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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, 145/14, 83/18, 
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), по прибављеној сагласности 
Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, на предлог Комисије за планове 
општине Велико Градиште, Скупштина општине Велико Градиште и на предлог Општинског 
већа општине Велико Градиште, Скупштина општине Велико Градиште на 8. седници одржаној 
дана 19.07.2021. године, донела је 
 

ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 
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1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА  
 
 
Приступа се изради Просторног плана општине Велико Градиште (у даљем тексту: План), на 
основу Одлуке o изради Просторног плана општине Велико Градиште („Службени гласник 
општине Велико Градиште”, бр. 14/17) (у даљем тексту: Одлука). 
 
Просторни план садржи детаљну разраду, као и правила уређења, грађења и коришћења, 
заснована на планској, студијској и другој документацији, резултатима досадашњих 
истраживања и важећим документима у Републици Србији. 
 
У складу са Одлуком Општине бр. 350-61/2017-01-1, и након спроведеног поступка јавне 
набавке (Одлука о додели уговора бр. 404-260/8/2018-01-3 од 13.12.2018. године), носилац 
израде Просторног плана је Универзитет у Београду - Географски факултет из Београда (Уговор 
бр. 404-260/13/2018-01-3 од 23.01.2019. године). 
 
Циљ израде Просторног плана је дефинисање развојног основа за коришћење, уређење и 
заштиту простора општине Велико Градиште у складу са принципима одрживости, у свему 
према одредницама и смерницама европских и националних докумената и стратегија. 
 
Просторни план је припремљен у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи и 
Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког 
планирања.  
 
Прoстoрни плaн прeдстaвљa oснoвни плaнски дoкумeнт зa усмeрaвaњe и упрaвљaњe 
дугoрoчним oдрживим рaзвojeм лoкaлнe зajeдницe, кoришћeњeм, oргaнизaциjoм и урeђeњeм 
прoстoрa oпштинe Велико Градиште. Oвим плaнoм се рaзрaђују и ближe утврђују oснoвнa 
стрaтeшка oпрeдeљeњa, плaнскa рeшeњa, услoви и смeрницe утврђeнe Просторним планом 
Републике Србије, Регионалним просторним планом за подручје Подунавско Браничевског 
управног округа, просторним плановима посебне намене, као и осталим општим и секторским 
стратегијама усвојеним од стране Владе Републике Србије.  
 
Повод за израду Плана се огледа у потребама (обавезама): 

 за даљом разрадом и имплементацијом планских решења дефинисаних планским 
документима вишег реда; 

 да План представља плански основ за израду урбанистичких планова, издавање 
локацијских услова и израду урбанистичко-техничких докумената; 

 да општина Велико Градиште дефинише свој статус унутар Браничевске области, 
односно поспеши свеукупни развој своје територије ослањајући се на сопствене 
потенцијале и капацитете уз умрежавање са ширим просторним целинама; 

 да Општина добије иновирани развојни плански документ за реализацију локалних 
интереса који, уз уважавање основних европских принципа и начела просторног 
развоја, представља основ за привлачење и реализацију инвестиција из локалних, 
националних и европских фондова; 

 да План представља основ за успостављање интензивне трансграничне и 
трансрегионалне сарадње са суседним општинама/регионима у Србији, Румунији и 
даље, на основу заједничких интереса, проблема, шанси и могућности. 
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Приликом израде Просторног плана примењен је интегрални метод где су равноправно и 
међузависно посматране три основне димензије просторног развоја: физичко-еколошка, 
економска и социјално-културна и то у реалном и претпостављеном контексту развоја 
Општине. Међузависност је постављена тако да помаже остварењу појединих секторских 
приоритетних пројеката: одрживост (животна средина, природна добра, села и градско 
насеље, коришћење земљишта), идентитет (природни ресурси, становништо и мрежа 
насеља, културна баштина), приступачност (саобраћај, техничка инфраструктура, јавне 
службе) и конкурентност (локална економија, пољопривреда, индустрија, туризам), али и 
хоризонталној и вертикалној координацији код планирања и програмирања активности на 
територији Општине и ширем регионалном окружењу. 
 
