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На основу члана 27. и члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи (''Службени 
гласник Републике Србије'', број: 72/2009, 81/2009 – исправка, 64/2010 – одлука УС, 
24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС,  98/2013 – одлука УС, 
132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020 и 52/2021) и члана 40. 
Статута Општине Велико Градиште ("Службени гласник општине Велико Градиште", 
број 2/2019) на предлог Комисије за планове општине Велико Градиште и на предлог 
Општинског већа општине Велико Градиште, Скупштина општине Велико Градиште на 
14. седници одржаној дана 10.02.2022. године, донела је 
 
 

План детаљне регулације 
Подручја и околине средњевековне тврђаве Рам у општини Велико Градиште 

 
 

 
1. ОПШТИ ДЕО 
      
1.1. Правни и плански основ за израду плана  
 
Правни основ за израду Плана детаљне регулације подручја и околине 
средњовековне тврђаве Рам у општини Велико Градиште садржан је у: 

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

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

- Одлуци изради о Плана детаљне регулације подручја и околине средњовековне 
тврђаве Рам у општини Велико Градиште („Службени гласник општине Велико 
Градиште“, бр. 38/2020). 

Плански основ за израду Плана детаљне регулације подручја и околине 
средњовековне тврђаве Рам у општини Велико Градиште (у даљем тексту План) су: 

- Просторни план Републике Србије 2010-2014-2021 (''Службени гласник РС'', бр. 
88/2010) 

- Просторни план општине Велико Градиште ("Службени гласник општине Велико 
Градиште", бр. 2/2011). 

 
 
1.2. Циљеви и задаци израде плана  
 
Циљ израде Плана јесте анализа предметног простора у архитектонско-урбанистичком 
смислу, преиспитивање могућности и ограничења за изградњу, као и заштита 
потврђених и потенцијалних споменика културе у обухвату плана, и то тако: 

да се кроз анализу просторних и природних потенцијала створе плански и правни 
предуслови за даљу реконструкцију тврђаве и спровођење археолошких 
истраживања локалитета у окружењу 
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дефинисање мера заштите простора у обухвату 
 
Израда плана заснива се на постављеним циљевима и задацима и то у складу са: 

Просторним планом Републике Србије 2010-2014-2021 (''Службени гласник РС'', 
бр. 88/2010) 

Просторним планом општине Велико Градиште ("Службени гласник општине 
Велико Градиште", бр. 2/2011). 

Могућностима геоморфолошких карактеристика терена, потребама привредних 
субјеката и других корисника простора, као и принципима заштите животне 
средине. 

 
 
 
1.3. Граница обухвата плана  
 
Северозападна, западна и јужна граница плана су дефинисане планским решењем, 
односно, не поклапају се са границама катастарских парцела, па су за њихов опис 
коришћене тачке, означене словом „Т“ и бројевима од 1 до 43. Координате ових тачака 
су дате у графичком прилогу Катастарско-топографска подлога са приказом 
границе плана. 
Најсевернија тачка у обухвату плана, тачка Т2, налази се у парцели реке Дунав, к.п. 
1950/1. Од ове тачке граница креће ка југозападу, у смеру обрнутом од казаљке сата. 
Западна граница је дефинисана  тачкама од Т2 до Т29, све у оквиру к.п. 1950/1. Јужна 
граница је дефинисана тачкама од Т29 до Т48, прелазећи преко катастарских парцела 
979, 978, 976, 947/1, 145, 147/1, 147/2 и 147/3. 
Од тачке Т48, идући ка истоку, граница прелази преко дела к.п. 147/3, долази на 
југоисточну границу ове парцеле, прати је и долази на јужну границу к.п. 147/6. Одавде, 
граница наставља ка североистоку, пратећи јужне, југоисточне и источне границе к.п. 
147/6, 148, 149/1, 149/2, 152, 153/2 и 153/1, обухватајући све побројане парцеле у 
целости. Са југоисточне границе к.п. 153/1, граница прелази на југоисточну границу к.п. 
155, притом, прелазећи преко к.п. 154/1 (Рамска улица). Граница даље иде 
југозападном и југоисточном границом к.п. 157, а онда прелази преко к.п. 196 (Улица 
маршала Тита) и долази на југоисточну границу к.п. 114. Одавде граница наставља ка 
северу, пратећи југоисточне, источне и североисточне границе к.п. 114, 115, 118, 120, 
121, 122 и 14, обухватајући све побројане парцеле у целости. 
Са северозападне границе к.п. 14, односно, од тачке Т49, граница долази на источну 
границу к.п. 11, прелазећи преко к.п. 13. Граница даље прати источне границе к.п. 11, 
југоисточну и део североисточне границе к.п. 10/1, североисточну границу к.п. 10/2, 
потом и други део североисточне границе к.п. 10/1, обухватајући све три парцеле у 
целости.  
Граница плана овде долази на границу к.п. реке Дунав, односно к.п. 1950/1 и пратећи 
границе ове парцеле ка северу, долази у тачку Т01, а из ове се враћа у почетну тачку 
Т02. 
Све побројане парцеле, као и све парцеле у обухвату плана, налазе се у катастарској 
општини Рам. 
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Коначна граница предметног планског подручја биће дефинисана приликом припреме 
и стручне контроле нацрта плана. 
 
Површина обухвата износи 6,59 ha. 
 
Катастарске парцеле које улазе у обухват Плана 

Делови парцела: 

13, 145, 147/1, 147/2, 147/3, 154/1, 196, 947/1, 976, 977, 978, 979 и 1950/1.  

Целе парцеле: 

10/1, 10/2, 10/3, 11, 14, 114, 115, 118, 120, 121, 122, 123/1, 123/2, 124, 125, 126, 127, 128, 
129, 130, 131, 132, 133/1, 133/2, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140/1, 140/2, 141/2, 141/3,  
141/4, 141/6, 141/7, 141/8, 142/2, 142/3, 142/4, 142/5, 142/6, 142/7, 142/8, 142/9, 142/10, 
142/11, 142/12, 142/13, 142/14, 142/15, 142/16, 142/17, 142/18, 142/19, 142/20, 142/21, 
142/22, 142/23, 142/24, 143, 144, 147/6, 148, 149/1, 149/2, 152, 153/1, 153/2, 154/2, 155, 
157 и 1950/2. 

Све побројане парцеле се налазе у катастарској општини Рам. 

Катастарске парцеле у обухвату Плана су побројане према добијеној катастарској 
подлози. Уколико постоје неслагања између Плана и катастарског операта, меродавни 
су подаци из катастарског операта.  
 
 
1.4. Обавезе, услови и смернице из планских докумената вишег реда  
                                          
1.4.1. Извод из Просторног плана Републике Србије 

 
Заштита и унапређење квалитета животне средине Основни циљ je заштита и 
унапређење животне средине као основа уравнотеженогразвоја, коришћења и 
уређења простора Републике Србије - заустављање даље деградације, превентивна 
заштита од свих планираних активности које могу угрозити постојећи квалитет 
природне и животне средине, уз санацију и ревитализацију угрожених подручја.  
Шуме и шумско земљиште. Основни циљ управљања шумама у шумским подручјима 
је одрживо (трајно) газдовање шумама, што подразумева управљање и коришћење 
шума и шумског земљишта на такав начин и у таквом степену, да се очува 
биодиверзитет, а продуктивност, обнављање, виталност и потенцијал шума да се 
доведу на ниво којим би се задовољиле одговарајуће еколошке, економске и социјалне 
потребе и данашње и будућих генерација, како на локалном, тако и на националном 
нивоу, водећи рачуна да се при том не угрозе и оштете неки други екосистеми.  
Воде и водно земљиште Основни циљ је интегрално уређење, заштита и коришћење 
вода на подручју.  
 
 

1.4.2. Извод из Просторног плана општине Велико Градиште  
 

Основни циљ просторног развоја туризма је просторно-еколошка подршка 
остваривању концепта одрживог развоја туризма, заштите и уређења туристичких 
простора, уз оптимално задовољавање социјалних, економских, просторно-еколошких 
и културних потреба националног и локалног нивоа.  
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Туризам: Афирмација туризма као једног од највећих потенцијала Општине, 
првенствено у односу на Дунавски коридор. Треба наставити са изградњом смештајних 
и угоститељских капацитета, као и градњом викенд насеља која су за општину у 
целини развојни потенцијал. Туристичке туре треба да афирмишу културно – 
историјске споменке, који датирају из римског периода и средњег века, а међу којима је 
најзначајније утврђење Рам.  
Путна мрежа и објекти  
ПОДУНАВСКА ЗОНА• афирмација тачака развоја у смислу туризма (Рам, приобални 
појас). Развити подручје Рама као значајно туристичко подручје са важним 
туристичким насељима и зоном викенд кућа, изградња пристана и марина са 
адекватним пратећим садржајима и смештајним капацитетима.  
Пешачки саобраћај (стазе и тротоари) су саставни елемент попречног профила 
саобраћајница у насељима. Ширина тротоара зависи од намене и атрактивности 
околног простора и интензитета пешачких токова. Нивелационо решење пешачких 
површина мора да испуњава услове за несметано кретање лица са инвалидитетом. 
Изградња савремених марина са адекватним пратећим садржајима у насељу Рам. 
Мере заштите, уређења и унапређења природних и културних добара и попис 
објеката за које се пре обнове или реконструкције морају израдити конзерваторски или 
други услови  
СРЕДЊЕВЕКОВНИ ГРАД РАМ – средњевековно утврђење у Раму (на листи 
непокретних културних добара од 26.02.1948. год., док је за споменик културе од 
великог значаја утврђена од 29.03.1979. год.); 
 

 
1.5. Опис постојећег стања  
 
1.5.1. Намена површина 
 
Уз северну, северозападну и западну границу, у обухват залази узак појас реке Дунав 
са приобалном вегетацијом, док се на крајњем северу налази пристаниште, одакле 
скеле сваког дана превозе путнике преко Дунава, од Рама до Банатске Паланке. 
Најзначајнији објекат у обухвату је тврђава Рам, која ужива статус споменика културе 
од великог значаја. Тврђава је у највећем делу обновљена 2019. године и бележи 
велики број туристичких посета. Поред тврђаве, у обухвату плана се налазе два 
значајна археолошка налазишта која су недовољно истражена. Једно је амам, у 
непосредној близини тврђаве, а друго је објекат караван сараја. На катастарској 
парцели бр. 125 налазе се остаци амама, обрасли и скривени вегетацијом и, без 
археолошких истраживања, не може се пуно рећи о његовој величини и облику. 
Масивне зидине караван сараја су добро очуване. Оне сада представљају порту 
православне цркве посвећене Архангелу Михајлу. Испод зидина тврђаве, ка Дунаву, 
постоје остаци старог римског пута, који је недовољно истражен. 
Између пристаништа и тврђаве, у склопу објекта некадашње царинарнице, налази се 
ресторан са баштом, оријентисан ка Дунаву. Ово је једини угоститељски објекат у 
обухвату плана.  
Наспрам објекта цркве, у Рамској улици, налази се објекат Основне школе „Иво Лола 
Рибар“, као једини објекат јавне намене у обухвату. У периоду израде плана, школско 
двориште се користи као јавни паркинг за посетиоце тврђаве. 
Уз западну страну Рамске улице и источну страну Улице маршала Тита, нанизани су 
породични објекти, док је блок између ове две улице делимично изграђен. Поред цркве 
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и три стамбена објекта, од којих се уз један налази и трговинска радња, на овом 
простору преовладава аутохтона вегетација.  
У обухвату се налазе и две површине на којима су организовани воћњаци. Једна је 
наспрам тврђаве, а друга на крајњој јужној граници. 
Уз обалу Дунава, присутна су само два објекта за одмор – викендице, док је већина 
парцела обрасла аутохтоном вегетацијом. 
На источној граници плана, на месту на ком Улица маршала Тита улази у обухват, са 
обе њене стране се налазе два локала и оба су изван функције. Такође, у границама 
плана је неколико неизграђених парцела и једна парцела са урушеним објектом. 
У графичком прилогу Анализа постојећег стања /Намена површина – начин 
коришћења/, намене су приказане према начину на који се површине користе, односно, 
како су у простору препознате. 
 
 
1.5.2. Трасе, коридори и регулација саобраћајница 
  
1.5.2.1. Друмски саобраћај 

Површине у функцији саобраћаја: 

Постојеће саобраћајне површине обухватају Државни пут, насељске  саобраћајнице 
прилазе и остале саобраћајно-манипулативне површине. 

Саобраћајна мрежа 

Веза предметног простора са ширим окружењем остварује се државни пут IIБ реда, 
број 372 Рам-- Кличевац – Братинац. 
Постојећа саобраћајна мрежа на простору захвата плана je јавно земљиште коју чини 
саобраћајни правац пут Тврђава Рам – Кличевац /државни пут IIБ реда, број 373 – 
Улица Маршала Тита, Рамска улица и неколико колских прилаза.  
У обухвати Плана је кратка деоница бр. 37201 државног пута IIБ реда Рам – Братинац 
од почетног чвора 37201 км 0+000 до км 0+281. Референтним системом Републичке 
дирекције за путеве, чији правни следбеник  ЈП »Путеви Србије«. Коловоз 
саобраћајнице је просечне ширине од 4,5 до 5,0 m, са коловозном конструкцијом у 
прилично лошем стању. Са обе стране пута у већем делу трасе су канали за 
одводњавање. Попречни профил не садржи тротоар. На деоници у којој се пут налази 
у засеку, косине су необрађене,обрасле аутохтоним растињем. По постојећем 
саобраћајном режиму, спада у путеве за мешовити двосмерни саобраћај (моторна 
возила, бициклисти и пешаци). Због недовољне ширине коловоза, мимоилажење 
возила се одвија на неуређеним природним проширењима, док је обилажење 
бициклиста и пешака отежано. 
Рамска Улица има попречни профил који се састоји од коловозоа ширине око 4.5м и 
неуређених проширења у виду тротоара.  
Остатак уличне мреже је са коловозним застором од макадама, вома малих ширина (3-
3.5м). 
 
1.5.2.2. Оцена постојећег стања 

- Саобраћајна мрежа у границама Плана  веома је оскудна што се тиче елемената 
попречних профила, коловозног застора, површина за паркирање и сл. 
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Може се закључити да је потребно реконструисати и допунити постојећу мрежу 
саобраћајница како би се саобраћајно повезале све планиране функционалне целине 
на овом подручју и остварили попречни профили као и квалитет коловозмог застора и 
складу са прописима и нормативима  

 
 

1.5.3. Мреже и капацитети јавне комуналне инфраструктуре 
 
1.5.3.1. Хидротехничка инфраструктура 

 
На подручју у оквиру границе Плана нема изграђене водоводне и канализационе 
мреже. 
1.5.3.2. Електроенергетска мрежа 

На делу подручја које је предмет овог плана постоји изграђена средњенапонска и 
нисконапонска мрежа са самоносивим кабловским снопом на бетонским стубовима и 
мањим делом подземним водовима Подручје плана се напаја из стубне трафостанице 
(СТС) 10/0,4 кV „Рам“ која се не налази у обухвату плана. Од СТС „Рам“ полази 
надземна мрежа до подручја. Изграђени електроенергетски објекти задовољавају 
потребе постојећих потрошача. 
 
1.5.3.3. Телекомуникациона инфраструктура 

Подручје обухваћено планом обухвата рејон ТКЦ Велико Градиште – АТЦ Зетоње – К-
2. На подручју постоји изграђена дистрибутивна подземна мрежа, а разводна мрежа је 
надземног типа, на стубовима. Постојећа телекомуникациона мрећа задовољава 
захтеве постојећих корисника услуга.  
На подручју нема изграђених антенских система електронских комуникација. 
 
1.5.3.4. Термотехничка инфраструктура 

На простор у обухвату плана дистрибутивна гасоводна мрежа залази тек у дужини од 
пар метара, и то на две локације, из Рамске улице и преко пешачке стазе на к.п. бр. 13. 
Изграђена дистрибутивна гасоводна мрежа је од полиетиленских цеви максималног 
радног притиска 4 bar. 
 
 
1.5.4. Зеленило у обухвату плана 
 
У обухвату плана не постоје веће површине уређеног јавног зеленила. На простору око 
тврђаве су присутне травнате површине и ниско култивисано растиње који се 
одржавају.  
Уз обалу Дунава, на западној граници плана, присутна је приобална аутохтона 
вегетација. На крајњем јужном делу обухвата, као и на парцели наспрам тврђаве, 
подигнути су воћњаци. 
Уз Улицу Маршала Тита постоји неколико парцела, као и једна уз Рамску улицу, које су 
неизграђене, или је на њима започета, а потом и прекинута градња. Ове парцеле су 
обрасле аутохтоном вегетацијом различите спратности. 
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Како је предметни простор изграђен великим бројем стамбених објеката, значајан 
проценат зеленила заузима култивисано зеленило у функцији ове намене, како 
декоративних, тако и повртарских култура. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5.5. Биланс површина - постојећи начин коришћења земљишта у оквиру 
анализираног просторa 

 
 

НАМЕНА 
УКУПНА ПОВРШИНА 

КОРИШЋЕЊА 
m2 

Становање  
Породично становање 20.768,57 
Породично становање са делатностима 547,47 
Викенд-становање 848,62 

Црква 1.098,00 
Основна школа 1.362,05 
Услуге 3.610,82 
Аутохтона вегетација 11.550,35 
Рамска тврђава 6.277,42 
Воћњаци 2.667,64 
Водно земљиште  

Река Дунав 2.557,29 
Пристаниште 1.744,66 
Приобална вегетација 2.814,22 

Неизграђене површине 761,00 
Саобраћајне површине 9.323,34 
УКУПНО 65.931,44 
 
 
 
 
1.5.6. Фотодокументација 
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Фотографија са терена 1:  Објекти уз пристаниште 
 

 
Фотографија са терена 2:  Уређена обала Дунава  уз пристаниште 
 

     
Фотографија са терена 3:  Објекат некадашње царинарнице, пренамењен у ресторан 
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Фотографија са терена 4:  Степенаста стаза која од пристаништа води ка тврђави 
 

 
Фотографија са терена 5:  Обновљена тврђава 
 

 
Фотографија са терена 6:  Тврђава и приступне стазе 
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Фотографија са терена 7:  Унутрашњост тврђаве 
 

 
Фотографија са терена 8:  Звоник цркве у оквиру зидина караван сараја 
 

 
Фотографија са терена 9:  Црква Архангела Михајла 
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Фотографија са терена 10:  Објекат мешовите намене у Рамској улици 
 

 
Фотографија са терена 11:  Стамбени објекти у краку Рамске улице који води ка одбрамбеном бедему Дунава  
 

 
Фотографија са терена 12:  Одбрамбени бедем Дунава 
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Фотографија са терена 13:  Улица маршала Тита 

 
 
1.6. Оцена расположивих података за израду плана 
 
За израду плана коришћене су подлоге и подаци који су добијени од надлежних јавних 
предузећа и институција.  
 
Добијене катастарске подлоге су при изради плана коришћене комбиновано са 
ажурираном висинском представом. 
 
Остали подаци и услови уграђени су у План, а услови Јавних предузећа везани за 
инфраструктурно напајање предметног простора коментарисани су у оквиру поглавља 
која се баве инфраструктуром. 
 
У поступку прибављања података за израду плана обрађивач је извршио 
евидентирање постојећег стања и при томе препознао објекте по намени, квалитету, 
начину коришћења и др.  
 
