.

ВОДНА ИНФРАСТРУКТУРА
Значајнија изворишта са којих би се могло обезбедити водоснабдевање целокупног
становништва постојећих насеља, уз услов санитарне заштите шире зоне постојећих и
потенцијалних изворишта, представљају
представљају::
извориште "ЈЕЛАК
"ЈЕЛАК--СМОНИЦЕ" које је у функцији од 1942
1942.. године,, до сада
експлоатисано са максимум 60
60--70
70ll/s, на коме је вода санитарно исправна и врши се
само обавезно хлорисање,
извориште "СТИГ" које након изградње бунара СБ
СБ--1 и СБ
СБ--2 - није у експлоатацији,
активирање је предвиђено - може захватити око 20
20--22
22ll/s санитарно исправне воде под
условом изградње још једног бунара капацитета 10
10ll/s.

 Решење снабдевања водом на подручју Општине реализује се на основу
Генералног пројекта снабдевања водом општине Велико Градиште, који је за
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичку
дирекцију за воде и Дирекцију за изградњу општине Велико Градиште
израдио инстиут „Јарослав Черни“
Черни“..
Сеоски водоводи; Систем водоснабдевања насеља Велико Градиште, Кусићи и
Пожежежно

ВОДНА ИНФРАСТРУКТУРА
Каналисање и третман отпадних вода на највећем делу Општине је у
почетној развојној фази
фази.. Канализациони системи су некомплетни и
представљају акутн
акутни
и проблем током функционисања
функционисања.. У сеоским
насељима употребљена отпадна вода се директно упушта у земљиште
или делом преко упојних септичких јама опет одлази у земљиште
земљиште.. У
појединим случајевима сеоски бунари су претворни у септичке јаме
јаме..
Отпад и отока из стајских објеката такође се непрописно третира
третира.. Све
наведено перманентно загађује земљиште, подземну издан и површинске
водотоке..
водотоке
Водопривредни објекти:
• Хидротехнички обејкти
• Об
Обje
jeкти
кти од значаја на реци Дунав ке грађевине и објекти
• Сидришта

ЗАШТИТА
ЗАШТИТ
А ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Највећи део територије Општине одликује се очуваном и
квалитетном животном средином, што је углавном последица
одсуства већих извора деградације и загађења животне средине
средине..
Као главни проблеми животне средине могу се издвојити
издвојити::
отпадне воде (неизграђена односно недовољно изграђена
канализациона
мрежа,
непостојање
постројења
за
пречишћавање отпадних вода)
вода);;
постојање несанитарних септичких јама,
одсуство третмана отпада на нехигијенској општинској
депонији,
дивља сметлишта,
непланска изградња
изградња..

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

ЗАШТИТА
ЗАШТИТ
А КУЛТУРНИХ ДОБАРА
Планска концепција подразумева корелацију три кључна
елемента - очување, унапређење и управљање културним
наслеђем као ресурсом - као ефикасан механизам који ће
створити претпоставке за трајну заштиту наслеђа и
интегрисање у савремене развојне токове
токове..
Примарна зташтита (чување, одржавање и коришћење,
односно заштита, конзервација и обнова културних добара)
треба да се спроводи кроз мере утврђене у складу са Законом о
културним добрима (''Сл
(''Сл.. гласник РС'', бр
бр.. 71
71//94
94,, 52
52//2011 и
99//2011
99
2011)) и правилима урбанистичке заштите
заштите.. Ово подразумева
систематско оснишљено деловање, најпре кроз планску
документацију, на бази претходне пажљиве валоризације
културних вредности и уз доследну примену услова и мера
прописаних од стране надлежне службе заштите
заштите..

ЗАШТИТА
ЗАШТИТ
А КУЛТУРНИХ ДОБАРА
Унапређење квалитета културног наслеђа и његовог окружења и
чвршће интегрисање у шире друштвене токове спадају у домен
развојне концепције
концепције.. Ово подразумева широку платформу деловања,
усмерену на
на:: (1) активно ангажовање најширег круга надлежних и
заинтересованих субјеката у остварењу циљева заштите и
интеграције културног наслеђа
наслеђа;; (2) интегрисање деловања на
заштити културних добара у секторске развојне политике (нпр
(нпр.. у
области саобраћајног и инфраструктурних система - повећање
саобраћајне доступности и инфраструктурно опремање локалитета
културних добара, хидротехничко уређење простора у окружењу
културних добара
добара;; у области развоја привреде - дисперзија делатности
у складу са вредностима подручја са аспекта културног наслеђа
наслеђа;; у
области развоја туризма - развијање одговарајуће туристичке
инфраструктуре која ће подржати развој подручја са културним
вредностима и сл
сл..).

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА
Овим Просторним планом за грађевинско подручје
одређује се:
 Грађевинско подручје насеља Велико Градиште.
Градиште.
 Грађевинска подручја осталих насеља општине:
општине:
Бискупље, Царевац, Чешљева Бара, Десина,
Дољашница, ЂураковоЂураково-Поповац, Гарево, Камијево,
Кисиљево, Кумане, Курјаче, Кусиће, Љубиње,
Мајиловац, Макце, Острово, Печаница, Пожежено,
Рам, Сираково, Средњево, Тополовник, Триброде и
Затоње.
 Грађевинско подручје туристичког насеља Бели
Багрем и Сребрно Језеро.

МЕРЕ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА
ОСТВАРИВАЊЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА
План генералне регулације
Планови детаљне регулације
Урбанистички пројекти
Директно спровођење на основу правила
уређења и грађења
Нормативне, економске, техничке и др. мере

Намена простора
Врсте земљишта:
грађевинско
шумско
водно
пољопривредно
минералне сировине
викенд насеља

Мрежа насеља и
инфраструктурни системи
мрежа ансеља
јавне службе
привредне делатности
електоренергетска ИС
саобраћајна ИС
водопривредна ИС
телекомуникациона ИС

Туризам и заштита простора

туризам
животна средина
непокретна културна добра

Спровођење Плана
насеље/зона за које је урађен урбанистични
план
насеља за која су урађене уређајне основе

Уређајне основе насеља

МЕРЕ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ
урбанистички планови
правила уређења и грађења
уређајне основе насеља
ПРИОРИТЕТНИ ПРОЈЕКТИ ДО 2024
2024..
економско – финансијске мере
организационе мере
правне мере
техничке мере