Методолошки образац  коришћен приликом израде Плана заснован је на уважавању 
следећих постулата: 

 детаљно упознавање потенцијала и ограничења Општине као целине али и свих 
појединачних насеља и њихових атара, 

 пажљиво вредновање свих капацитета и просторних ресурса и вредности Општине, 
 интегрални третман економске, социјалне и физичко-еколошке димензије развоја и 

њихов међуутицај на просторни и укупни развој Општине, 
 сагледавање трансграничних међузависности општине Велико Градиште са 

општинама у окружењу и суседном Румунијом, 
 дефинисање институционалног оквира за имплементацију и контролу остварења 

планских решења, и 
 активно учешће и сарадња грађана, органа локалне самоуправе и других организација 

приликом израде и усвајања Плана. 
 
Планска решења су дефинисана на два временска нивоа и према степену обавезности. Први 
период до 2024. године за приоритетна планска решења за које постоје аргументи о 
неопходности и оправданости са друштвеног, економског и еколошког становишта, која могу 
да се остваре садашњим економским и институционалним капацитетима Општине и за која су 
дате јасне мере и инструменти неопходни за имплементацију Плана. Други период до 2030. 
године за планске идеје за које је оцењено да постоји могућност реализације након дужег 
временског периода и уз значајна улагања, ангажовање локалних и регионалних ресурса или 
после реализације неких од приоритетних пројеката из прве фазе. Поједина планска решења 
ће обухватити и период иза планског хоризонта услед сложености њихове реализације и ради 
достизања претпостављене визије просторног развоја Општине. 
 
1.1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 
 
Правни основ за израду Просторног плана је: 

- Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 
64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13- УС, 50/13- УС, 98/13- УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 
37/19 и 9/20), 

- Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и 
урбанистичког планирања („Службени гласник РС”, бр. 32/19), 

- Одлука o изради Просторног плана општине Велико Градиште („Службени гласник 
општине Велико Градиште”, бр. 14/17). 

 
Поред наведеног, планирање, коришћење, уређење и заштита простора Просторног плана 
заснива се на начелима заштите и одрживог коришћења природних ресурса, вредности и 
добара утврђених чланом 5. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 
88/10, 91/10- исправка и 14/16), одредбама Закона о заштити животне средине („Службени 
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гласник РС”, бр. 135/04, 36/09, 36/09-др.закон, 72/09-др.закон, 43/11-одлука УС и 14/16), 
начелима о управљању водама, у складу са чланом 25. Закона о водама („Службени гласник 
РС", бр. 30/10, 93/12 и 101/16), одредбама Закона о пољопривредном земљишту („Службени 
гласник РС", бр. 62/06, 65/08, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18), Закона о шумама („Службени 
гласник РС", бр. 30/10, 93/12 и 95/18), Закона о културним добрима („Службени гласник РС”, 
бр. 71/94, 52/11- др. закон и 99/11- др. закон), Националном стратегијом одрживог коришћења 
природних ресурса и добара ("Службени гласник РС", број 33/12) и другим законским и 
подзаконским актима, стратегијама  и документима Републике Србије од значаја за просторни 
развој општине Велико Градиште. 
 
Плански основ за израду Просторног плана је: 

- Просторни план Републике Србије (Закон о Просторном плану Републике Србије од 
2010. до 2020. године („Службени гласник РС”, бр. 88/2010)), 

- Регионални просторни план за подручје Подунавског и Браничевског управног округа 
(„Службени гласник РС”, бр. 8/2015). 

 
Од значаја за израду Просторног плана су и планска документа националног нивоа чије 
границе обухватају делове територије Општине:  

- Просторни план подручја посебне намене међународног водног пута Е-80 Дунав 
(Паневропски коридор VII) („Службени гласник РС”, бр. 14/2015),  

- Просторни план подручја посебне намене Костолачког угљеног басена („Службени 
гласник РС”, бр. 1/2013) 

- Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора  државног пута 
Iб реда, аутопут Е-75 Београд-Ниш  (петља „Пожаревац”) – Пожаревац (обилазница) –
Велико Градиште - Голубац („Службени гласник РС”, бр. 7/2021) 

 
ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА ВИШЕГ РЕДА 
 
Просторни план Републике Србије - Закон о Просторном плану Републике Србије од 2010. до 
2020. године („Службени гласник РС”, бр. 88/2010) 
 