 
Списак јавних педузећа од којих су добијени услови за израду Плана 
 

 Агенција за управљање лукама 
 АД „Електромрежа Србије“ 
 ЕПС Електродистрибуција Пожаревац 
 Завод за заштиту природе Србије 
 ЈКП Дунав Велико Градиште 
 Лучка капетанија 
 Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Дирекција за 

водне путеве 
 Министарство одбране 
 Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде 
 Министарство финансија, Управна царина, Сектор за финансијске, 

инвестиционе и правне послове 
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 Министарство унутрашњих послова, Дирекција полиције, Полицијска станица 
у Великом Градишту 

 Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације Београд 
 Републички сеизмолошки завод 
 Регионални завод за заштиту споменика културе Смедерево 
 Републички хидрометеоролошки завод  
 Сектор за ванредне ситуације Велико Градиште 
 ЈВП Србијаводе – ВПЦ „Сава – Дунав“ 
 ЈП „Србијагас“ Нови Сад 
 „Србијашуме“ Београд 
 „Телеком Србија“ Пожревац 
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2. ПЛАНСКИ ДЕО 
 
2.1. Правила  уређења 
 
2.1.1. Подела на целине и зоне унутар захвата  Плана 
 
Грађевинско подручје у обухвату плана је подељено на три (3) просторне и 
функционалне зоне. Зоне су, пре свега, формиране у односу на културно добро, 
средњовековну тврђаву Рам, која је утврђена за споменик културе од великог значаја 
за Републику Србију. Границе зона су дефинисане у односу на степен заштите који 
простор ужива, а који је дефинисан кроз услове за израду плана, издате од стране 
надлежног Регионалног завода за заштиту споменика културе Смедерево. 

Урбанистичка зона 1 обухвата саму тврђаву. Налази се у северозападном делу 
обухвата. Са северозападне стране је окружена Дунавом. Читава зона је опредељена 
за културу. Слободне површине око реконструисане тврђаве се могу испитивати и 
уредити стазама и зеленилом, а све према условима Завода за заштиту споменика 
културе, при чему се, приликом уређења простора, ни на који начин не сме се угрозити 
тврђава, као ни визуре ка њој. 

Урбанистичка зона 2 обухвата заштићену околину Рамске тврђаве. Простире се 
источно и јужно од тврђаве и заузима средишњи део обухвата плана. У оквиру ове 
зоне издвјају се три целине. 
Целина 2.1 представља непосредно окружење тврђаве. Плански, ову целину 
карактерише уређење и организација садржаја који ће подржати културне вредности и 
туристички карактер амбијента. Ради квалитетнијег уређења простора, у непосредном 
контакту са тврђавом, неизграђене површине су опредељене за јавну намену, односно 
за јавне зелене површине и површине за културу. 
Постојећи комерцијални садржај, угоститељски објекат уз обалу Дунава, се задржава. 

Целина 2.2 се налази јужно од целине 2.1. и представља урбани део насеља Рам. Ово 
је простор кроз који се посетилац постепено уводи у реперни део амбијента, па је 
обезбеђење визура дуж Рамске улице основни планерски задатак. 
У оквиру ове целине планирано је задржавање основне школе и православне цркве на 
површинама на којима се налазе, при чему се садржаји образовања могу допунити 
другим едукативним садржајима и садржајима који подржавају културу. 
На падини према реци планирани су комерцијални садржаји пре свега угоститељског 
карактера, који би се пешачким комуникацијама, а преко јавних површина у контакту,  
увезали са централним садржајима предметног простора. 
Јавни паркинг за аутобусе и путничка возила, као потпуно нова површина, је предвиђен 
уз Улицу маршала Тита. 
Постојеће породично становање, које својим обликовањем и потојећим положајем 
објеката највише оптерећује простор, планирано је за трансформацију у мешовиту 
намену где би се, уз становање, на овим парцелама могли развијати различити 
комерцијални садржаји из услужног сектора (трговина, туризам, угоститељство и др), а 
који би појачали туристички карактер насеља. 
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Целина 2.3 се простире на падини, уз обалу Дунава, односно уз југозападну и јужну 
границу плана. Плански ову целину карактерише формирање викенд насеља уз 
максимално поштовање конфигурације терена и природног амбијента.  
Пешачкa комуникација се у виду тротоара уз саобраћајницу развијајa кроз ову целину а 
као део увезане мреже пешачких комуникација у оквиру предметног простора, где су 
све максимално упућене и ослоњене на Римски пут чије је откривање у оквиру зоне 
тврђаве у току. 

Урбанистичка зона 3 се простире уз источну границу плана и обухвата површине које 
не представљају заштићену околину споменика културе. Ова зона је планирана као 
површине мешовите намене, где се уз постојеће становање планира увођење 
комерцијалних садржаја који ће подржати туристићки карактер насеља. 
 
 
2.1.2. Грађевинско подручје и земљиште изван грађевинског подручја 
 
Простор у обухвату плана је подељен на грађевинско подручје и земљиште изван 
грађевинског подручја, док је грађевинско подручје подељено на површине јавне и 
остале намене. 
 
Земљиште изван грађевинског подручја 
Обухвата површину од 0,48 ha.  
Из грађевинског подручја је изузето водно земљиште. 
 

 Водно земљиште 
У обухват плана је зашао део катастарске парцеле намењене водотоку реке Дунав. 
Ова површина је ушла у обухват како би се, у складу са чланом 10, Закона о водама, 
планом предвидело уређење приобалног подручја и тиме се побољшала туристичка и 
рекреативна понуда насеља Рам.  
Намена спорта и рекреације је планирана без формирања засебне парцеле, односно, у 
оквиру парцеле реке. Планирано је уређење пешачких стаза уз обалу, као и уређење 
прилаза на реку на локацијама које се, за то, покажу погодним. Такође, могуће је и 
постављање молова за прилаз са реке чамцима и једрилицама. Приликом уређивања 
овог простора потребно је у што већој мери очувати аутохтону вегетацију, односно, 
станишта локалне флоре и фауне. Такође, потребно је у што већој мери очувати 
постојећу морфологију терена. Стазу је потребно опремити урбаним мобилијаром, 
светиљкама и кантама за отпатке на потребном растојању, а на прилазима ка реци или 
чистинама на стази, могуће је постављање клупа за одмор. Предвиђено је и увођење 
сервисне саобраћајнице у оквиру парцеле реке. 
Постојеће викендице и ограде, изграђене на водном земљишту, потребно је уклонити, 
како би се остварио континуитет стаза и заштитио јавни интерес, као и обала, која је 
јавно добро.  
Све активности на реци Дунав, неопходно је спровести на основу планско-техничке 
документације на коју је прибављена водна сагласност од стране министарства 
надлежног за област водопривреде. 
 
Грађевинско подручје 
Површина грађевинског подручја је 6,11 ha. 
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Земљиште у оквиру грађевинског подручја је подељено на површине јавне и остале 
намене. 
- површине јавне намене обухватају 2,72 ha 
- површине остале намене обухватају 3,39 ha 
 
Опис границе грађевинског подручја 
Најсевернија тачка границе грађевинског подручја се поклапа са најсевернијом тачком 
границе плана. Од ове тачке, граница иде ка југозападу, пратећи границу плана, све до 
тачке Т6, коришћене за опис обухвата плана и чије су координате дате у графичком 
прилогу Катастарско-топографска подлога. Из ове тачке, граница грађевинског 
подручја прелази на најближу тачку катастарске парцеле 1950/1. Одавде граница прати 
југоисточну границу к.п. 1950/1, и прати је даље ка југу, до к.п. 142/21. Овде граница 
грађевинског подручја прати источну границу к.п. 142/21, део западне границе к.п. 
142/20, а онда и прелази преко к.п. бр. 142/20, пратећи планирану приступну 
саобраћајницу у приобалном подручју, да би се потом вратила на западну границу к.п. 
142/20. Из најјужније тачке к.п. 142/20, граница прелази у најсевернију тачку к.п. 979 и 
пратећи северну границу ове парцеле, долази на границу плана. Идући даље, у смеру 
обрнутом од казаљке сата, граница грађевинског подручја прати границу плана и враћа 
се у почетну, најсевернију тачку грађевинског подручја. 
 
 
2.1.3. Намена простора и биланс површина  
 
2.1.3.1. Површине јавне намене  

У оквиру површина јавне намене планирани су: 
 Саобраћајне површине (коловози, тротоари, паркинзи) 
 Зелене површине  
 Површине за образовање и дечију заштиту – основна школа 
 Површине за културу  
 Водно земљиште - пристаниште 

 
Саобраћајне површине 

Планирану саобраћајну мрежу чине постојеће саобраћајнице (Улица маршала Тита и 
Рамска улица), за које је предвиђена реконструкција коловоза, укључујући и крак 
Рамске улице који се спушта ка Дунаву, а који је тренутно без асфалтног застора. 
Постојећа саобраћајна мрежа је допуњена новопланираним краком Рамске улице.  

Саобраћајну мрежу чине и планиране пешачке комуникације. Планиране су у читавом 
обухвату и формирају разгранату мрежу, посебно у западном делу плана, у залеђу 
тврђаве. Пешачке стазе опремити посудама за отпатке, а на местима на којима то 
дозвољавају просторне могућности, уз пешачке комуникације поставити клупе за 
одмор.  

Пешачке стазе у оквиру урбанистичке зоне 1 су, у графичком делу плана, приказане 
илистративно. Њихова прецизна позиција, као и позиција стаза кроз друге површине 
јавне намене (зелене површине, култура, основна школа), ће бити дефинисане кроз 
техничку документацију. Пешачке стазе се могу повезати са остацима римског пута, 
усеченим на литици испод тврђаве. 
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Предвидети уличну расвету, како саобраћајница, тако и пешачких стаза. Слободне 
површине у оквиру парцела саобраћајница уредити зеленилом, али тако да зеленило 
не угрожава прегледност и безбедност саобраћаја. На местима где постоје просторне 
могућности, уз саобраћајнице формирати скверове. 

Уз Улицу маршала Тита планиран је јавни паркинг за путничке аутомобиле и аутобусе. 

Више речи о површинама у функцији саобраћаја биће у поглављу 2.1.5 Општи 
урбанистички услови за уређење саобраћајних површина 

 
Зелене површине - паркови 

Планиране су као партерно организоване и уређене површине на две локације у 
целини 2.1.  

Урбанистичка зона 2, целина 2.1 

У убранистичкој целини 2.1 планиране су две уређене зелене површине у непосредном 
окружењу тврђаве. Зелена површина у западном делу, јужно од тврђаве, стрмо пада ка 
Дунаву. Овде тренутно постоји породични објекат за одмор, који је потребно уклонити.  

Друга зелена површина се налази источно од тврђаве. Обухвата парцелу на којој се 
тренутно налази стамбени објекат, који је, такође, потребно уклонити. Поред ове, 
обухвата и к.п. 125, на којој се налазе остаци амама, који нису уочљиви јер је парцела 
обрасла вегетацијом. Ова парцела је археолошко налазиште (студија Услови чувања, 
одржавања и коришћења споменичког наслеђа и утврђивање мера заштите за израду 
плана детаљне регулације подручја рамске тврђаве) и до краја археолошких 
истраживања на њој нису дозвољене никакве интервенције. Након истраживања, у 
складу са налозима надлежног завода, треба спровести одговарајуће мере заштите 
(рестаурација, конзервација и/или друго) откривеног материјала, и овај простор 
уредити, презентовати и уврстити у туристичку понуду места. Такође, након 
археолошких ископавања и конзервације откривених остатака, на к.п. 125 је могућа 
изградња новог објекта јавне намене, с тим да његова намена мора бити искључиво у 
функцији презентације и коришћења тврђаве. У случају градње објекта на овој 
парцели, за простор на к.п. 124 и 125 потребно је предметни простор разрадити кроз 
урбанистички пројекат, како би се дефинисала зона градње, као и параметри градње, а 
све у односу на резултате спроведених археолошких истраживања. 

Ове зелене површине су тако позициониране да пружају могућност сагледавања 
тврђаве и њеног окружења, а њихова намена, пре свега, треба да буде презентација 
тврђаве и другог културног и историјског наслеђа места. 

Системом стаза, степеништа и рампи формирати мрежу пешачких комуникација које 
воде ка тврђави и Дунаву. Површине озеленити на начин да се очувају и нагласе 
визуре. Простор уз стазе опремити основним урбаним мобилијаром (светиљке, клупе, 
посуде за отпатке), али и информативним паноима о знаменитостима места. Уколико 
постоје просторне могућности, између стаза формирати микро-амбијенте опремљене 
малим фонтанама, јавним чесмама, просторима за одмор, споменицима, скулптурама 
и сл. Уз амам, уколико просторне могућности дозвољавају, могуће је поставити и 
лапидаријум, организовати експонате на отвореном или друге садржаје који ће 
подржати остатке у оквиру археолошког локалитета.  
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Приликом земљаних радова појачано водити рачуна о могућим археолошким 
остацима, посебно у близини амама. Пешачке стазе композиционо уклопити са 
археолошким остацима.  
 
Површине за образовање и дечију заштиту – основна школа 

Урбанистичка зона 2, целина 2.2 

Образовање се планира на површини на којој се и сада налази објекат Основне школе 
„Иво Лола Рибар“. На постојећем објекту је дозвољено вршити реконструкцију, 
адаптацију, санацију и текуће одржавање. Нова градња или доградња постојећег 
објекта је могућа на слободном западном делу локације где би се у оквиру новог 
објекта/ дела објекта организовали садржаји едукативног карактера са просторима за 
презентацију културно-историјског наслеђа места. 

Није дозвољена изградња помоћних објеката. У склопу партерног уређења и 
озелењавања које треба увезати са садржајима у контакту организовати садржаје за 
игру и рекреацију деце (спортска игралишта, играонице на отвореном и сл), као и 
сенике и стазе. Простор опремити адекватним урбаним мобилијаром.  
Поред образовних активности, у објекту школе се може организовати и презентација 
културно-историјског наслеђа места. 
 
Површине за културу 

Урбанистичка зона 1 - Тврђава 

Читава зона 1 (к.п. 140/1 и 140/2) је планирана као површина за културу. Ради се о 
простору на ком се налази Рамска тврђава. Рамска тврђава је уписана у Централни 
регистар непокретних културних добара Републике Србије, на основу Одлуке Завода 
за очување и научно истраживање културних добара НР Србије бр. 270/48 од 28. 2. 
1948. године, а Одлуком о утврђивању културних добара од изузетног и великог 
значаја (Сл. гласник РС, 14/79), тврђава је добила статус споменика културе од великог 
значаја за Републику Србију. 2019. године, тврђава је реконструисана и представља 
значајни потенцијал насеља Рам за развој туризма. При даљем уређењу комплекса 
тврђаве, потребно је у потпуности очувати историјски амбијент и његове оригиналне 
делове. Простор око трђаве опремити стазама и урбаним мобилијаром уз адекватно 
осветљење, како саме тврђаве, тако и простора који је окружује. Могуће је простор 
уредити ниским зеленилом, како се не би нарушавале визуре ка тврђави. При свим 
земљаним радовима на парцели, потребно је посебно водити рачуна о могућим 
археолошким остацима. За даље реконструкције тврђаве, или било какве радове око 
ње (укључујући и напред поменуте, односно прописане планом), прибавити услове 
надлежног Завода за заштиту споменика културе.  

Урбанистичка зона 2, целина 2.1 

Као друга површина у функцији културе опредељена је површина која се развија 
између археолошких остатака амама и парцеле цркве коју окружују остаци зидина 
некадашњег Караван сараја. 

Намена овог простора је промоција културе кроз различите садржаје на отвореном, 
намењене презентацији културног наслеђа места. Организовати систем платоа, 
међусобно повезаних стазама, на којима би било могуће излагање експоната. 
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У окиру ове површине могуће је постављање објекта павиљонског типа, који би 
првенствено служио за презентацију и истраживање тврђаве Рам и другог културног и 
историјског наслеђа у њеној околини. Поред простора за сталне поставке, објекат би 
могао да има и додатне изложбене сале за гостујуће збирке или експонате који се 
повремено излажу. Због недостатка културних садржаја у месту, овај објекат би могао 
да преузме улогу главне културне установе и да буде центар различитих културних 
дешавања, која не морају нужно бити у вези са тврђавом. 

Све потребне садржаје (инфо-пултове, сале за предавања, сале за радионице, 
изложбене просторије, рецепцију, канцеларије, тоалете, депое, магацине, помоћне 
просторије, кафе ресторан,  просторе за продају сувенира, производа локалног ситног 
занатства, уметнина и сл) организовати у оквиру јединственог објекта који би био 
позициониран уз зидине Караван сарај тако да не угрожава визуре према тврђави. 
Обликовно и материјализацијом овај објекат не сме да доминира и оптерећује простор. 
Форма објекта треба бити елегантна и сведена, а материјализацијом фасаде 
остварити транспарентност објекта, како би што мање утицао на своје окружење.   

Простор око објекта парковски уредити и повезати са суседним зеленим површинама. 

За овај простор се препоручује расписивање урбанистичко-архитектонског конкурса за 
решење локације. 
 
Водно земљиште - Пристаниште 
 
У северозападном делу обухвата планирано је задржавање и уређење постојећег 
пристаништа. Планирано је проширење парцеле пристаништа, како би се усагласило 
са реалним потребама и ситуацијом на терену. Овим се ствара могућност за 
постављање нових стубића за везивање пловила. 
Простор опремити урбаним мобилијаром, пре свега, клупама и амбијентима на којима 
путници могу чекати прекодунавски превоз, али и инфотаблом са редом вожње, 
посудама за одлагање отпада, адекватним осветљењем и сл. 
Иако је пристаниште површина која припада водном земљишту, планирано је као део 
грађевинског подручја, односно, као површина јавне намене, јер захтева уређење и 
грађење.  
 
2.1.3.2. Површине остале намене 

У оквиру површина остале намене планирани су: 
 Површине за породично становање  
 Површине за мешовите намене 
 Површина за комерцијалне делатности  
 Површина за верске објекте 

 
Површине за породично становање 

Површине за породично становање су планиране у оквиру урбанистичке зоне 2, у 
целини  2.3, и то као викенд становање. 

На овом простору терен се спушта ка Дунаву, а сама локација је издвојена у односу на 
урбани део насеља. Имајући у виду атрактивност овог простора, он је предвиђен за 
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израдњу кућа за одмор, које по својој структури треба максимално да прате 
конфигурацију терена. 

 
Површине за мешовите намене 

Површине за мешовите намене су планиране у оквиру урбанистичке зоне 2, у целини 
2.2, као и у урбанистичкој зони 3.  

У целини 2.2, ова намена је планирана на парцелама на којима је сада присутно 
породично становање, уз објекат цркве и преко пута њега, као уз крак Рамске улице 
који води ка Дунаву. У читавој зони 3 планирана је мешовита намена.  

На парцелама у оквиру ове намене се предвиђа уклањање помоћних објеката, а при 
новој градњи, њихова изградња није дозвољена. Такође се предвиђа и уклањање 
објеката који су у рушевном стању. Дозвољена је изградња до два објекта на парцели. 
Постојећи објекти се могу заменити новим објектима или се могу реконструисати. 

На парцелама у оквиру ове намене су, поред становања, дозвољене комерцијалне 
делатности. Оне се могу организовати као пратећа намена становању или као основна 
намена на парцели. Од комерцијалних делатности се, пре свега, очекује развој 
различитих услужних делатности, угоститељства и туристичког смештаја, како би се 
употпунила туристичка понуда у центру места. 

Третман постојећих објеката у оквиру ове намене је ближе одређен у поглављу 2.2.4. 
Правила за реконструкцију, доградњу и адаптацију постојећих објеката на 
простору плана 
 
Површине за комерцијалне делатности  

Ова намена је планирана у оквиру зоне 2, у све три целине. 

У целини 2.1, на парцелама 123/1 и 123/2, тренутно се налази угоститељски објекат - 
ресторан.  Предвиђено је задржавање постојећих објеката. Није дозвољена нова 
градња, док је  на постојећим објектима дозвољено вршити адаптацију, доградњу, 
реконструкцију или наткривање отворене терасе, а све према условима за израду 
техничке документације, које је потребно прибавити од Завода за заштиту споменика 
културе. 

С обзиром на положај локације, потребно је партерно уредити овај простор, водећи 
рачуна о амбијенталним вредностима окружења. Паркинг места за госте обезбедити на 
парцели.   

У крајњем западном делу целине 2.2. и на једној локацији у целини 2.3, на површинама 
које су тренутно неизграђене, планира се увођење комерцијалних делатности.  

На овим површинама се могу градити објекти у функцији туризма, угоститељства и 
различитих врста услуга. Својом структуром, објекти треба да прате конфигурацију 
терена, и да својом архитектонском концепцијом не нарушавају амбијенталне 
вредности простора у ком су планирани. 
 
Верски објекат – православни храм 

У оквиру урбанистичке зоне 2, односно целине 2.2, налази се православни храм 
посвећен Архангелу Михајлу. Црква је подигнута у оквиру зидина некадашњег караван 
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сараја. Масивни зидови некадашњег здања сада чине црквену порту. Поред цркве, 
овде је саграђен и звоник. За ове објекте је планирано задржавање у постојећим 
габаритима, односно, забрањена је доградња постојећих, као и изградња нових 
објеката.   

Како су зидови караван сараја добро очувани, на појединим деловима готово у пуној 
висини, могуће је део грађевине обновити у изворном облику.  
 
 
2.1.3.3. Биланс површина у обухвату Плана 

НАМЕНА ПОВРШИНА КОРИШЋЕЊА (m2) 
 

З Е М Љ И Ш Т Е   И З В А Н   Г Р А Ђ Е В И Н С К О Г   П О Д Р У Ч Ј А 
 

Водно земљиште  
Река и приобално подручје 4.783,56 

 

УКУПНО ИЗВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА 4.783,56 
 

Г Р А Ђ Е В И Н С К О    П О Д Р У Ч Ј Е 
 

ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ 
Површине за породично становање 6.782,45 
Површине за мешовите намене 21.943,78 
Површина за комерцијалне делатности  4.118,20 
Површина за верске објекте 1.098,00 

УКУПНО ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ 33.942,43 
 

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 
Саобраћајне површине (коловози, тротоари, паркинзи) 11.008,29 
Зелене површине  4.191,67 
Површине за образовање и дечију заштиту – основна школа 1.362,05 
Површине за културу  8.282,35 
Водно земљиште – Пристаниште  2.361,09 

УКУПНО ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 27.205,45 
 

УКУПНО ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ 61.147,88 
 

УКУПНО 65.931,44 
 
 
 
2.1.4. Површине јавне намене – опис локација и попис парцела 
 
Површине јавне намене обухватају: парцеле и делове парцела постојећих јавних 
намена, као и парцеле и делове парцела осталих намена, а на којима је планом 
предвиђено проширење или увођење нових површина јавне намене.  
 
Површине јавне намене приказане су у графичким прилозима План намене површина 
и План урбанистичке регулације са приказом површина јавне намене, а грађевинске 
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парцеле за ове површине су приказане на графичком прилогу План парцелације за 
површине јавне намене. 
 
Саобраћајне површине 

 
КОЛОВОЗИ, ТРОТОАРИ, ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ И ЈАВНИ ПАРКИНЗИ 

Предвиђају се у оквиру планираних грађевинских парцела ГП 5, ГП 7, ГП 8, ГП9 и ГП10, 
приказаних на графичком прилогу План парцелације за површине јавне намене. 

 
ГП 5 – јавни паркинг 
Чинe је делови к.п. 125, 126, 127, 128 и 129, све у К.О. Рам. 

 
ГП 7 – саобраћајница са пешачким стазама   
Чинe је делови к.п. 125, 127, 129, 130, 133/1, 133/2, 154/1 и 157, све у К.О. Рам. 
 
ГП 8 – саобраћајница   
Чинe је делови к.п. 13, 123/2, 125, 126, 127, 128 и 196, све у К.О. Рам. 
 
ГП 9 – саобраћајница са пешачком стазом 
Чинe је делови к.п. 1133/1, 133/2, 134, 135, 136, 137, 141/2, 141/4, 142/2, 142/5, 142/6, 
142/7, 142/14, 142/15, 142/17, 142/18, 142/19, 142/20, 142/23, 143, 144, 145, 147/1, 147/2, 
147/3, 154/1, 947/1 и 976, као и целе к.п. 142/12 и 142/24, све у К.О. Рам. 
 
ГП 10 – саобраћајница   
Чинe је делови к.п. 142/22, 978 и 979, све у К.О. Рам. 
 
Површине за културу 
Предвиђају се у оквиру планираних грађевинских парцела ГП 1 и ГП 4, приказаних на 
графичком прилогу План парцелације за површине јавне намене. 
 
ГП 1 – култура (тврђава Рам)  
Чине је целе к.п. 140/1 и 140/2, обе у К.О. Рам. 
 
ГП 4 – култура  
Чинe је делови к.п. 126, 127 и130, све у К.О. Рам. 
 
Површине за образовање и дечију заштиту 
Предвиђа се у оквиру планиранe грађевинске парцеле ГП 6 приказане на графичком прилогу 
План парцелације за површине јавне намене. 
 
ГП 6 – основна школа 
Чини је цела к.п. 138, у К.О. Рам. 
 
 
Зелене површине – паркови   
Предвиђа се у оквиру планираних грађевинских парцела ГП 2 и и ГП 3, приказаних на 
графичком прилогу План парцелације за површине јавне намене. 
 
ГП 2 – парк 
Чини је део к.п. 125 и цела к.п. 124, обе у К.О. Рам. 
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ГП 3 – парк 
Чинe је делови к.п. 141/4 и 141/8, као и целе к.п. 139 и 141/6, све у К.О. Рам. 
 
Површина у функцији водног саобраћаја – пристаниште  
Предвиђа се у оквиру планиранe грађевинске парцеле ГП 11 приказане на графичком прилогу 
План парцелације за површине јавне намене. 
 
ГП 11 – пристаниште   
Чини је део к.п. 1950/1, као и цела к.п. 1950/2, обе у К.О. Рам. 
 
 
 
2.1.5. Општи урбанистички услови за уређење саобраћајних површина  
 
Принципи развоја саобраћајне инфраструктуре су: 

•  Стварање услова за успостављање саобраћајног континуитета. 
•  Стварање услова за градњу нових објеката уз адекватно комунално опремање. 
•  Стварање услова за развој пешачког саобраћаја с обзиром на специфичност 

положаја    и атрактивност планираних садржаја 
 
Посебни циљеви развоја друмског саобраћаја 

На основу оцене постојећег стања, ограничења и потенцијала за развој, као и 
смерница и стечених обавеза из планске документације вишег реда, формирани су 
циљеви собраћајне мреже на подручју ПДР-е. Приоритетне активности треба усмерити 
на ревитализацију и реконструкцију постојеће мреже саобраћајница са обезбеђивањем 
стандардних попречних профила, обновом или изградњом савременог коловоза, 
решавања одводњавања, постављања саобраћајне сигнализације и сл.  
 

САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 
 

Улична мрежа и друмски саобраћај 

Улична мрежа на простору обихваћеном планом предвиђена је за реконструкцију и 
доградњу ради остварења што безбеднијег и квалитетнијег колског и пешачког 
приступа планираним садржајима. 
Кроз обрађивано подручје Плана пролази деоница Државног пута IIБ реда бр. 372, 
Рам-- Кличевац - Братинац деоница број 37201 до чвора 37201 Рам (Дунав)  до чвора 
37202 Рам  
У оквиру граница овог ПДР-е је од стационаже км 0+000 до км 0+291,00, a у складу са 
Референтним системом Републичке дирекције за путеве, чији правни следбеник  ЈП 
»Путеви Србије« 
Саобраћајну окосницу предметног простора чини, управо деоница Државног пута – 
Улица Маршала Тита. Попречни профил ове саобраћајнице планиран је са коловозом 
ширине 5.5м и обостраним тротоарима променљиве ширине. Уз ову саобраћајницу 
планиран је јавни паркинг за путничке аутомобиле и аутобусе, за потребе очекиваних 
туриста. Паркинг је капацитета 34 паркинг места за ПА и 4 паркинг места за БУС. 
Улица Рамска је предвиђена за реконструкцију у смисли проширења попречног 
профила који би се састојао из коловоза ширине 5.5м и обостраног тротоара, 
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променљиве ширине у складу са просторним могућностима, као и уличног подужног 
паркирања у зони цркве и Основне школе. Овакав профил Рамске улице планиран је 
до Основне школе. У овој зони  планирана је окретница којом би се завршио колски 
саобраћај. У продужетку парцеле ове саобраћајнице предвиђена је пешачка стаза 
ширине 4м до изласка на Улицу Маршала Тита.  
Остале, приступне саобраћајнице углавном су потврђене по постојећем стању и 
планиране нове у виду колско пешачких улица са адекватном геометријом и попречним 
профилима за овај ранг саобраћајница.  
 
Паркирање 

Паркирање на нивоу плана решено је у складу са наменом простора тако што је из 
приступне саобраћајнице предложено паркирање стандардних димензија. Као јавно 
паркирање, предложени су поједини паркинзи при чему је обезбеђено око 34 паркинг 
места за путничке аутомобиле, као и 10 подужних паркинг места уз Рамску улицу која 
води према Тврђави „Рам“. Могуће је планирање паркинга у оквиру претежних намена 
директно са саобраћајница или формирањем паркинга са прилазом у оквиру сопствене 
парцеле. Остале потребе за паркирањем решаваће се у оквиру индивидуалних 
парцела по важећим стандардима - 1 паркинг место на једну стамбену јединицу. 
 
Пешачки саобраћај 

С обзиром на специфичност положаја и атрактивност планираних садржаја на 
предметном продстору, посебна пажња посвећена је пешачком саобраћају. Пешачке 
површине у виду стаза, тротоара и платоа планиране су дуж читавог простора у циљу 
безбедног кретања пешака као и могућности њиховог окупљања и организовања 
манифестација. Системом пешачких комуникација омогућено је повезивање свих 
садржаја обрађиваног простора са кључним правцима кретања. Мрежа пешачких  
стаза и тротоара уз готово све колске саобраћајнице омогућава безбедност свих 
учесника у саобраћају. Ширина тротоара уз саобраћајнице креће се од 1-2м у складу са 
просторним могућностима. 
Укупна дужина пешачких стаза око 850м. Због висинске разлике ул.Рамске и кеја и 
стазе поред Дунава планирати и потребан број степеника (ово обрадити кроз пројекат 
стаза). Дуж Дунава од планиране улице на југу планиран је кеј са шеталиштем све до 
простора северно од тврђаве Рам где се улива у плато са обалоутврдама и местима за 
пристане за скеле. На том простору је одређено место за постављање споменика и 
паркинг простори. 
 
Услови за приступ на јавну саобраћајну мрежу 
Грађевинска парцела мора имати приступ на јавну саобраћајну површину односно 
трајно обезбеђен приступ на јавну саобраћајницу.  

Уколико се приступ остварује индиректним путем, који није јавна површина, 
испоштовати следеће услове: 

а/ Услови приступа парцелама у оквиру породичног становања 

Ако се грађевинска парцела не ослања директно на јавну саобраћајну површину, њена 
веза са јавном саобраћајницом се остварује преко приступног пута минималне ширине 
3,5м. 
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Постојећи приступни пут, којим се обезбеђује приступ грађевинским парцелама са 
изграђеним објектима, који је последица уситњавања већих парцела, а није урађен 
према некој планској документацији, може се задржати изграђене ширине, али не мање 
од 2,5м` за постојећи број парцела. 

Ако се приступни пут користи за једну грађевинску парцелу, може се формирати и у 
оквиру те парцеле, а ако се користи за повезивање две или више грађевинских 
парцела са јавном саобраћајницом, формира се као посебна парцела. 

б/ Услови приступа парцелама у оквиру вишепородичног становања 

Приступни путеви који су реализовани на основу претходне планске документације 
ширине уже од овим планом прописане, а без просторних могућности за проширење, 
могу да се задрже за приступ постојећем броју грађевинских парцела. 

Колске прилазе на парцеле формирати преко ојачане конструкције тротоара и 
упуштених ивичњака како би пешачки саобраћај остао у континуитету. 

За угаоне објекте колске прилазе планирати што даље од раскрснице, на 
најудаљенијем делу парцеле. 

Постојеће приступе грађевинским парцелама који су остварени преко зелених 
површина у оквиру регулације саобраћајнице се задржавају. 

г/ Остали услови 

Код пројектовања приступа (или приступне саобраћајнице на јавну саобраћајницу) за 
парцелу, тежити да се он оствари на једном месту (као један приступ). Два (или више) 
прикључака на јавну саобраћајницу могу се дозволити (уз сагласност управљача 
јавном саобраћајницом)   

Посебна правила, услови и ограничења уређења јавних саобраћајних површина: 

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

 
2.1.6. Општи урбанистички услови за уређење јавних зелених површина  
 
Заштита пејзажа обухвата читав низ планских мера којима се делује у правцу очувања, 
унапређења и спречавања девастације природних одлика пејзажа. У том смислу, као 
приоритетна и основна мера истиче се утврђивање зона са одговарајућим начином 
уређења где се штите њихове основне природне вредности, а тиме и пејзаж. Код 
планирања управљања подручјем утврђен је одговарајући еколошки модел, којим је 
спречена знатнија измена пејзажних вредности, тј. тежило се ка задржавању 
аутентичних облика пејзажа, а будући развој базиран је на принципу „одрживог 
развоја“. Установљене су следеће категорије зеленила и начин њиховог уређења:  
 
Зеленило уз саобраћајнице 
Озелењавање дуж саобраћајница, паркинг простора и разделних трака, спроводи се 
тзв. линеарном садњом. Приликом линеарне садње обавезно је омогућити прилазе 
парцелама формирајући продоре кроз зеленило ове категорије. У композиционом 
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смислу ово зеленило се решава тако да представља основ зелених површина и служи 
за повезивање свих категорија зеленила у јединствен систем. Ова категорија зеленила 
поред естетске функције, утиче на побољшање комфора током вожње, санитарно-
хигијенских и микроклиматских услова. 
 
Приликом озелењавања површина уз саобраћајнице, где просторне могућности 
дозвољавају формирати дрворед. Том приликом обавезно је испоштовати следеће 
услове: 
 

 растојање између дрворедних садница од 5 – 10м, 
 мин.висина саднице   2,5-3м, 
 мин.обим саднице на висини 1м од 10 – 15цм, 
 мин.висина стабла до крошње, без грана, 2 - 2.2м ,           
 отвори на плочницима за садна места мин. 1,0x1,0м (за садњу на плочницима), 
 обезбедити заштитне ограде за саднице (за садњу на плочницима), 
 при избору врста за улично зеленило треба водити рачуна да осим 

декоративних својстава буду прилагођене условима раста у уличном профилу 
(отпорност на збијеност тла, водни капацитет земљишта, прашину, гасове и сл.). 

 предвидети осветљење зелених површина, 
 предвидети систем за заливање зелених површина 
 предвидети одржавање зелене површине. 

 
На местима где је предвиђена ова категорија зеленила, а где просторне и 
организационе могућности не дозвољавају постављање дрворедних садница, 
озелењавање вршити у партеру на следећи начин: 
 

 партерним зеленилом, перенама и нижим врстама чија висина не прелази 
висину од 50цм, које не ометају саобраћајне визуре, 

 садњом дрворедних садница на сунчаној страни улице, 
 садњом дрвећа у касетама, 
 садњом садница из категорије ниског дрвећа или садњом шибља, 
 вертикалним озелењавањем 
 уношењем вртно-архитектонских елемената (скулптура, фонтана итд.) у 

комбинацији са зеленилом и сл. 
 
Зеленило дуж саобраћајница формирати тако да не омета прегледност и не угрожава 
безбедност саобраћаја. Приликом озелењавања поштовати минимална прописана 
одстојања од места садње високог дрвећа од ивица ровова подземних инсталација, 
ивица коловоза и најближих делова надземних објеката. При пројектовању зелених 
површина дуж саобраћајница, посебну пажњу посветити функцији оптичког вођења. 
 
Парковско зеленило 
Парковске површине планиране су на две локације у окружењу тврђаве, како је 
описано у поглављу 2.1.3.1. 
Ова категорија зеленила треба да обезбеди посебан естетски и амбијентални 
доживљај потенцијалним корисницима простора. Са посебном пажњом треба 
организовати и уредити простор тако да задовољи основне потребе за боравком у 
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природи, као и за презентацијом тврђаве и другог културног и историјског наслеђа 
места. Наведене површине представљаће зелено језгро насеља, намењено 
различитим видовима рекреације, а пре свега мирном одмору посетилаца. Близина 
реке и њено непосредно окружење, стварају услове који су погодни за формирање 
јединственог природно - репрезентативног простора са акцентованим визурама. 
Примарни карактер ове зелене површине је репрезентативно – декоративни где би се 
на тај начин оплеменио и истакао простор тврђаве и осталих археолошких локалитета, 
а самим тим уједно и подигла атрактивност и туристичка привлачност целокупног 
простора планског обухвата. 
На овом простору је потребно обезбедити садржаје за рекреацију свих посетилаца, без 
обзира на њихову старост и интересовања. То значи да се у оквиру ових површина 
могу наћи елементи који то обезбеђују: различита игралишта усклађена са тематиком 
околних културних садржаја, стазе за шетњу, платои, удобне клупе и столови за одмор, 
читање и  играње шаха, простори за седење на трави и сл. 
На најпогоднијем, истакнутом месту, могуће је обезбедити простор за културне 
садржаје попут отвореног мини амфитеатра са мањом бином за наступе, предавања, 
музицирање и др. активности које служе задовољавању културних потреба посетилаца. 
Игра и забава деце на овом простору треба да буде интересантна, организовањем и 
постављањем различитих реквизита, клацкалица, љуљашки, тобогана и сл. 
На местима где просторне и организационе могућности то дозвољавају, у комбинацији 
са зеленилом, простор оплеменити различитим пејзажно-архитектонским елементима: 
скулптуре, фонтане, чесме, клупе, светиљке и сл. 
Кроз читаву површину потребно је провући квалитетне и трајне стазе уз употребу 
природних материјала, камена, ризле, калдрме, дрвета и сл. Остале садржаје у 
партеру планирати од природних материјала. Приликом извођења ових садржаја 
поштовати услове Завода за заштиту споменика културе. 
Биљне врсте које се употребљавају за озелењавање морају одговарати природним 
условима који им обезбеђују повољан развитак и дуговечност. Најповољније су 
аутохтоне врсте, а у појединим репрезентативним деловима могу се употребљавати и 
егзоте сличне екологије, чиме се добија на разноврсности и лепоти биљног материјала. 
Цвеће треба да заузме центарлно, истакнуто место у оквиру ове зоне. Декоративне, 
богато цевтајуће жбунасте врсте у ободним деловима могу заменити цветне засаде.      
Тежити ка заснивању застора од порозних природних  материјала како би се на тај 
начин очувао аутентични, близак, природни карактер. Приликом озелењавања очувати 
и додатно истаћи визуре ка тврђави и Дунаву. 
 