Просторним планом Републике Србије 2020. (ППРС) се нарочито истиче да успешан просторни 
развој Републике Србије, односно постепено приближавање визији њеног просторног развоја, 
захтева достизање групе основних циљева, међу којима су према свом значају најважнији: 
уравнотеженији регионални развој и унапређена социјална кохезија; регионална 
конкурентност и приступачност; просторно-функционална интегрисаност у окружење; 
заштићена и унапређена животна средина; и заштићено и одрживо коришћење природног и 
културног наслеђа и предела. Ка достизању основних циљева Република Србија и све 
територијалне јединице које имају надлежност у области просторног развоја мораће да 
поштују сет међузависних приоритета, односно оперативних циљева дефинисаних Просторним 
планом. Просторним планом је утврђено да општина Велико Градиште располаже значајним 
природним потенцијалима и неактивираним територијалним капиталом. Релевантни циљеви 
који су од значаја за просторни развој Општине су: унапређена територијална кохезија 
(уравнотежен регионални развој), одржива животна средина; заштићено, уређено и одрживо 
коришћено природно и културно наслеђе, просторно-функционална интегрисаност у 
окружење и већи степен конкурентности. 
 
По секторима ППРС дефинише основне циљеве које је неопходно прилагодити локалној 
средини. Њиховом реализацијом остварила би се планирана развојна концепција на нивоу 
Републике. Коришћење пољопривредног земљишта - основни циљ је заштита екосистемских, 
агроеколошких, економских, пејзажних, социокултурних и других важних функција 
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пољопривредног земљишта, упоредо са унапређивањем просторно-хетерогених услова за 
производњу квалитетних пољопривредно-прехрамбених производа. 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 који би обезбедио да се очува биодиверзитет,  док би се 
истовремено продуктивност, обнављање, виталност и потенцијал шума девели 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 и водног земљишта, третираног као 
јединствени водопривредни простор. Минералне сировине - основни циљ је строго 
контролисано, планско, одрживо и економично коришћење минералних сировина и 
подземних вода, уз адекватне мере заштите, како би се постигла конкурентност на домаћем и 
светском тржишту. Обновљиви извори енергије - основни циљ је значајније повећање учешћа 
оваквих ресурса у енергетском билансу, уз поштовање принципа одрживог развоја. Заштита 
и унапређење квалитета животне средине - основни циљ je заштита и унапређење животне 
средине као основа уравнотеженог развоја, коришћења и уређења простора Републике 
Србије, уз заустављање даље деградације, превентивну заштита од свих планираних 
активности које могу угрозити постојећи квалитет природне и животне средине, те санацију и 
ревитализацију угрожених подручја. Заштита културних вредности – апослутна заштита и 
унапређење стања културних споменика и обеката (зона) од посебног интереса за културно и 
духовно биће становништва. Приоритетно културно подручје које треба да ужива посебан 
третман на територији Општине је тврђава Рам у приобаљу Дунава. Становништво, насеља и 
социјални развој - основни циљ је ублажавање негативних тенденција демографског развоја 
Републике Србије (нарочито простора источне Србије) и позитиван миграциони биланс и 
достизање нивоа простог обнављања становништва (стационарне популације) у дужем 
временском периоду. У делу ППРС који се односи на мрежу насеља и функцију центара 
основни циљ је да просторно-функционални развој Републике Србије буде заснован на моделу 
функционалних урбаних подручја која ће бити инструменти уравнотеженог или подношљиво 
неуравнотеженог просторног развоја Републике Србије. Општина Велико Градиште припада 
функционалном урбаном подручју Пожаревца, заједно са Малим Црнићем и Жабарима. 
Основни циљеви социјалног развоја су: постизање социјалне једнакости и кохезије у 
доступности и квалитету услуга од општег интереса и промовисање друштвене солидарности 
као основне друштвене вредности за унапређење добробити социјално рањивих и осетљивих 
друштвених група; унапређење услуга од општег интереса у подручјима ниске доступности 
услуга; јачање људских ресурса и оспособљавање локалних заједница за унапређење услуга од 
општег интереса; унапређење јавног здравља уједначавањем услова основне заштите и 
здравственог просвећивања (промовисање здравих стилова живота) и смањењем 
здравствених ризика, нарочито у подручјима натпросечне социо-економске угрожености. 
Привреда - основни циљ је јачање позиције и привредне конкурентности Републике Србије и 
њених регионалних целина на принципима одрживог развоја и веће територијалне кохезије. 
Просторна дистрибуција и организација пољопривреде - основни циљ управљања 
просторном дистрибуцијом и организацијом пољопривреде је остваривање одговарајућег 
обима и асортимана сигурне понуде квалитетне хране и сировина за развој конкурентне 
прерађивачке индустрије, у складу са територијално хетерогеним природним и 
социоекономским погодностима и ограничењима. Подручје општине Велико Градиште 
припада Браничевској зони са развијеним ратарством и мешовитим сточарством. Просторни 
развој туризма има основни циљ просторно-еколошку подршку остваривању концепта 
одрживог развоја туризма, компромисним интегрисањем принципа и стратешких, планских и 
програмских докумената развоја туризма, заштите и уређења туристичких простора, уз 
оптимално задовољавање социјалних, економских, просторно-еколошких и културних потреба 
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националног и локалног нивоа, интереса тржишта и услова прекограничне и међународне 
сарадње.  
 