 
2.1.7. Општa правила уређења мреже јавне комуналне инфраструктуре 
 
2.1.7.1. Хидротехничка инфраструктура 

На подручју у оквиру границе Плана нема изграђене водоводне и канализационе 
мреже. 
 
Водоводна мрежа 
Водоснабдевање постојећих корисника врши се из индивидуалних бунара. Просторним 
планом Општине Велико Градиште водоснабдевање овог подручја планирано је са 
подсистема Кумане – Рам ("Северозапад"), преко планираног резервоара Рам, 
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запремине 100m3, са котом дна 174,0 mнм и котом прелива од 174,0 mнм који је 
предвиђен за изградњу на брду Утрине, изнад насеља Рам, ван границе Плане. Дуж 
планираних и постојећих саобраћајница предвиђена је изградња водоводне мреже са 
које ће се снабдевати корисници на планском подручју. Положај мреже приказан је на 
графичком прилогу и налази се на хоризонталном одстојању од 0,5 m у односу на 
ивицу коловоза.  
 
Канализациона мрежа 
Не постоји изграђена канализациона мрежа на планском подручју. Сакупљање 
употребљених вода врши се у индивидуалне септичке јаме док се атмосферске воде 
дуж улице Маршала Тита одводе отвореним каналима поред саобраћајнице а у 
осталом делу углавном слободно отичу по терену. ППО предвиђено је да свако 
насеље има изграђен засебан систем за пречишћавање отпадних вода кроз пакетне 
јединице, тако да је планиран сепаратни тип каналисања, прво због близине Дунава 
као реципијента и друго како се не би оптеретило постројење великим количинама 
условно чисте атмосферске воде.  
Колектори оба система канализације (за употребљене и за атмосферске воде) 
предвиђени су дуж постојећих и планираних саобраћајница, док се дуж пешачке стазе 
паралелне Дунаву предвиђа само канализација за употребљене воде. Употребљене 
воде треба планираним колектором одвести до планираног пакет-постројења Рам које 
је ППО лоцирано низводно од насеља, ван границе Плана.  
Изградњу канализационе мреже ускладити са изградњом планираних или 
реконструкцијом постојећих саобраћајница и изградњом водоводне мреже.  
Уколико у будућим објектима има технолошких поступака у којима има продукције 
технолошких отпадних вода, оне се морају адекватно третирати у индивидуалним 
уређајима за пречишћавање и тек након тога прикључити на јавну мрежу за одвођење 
употребљених отпадних вода.  
Са свих паркинга и манипулативних површина, гаража и сл. где су могућа запрљања 
сливних површина, пре прикључења на јавну атмосферску канализацију морају се 
адекватно третирати у таложницима и сепараторима за уклањање нафтних деривата и 
других лаких и пливајућих примеса, док се атмосферске воде захваћене са условно 
чистих површина могу прикључити директно.  
Забрањено је испуштање у јавну канализацију свих отпадних вода које садрже 
хазардне супстанце изнад прописаних вредности, које могу штетно деловати на 
могућност пречишћавања вода из канализације, које могу оштетити канализациони 
систем и планирано постројење за пречишћавање отпадних вода.  
До изградње канализационог система, као прелазно решење, дозвољена је изградња 
водонепропусних септичких јама захтеваног капацитета у складу са пројектованим 
количинама отпадних вода, са организованим пражњењем и одвозом садржаја од 
стране правних лица регистрованих и овлашћених за ту делатност.  
Изградњу водонепропусних септичких јама вршити према следећим условима:  
-да су приступачне за возило - аутоцистерну које ће их празнити,  
-да су коморе изграђене од водонепропусних материјала,  
-да су удаљене од свих објеката и међа према суседима најмање 3,0 m,  
-да се лако могу преоријентисати на јавну канализациону мрежу након њене изградње  
-да буду удаљене од бунара најмање 8 m.  
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2.1.7.2. Електроенергетска инфраструктура 

На подручку у обухвату Плана постоји изграђена ВН и НН мрежа на бетонским 
стубовима и мањим делом подземним водовима.  
Планира се изградња нових електроенергетских објеката ТС 10/0,4кV и осталих 0,4 кV 
напојних водова, као и нових бетонских стубних трафостаница 10/0,4 кV, БСТС, 
приказаних на плану, а чије ће се локације ближе одредити према добијеним условима 
ЕД „Електроморава“ Пожаревац .  
Приликом градње нових електроенергетских објеката и мреже ће начин повезивања 
(техничко решење) и изградња трафостаница бити условљена редоследом градње и 
условима надлежне ЕД „Електроморава“ Пожаревац. Инсталисану снагу у 
трафостаници дефинисати према конкретној намени објеката, по захтеву инвеститора, 
а на основу врсте, категорије и локације потрошача, као и потребне снаге за исте. 
Планира се изградња две нове стубне трафостанице у регулацији Улице Маршала 
Тита, а нове трафостанице (стубне, самостојеће или узидане) могу се градити према 
потребама и условима надлежне електродистрибуције и на осталим парцелама 
намењеним зеленим површинама, површинама за културу, породичном становању, 
површинама за мешовите намене и површинама за комерцијаклне делатности. Свим 
трафостаницама је потребно обезбедити колски прилаз ширине мин. 3 m. До нових ТС 
се планира изградња подземног 10 кV вода тако да се изврши уклапање на постојећи 
електроенергетски систем 10 кV.  
Нисконапонска мрежа ће се градити као као подземна кабловима типа ПП00 или ПП41 
и одговарајућих пресека или као надземна на бетонским стубовима са самоносивим 
кабловским снопом. Планира се и каблирање постојеће НН мреже у смислу 
обезбеђења квалитетног напајања за постојеће и нове купце. Трасе напојних водова се 
планирају у тротоарском делу саобраћајница. 
Код нових потрошача, као и код постојећих где је то могуће, потребно је место мерења 
електричне енергије поставити, односно изместити код ограде, тако да је очитавање 
бројила могуће без уласка у посед. 
Из планираних СТС-а са поља јавне расвете се планира инсталација уличне расвете 
која би осветљавала коловоз и пешачку стазу као и спољашне зидове тврђаве. 
Инсталацију осветљења саобраћајница извести у простору тротоара. Избор врсте и 
висине стубова и типова светиљки ће се одредити у даљој пројектно-техничкој 
документацији, а посебно је потребно водити рачуна о уградњи енергетски ефикасних 
сијалица и украсних расветних стубова који ће одговарати амбијенту тврђаве.  
Приликом изградње објеката потребно је придржавати се сигурносних висина и 
сигурносних удаљености од постојећих електроенергетских објеката. Заштитни појас за 
надземне и подземне електроенергетске водове је дефинисан у члану 218. Закона о 
енергетици („Сл.гласник Републике Србије“ бр.145/14 и 95/2018-др.закон).  
 
2.1.7.3. Телекомуникациона инфраструктура  

У границама захвата плана постоји телефонска мрежа и трасе надземног мрежног ТК 
кабла.  
Планира се ширење мреже оптичких каблова, као и децентрализација месних мрежа 
изградњом типских кабинета за смештај телекомуникационе опреме. Ова 
децентрализација ТТ мреже треба да омогући пружање широкопојасних услуга (100 
Mb/sec) што већем броју корисника. Окосницу нове мреже ће чинити мултисервисни 
чворови међусобно повезани оптичким кабловима и агрегационим свичевима велике 
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брзине. 
Планирана локација мултиплексног чвора (miniIPAN уређај) је у центру насељеног 
места Рам, код постојећег ТТ извода. Од miniIPAN уређаја ће се водити подземна 
мрежа каблова до свих потенцијалних корисника у обухвату плана. 
Планирана телекомуникациона инфраструктура, типски кабинети за смештај 
телекомуникационе опреме и приводни каблови биће условљене према конкретној 
намени објекта по захтеву инвеститора, а на основу врсте, категорије и локације 
потрошача, а према издатим условима надлежног предузећа. 
Планира се потпуна покривеност овог подручја сигналом мобилне телефоније свих 
надлежних оператера. На подручју се могу постављати антенски системи са базним и 
микро базним станицама мобилне телефоније и радио-релејним станицама на 
објектима или новим антенским стубовима (на зеленим површинама и површинама за 
привредне делатности), као и остали системи електронских комуникација (wireless 
internet, камере за видео-надзор и сл.) 
 
2.1.7.4. Термотехничка инфраструктура 

На простор у обухвату плана дистрибутивна гасоводна мрежа залази тек у дужини од 
пар метара, и то на две локације, из Рамске улице и преко пешачке стазе на к.п. бр. 13. 
Изграђена дистрибутивна гасоводна мрежа је од полиетиленских цеви максималног 
радног притиска 4 bar. 
Предвиђа се даља гасификација планског подручја. 
Дистрибутивна гасоводна мрежа, од полиетиленских цеви MOP 4 bar, предвиђа се у 
регулационом појасу саобраћајница. Положај гасоводних инсталација дат у графичком 
делу плана је оријнационог карактера и, приликом израде техничке документације, 
могућа су одступања како би се постигла боља техничка решења. 
 

 
2.1.8. Смернице за  уређење зелених површина у оквиру претежних намена 
 
Систем зеленила предметног Плана, у највећој мери, чине зелене површине које прате 
претежне намене. 
 

 Зеленило површине за образовање и дечију заштиту – основна школа 
 Зеленило површина за културу – Тврђава Рам и визитор центар 
 Зеленило површина за породично становање – викендице  
 Зеленило површина за мешовите намене 
 Зеленило површина за комерцијалне делатности 
 Зеленило верских објеката – православна црква (остаци караван-сараја) 

 
 Зеленило површине за образовање и дечију заштиту 

У оквиру постојеће основне школе зеленило је потребно освежити и допунити здравим 
и декоративним врстама дрвећа и жбуња. По могућству по ободу школског дворишта 
формирати живу, зелену, ограду. При избору врста предност дати аутохтоним врстама 
које су се добро показале у планираној средини. Избегавати отровне врсте, као и врсте 
са трњем и крупним плодовима.  
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При уређењу и озелењавању оваквих површина као најчешћи стилски облик јавља се 
комбинација геометријског и пејсажног стила. С обзиром на различит узраст корисника, 
при оптималним условима пожељно је двориште поделити на више мањих сектора 
помоћу разноврсних вртно-архитектонских елемената, клупа, трибина, степеница и др. 
Предвидети простор са справама за рекреацију и игру деце (спортска игралишта, 
играонице на отвореном и сл). 
Зелене површине постављати ободно, где имају функцију изолације од околних 
намена. Овај тампон треба да буде довољно широк и густ, састављен од комбинације 
четинарског и листопадног дрвећа и шибља, делимично умањујући утицај са околних 
саобраћајница.  
Зелене површине испред самог улаза у објекат најчешће су обрађене декоративним 
шибљем и цветњацима.  
 

 Зеленило површина за културу 

У оквиру ових површина оформити пријатане просторе за боравак и краће задржавање 
у виду поплочаних пјацета са пратећим садржајима попут фонтане, скулптуре, клупа за 
седење и осталог урбаног мобилијара. Целокупан простор декоративно озеленити, 
араспоредом и висинском градацијом зеленила нагласити визуре и формирати зоне 
светлости и сенке.  
 

 Зеленило површина за породично становање - викендице  

Приликом озелењавања зелених површина објеката породичног становања 
искористити нагиб терена у циљу постизања динамике у простору, коришћењем 
степеништа и изградњом подзида у комбинацији са зеленилом. Подстицати употребу 
природних материјала, а посебну пажњу посветити дренирању атмосферских вода.  
Приликом изградње зелених површина, формирати групације четинара и лишћара, 
користити солитерну садњу за наглашавање улаза, обезбедити травне површине, 
користити врсте са површинским кореном које добро везују тло кореном и др. Зелене 
површине редовно одржавати. 

Композиција зеленила на овим површинама треба да се одликује једноставним 
облицима и чистим колоритним решењима, не треба примењивати мноштво биљних 
врста, обиље различитих просторних облика и комбинације боја. Ради бољег 
одржавања користити врсте које не захтевају специјалне услове. У случају недостатка 
слободног простора, подстиче се употреба специфичног вертикалног и кровног 
озелењавања. Приликом одабира вегетације користити аутохтоне врсте прилагођене 
расту у ограниченом простору (жардињерама, саксијама, кровним лејама), као и оне 
које су отпорне на специфичне услове који владају у оквиру наведених површина, 
попут појачане инсолације, изложености струјањима ваздуха (ветру), ограниченом 
водном капацитету, потенцијалном спирању тла и сл.  
Код уређења зелених површина у оквиру ове зоне изнаћи начин да се постојеће 
зелене површине преуреде, освеже новим садржајима, а нове условити изградњом 
функционалног зеленила. Простор између грађевинске и регулационе линије треба да 
буде слободан и озелењен. Уместо чврстих ограда препоручује се употреба живица. 
Таквом организацијом, улицама се може дати нов, карактеристичан изглед. Задњи део 
индивидуалних окућница репрезентативно уредити уз очување визура ка реци. На 
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избор биљних врста за ову категорију зеленила, не може се значајно утицати, али је 
препорука да то буду аутохтоне врсте прилагођене датим условима. 
 

 Зеленило површина за мешовите намене 

Улога зеленила у оквиру ове зоне јесте и оплемењивање средине у естетском погледу. 
Зеленило треба да артикулише и оплемени простор, да нагласи архитектуру објекта. 
Приликом организовања зелених површина у оквиру зоне мешовите намене, настојати 
да се постигне што бољи однос слободних површина према површинама под 
објектима. Према положају и околним наменама могуће је направити зелену траку у 
форми дрвореда или постављањем групних аранжмана од лишћара и четинара, док су 
цветни аранжмани и перењаци врло ефектни за примену на малим просторима, 
улазима у објекте и сл.  Зеленило се може садити као оквир зградама, како би се 
ублажиле оштре контуре објеката, по ободу комплекса, чиме се постиже заштита и 
жељено присуство засене. Могуће је формирати и групне аранжмане зеленила у 
централним деловима отворених површина чиме се утиче на стварање повољних 
микроклиматских услова. При евентуалном недостатку слободних зелених површина 
озелењавање спроводити кроз употребу контејнерске садње или вертикалним 
озелењавањем.  
У складу са тим је и избор биљака условљен средином у којој оне расту, где се увек 
боље одржавају групе биљака него појединачна стабла. Приликом одабира 
флористичког састава предност дати декоративним аутохтоним врстама, као и свим 
врстама које су се до сада добро показале у датим условима. 
 

 Зеленило површина за комерцијалне делатности 

 Наведена категорија зеленила треба да артикулише и оплемени простор, нагласи 
архитектуру објекта, према положају и околним наменама. Могуће је репрезентативно 
уредити улаз у објекат користећи линеарну и групну садњу лишћара и четинара 
различите спратности, као и формирањем цветних засада. Приликом пејзажног 
уређења обратити пажњу на подземне инсталације и не оптерећивати простор 
високом вегетацијом. Имајући у виду да зеленило употпуњује понуду објекта 
комерцијалних делатности, уређење и одржавање ових површина мора бити на 
високом нивоу. 
 

 Зеленило верских објеката 

Ове, потребно је уредити уз апсолутно поштовање традиције. Том приликом посебно 
је важно користити биљке специфичне за дато поднебље (аутохтоне биљке) које би 
својим адекватним распоредом додатно истицале објекат. 
Како је црква подигнута у оквиру зидина некадашњег караван сараја, избегавати 
линеарну садњу по ободу парцеле, већ биљке користити појединачно за акцентовање 
појединих делова очуваних зидина. Зид корисстити као део композиције и својеврсну 
позадину биљном материјалу. Приликом одабира садног материјала и његовог 
компоновања водити рачуна о визурама, спратности и архитектури објеката. Предност 
дати четинарима. 
Организацију зеленила и осталих елемената уређења простора подредити функцији 
храма, окупљању људи, правцима пешачких кретања, потребама верске службе и сл. 
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2.1.9. Правила, услови и ограничења уређења простора 
 
У графичком прилогу „План намене површина“ дате су претежне намене у оквиру 
захвата Плана. 

 Изградња објеката се може вршити искључиво на основу Плана и по 
условима прописаним Планом. 

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

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

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

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

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

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

 
Општи услови заштите животне средине обухватају спровођење норматива који су 
дефинисани како  кроз планове вишег реда, тако и кроз услове за изградњу објеката, 
заступљеност отворених – слободних простора и зелених површина на нивоу  
урбанистичке зоне. 

Придржавањем утврђених услова из Плана у погледу врсте и намене новопланираних 
објеката, њиховог утврђеног положаја, дефинисаних индекса и заузетости простора–
парцела и утврђених максималних спратности, уз поштовање ограничења, обезбеђују 
се квалитетнији услови живота . 

Општи услови заштите животне средине обезбеђују се придржавањем одредби: 
- Закона о заштити животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 36/09 – др.  
закон, 72/09 – др. закон, 88/10, 43/11 – одлука УС, 14/16, 76/18 и 95/18 – др. закон), 
- Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 
135/04 и 88/10), 
- Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр.135/04 и 36/09), 
као и другим законима, правилницима и прописима везаним за ову област. 
 
2.1.11.2. Услови за заштиту од пожара, елементарних и других непогода 

 
Ради заштите од пожара објекти морају бити реализовани према одговарајућим 
техничким противпожарним прописима, стандардима и нормативима: 
- Објекти морају бити реализовани у складу са Законом о заштити од пожара („Сл. 
Гласник РС“, бр. 11/09, 20/15, 87/18 и 87/18 – др. закон) 
- Објекти морају имати одговарајућу хидрантску мрежу која се по протоку и притиску 
воде у мрежи планира и пројектује према Правилнику о техничким нормативима за 
инсталације хидрантске мреже за гашење пожара („Сл. гласник РС“, бр. 3/18)  
- Објектима мора бити обезбеђен приступни пут за ватрогасна возила, сходно 
Правилнику о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице, уређене 
платое за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од пожара („Сл. 
лист СРЈ“, бр. 8/95), по коме најудаљенија тачка коловоза није даља од 25м од 
габарита објекта.  
- Објекти морају бити реализовани у складу са Правилником о техничким 
нормативима за заштиту високих објеката од пожара („Сл. Гласник РС“, бр. 80/15, 
67/17 и 103/18), Правилником о техничким нормативима за електричне инсталације 
ниског напона („Сл. лист СФРЈ“, бр. 53/88, 54/88 – исправка, „Сл. лист СРЈ“, бр. 28/95) 
и Правилником о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског 
пражњења („Сл. лист СРЈ“, бр. 11/96).  
 
У циљу прилагођавања просторног решења потребама заштите од елементарних 
непогода, пожара и потреба значајних за одбрану укупна реализација односно 
планирана изградња мора бити извршена уз примену одговарајућих просторних и 
грађевинско - техничких решења у складу са законском регулативом из те области.  
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Ради заштите од потреса новопланиране садржаје реализовати у складу са -
Правилником о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у 
сеизмичким подручјима („Сл. лист СФРЈ“, бр. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 52/90).   
 
У поступку спровођења плана обавезна је примена свих прописа, смерница и стручних 
искуства, као и  
-Уредбе о организовању и функционисању цивилне заштите („Сл. гласник РС“, бр. 
21/92). 
-Закон о одбрани („Сл. гласник РС“, бр.116/07, 88/09, 88/09 – др. закон, 104/09 – др. 
закон, 10/15 и 36/18). 
- Одлука о врстама инвестиционих објеката и просторних и урбанистичких планова од 
значаја за одбрану („Сл. гласник РС“, бр. 85/15) утврђује који су објекти од значаја за 
одбрану. 
- Уредбом о организовању и функционисању цивилне заштите („Сл. гласник РС“, бр. 
21/92)  
Градови и насеља у републици Србији класификовани су кроз четири степена 
угрожености. За сваки степен утврђене су одгова++рајуће мере, услови и режими 
заштите. 
 
2.1.11.3. Правила и услови заштите природних добара  

 
У обухвату плана нема заштићених подручја за која је спроведен или покренут 
поступак заштите, али се налази у просторном обухвату еколошки значајног подручја 
„Делиблатска пешчара“. Сходно томе, у обухвату плана важе следећи услови заштите 
природе: 
 Забрањена је изrрадња објеката који могу угрозити животну средину - буком, 

гасовима, отпаднима материјама или другим штетним дејствима, односно за које 
нису предвиђене мере којима се у потпуности обезбеђује околина од загађења; 

 Предвидети максимално очување и заштиту високог зеленила и вреднијих 
примерака дендрофлоре (појединачна стабла); 

 Прибавити сагласност надлежних институција за извођење радова који изискују 
евентуалну сечу одраслих, вредних примерака дендрофлоре како би се уклањање 
вегетације свело на најмању могућу меру; 

 За ново озелењавање планирати уз избор и примену аутохтоне дендрофлоре. Није 
дозвољено коришћење инвазивних врста (багрем, багремац, јасенолисни јавор-
неrундовац, кисело дрво, амерички јасен, пенсилвански јасен, амерички копривић, 
сибирски брест); 

 Ради заштите орнитофауне, није дозвољено коришћење јаких светлосних извора 
(рекламни ротирајући рефлектори, ласери и слично) усмерених ка небу; 

 Уколико се током радова наиђе на геолошко-палеонтолошка документа или 
минералошко-петролошке објекте, за које се претпоставља да имају својство 
природног добра, извођач радова је дужан да обавести Министарство заштите 
животне средине, као и да предузме све мере заштите од уништења, оштећења 
или крађе до доласка овлашћеног лица. 
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2.1.11.4. Правила и услови заштите културних добара  

 
Простор обухваћен планом, са становишта заштите непокретног културног наслеђа, 
чине три просторне целине: 
 простор непосредне заштите непокретног  културног добра, 
 простор заштићене околине непокретног културног добра, 
 простор изван заштићене околине непокретног културног добра. 
 
Утврђују се следећи услови чувања, одржавања и коришћења и мере техничке заштите 
на предметном подручју: 
 
I  Простор непосредне заштите непокретног културног добра Тврђаве Рам 

(споменика културе од великог значаја за Републику Србију), чине к.п.бр. 140/ 1 
и 140/2 КО Рам. 

Мере заштите и услови чувања, одржавања и коришћења непокретног културног добра 
заснивају се на концепцији ревитализације Тврђаве, односно на њеној техничкој 
заштити и на археолошким истраживањима: 

 Мере техничке заштите и други радови на непокретном културном добру могу се 
изводити само по условима и  под надзором надлежног завода  за  заштиту 
споменика  културе; 

 На просторима који су потпуно археолошки истражени дозвољава се изградња 
инфраструктуре  у функцији ревитализадије и презентације споменика културе; 

 На неистраженим просторима се забрањује свака врста земљаних радова, осим 
археолошких ископавања и истраживања; 

 Потребно је археолошки истражити и након тога обновити и уредити делове сувог 
рова и контраескарпе који се налазе у границама ових парцела; 

 Потребно је археолошки истражити пешачку стазу уз Дунав, кoja је водила поред 
табле са римским натписом и након тога је обновити, уредити и повезати са осталим 
пешачким стазама у непосредном окружењу Тврђаве и на западној падини; 

 Забрањује се коришћење или употреба непокретног културног добра у сврхе које 
нису у складу са његовом природом, наменом и значајем, или на начин који може 
довести до њиховог оштећења. 

 
II Простор заштићене околине непокретног културног добра обухвата следеће к.п. 
бр: 123/1, 123/2, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133/1, 133/2, 134, 135, 136, 
137, 138, 139, 141/2, 141/3, 141/4, 141/6, 141/7, 141/8, 142/1, 142/2, 142/3, 142/4, 142/5, 
142/6, 14217, 142/8, 142/9, 142/10, 142/11, 142/12, 142/13, 142/14, 142/15, 142/16, 142/17, 
142/18, 142/19, 142/20, 142/21, 142/22, 142/23, 142/24, 143, 144 и 154 све КО Рам. 

Мере заштите и услови чувања, одржавања и коришћења заштићене околине 
непокретног културног добра заснивају се на правилима деловања која су дефинисана 
по зонама: 

2.1. зона непосредног окружења, 
2.2. зона урбаног дела насеља и 
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2.3. зона приобалног појаса уз Дунав. 

Мере техничке заштите и други радови на простору заштићене околине непокретног 
културног добра могу се изводити само под условима и под надзором надлежног 
завода за заштиту споменика културе; 

2.1. зона непосредног окружења 

К.п. бр. 123/1  
 Објекти задржавају постојећу намену и  габарит; 
 Степен интервенције на њима може се кретати у оквиру поступка адаптације, 

рестаурације, рекомпозиције и сл.; 
 Није дозвољена нова градња. 

К.п. бр. 125 (остаци амама)   
 На њој важи забрана свих врста земљаних радова, осим археолошких ископавања и 

истраживања; 
 На овој парцели могуће је планирати изградњу новог објекта јавне намене тек након 

археолошких ископавања и конзервације откривених остатака, с тим да намена 
новог објекта мора бити искључиво у функцији презентације и коришћења тврђаве; 

К.п.бр.124 и 139  
 На њима предвидети уклањање постојећих објеката 
 Није дозвољена изградња нових објеката; 
 Потребно је археолошки истражити и након тога обновити и уредити делове сувог 

рова и контраескарпе који се налазе у границама ових парцела; 
 Предвидети  партерно  уређење  простора  у  функцији  презентације,  коришћења  и 

целовитог сагледавања Тврђаве Рам; 

К.п. бр. 123/2, 130, 141/6, 141/7 и северни део к.п. бр. 141/4  
 На овим к.п. није дозвољена изградња. 

2.2. зона урбаног дела насеља 

К.п. бр. 131 (караван-сарај - црквена порта)  
 На овој к.п. важи забрана свих врста земљаних радова, осим археолошких 

ископавања и истраживања. 
 Намена и габарит постојећих објеката се задржавају ; 
 Нису дозвољени грађевински радови, осим радова на конзервацији, рестаурацији и 

презентацији постојећих и новооткривених археолошких остатака, као и на текућем 
одржавању постојећих објеката; 

Остале катастарске парцеле зоне урбаног дела насеља 
 Могућа је рекомпозиција постојећих објеката или њихово потпуно уклањање; 
 Увођење нове изградње заснивати на пажљивом разматрању контекста, посебном 

приступу и анализи могућих локација за евентуалну нову изградњу, поштујући 
аутентичност простора и визуелног интегритета подручја; 

 Нова изградња може бити максималне спратности П+1; 

2.3. зона приобалног појаса уз Дунав 
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 Потребно је археолошки истражити и након тога обновити и уредити пешачку стазу 
на западној падини уз Дунав, која је била повезана са стазом поред табле са 
римским натписом; 

 Дозвољена је строго контролисана изградња у складу са конфигурацијом терена и 
 потенцијалним археолошким  остацима; 
 Нову изградњу заснивати на пажљивом разматрању контекста, посебном приступу и 

анализи могућих локација, поштујући аутентичност простора и визуелног 
интегритета подручја; 

 Намена новоизграђених објеката може бити само у функцији становања, одмора, 
рекреације и туризма; 

 Нова изградња може бити максималне спратности П+ 1+Пк, тако да својим 
слеменом не прелази висину највише природне коте Рамског гребена; 

 Забрањује се провођење свих магистралних надземних инсталација у заштићеној 
околини непокретног културног добра; 

 
III Простор изван заштићене околине непокретног културног добра, у оквиру 
граница овог планског документа, обухвата следеће к.п. бр: 1950/2, 10/1, 10/2, 10/3, 11, 
14, 114, 115, 118, 120,  121, 122, 147/3, 147/6, 148, 149/1, 149/2, 152, 153/1 , 153/2, 155 и 
157, све  к.о. Рам. 
 
Мере заштите и услови чувања, одржавања и коришћења у оквирима овог простора 
заснивају се на концепцији заштите и унапређења ширег простора у окружењу Тврђаве 
Рам. 
 
 Мере техничке заштите и други радови на простору изван заштићене околине 

непокретног културноr добра могу се изводити само по условима и под надзором 
надлежног завода за заштиту споменика културе; 

 Могућа је рекомпозиција постојећих објеката или њихово потпуно уклањање; 
 Намена новоизграђених објеката може бити само у функцији становања, одмора, 

рекреације и туризма; 
 На иеизrрађеним парцелама дозвољава се изградња нових објеката; 
 Нова изградња може бити максималне спратности П+1+Пк; 
 
Опште мере заштите и  услови чувања, одржавања и коришћења потенцијалних 
археолошких локалитета и налаза у оквиру предметног Плана су: 

Извођење земљаних радова врши се према условима надлежног завода за заштиту 
споменика културе, који се утврђују сходно законској процедури по сваком 
појединачном  захтеву. 
 
2.1.11.5. Услови за заштиту водотокова 

 
Како се у обухвату плана налази водоток I реда, прописују се следећи услови заштите: 

 За све радове који се изводе у зони и поред водних објеката неопходно је дати 
детаљан приказ потребних мера заштите стабилности водних објеката и детаљну 
динамику реализације свих припремних, главних и завршних радова;  



План детаљне регулације подручја и околине средњoвековне тврђаве Рам у општини Велико Градиште 

39 
 

 У оквиру претходних радова извршити детаљно геодетско снимање терена за 
формирање катастарско-топографског плана у погодној размери. Сва потребна 
снимања урадити у алсолутним котама, а план приказати у државном 
координатном систему;  

 Водно земљиште се може користити на начин којим се нeће штетно утицати на 
воде, приобални систем и неће се ограничавати права другик сходно члану 10 
Закона о водама. Такође будући инвеститор је у обавези да реши имовинско-
правне односе, на предметним катастарским парцелама у зони изградње и 
коришћења на водном земљишту;  

 Обзиром да су границом Плана обухваhени постојеhи и будући објекти који ћe се 
налазити у зони десног насипа реке Дунав, неопходно је да се у свему поштују 
ограничења прописана одредбама члана 133. Закона о водама;  

 Уколико се предвиђа додатно насипање (на коту стогодишњих вода реке Дунав) 
урадити анализу утицаја насипања на режим подземних вода и дати решења 
заштите околних, нижих терена, водити рачуна о очувању функције одводњавања 
околног терена;  

 Посебно је недопустиво затварати протицајни профил због повећања грађевинског 
земљишта; 

 Оперативни платои који нису планирани за озелењавање, треба да буду 
избетонирани с тим да се предвиде ободне бетонске риголе усмерене ка најнижој 
тачки свих изнивелисаних површина (саобраћајних и манипулативних), како би се 
на једном месту прихватиле све загађене кишне воде и довеле до реципијента; 

 Омогућити несметано редовно одржавање водних објеката, односно, омогућити 
несметан пролаз за машине и људство надлежног територијалноr водопривредног 
предузећа;  

 Приликом усвајања решења објеката за евакуацију, односно третман отпадних 
вода, неопходно је придржавати се следећих прописа:  
o Закона о водама („Сл. гласник РС", број 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18- 

др.закон);  
o Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС", број 72/09, 81/09-исправка, 

24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/23-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 
9/20 и 52/21); 

o Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и 
роковима за њиково достизање („Сл. гласник РС", број 67/11, 48/12 и 1/16);  

o Правилника о еколошком и хемијском статусу површинских вода и параметрима 
хемијског и квантитативног статуса подземник вода („Сл. гласник РС", број 
74/11);  

o Правилника о одређивању и одржавању зона санитарне заштите изворишта 
водоснабдевања („Сл. гласник РС", број 92/08);  

 За потребе изградње у близини водних објеката, пројектом предвидети да се 
приликом вршења радова, ископавања и насипања, одреди место одлагања 
материјала. Материјал се не сме одлагати у корито и на обaле водотокова, 
стараче, канале....;  
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 Напомињемо да је за све постојеће и будуће објекте и радове који могу трајно, 
повремено или привремено утицати на промене у водном режиму, односно 
угрозити циљеве животне средине, потребно исходовати водна акта у посебним 
управним поступцима од стране надлежног органа сходно члану 118. Закона о 
водама. 

 
2.1.12. Услови приступачности особама са инвалидитетом 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* * * 

Енергетска ефикасност свих објеката који се граде утврђиваће се у поступку 
енергетске сертификације и поседовањем енергетског пасоша у складу са 
Правилником о енергетској ефикасности зграда (“Службени гласник РС”, број 61/11) и 
Правилником о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским 
својствима зграда („Службени гласник РС”, бр. 69/12 и 44/18 – др. закон). 
 
 
2.1.14. Услови за одвоз и дистрибуцију комуналног отпада 
 
Планира се унапређење управљања отпадом, као и примена свих неопходних 
организационих и техничких мера којима би се минимализовали потенцијални 
негативни утицаји на квалитет животне средине. 
Управљање отпадом укључује активности прикупљања, транспорта, сортирања, 
рециклаже, одлагања, праћења и мониторинга отпада. Одлагање отпада врши се у 
одговарајуће посуде у сопственом дворишту, односно у контејнерима смештеним на 
погодним локацијама у склопу парцеле, а у складу са прописима за објекте одређене 
намене, са одвожењем на градску депонију, организовано и путем надлежног 
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комуналног предузећа које ће дефинисати динамику прикупљања и одношења отпада, 
према Закону о управљању отпадом („Сл. гласник РС“ бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 – 
др. закон). 
 
 

2.2.  Правила грађења  
 
Правила грађења су дефинисана за све површине које се налазе у захвату плана. 
 
2.2.1. Правила парцелације, препарцелације и исправке граница парцела 
 
Општа правила парцелације су елементи за одређивање величине, облика и површине 
грађевинске парцеле која се формира.  
 
Облик и површина грађевинске парцеле 
Грађевинска парцела има облик правоугаоника или трапеза. 
Грађевинска парцела (планирана и постојећа) има површину и облик који омогућавају 
изградњу објекта у складу са параметрима задатим планом, техничким нормативима и 
прописима за одређену врсту објекта. 

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

урбанистичким зонама и целинама у обухвату плана 
 

Општа правила грађења су дефинисана и груписана као скуп правила регулације и 
парцелације за одређену изградњу према намени, на одређеној површини, а у складу 
са критеријумима за грађење, урбанистичким параметрима и показатељима који служе 
њиховом остварењу. 

У оквиру опредељене намене, Планом су  предвиђене минималне површине 
грађевинских парцела до којих се постојеће парцеле могу делити, и то тако, да се 
свакој грађевинској парцели обезбеди приступ са јавне саобраћајне површине.   

Приликом пројектовања објеката поштовати све прописе и законе везане за заштиту 
животне средине, заштиту од пожара, санитарну и хигијенску заштиту, сеизмолошке и 
геотехничке услове. 

 Приоритети при реализацији Плана су инфраструктурно опремање предметног 
простора које треба да прати даљи развој и градњу.  

У оквиру предметног простора, без обзира на врсту и намену објекта као и начин 
градње, морају бити испоштовани сви урбанистички показатељи, индекс заузетости и 
сва прописана правила грађења која важе у тој зони. 

 
2.2.2.1. Образовање и дечија заштита – основна школа 

Урбанистичка целина 2.2 

I)  Врста и намена објеката 

Образовање се планира на површини на којој се и сада налази објекат Основне школе 
„Иво Лола Рибар“. На постојећем објекту је дозвољено вршити реконструкцију, 
адаптацију, санацију, доградњу и текуће одржавање. Нова градња или доградња 
постојећег објекта је могућа на слободном западном делу локације где би се у оквиру 
новог објекта или дограђеног дела објекта организовали садржаји едукативног 
карактера са просторима за презентацију културно-историјског наслеђа места. 

II)  Положај објеката на парцели 

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

Грађевинске линије су дефинисане и приказане у графичком прилогу План 
урбанистичке регулације са приказом површина јавне намене. Дефинисане су у 
односу на планирану регулацију саобраћајница и планиране регулационе линије. 

Минимална удаљеност новог објекта, односно дограђеног дела постојећег објекта, од 
границе суседне парцеле је 3 m. 

III)  Правила у погледу величине парцеле  

Површина грађевинске парцеле одговара површини која је планом опредељена за ову 
намену. 
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IV) Други објекти на парцели 

Дозвољена је изградња два објеката са основном наменом на парцели, док изградња 
помоћних објеката није дозвољена. 

V)  Најмања међусобна удаљеност објеката 

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

VI)  Дозвољена заузетост грађевинске парцеле 

Максимални дозвољени индекс заузетости парцеле је 30%. 

Максимална заузетост парцеле је 50% (рачунајући све објекте, стазе, платое, 
манипулативне површине и паркинге). 

Проценат учешћа зеленила на парцели у склопу ове намене је мин 50%.  

Врсте зеленила које се саде у дворишту школе не смеју да буду крте (врба, бреза и 
сл.), бодљикаве и отровне врсте. Корисне саднице за ове комплексе су оне са ниском 
крошњом. Препоручују се фитоцидне здраве врсте (најчешће четинари). Високо дрвеће 
не треба садити на јужној страни. 

 

VII)  Дозвољена спратност објеката 

Максимална дозвољена спратност објеката је  По+П+1. 

Дозвољена је изградња подрума или сутерена, уколико не постоје сметње геотехничке 
и хидротехничке природе.  

VIII)   Услови за ограђивање 

Ограђивање је обавезно, и то транспарентном или живом зеленом оградом, висине до 
1,6 m. Зидани парапет може бити висине до 0,6 m. 

Ограде се постављају на границу парцеле тако да стубови ограде и капије, или жива 
ограда, буду на земљишту власника ограде. Врата и капије на уличној огради не могу 
се отварати ван регулационе линије. 

IX)  Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила 

Овој грађевинској парцели је планом обезбеђен адекватан приступ са јавне 
саобраћајне површине.  

Паркирање решити у оквиру парцеле поштујући стандарде у броју паркинг места који 
су дефинисани у поглављу Правила изградње површина за паркирање. 

X) Минимални степен комуналне опремљености 

- приступ парцели са јавне саобраћајне површине; 
- обезбеђено одлагање комуналног отпада;    
- прикључење на електроенергетску мрежу; 
- прикључење на систем водовода и канализације. 
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Прикључење објеката на комуналну инфраструктуру врши се на основу правила 
овог плана и услова овлашћених комуналних предузећа и организација. 
 

2.2.2.2. Култура 

Урбанистичка целина 2.1 

Нова градња у оквиру ове намене је дезвољена само на површини која је опредељена 
за културу у оквиру целине 2.1. 