Путна мрежа и објекти - У периоду после 2014. године планирано је да се активирају радови 
на пројектовању и изградњи коридора државног пута I реда Београд - Пожаревац - Велико 
Градиште - Голубац - Доњи Милановац - Ђердап I (Румунија). Електронске комуникације - 
основни циљ даљег развоја ове области је изградња и организација савремене електронске 
комуникационе мреже и доступност универзалног сервиса (који мора да обухвата и 
универзални широкопојасни сервис) у сваком домаћинству. Енергетика - два основна циља 
реформе енергетског система су обезбеђивање сигурности и економичности снабдевања 
привреде и становништва енергијом и успостављање нових квалитетних услова рада, 
пословања и развоја у производњи и потрошњи енергије, који ће подстицајно деловати на 
привредни развој, заштиту животне средине и интеграцију у регионално и европско тржиште 
енергије. Водопривреда и водопривредна инфраструктура - основни циљ је оптимизација 
интегралних водопривредних система на јединственом водопривредном простору Републике 
Србије и усклађивање њиховог развоја са циљевима очувања животне средине и других 
корисника простора.  Коришћење земљишта и земљишна политика – општина Велико 
Градиште је у зони интeнзивног и умереног загађивања земљишта услед примене 
агротехничких мера. Налази се у близини зоне интензивне деградације литосфере, а загађење 
проузроковано аутомобилским саобраћајем је мање значајно. Подручје карактеришу 
природно-антропогени и делимично антропогено-природни екосистеми, али се налази у 
близини подручја изузетних природних вредности од посебног националног значаја. 
 
Регионални просторни план за подручје Подунавског и Браничевског управног округа 
(„Службени гласник РС”, бр. 8/2015) 
 
Подручје Регионалног просторног плана за подручје Подунавског и Браничевског управног 
округа обухвата целу територију општине Велико Градиште. Циљеви доношења овог 
просторног плана су: утврђивање дугорочне концепције развоја, организације, уређења, 
заштите и коришћења подручја Просторног плана; рационално коришћење и очување 
пољопривредног земљишта, водних и осталих природних ресурса; развој, изградња и 
реконструкција инфраструктурних система и објеката јавних служби; развој мреже насеља; 
развој и размештај секундарних и терцијарних делатности на планском подручју; обезбеђење 
саобраћајне, економске, социјалне и других облика интеграције планског подручја и ширег 
окружења; заштита и унапређење животне средине, заштита природних и непокретних 
културних добара и заштита биодиверзитета. 
 