I)  Врста и намена објеката 

У оквиру ове намене, у целини 2.1, могуће је постављање објекта павиљонског типа 
који би заједно са садржајима организованим на отвореном првенствено служио за 
презентацију и истраживање тврђаве Рам и другог културног и историјског наслеђа у 
њеној околини. Поред простора за сталне поставке, објекат би могао да има и додатне 
изложбене сале за гостујуће збирке или експонате који се повремено излажу. Због 
недостатка културних садржаја у месту, овај објекат би могао да преузме улогу главне 
културне установе и да буде центар различитих културних дешавања, која не морају 
нужно бити у вези са тврђавом. 

Све потребне садржаје (инфо-пултове, сале за предавања, сале за радионице, 
изложбене просторије, рецепцију, канцеларије, тоалете, депое, магацине, помоћне 
просторије, кафе ресторан,  просторе за продају сувенира, производа локалног ситног 
занатства, уметнина и сл) организовати у оквиру јединственог објекта који би био 
позициониран уз зидине Караван сарај тако да не угрожава визуре према тврђави. 
Обликовно и материјализацијом овај објекат не сме да доминира и оптерећује простор. 
Форма објекта треба бити елегантна и сведена, а материјализацијом фасаде 
остварити транспарентност објекта, како би што мање утицао на своје окружење.   

II)  Положај објеката на парцели 

Објекат постављати као слободностојећи. 

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

За ову површину је дефинисана зона градње и приказана је у графичком прилогу План 
урбанистичке регулације са приказом површина јавне намене. Координате тачака које 
дефинишу зону градње, дате су на истом графичком прилогу. 

III)  Правила у погледу величине парцеле  

Површина грађевинске парцеле одговара површини која је планом опредељена за ову 
намену. 

IV) Други објекти на парцели 

Није дозвољена изградња другог објекта на парцели. 

V)  Дозвољена заузетост грађевинске парцеле 

Максимални дозвољени индекс заузетости парцеле је 15%. 

Максимална заузетост парцеле је 40% (рачунајући објекат, стазе и платое). 



План детаљне регулације подручја и околине средњoвековне тврђаве Рам у општини Велико Градиште 

46 
 

Проценат учешћа зеленила на парцели у склопу ове намене је мин 60%.  

VI)  Дозвољена спратност објеката 

Максимална дозвољена спратност објеката је  По+П. 

Дозвољена је изградња подрума или сутерена, уколико не постоје сметње геотехничке 
и хидротехничке природе.  

VII)   Услови за ограђивање 

Ограђивање није дозвољено, већ је слободне површине потребно партерно увезати са 
другим јавним површинама у контакту (површина за паркирање, парковаска површина 
на локацији амама).  

VIII)  Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила 

Грађевинској парцели је планом обезбеђен приступ са јавне саобраћајне површине. 
Паркирање обезбедити у оквиру јавног паркинга у контакту. 

IX) Минимални степен комуналне опремљености 

- обезбеђен приступ парцели са јавне саобраћајне површине; 
- обезбеђено одлагање комуналног отпада;    
- прикључење на електроенергетску мрежу; 
- прикључење на систем водовода и канализације. 

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

 
2.2.2.3. Породично становање 

Урбанистичка целина 2.3 

I)  Врста и намена објеката 

У оквиру ове намене дозвољена је искључиво изградња кућа за одмор, односно 
викендица.  

II)  Положај објеката на парцели 

Објекте на парцели постављати као слободностојеће. 
 
Објекат се може поставити на или иза грађевинске линије у складу са функционалном 
организацијом објекта и партерног уређења.  

Грађевинске линије су дефинисане и приказане у графичком прилогу План 
урбанистичке регулације са приказом површина јавне намене. Дефинисане су у 
односу на планирану регулациону линију, односно регулацију саобраћајница.  

Минимална удаљеност од границе суседне парцеле је 2 m. 

III)  Правила у погледу величине парцеле  

Парцелацију у циљу формирања грађевинских парцела извршити тако да је 
минимална површина новоформиране парцеле за изградњу 3 ара. 



План детаљне регулације подручја и околине средњoвековне тврђаве Рам у општини Велико Градиште 

47 
 

Најмања ширина фронта грађевинске парцеле за изградњу је 10 m. 

IV) Други објекти на парцели 

Није дозвољена изградња другог објекта на парцели. 

V)  Дозвољена заузетост грађевинске парцеле 

Максимални дозвољени индекс заузетости парцеле је 30% 

Максимална заузетост парцеле је 50% (рачунајући објекат, стазе, платое, паркинге и 
др). 

Проценат учешћа зеленила на парцели је мин 60%. 

VI)  Дозвољена спратност и висина објеката 

Максимална дозвољена спратност објеката је По+П+1 (две надземне етаже) 

Дозвољена је изградња подрума или сутерена, уколико не постоје сметње геотехничке 
и хидротехничке природе. 

VII)   Услови за ограђивање 

Парцеле се могу ограђивати живом зеленом оградом, максималне висине до 1,4 m. 

Ограда се поставља на регулациону линију тако да стубови ограде и капије буду на 
грађевинској парцели која се ограђује. Угаоне грађевинске парцеле у делу ка 
раскрсници саобраћајница морају имати транспарентне ограде које могу имати зидани 
парапет  максималне висине до 60 cm од коте тротоара, због прегледности 
раскрснице. Ограда између парцела поставља се тако да стубови ограде буду на 
земљишту власника парцеле која се ограђује. 

VIII)  Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила 

Приликом парцелације, грађевинској парцели обезбедити адекватан приступ са јавне 
саобраћајне површине који се може остварити и индиректним путем, који није 
површина јавне намене, а у складу са условима дефинисаним у текстуалном делу 
плана Услови за приступ на јавну саобраћајну мрежу.  

Паркирање возила решавати у склопу сопствене парцеле  у складу са параметрима 
датим у поглављу Правила изградње површина за паркирање. 

IX) Минимални степен комуналне опремљености 

- обезбеђен приступ са јавне саобраћајне површине (директно или преко 
приватног пролаза); 

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

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

Урбанистичка целина 2.2 и цела урбанистичка зона 3. 

I)  Врста и намена објеката 

У оквиру ових површина могу се градити објекти са наменом становање, трговина, 
угоститељство, смештај, занати, услуге и сл. 
Забрањена је изградња објеката у функцији производње, као и свих делатности које 
околину загађују буком, мирисима, испарењима и др. 
У оквиру једног објекта могуће је организовати више намена, али оне морају бити 
функционално раздвојене 

II)  Положај објеката на парцели 

Објекте постављати као слободностојеће или у прекинутом низу. 

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

Грађевинске линије су дефинисане и приказане у графичком прилогу План 
урбанистичке регулације са приказом површина јавне намене. Дефинисане су у 
односу на планирану регулациону линију, односно регулацију саобраћајница. 

Минимална удаљеност објекта од границе парцеле је 3 m. Код слободностојећих 
објеката, са једне бочне стране, удаљеност од границе парцеле може бити и 1 m, али 
тада се ка суседу постављају помоћне просторије, односно, парапети морају бити 
минимално на висини од 1,8 m од коте пода. 

III)  Правила у погледу величине парцеле  

Парцелацију у циљу формирања грађевинских парцела извршити тако да је 
минимална површина грађевинске парцеле 3 а, а минимална ширина фронта парцеле 
10 m. 

IV) Други објекти на парцели 

Код парцела већих од 5 а, дозвољена је изградња другог објекта са основном наменом.  

Објекте на истој парцели организовати тако да се постигне функционално јединство, 
да се обезбеде квалитетне визуре и да се задовоље услови противпожарне заштите и 
приступачности сваком од објеката. 

Изградња помоћних објеката није дозвољена. 

V)  Дозвољена заузетост грађевинске парцеле 

Максимални индекс заузетости парцеле je 40%. 

Максимална заузетост парцеле је 70% (рачунајући објекте, платое, стазе, паркинге и 
сл). 

Проценат учешћа зеленила на парцели у оквиру ове намене је мин 30%.  

VI)  Дозвољена спратност објеката 

Максимална дозвољена спратност објеката  
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 у урбанистичкој целини 2.2 је По+П+1 (две надземне етаже); 
 у урбанистичкој зони 3 је По+П+1+Пк (три надземне етаже). 

Дозвољена је изградња подрума или сутерена, уколико не постоје сметње геотехничке 
и хидротехничке природе.  

VII)   Услови за ограђивање 

Ограђивање је могуће и то транспарентном или живом зеленом оградом, висине до 1,4 
m.  

Ограде се постављају на границу парцеле тако да стубови ограде и капије, као и жива 
ограда, буду на земљишту власника ограде. Врата и капије на уличној огради не могу 
се отварати ван регулационе линије. 

VIII)  Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила 

Приликом парцелације, грађевинској парцели обезбедити адекватан приступ са јавне 
саобраћајне површине. 

Паркирање обезбедити у оквиру парцеле у складу са условима  датим у поглављу 
Правила изградње површина за паркирање. 
 

IX) Минимални степен комуналне опремљености 

- обезбеђен приступ са јавне саобраћајне површине (директно или преко 
приватног пролаза); 

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

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

 
2.2.2.5. Комерцијалне делатности 

Површине у урбанистичким целинама 2.2 и 2.3 

I)  Врста и намена објеката 

На овим површинама се могу градити објекти у функцији туризма, угоститељства и 
различитих врста услуга. Својом структуром, објекти треба да прате конфигурацију 
терена, и да својом архитектонском концепцијом не нарушавају амбијенталне 
вредности простора у ком су планирани. 

II)  Положај објеката на парцели 

Објекте постављати као слободностојеће. 

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

Грађевинске линије су дефинисане и приказане у графичком прилогу План 
урбанистичке регулације са приказом површина јавне намене. Дефинисане су у 
односу на планирану регулациону линију, односно регулацију саобраћајница. 
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Минимална удаљеност објекта од границе парцеле је 3 m. 

III)  Правила у погледу величине парцеле  

Величина грађевинских парцела се поклапа са површинама одређеним за ову намену. 

IV) Други објекти на парцели 

Код парцела већих од 5 а дозвољена је изградња другог објекта са основном наменом.  

Објекте на истој парцели организовати тако да се постигне функционално јединство, 
да се обезбеде квалитетне визуре и да се задовоље услови противпожарне заштите и 
приступачности сваком од објеката. 

Изградња помоћних објеката није дозвољена. 

V)  Дозвољена заузетост грађевинске парцеле 

Максимални индекс заузетости парцеле je 40%. 

Максимална заузетост парцеле је 70% (рачунајући објекте, платое, стазе , паркинге и 
сл). 

Проценат учешћа зеленила на парцели у оквиру ове намене је мин 30%.  

VI)  Дозвољена спратност објеката 

Максимална дозвољена спратност објеката је По+П+1. 

Дозвољена је изградња подрума или сутерена, уколико не постоје сметње геотехничке 
и хидротехничке природе.  

VII)   Услови за ограђивање 

Пожељно је да, у склопу ове намене, простор према површинама јавне намене остане 
неограђен, али је могуће и ограђивање и то транспарентном или живом зеленом 
оградом, висине до 1,4 m.  

Ограде се постављају на границу парцеле тако да стубови ограде и капије, као и жива 
ограда, буду на земљишту власника ограде. Врата и капије на уличној огради не могу 
се отварати ван регулационе линије. 

VIII)  Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила 

Приликом парцелације, грађевинској парцели обезбедити адекватан приступ са јавне 
саобраћајне површине. 

Паркирање обезбедити у оквиру парцеле, у складу са условима  датим у поглављу 
Правила изградње површина за паркирање. 

IX) Минимални степен комуналне опремљености 

- обезбеђен приступ са јавне саобраћајне површине (директно или преко 
приватног пролаза); 

- обезбеђено одлагање комуналног отпада;    
- прикључење на електроенергетску мрежу; 
- прикључење на систем водовода и канализације. 
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Прикључење објеката на комуналну инфраструктуру врши се на основу правила овог 
плана и услова овлашћених комуналних предузећа и организација. 

 
 

2.2.3. Услови за заштиту суседних објеката 
 
Приликом изградње нових објеката, независно од њихове намене, водити рачуна о 
заштити суседних објеката у конструктивном смислу, и у смислу неугрожавања услова 
живљења на суседним парцелама, и парцелама у непосредном окружењу. Грађење 
нових објеката свих врста и намена планирати на удаљеностима од суседних објеката 
којима се не угрожава њихова функција, затечени начин и услови коришћења, као ни 
дневно осветљење просторија постојећих објеката путем отвора оријентисаних према 
парцели на којој је планирана градња.  

У циљу заштите суседних објеката, гледано и кроз однос према простору суседних 
парцела, планирани објекти, нити њихови најистуренији делови својим положајем 
(рачунајући и ваздушни и подземни простор) не смеју прелазити границу суседних 
парцела. 
 
 
2.2.4. Правила за реконструкцију, доградњу и адаптацију постојећих објеката 

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

Постојећи објекти изграђени на парцелама мањим од планом дефинисаних површина 
минималне парцеле, могу се задржати као такви уз могућност текућег одржавања, 
адаптација, санације и реконструкције, односно, на њима су дозвољене интервенције у 
постојећем габариту и волумену објекта. За интервенције у погледу доградње 
потребно је формирати парцелу у складу са планом. 

Постојећи објекти у урбанистичкој зони 3, који залазе у планирану грађевинску 
линију, а не нарушавају регулацију, се  задржавају, а интервенције у погледу доградње 
су дозвољене и то:  
- доградња у вертикалном габариту над основом читавог објекта, а у складу са 

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

са задатим параметрима. 

Постојећи објекти у урбанистичкој целини 2.2: 
- који залазе у планирану грађевинску линију, а спратности су до П+1, могу се 

задржати и на њима се може вршити реконструкција, санација, адаптација и текуће 
одржавање;  

- који залазе у планирану грађевинску линију, а чија је спратност преко П+1, морају 
бити или потпуности уклоњени или се њихова спратност мора свести на П+1; 
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- који се налазе иза планиране грађевинске линије, а чија је спратност П+1+Пк, могу 
се задржати и на њима се може вршити реконструкција, санација, адаптација и 
текуће одржавање. 

 
За све интервенције на постојећим објектима на катастарским парцелама 123/1 
и 123/2 потребно је прибавити услове Завода за заштиту споменика културе. 
 
Постојећи објекти који су постављени на мањим удаљеностима од границе суседне 
парцеле од оних задатих планом, могу се доградити до планом задатих параметара, с 
тим што се: 
- при доградњи у вертикалном габариту (доградња је дозвољена над читавом 

основом објекта) отвори ка суседу могу планирати само са минималном висином 
парапета од 1,8 m. 

- при доградњи у хоризонталном габариту, за дограђени део, мора се испоштовати 
услов за минималну удаљеност од границе суседне парцеле. 

На површинама где се налазе објекти чија је наслеђена намена супротна намени 
земљишта датој у овом плану, не може се дозволити даља изградња и ширење ове 
намене, већ само нужно текуће одржавање објеката, са тежњом прерастања у намену 
предвиђену овим планом, а у складу са датим правилима уређења. 
 
 
2.2.5. Општа правила за изградњу објеката 
 
Објекти свих врста и намена треба да су функционални, статички стабилни, хидро и 
термички прописно изоловани и опремљени свим савременим инсталацијама у складу 
са важећим нормативма и прописима за објекте одређене намене. 

Приликом пројектовања и изградње објеката испоштовати важеће техничке прописе за 
грађење објеката одређене намене. Објекте пројектовати у складу са геотехничким 
условима терена и прописима о изградњи на сеизмичком подручју.  

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

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

Саобраћајне површине, приступне пешачке стазе објектима на парцели, рампе гаража 
у приземљу и помоћних и радних просторија којима се савладава висинска разлика 
изнад коте терена, колске приступне путеве дворишту и манипулативне дворишне 
платое, треба решити у оквиру парцеле и то без угрожавања јавне приступне улице 
и/или пешачке стазе. 

У случају изградње гараже у сутерену објекта, када је пад рампе за приступ гаражи 
оријентисан према објекту, одвођење површинских вода решава се дренажом или на 
други погодан начин. Одвођење површинских вода са рампе изведене за већи број 
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гаража планираних у сутерену објекта обавезно решавати канализационом мрежом 
прикљученом на уличну канализацију.  

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

Код организације јавних објеката и површина морају се испоштовати сви услови и 
прописи за несметано кретање деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица. 
 
 
2.2.6. Услови за архитектонско и естетско обликовање објеката 
 

Архитектонско обликовање објеката вршити у складу са планираном наменом, 
микроклиматским условима, оријентацијом парцеле, амбијентом и локалном 
архитектонском традицијом. Кроз избор форме, композиције отвора на фасади, 
примењених боја и материјала и других  архитектонских и декоративних елемената, 
осмислити објекат који ће са окружењем образовати усаглашену, естетски обликовану 
целину.  

Код објеката великих габарита, тежити разуђеним и динамичним формама. 

Кров и поткровна етажа 

На простору овог Плана није дозвољено пројектовање равних кровова. Код косих 
кровова, кровне равни обликовати у складу са пропорцијама објекта. За кровни 
покривач препоручује се употреба црепа.  

Уколико се користи поткровље, максимална висина надзитка на ободним зидовима је 
1,60 m (рачунајући од коте пода поткровне етаже до тачке прелома кровне косине). За 
осветљење просторија у поткровљу могу се извести лежећи или стојећи кровни 
прозори, пропорцијама и обликом усаглашени са објектом.  

Материјализација фасаде 

За грађење објеката користити атестиране грађевинске материјале. Тежити употреби 
локалних природних материјала. 

Фасаде могу бити малтерисане, обложене фасадним облогама или решене 
комбинованом обрадом. Малтерисане фасаде се боје одговарајућим бојама. Код 
фасадних облога тежити употреби природних материјала: опека, камен, дрво и сл. 

Грађевински елементи на фасади 

Фасаде се могу решавати као равне површине или са испадима (лође, балкони, еркери 
и сл). Приликом решавања композиције и детаља на фасади, користити елементе 
традиционалне архитектуре.  

Грађевински елементи (еркери, доксати, балкони, улазне надстрешнице са или без 
стубова, надстрешнице и сл.) на нивоу првог спрата могу да пређу грађевинску линију 
(рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада) и то:  
-на делу објекта према предњем дворишту – 1,20 m, али укупна површина 

грађевинских елемената не може прећи 50% уличне фасаде изнад приземља. 
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-на делу објекта према бочном дворишту претежно северне оријентације 
0,60 m, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 30% бочне 
фасаде изнад приземља. 

-на делу објекта према бочном дворишту претежно јужне оријентације 
0,90 m, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 30% бочне 
фасаде изнад приземља; 

-на делу објекта према задњем дворишту (најмањег растојања од стражње линије 
суседне грађевинске парцеле од 5,00 m) – 1,20 m, али укупна површина 
грађевинских елемената не може прећи 30% стражње фасаде изнад приземља. 

-Испади већи од 1,20 m, а максимално до 1,60 m могу се планирати на делу објекта 
према задњем дворишту вишем од 3,0 m.  

Спољне степенице 

Степенице се могу постављати као спољне уколико то захтева посебно обликовање 
које прати функцију објекта.  

Додатни услови 

-Габарите објеката разбити и ускладити са просторном концепцијом и конфигурацијом 
терена. 

-У обликовању и обради објеката не уносити стране архитектонске елементе и детаље 
непримерене нашој архитектонској традицији и поднебљу.  

-Све постојеће објекте кроз реконструкцију и евентуалну доградњу прилагодити горе 
поменутим условима  
 
 

2.2.7. Инжењерскогеолошки услови за изградњу објеката 
 
Сеизмичност терена 
 За потребе сагледавања сеизмичког хазарда на локацији плана, израђене су: 
 
Карта епицентара земљотреса Mw≥3.5 
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Карта сеизмичког хазарда за повратни период од 475 година, по параметру максималног 
хоризонаталног убрзања на тлу типа А (Vs,30>800m/s)  

 
 

Карта сеизмичког хазарда за повратни период од 475 година изражен у степенима макросеизмичког 
интензитета на планском подручју 

 
 
 
Табела нумеричких вредности сеизмичког хазарда за повратни период од 475 година, изражен по 
параметру максималног хоризонаталног убрзања [g] на тлу типа А (Vs,30>800m/s) приказан у колони 
PGA(g) 
 

Место Lat Lon PGA (g) 
Полигон 1   0.1 
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Табела епицентара догођених земљотреса магнитуде Mw≥3.5 jedinica Рихтерове скале лоцирани на и у 
непосредној околини планског подручја 
 

Год Мес Дан Час Мин Сек Lat Lon Дубина Mw 

1879 10 10 18 20 0 44.720 21.590 16 4.9 
1879 12 22 4 0 0 44.900 21.500 10 4.4 

 
 

 
2.2.8. Услови за прикључење објеката на комуналну инфраструктуру 
 
2.2.8.1. Хидротехничка инфраструктура 

Сваки објекат се прикључује на јавну водоводну и канализациону мрежу након 
њене изградње. Предвидети водомер за сваког потрошача засебно. Водомер се 
смешта у прописно водомерно окно. 
У случају да се на једној парцели смешта више потрошача (занатство, производња и 
сл) предвидети водомере за сваког потрошача посебно, а све водомере сместити у 
једноводомерно окно. Обе мреже се могу полагати у исти ров.  
Прикључење на јавну канализациону мрежу вршити по могућности у ревизиона окна. 
Дно прикључног канала (кућног прикључка) мора бити издигнуто од коте дна сабирног 
канала (по могућности прикључивати се у горњу трећину). 
Фекалне воде сакупљене фекалном канализацијом се одводе на постројење за 
пречишћавање, а потом се пречишћене  испуштају у реципијент.  
Одвођење атмосферских вода са локације решити изградњом атмосферске 
канализације са испуштањем атмосферске воде у реку Дунав. Пре испуштања 
атмосферске воде предвиђено је њено третирање на сепараторима уља и масти. 
 
2.2.8.2. Електроенергетска и ТТ инфраструктура 

Сви планирани објекти на простору плана се прикључују на електроенергетску и ТТ 
мрежу  према важећим техничким прописима и стандардима као и према условима 
надлежних предузећа "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, Огранак 
"Електродистрибуција Пожаревац"  и ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад. 
 
2.2.8.3. Термотехничка инфраструктура 

Прикључке објеката на дистрибутивну гасоводну мрежу вршити преко кућних 
мернорегулационих сетова (КМРС), а на основу техничких услова надлежног  
комуналног  предузећа (ЈП „Србијагас“). 
Сви подаци дати овим решењем су оријентациони и служиће као основа за израдu 
главних пројеката гасних инсталација. 
 
 
2.2.9. Правила за изградњу површина јавне намене – саобраћајне и зелене 

површине 
 
2.2.9.1. Правила изградње саобраћајних површина 

 
Саобраћајно решење - геометрију саобраћајница радити на основу графичког прилога 
где су дати сви елементи за обележавање: радијуси кривина, радијуси на 
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раскрсницама, попречни профили, као и координате пресечних тачака и темена 
хоризонталних кривина. Приликом израде пројеката могућа су одступања елемената 
саобраћајница и то само у оквиру парцела за саобраћајнице, а у смислу усклађивања 
са постојећим стањем.  
Приликом израде пројектне документације саставни део је пројекат саобраћајне 
сигнализације и опреме. 
 
За саобраћајнице  које су у обухвату овог Плана важе  услови директно из Плана уз 
израду пројекта парцелације за предметну саобраћајницу. 
 
РЕГУЛАЦИЈА 

 
Регулационе линије и осовине саобраћајница представљају основне елементе за 
дефинисање саобраћајне површине, чиме је дата граница у оквиру које је дато 
техничко решење трасе.  
Регулациона ширина новопланираних улица и улица које се коригују утврђена је у 
складу са функционалним рангом саобраћајница и потребама смештаја планиране 
саобраћајне и комуналне инфраструктуре. 
 
НИВЕЛАЦИЈА 
 
Нивелете постојећих саобраћајница се задржавају. Делови планираних саобраћајница, 
који се надовезују на постојеће деонице, нивелационо се морају прилагодити 
постојећем стању. 
Нивелету саобраћајница радити на основу кота датих у графичким прилозима, а које 
треба третирати као оријентационе приликом пројектовања. С обзиром да је у питању 
надоградња и модернизација постојеће уличне мреже, као и пројектовање нових 
саобраћајница, потребно је водити рачуна о постојећим котама, како саобраћајница, 
тако и о котама улаза у парцеле и објекте приликом комплетирања мреже, као и о 
котама осталих инфраструктурних мрежа. 
 
Општи услови 
 
За све планиране саобраћајнице и саобраћајне објекте обавезна је израда 
Пројектне документације. Код пројектовања саобраћајних површина и саобраћајница, 
решење проблематике постојећег и перспективног пешачког, стационарног саобраћаја,  
или реконструкција саобраћајне површине мора се предвидети у складу са 
Правилником о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају 
путни објекти и други елементи јавног пута ( "Сл. гласник РС", бр. 50/11) и осталим 
важећим прописима. 
 
Планирано је задржавање постојеће саобраћајне матрице, уз реконструкцију и 
доградњу којом се побољшава саобраћајна проточност, засновано на следећим 
поставкама: 
-коловози сабирних саобраћајница треба да имају  две саобраћајне траке, како би се 
ефикасно одвијао двосмерни саобраћај возила; 
- поставити одговарајућу саобраћајну сигнализацију; и 
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-подићи квалитет пешачких кретања уз примену прописа на основу Правилника о 
техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се 
осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим 
особама (“Сл. гласник РС”, бр. 22/15). 
 
Елементи попречног профила саобраћајница унутар регулацине ширине нису 
обавезујући, и могу се мењати кроз даљу разраду техничке документације у 
оквиру задате регулације, а уз обавезујући број планираних саобраћајних трака. 
 
 
2.2.9.2. Правила изградње површина за паркирање 

 
Паркирање путничких аутомобила решити у оквиру организованих  јавних паркинга, 
планираног уличног паркирања и у оквиру самих урбанистичких парцела према 
нормативима за овакве врсте објеката уз обавезну анализу потреба и могућности 
паркирања у постојећем комплексу као доказ могућег задовољења нових потреба 
паркирања, а у складу са нормативима датим у Плану. 
Планирани садржаји своје потребе за стационирањем возила ће решавати у оквиру 
своје грађевинске парцеле, или као самосталан објекат или на слободном делу 
парцеле. 
Гараже у оквиру објеката планирају се у или испод објекта у габариту, подземно изван 
габарита објекта или надземно на грађевинској парцели ако су испуњени сви остали 
услови.  
 

УСЛОВИ И НОРМАТИВИ ЗА ПАРКИРАЊЕ 
 

САДРЖАЈ                                                БРОЈ ПАРКИНГ МЕСТА      ЈЕДИНИЦА 
Становање (ново)                                                      1ПМ                            стан 
Становање (постојеће)                                           0.7ПМ                            стан 
Банке                                                                           1ПМ                            70м2 
Медицинске установе                                                 1ПМ                           70м2 
Административне установе                                       1ПМ                           70м2 
Поште                                                                          1ПМ                         150м2 
Трговина на мало                                                       1ПМ                          100м2 
Ресторани и кафане                                                   1ПМ                  4-8 столица 
Хотел (према категорији)                                           1ПМ                2-10 кревета 
Спортска хала                                                             1ПМ               40 гледалаца 
Биоскоп, дом културе                                                  1ПМ                 30 седишта 
 
За постојеће садржаје јавних намена код којих није могуће задовољити дате нормативе 
за паркирањем, потребе за паркирањем остварити делом у склопу комплекса а делом 
на јавним паркинг просторима. 
 
Димензије просторног габарита (2,5x5,0 за управно и 2,3х6,0 за подужно паркирање) су 
полазни геометријски стандард у планирању и пројектовању паркиралишта за путничке 
аутомобиле. 
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2.2.9.3. Правила градње коловоза саобраћајница, пешачких, бициклистичких 

стаза и паркинга 

 
 У условима и пројектима, изградњу коловоза планирати од савремених материјала 

и са савременим коловозним конструкцијама према важећим стандардима са 
застором од асфалта, калдрме или камених плоча у зависности од решења 
пројектанта. 

 Коловозну конструкцију потребно је прилагодити рангу саобраћајнице и потребном 
осовинском оптерећењу и датим важећим стандардима и законима 

 Нивелета коловоза мора бити прилагођена датом нивелационом решењу, 
постојећем терену и изграђеном коловозу са којим се повезује планирани коловоз. 

 Вертикална заобљења нивелете извести зависно од ранга саобраћајнице, односно 
рачунске брзине 

 Саобраћајнице пројектовати са једностраним попречним нагибом од 2% (за коловоз 
у правцу). За коловозе у кривини максимални попречни нагиб је 6%. Све паркинге 
радити са попречним нагибом 2%-4% према коловозу. 

 Све косине усека и насипа је потребно озеленити аутохтоним зеленилом како би се 
што мање нарушио прородни амбијент. 

 Оивичење коловоза радити од бетонских ивичњака 18/24цм. На улазима у дворишта 
и на прелазима оивичења радити од упуштених (оборених) ивичњака и рампама 
прописаним за хендикепирана лица. 

 За приступне-стамбене улице ширине 4-5м без тротоара, где није предвиђена кишна 
канализација, оивичење пројектовати у нивоу коловоза што би омогућило 
одводњавање површинских вода у околни терен. 

 Тротоаре, посебне пешачке стазе радити са застором од бетонских полигоналних 
плоча, камених плоча или неког другог природног материјала по избору пројектанта. 
Уз излетничке, пешачке и бициклистичке стазе потребно је да постоје одморишта 
или видиковци за предах посетилаца са хладовитим зеленилом, надстрешницама и 
клупама који треба да су од природног материјала (дрво, камен).  

 Паркинге радити са застором од бетонских полигоналних плоча, растер коцки 
(бетон-трава) или неког другог природног материјала по избору пројектанта а 
оивичење од бетонских оборених ивичњака 18/24цм или баштенских 7/20цм. 
Стандардне димензије паркинг места за управно паркирање су 2,5 са 5.0м а за 
хендикепирана лица 3,7 са 5,0м, што приликом пројектовања мора бити 
испоштовано. Пожељно је у зони паркинга на свака три паркинг места засадити 
дрвеће, ако то услови терена допуштају.  

 Тротоари и пешачке стазе, пешачки прелази и друге површине у оквиру улица, 
тргова, шеталишта, паркова и игралишта по којима се крећу и лица са посебним 
потребама у простору треба да су међусобно повезани и прилагођени за неометано 
кретање. Нагиби не могу бити већи од 5%  (1:20), a изузетно 8,3% (1:12). Највиши 
попречни нагиб уличних тротоара и пешачких стаза управно на правац кретања 
износи 2%.  

 Ради несметаног кретања лица у инвалидским колицима ширина уличних тротоара 
и пешачких стаза не сме бити мања од 1,5м.  

 Подземне трасе главних водова комуналне инфраструктуре смештене су у 
регулационим профилима саобраћајница (водоснабдевање, кишна и фекална 
канализација, кабловски водови ел.енергије, ТТ инсталација, топловоди, гас).  

 
Пре извођења саобраћајница извести све потребне уличне инсталације које су 

предвиђене планом, а налазе се у попречном профилу. 
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Услови за објекте друмске инфраструктуре 
 
Регулациони простор свих саобраћајница мора служити искључиво основној намени - 
неометаном одвијању јавног, комуналног, снабдевачког, индивидуалног, пешачког и 
бициклистичкогсаобраћаја, као и за смештај комуналних инсталација.  
 
Грађевинска линија од јавног пута (рачунајући од спољне ивице планираног 
профила саобраћајнице планирана је на 3-5м: 
 
 
2.2.9.4. Заштита јавних путева приликом планирања инсталација 

 
Кроз обрађивано подручје Плана пролази деоница Државног пута IIБ реда бр. 372, 
Рам-- Кличевац - Братинац деоница број 37201 до чвора 37201 Рам (Дунав)  до чвора 
37202 Рам  

 
 У заштитном појасу поред јавног пута, на основу члана 28, став 2, Закона о 

путевима („Сл.гласник РС“ бр. 41/2018 i 95/2018-др. закон), може да се гради, 
односно поставља водовод, канализација, топлововод, железничка пруга и 
други слични објекти, као и телекомуникациони и електро водови, 
инсталације, постројења и сл. по претходно прибављеној сагласности 
управљача јавног пута, која садржи саобраћајно-техничке услове. 

 Инсталације се могу планирати на КП које се воде као јавно добро путеви, 
својина Републике Србије и на којима се ЈП „Путеви Србије“, Београд води 
као корисник или правни следбеник корисника. 

 Траса инсталација мора се пројектно усагласити са постојећим 
инсталацијама поред и испод јавног пута. 

 Укрштања са јавним путем предвидети искључиво механичким 
подбушивањем испод трупа пута, управно на пут, у прописаној заштитној 
цеви. 

 Минимална дубина инсталација и заштитних цеви од најниже коте коловоза 
до горње коте заштитне цеви износи 1,35м'. 

 
ЗАШТИТА ПОСТОЈЕЋЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И  ИНФРАСТРУКТУРНИХ ОБЈЕКАТА  
У случају изградње или реконструкције саобраћајница преко постојећих 
инфраструктурних водова морају се обезбедити све мере за заштиту конкретних 
водова, тј. мора се испројектовати и извести адекватна заштита постојеће и планиране 
инфраструктурне мреже 
 
 
2.2.9.6. Правила за изградњу јавних зелених површина 

 
Приликом озелењавања обавезан услов је:  

 Растојање између дрворедних садница од 5 – 10м, 
 мин.висина саднице   2,5-3м, 
 мин.обим саднице на висини 1м од 10 – 15цм, 
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 мин.висина стабла до крошње, без грана, 2 - 2.2м ,           
 отвори на плочницима за садна места мин. 1,0x1,0м (за садњу на плочницима), 
 обезбедити заштитне ограде за саднице, 
 при избору врста за улично зеленило треба водити рачуна да осим 

декоративних својстава буду прилагођене условима раста у уличном профилу 
(отпорност на збијеност тла, водни капацитет земљишта, прашину, гасове и сл.). 

 предвидети осветљење зелених површине, 
 предвидети систем за заливање зелених површина 
 предвидети одржавање зелене површине. 

 
На местима где је предвиђена ова категорија зеленила, а где просторне и 
организационе могућности то не дозвољавају, озелењавање вршити у партеру на 
следећи начин:  

 партерним зеленилом, перенама и нижим врстама чија висина не прелази 
висину од 50цм, које не ометају визуре, 

 уношењем вртно–архитектонских елемената (скулптура, фонтана, чесми и сл.) у 
комбинацији са зеленилом и сл. 

 
 
2.2.10. Правила за изградњу мреже и објеката јавне инфраструктуре 

 
2.2.10.1. Правила за изградњу водоводне и канализационе мреже  

 
Водоводна мрежа 
Димензионисање водоводне мреже одредити на основу хидрауличког прорачуна, а 
узимајући у обзир потребну количину воде за гашење пожара, у складу са законским 
прописима.  
Минимална дубина укопавања цеви водовода је 1,0 m од врха цеви до коте терена, а 
падови према техничким нормативима и прописима, у зависности од пречника цеви.  
Противпожарна заштита се омогућава уградњом противпожарних хидраната на 
водоводној мрежи тако да се евентуални пожар на сваком објекту може гасити са 
најмање два хидранта. Цеви морају бити минималног пречника Ø 100 mm.  
Прикључне везе за објекте треба да задовоље потребне количине за санитарном и 
противпожарном водом. Од шахта за водомер, који треба поставити на 1,5 m од 
регулационе линије ка објекту, независно пројектовати мреже за: санитарну воду 
стамбеног дела, санитарну воду пословног дела и противпожарну воду. Уколико се 
хидрантска мрежа напаја водом недовољног притиска (минимално потребни притисак 
је 2,5 bara) обавезна је уградња уређаја за повишење притиска. Инсталације за 
санитарну воду пројектовати тако да свака тржишна целина има сопствени водомер, 
смештен тако да у сваком тренутку буде доступан стручној служби предузећа за 
дистрибуцију воде, у циљу очитавања потрошње.  
Врста и класа цевног материјала за водоводну мрежу, треба да испуни све потребне 
услове у погледу очувања физичких и хемијских карактеристика воде, притиска у 
цевоводу и његове заштите од спољних утицаја, како у току самог полагања и 
монтаже, тако и у току експлоатације. Избор грађевинског материјала од кога су 
начињене цеви, пад цевовода и остале техничке карактеристике, препуштају се 
пројектанту на основу хидрауличког прорачуна али не могу бити мањег пресека од 
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Ø100 mm за јавну мрежу. Изградњу и реконструкцију јавне водоводне мреже ускладити 
са изградњом планираних саобраћајница односно реконструкцијом постојећих.  
Монтажу цевовода извршити према пројекту са свим фазонским комадима и 
арматуром. Након монтаже извршити испитивање цевовода на пробни притисак. Пре 
пуштања у експлоатацију, извршити испирање и дезинфекцију цевовода. Шахте за 
смештај арматуре и фазонских комада урадити на за то потребним местима од бетона 
МВ 30, на основу статичког прорачуна.  
Број и распоред противпожарних хидраната одредити на основу Закона о заштити од 
пожара и Правилника о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење 
пожара.  
Приликом паралелног вођења цевовода или његовог укрштања са постојећим 
објектима инфраструктурних мрежа треба поштовати међусобна хоризонтална и 
вертикална одстојања.  
 
Канализациона мрежа  
Избор грађевинског материјала од кога су начињене канализационе цеви, пад 
цевовода и остале техничке карактеристике, препушта се пројектанту на основу 
хидрауличког прорачуна и услова на терену. За контролу рада канализације и 
могућност благовремене интервенције: на месту вертикалног прелома цевовода, на 
месту промене хоризонталног правца пружања цевовода и на месту улива бочног 
огранка, предвидети ревизионе силазе. Радове, око ископа рова, разупирања зидова 
рова, полагања и међусобног повезивања цеви, затрпавања цевовода и рова песком и 
ископаним материјалом, испитивања цевовода и пуштања у рад, извршити на основу 
важећих техничких прописа и услова за ову врсту радова и инсталација. Приликом 
паралелног вођења цевовода или његовог укрштања са постојећим објектима 
инфраструктурне мреже треба поштовати међусобна хоризонтална и вертикална 
одстојања. Забрањено је упуштање употребљених вода у канализацију за 
атмосферске воде. Планиране изливе атмосферских вода у Дунав обавезно 
обезбедити "жабљим" поклопцем. 
 
2.2.10.2. Правила за изградњу електроенергетске мреже 

 
- Свака градња планираних водова и осталих објеката у односу на њих условљена 

Законом о енергетици и „Правилником о техничким нормативима за изградњу 
подземних електроенергетских водова називног напона од 1 до 400 кV“.  

- Целокупну електроенергетску мрежу градити на основу техничке документације 
израђене у складу са важећим прописима. 

- Каблове полагати где год је могуће у зелене површине поред саобраћајница или 
пешачких стаза или у тротоаре где исти постоје. Каблове полагати  на 0.5м од 
пешачких стаза и на 1м од коловоза, на најмањој дубини од 0.8м. 

- Полагање каблова вршити на удаљености 1 метар од темеља објекта. При преласку 
испод саобраћајница кабел мора бити постављен под правим углом и постављен 
кроз заштитну цев.  

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

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

- Светиљке за јавно осветљење поставити на расветне стубове одговарајуће висине. 
Избор светиљки и извора светла извести према фотометриском прорачуну и 
захтеву која се површина освељава.  

- У случају градње линијских обејата од електропроводног материјала, а због 
индуктивног утицаја високонапонских водова који се налазе изван граница обухвата 
плана, поттребно је обратити се за услове „Електромрежа Србије“ а.д. 

 
2.2.10.3. Правила за изградњу телекомуникационе мреже 

 
- Целокупну ТК мрежу градити на основу техничке документације израђене у складу 

са важећим законским прописима. 

- ТТ мрежа ће се у потпуности градити као подземна. ТК каблове полагати у 
предходно изграђену кабловску ТК канализацију или у ров самостално у једној цеви 
или  заједно са постојећим ТК водовима. 

- полагати Р\/С или РЕНD цеви Ф110 mm за прелазак ТК кабла на другу страну улице. 
Тамо где постоје каблови максимално ће се користити постојеће трасе за полагање 
нових каблова. 

- Кабловска канализација се гради са Р\/С или РЕНD цеви Ф110 mm са минимално 
три цеви и окнима на растојању око 60m, на правцу и блажим променама правца, 
димензија 0,80х1,50m и дубине 1,00m. На местима рачвања окна су димензија 2,00 х 
1,50m и дубине 1,90m. Цеви се полажу у ров у слојевима по 3 цеви, тако да завршни 
слој цеви буде на дубини 1,00m, са заштитним слојем песка око и 0,15m изнад цеви. 
Код директног полагања каблова у ров, он је димензија 0,8x0,4m. 

- Поред кабла се полажу и ПЕ цеви Ф40mm у које ће касније моћи да се увлаче 
оптички каблови за широкопојасне ТК сервисе. 

- за постављање outdoor кабинета или типског контејнера за смештај МSAN уређаја 
обезбедити микролокације површине 5хЗm, на јавној површини, као и површине 
10х10m за базне станице мобилне телефоније. Приступ микролокацији треба да је 
директан и једноставан, како за особље, тако и за увод каблова и прилаз службених 
возила. Потребно је за све микролокације обезбедити напајање и то трофазно 
наизменично напајање, једновремене максималне снаге 17.3 kW. Удаљеност 
антенског стуба од стамбених објеката је минимално једнака висини стуба за 
стубове висине до 30 m, односно 30 m за стубове  висине преко 30 m. 
Слободностојећи стуб се може постављати и на растојањима мањим од горе 
наведених, уз прибављање сагласности власника суседних парцела. 
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- на доминантним стамбеним и пословним објектима поставити конструкција висине 
5м за антенски систем мобилне телефоније. За овај ТК објекат треба обезбедити 
напајање и то трофазно наизменично напајање, једновремене максималне снаге 
17.3 kW. 

- Поштовање прописаног растојања траса ТК инфраструктуре са трасама других 
комуналних инсталација: 

 Врста објекта  Паралелно вођење или 
приближавање (m)  

Укрштање(m)  

1 Водоводне цеви 0.6 0.5 
2 Цевоводи одводне канализације 0.5 0.5 
3 Цевоводи топловода 0.5 0.8 
4 Цеви гасовода  0.4 0.4 
5 Од енергетских каблова - до 10 kV 

-преко 10 kV 
0.5 
1.0 

0.5 
0.5 

6 Од регулационе линије зграда у насељу 0.5 0.5 
7 Од доње ивице насипа железничких пруга, 

путева и аутопутева 
5.0  

8 Од инсталације и резервоара са 
запаљивим и експлозивним горивом 

1.5  

9 Од блокова ТК канализације 0.5 0.2 
10 Од упоришта енергетских водова до 1 к\/ 0.8 

0.3 
без механичке 

заштите 
11 Од упоришта енергетских водова преко 1 

к\/ без непосредног уземљења 
0.8 са 

механичком 
заштитом 

12 Код неуземљених дрвених упоришта 
 

0.5  

13 Код бетонских и челичних уземљених 
упоришта преко 1 кУ са непосредним 
уземљењем 

15.0  

14 Гасовод дистрибутивна мрежа 0.5 (0.3) мин. 0.5 (0.3) мин. 

 
- већи стамбени и пословни објекати од тачке прикључења на ТК мрежу до тачке 

концентрације унутрашњих инсталација морају имати приводну канализацију. Она је 
капацитета три РЕНD цеви Ф50 mm са окнима на правцу и скретањима димензија 
0,60х0,60m и дубине 1,00m, а на местима рачвања, окнима димензија 0,60 х 1,20 m 
и дубине 1,00 m. Цеви се полажу у ров тако да горња ивица цеви буде на дубини 
1,00 m, са заштитним слојем песка око и 0,15 m изнад цеви. Тачку концентрације 
сместити у посебну просторију површине 6-9 m2 са обезбеђеним нисконапонским 
ЕЕ приључком и мерењем утрошене енергије. У њој ће бити смештени различити 
електронски ТК уређаји. У истој просторији је и завршетак цеви приводне 
канализације. Код мањих објеката уградити орман за телекомуникационе уређаје 
минималних димензија 1,0x1,0 m и корисне дубине 0,35 m. 
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2.2.10.4. Правила за изградњу термотехничке инфраструктуре 

Гасовод водити подземно положен у ровове потребних димензија, у тротоару и то што 
ближе регулационој линији. 

При паралелном вођењу дистибутивног гасовода са подземним водовима, минимално 
светло растојање износи 40 cm. При укрштању гасовода са подземним водовима, 
минимално светло растојање износи 20 cm, а при вођењу гасовода поред темеља 1.0 
m. 

Дубина укопавања дистрибутивног гасовода износи од 0.6 до 1.0 m у зависности од 
услова терена. Минимална дубина укопавања при укрштању са путевима и улицама 
износи 1.0 m. Укрштање дистрибутивног гасовода са саобраћајницама врши се 
полагањем гасовода у заштитну цев односно канал. 

При изради техничке документације у свему се придржавати Правилника о условима за 
несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима до 16 bar, (Сл. 
гласник РС, бр. 86/2015). 

Минимална хоризонтална растојања подземних гасовода од надземне електро 
мреже и стубова далековода су  

 
 Минимално растојање 
Називни напон при укрштању  

(m) 
при паралелном вођењу 

(m) 
1 kV ≥ U  1 1 
1 kV < U ≤ 20 kV 2 2 
20 kV < U ≤ 35 kV  5 10 
35 kV < U  10 15 

 
Минимално хоризонтално растојање рачуна се од темеља стуба далековода, при чему 
се не сме угрозити и стабилност стуба. 

Приликом укрштања гасовод се по правилу поставља изнад канализације. Уколико се 
мора поставити испод, неопходно је применити додатне мере ради спречавања 
евентуалног продора гаса у канализацију. 

Постављање регулационог сета у складу са Правилником о условима за несметану и 
безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима до 16 bar. 

Правила грађења дистрибутивног гасовода од челичних цеви МОР 16 bar 

Изградња нових објеката не сме угрозити стабилност, безбедност и поуздан рад 
гасовода. 

Минимално растојање темеља објеката од гасовода од је 3 m. 

При планирању саобраћајница и уређењу терена потребно је поштовати прописане 
висине надслоја у односу на укопан гасовод у зависности од услова вођења (у зеленој 
површини, испод коловоза и сл). 

Минимална висина надслоја у односу на укопан гасовод у зеленој површини је 0,8 m. 

Минимална висина надслоја у односу на укопан гасовод у тротоару (рачунајући од 
горње ивице цеви до горње коте тротоара) је 1,0 m. 

Приликом укрштања гасовода са саобраћајницама, оса гасовода је по правилу под 
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правим углом у односу на осу саобраћајнице. Уколико то није могуће извести 
дозвољена су одступања до угла од 60°. 

Приликом укрштања гасовода са саобраћајницама минимална висина надслоја од 
горње ивице гасовода до горње коте коловозне конструкције, без примене посебне 
механичке заштите, ако се статичким прорачуном цевовода на саобраћајно 
оптерећење утврди да је то могуће, износи 1,35 m. 

Приликом укрштања гасовода са саобраћајницама минимална висина надслоја од 
горње ивице гасовода до горње коте коловозне конструкције када се гасовод 
механички штити полагањем у заштитну цев, износи 1,0 m, ако се статичким 
прорачуном цевовода на саобраћајно оптерећење утврди да је то могуће. 

Полагање гасовода дуж саобраћајница се врши без примене посебне механичке 
заштите ако се статичким прорачуном цевовода на саобраћајно оптерећење утврди да 
је то могуће, с тим да минимална дубина укопавања од горње ивице гасовода до горње 
коте коловозне конструкције пута у том случају износи 1,35 m, а све у складу са 
условима управљача пута. 

Приликом укрштања гасовода са железничком пругом минимална висина надслоја од 
горње ивице гасовода до горње ивице прага железничке пруге износи 1,5 m. 

Приликом укрштања гасовода са регулисаним воденим токовима минимална висина 
надслоја од горње ивице гасовода до дна регулисаних корита водених токова износи 
1,0 m, односно приликом укрштања гасовода са нерегулисаним воденим токовима 
минимална висина надслоја од горње ивице гасовода до дна нерегулисаних корита 
водених токова износи 1,5 m. 

При паралелном вођењу гасовода са другим инсталацијама, потребно је поштовати 
Правилник о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса 
гасоводима притиска до 16 bar: 

Минимална дозвољена растојања спољне ивице подземних челичних гасовода 10 bar 
<МОР< 16 bar са другим гасоводима, инфраструктурним и другим објектима су: 

 Минимално дозвољено 
растојааање (m) 

 Укрштање Паралелно 
вођење 

Гасоводи међусобно 0,2 0,6 
Од гасовода до водовода и канализације 0,2 0,4 
Од гасовода до вреловода и топловода 0,3 0,5 
Од гасовода до проходних канала вреловода и топловода 0,5 1 
Од гасовода до нисконапонских и високонапонских ел.каблова 0,3 0,6 
Од гасовода до телекомуникационих и оптичких каблова 0,3 0,5 
Од гасовода до водова хемијске индустрије и технолошких флуида 0,2 0,6 
Од гасовода до резервоара* и других извора опасности станице за 
снабдевање горивом превозних средстава у друмском саобраћају, 
мањих пловила, мањих привредних и спортских ваздухоплова 

- 5 

Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за 
складиштење запаљивих и горивих течности укупног капацитета 
највише 3 m3 

- 3 

Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за 
складиштење запаљивих и горивих течности укупног капацитета 
више од 3 m3, а највише 100 m3 

 6 
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Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за 
складиштење запаљивих и горивих течности укупног капацитета 
преко 100 m3 

 15 

Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за 
складиштење запаљивих гасова укупног капацитета највише 10 m3 - 5 

Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за 
складиштење запаљивих гасова укупног капацитета више од 10, а 
највише 60 m3 

- 10 

Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за 
складиштење запаљивих гасова укупног капацитета преко 60 m3 - 15 

Од гасовода до шахтова и канала. 0,2 0,3 
Од гасовода до високог зеленила - 1,5 
* растојање се мери до габарита резервоара 

 

Није дозвољено паралелно вођење подземних водова изнад и испод гасовода. 

Није дозвољено постављање шахта изнад гасовода. 

Приликом укрштања, гасовод се по правилу поставља изнад канализације. Уколико се 
мора поставити испод, неопходно је применити додатне мере ради спречавања 
евентуалног продора гаса у канализацију. 

Правила грађења дистрибутивног гасовода од полиетиленских цеви МОР 4 bar 

Минимална дозвољена растојања спољне ивице челичних и ПЕ гасовода за 
максимални радни притисак до 4 bar са другим гасоводима, инфраструктрним и другим 
објектима су  

 Минимално дозвољено растојање (m) 
укрштање Паралелно 

вођење 
Гасоводи међусобно 0.2 0.4 
Од гасовода до водовода и канализације 0.2 0.4 
Од гасовода до вреловода и топловода 0.3 0.5 
Од гасовода до проходних канала вреловода и топловода 0.5 1.0 
Од гасовода до нисконапонских и високонапонских ел.каблова 0.2 0.4 
Од гасовода до телекомуникационих и оптичких каблова 0.2 0.4 
Од гасовода до водова хемијскле индустрије и технолошких 
флуида 0.2 0.6 

Од гасовода до резервоара* и других извора опасности станице 
за снабдевањем горивом превозних средстава у друмском 
саобраћају, мањих пловила, мањих привредних и спортских 
ваздухоплова 

- 5.0 

Од гасовода до извора опасности постројења и објекта за 
складиштење запаљивих и горивих течности укупног капацитета 
највише 3 m3 

- 3.0 

Од гасовода до извора опасности постројења и објекта за 
складиштење запаљивих и горивих течности укупног капацитета 
више од 3 m3, а највише 100 m3 

- 6.0 

Од гасовода до извора опасности постројења и објекта за 
складиштење запаљивих и горивих течности укупног капацитета 
преко 100 m3 

- 15.0 

Од гасовода до извора опасности постројења и објекта за 
складиштење запаљивих гасова укупног капацитета највише 10 
m3 

- 5.0 

Од гасовода до извора опасности постројења и објекта за - 10.0 
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складиштење запаљивих гасова укупног капацитета од 10 m3 и 
највише 60 m3 
Од гасовода до извора опасности постројења и објекта за 
складиштење запаљивих гасова укупног капацитета преко 60 m3  15.0 

Од гасовода до шахтова и канала 0.2 0.3 
Од гасовода до високог зеленила - 1.5 
*растојање се мери од габарита резервоара 

 
Гасовод се мора трасирати тако да: 

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

да се подземни простор и грађевинска површина рационално користе, 
да се поштују прописи који се односе на друге инфраструктуре, 
да се води рачуна о геолошким особинама тла, подземним и питким водама. 
 
Уколико није могућа траса у оквиру регулативе саобраћајнице, гасовод водити 
границом катастарских парцела уз сагласност корисника парцела. 
 
Полагање гасовода 

Гасовод се по правилу полаже испод земље, без обзира на његову намену и притисак 
гаса. 
Mинимална дубина укопавања мора бити 0.8 m. На краћим деоницама може се 
дозволити дубина укопавања мања од 0.8 m али не испод 0.6 m. Под дубином 
укопавања подразумева се минимално растојање између спољне површине цеви и 
нивоа терена. 
 
Када се гасовод води паралелно са путевима вишег и нижег реда, његово одстојање од 
спољне ивице одводног канала, ножице усека или насипа мора бити минимално 1.0 m. 
У изузетним случајевима вођење гасовода испод доводног канала, дубина укопавања 
не сме бити мања од 0.8 m. У таквим случајевима мора бити предвиђено повећање 
дебљине зида гасовода за 25 % од прорачунске дебљине, или уместо тога, 
постављање гасовода у заштитну цев. 
У случајевима када се гасовод не може поставити, односно укопати на дубину 
прописану у претходном ставу, дубина укопавања од 0.6 m може се дозволити само 
ако се предвиђа заштита гасовода помоћу цеви, помоћу армирано бетонске плоче или 
на неки други одговарајући начин. 

Минимална дозвољена растојања цеви дистрибутивног гасовода од 4bar (од ближе 
ивице цеви до ближе ивице темеља) износи 2 m. Ово растојање може бити и мање уз 
предузимање повећаних заштитних мера (већа дебљина зида гасовода, квалитетнији 
материјал, постављање гасовода у заштитну цев, итд.) 
За укрштање гасовода јавним путем потребна је сагласност одговарајуће организације. 
Када се гасовод поставља испод јавних путева и када се укршта са јавним путевима 
,исти мора бити заштићен (заштитна цев, бетонски канал, бетонска плоча или друга 
одговарајућа заштита). 

При укрштању гасовода са јавним путевима гасовод се по правилу води под углом од 
90 о у односу на осу јавног пута. У колико то није могуће извести, дозвољена су 
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одступања до угла од 60 о. Укрштање гасовода са јавним путем под углом мањим од 
60о може се дозволити само изузетно уз документовано образложење. 
Минимална дубина укопавања гасовода при укрштању са јавним путевима или 
изузетно при вођењу испод коловозне површине, мора се одредити према дебљини 
коловозне конструкције и саобраћајном оптерећењу, а да осигура заштитни слој 
између коловозне конструкције и заштитне цеви или горње површине бетонске плоче 
канала дебљине 0.3-0.5 m (у складу са прописима и условима јавних предузећа). 

Дубина између горње површине коловоза и горње површине заштитне цеви, плоче и 
др, не сме бити мања од 1.0 m. 
 
 
2.2.11. Очекивани капацитети у обухвату Плана детаљне регулације 
 

НАМЕНА П (m2) ИЗ П под 
обј. Спрат. ИИ БРГП 

      
 З Е М Љ И Ш Т Е   И З В А Н   Г Р А Ђ Е В И Н С К О Г   П О Д Р У Ч Ј А 

      
Водно земљиште  

Река и приобално подручје 4.783,56 / / / / / 
      

 Г Р А Ђ Е В И Н С К О    П О Д Р У Ч Ј Е 

      
 ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ 

Површине за породично становање 6.782,45 0,3 2.034,74 По+П+1 0,6 4.069,47 

Површине за мешовите намене 21.943,78 0,4 8.777,51 По+П+1 0,8 17.555,02 

Површина за комерцијалне делатности  
2463,66 / / / / / 

1654,54 0,4 661,82 По+П+1 0,8 1.323,63 

Површина за верске објекте 1.098,00 / / / / / 

УКУПНО ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ 33.942,43      
      

 ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

Саобраћајне површине  11.008,29 / / / / / 
Зелене површине  4.191,67 / / / / / 
Површине за образовање и дечију заштиту  1.362,05 0,3 408,61 По+П+1 0,6 817,23 

Површине за културу  
6.277,42 / / / / / 
2.004,93 0,15 300,74 По+П 0,15 300,74 

Водно земљиште - пристаниште 2.361,09 / / / / / 
УКУПНО ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 27.205,45      

      

УКУПНО 65,931,44 / 12.190,86 / / 24.066,10 

 
 
У табели су дати максимални капацитети који се теоретски могу остварити у оквиру предметног 
простора, а у складу са опредељеним површинама и задатим параметрима градње. 
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2.3. Спровођење плана генералне регулације 
 
План детаљне регулације подручја и околине средњовековне тврђаве Рам у општини 
Велико Градиште, основ су за:  
 
- Издавање локацијских услова  

- Израду пројеката препарцелације и парцелације 

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

Израда урбанистичког пројекта је обавезна за разраду простора на катастарским 
парцелама бр. 124 и 125, к.о. Рам, уколико се на к.п. 125 планира изградња објекта. 

За површину планирану у функцији културе, у оквиру урбанистичке целине 2.1, 
препоручује се расписивање урбанистичко-архитектонског конкурса за решење 
локације. 
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3. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 
 
Овај план ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Велико Градиште“.  
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