Просторни план подручја посебне намене међународног водног пута Е-80 Дунав 
(Паневропски коридор VII) („Службени гласник РС”, бр. 14/2015) 
 
Подручје Просторног плана подручја посебне намене међународног пловног пута Е80 - Дунав 
(Паневропски коридор VII) обухвата делове територија седам градова и седамнаест општина, 
при чему на подручју општине Велико Градиште обухвата целе катастарске општине: Рам, 
Затоње, Кисељево, Велико Градиште, Пожежено и Острово. Циљеви доношења овог плана су: 
утврђивање дугорочне концепције заштите, уређења и одрживог развоја подручја посебне 
намене; унапређење укупног саобраћајног положаја Републике Србије; унапређење услова за 
одвијање водног саобраћаја као фактора развоја; утврђивање просторних, технолошких и 
функционалних веза Коридора VII са непосредним окружењем, као и положај, уређење и 
коришћење објеката и површина у Коридору; примена међународних стандарда и обавеза у 
домену водног саобраћаја, заштите од поплава, заштите од пожара и осталих видова заштите у 
ванредним ситуацијама, заштите животне средине и очувања и валоризације природног и 
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културног наслеђа; развој туризма и валоризација природних ресурса; усклађивање развоја 
дунавског коридора са планским одредницама које проистичу из интегралног планирања 
Подунавља у ширем европском контексту. 
 
Просторни план подручја посебне намене Костолачког угљеног басена („Службени гласник 
РС”, бр. 1/2013) 
 
Подручје Просторног плана подручја посебне намене Костолачког угљеног басена обухвата 
целе катастарске општине Сираково, Мајиловац и Курјаче у општини Велико Градиште. 
Циљеви доношења овог плана су: утврђивање концепције, планских решења, режима и услова 
коришћења, организације, уређења и заштите простора којима се обезбеђује рационална 
експлоатација лежишта лигнита у Костолачком угљеном басену; рационално коришћење, 
заштита и очување пољопривредног земљишта, водних и других природних ресурса, 
природних и непокретних културних добара; равномернији територијални развој, уз 
неутралисање или ублажавање еколошких и социо-економских негативних последица 
експлоатације; утврђивање динамике и услова пресељења становништва, измештања насеља, 
инфраструктурних система, привредних и других објеката; утврђивање прихватљивог режима 
изградње и уређења простора до почетка експлоатације лежишта лигнита, као и технолошких, 
еколошких и просторних услова за обнављање оштећеног и деградираног земљишта, животне 
средине и предела по завршетку експлоатације; усмеравање развоја насеља, саобраћајних и 
осталих инфраструктурних система и активности на подручју лигнитског басена. 
 
Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора  државног пута Iб 
реда, аутопут Е-75 Београд-Ниш  (петља „Пожаревац”) – Пожаревац (обилазница) –Велико 
Градиште - Голубац („Службени гласник РС”, бр. 7/2021) 
 
Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора  државног пута Iб реда, 
аутопут Е-75 Београд-Ниш  (петља „Пожаревац”) – Пожаревац (обилазница) –Велико Градиште 
- Голубац (у даљем тексту: ППППН ДП) обухвата делове територија два града (Смедеревои 
Пожаревац) и две општине (Велико Градиште и Голубац). Планирана траса државног пута IБ 
реда почиње од постојеће петље „Пожаревац” на коридору аутопута Е-75 Београд-Ниш (на 
стационажи km 264+05 аутопута, однoсно на почетку постојећег државног пута IБ реда број 33). 
Од ове петље, коридор планираног државног пута IБ реда се пружа у правцу североистока и 
пролази кроз територије града Смедерева, града Пожаревца (који заобилази са северне 
стране), општине Велико Градиште (заобилазећи грађевинско подручје са јужне стране), све до 
уласка у Голубац. ППППН ДП обухваћен је део Планског подручја у катастарским општинама 
Сираково, Мајиловац, Ђураково, Поповац, Кисиљево, Тополовник, Кумане, Велико Градиште, 
Кусиће и Триброде, у укупној повришни од 366,67ha. Дужина деоница планираног пута на 
територији општине Велико Градиште износи 23,84km.  
 
Основни циљеви ППППН ДП јесу успостављање дугорочног развоја, коришћења и уређења 
подручја плана; утврђивање смерница за размештај и подршка развоју становништва, насеља 
и активности, уз уважавање економских, техничко-технолошких, еколошких, социјалних и 
просторно-функционалних критеријума и обезбеђење услова за боље функционисање 
магистралних саобраћајних објеката који се налазе у инфраструктурном коридору, укључујући 
и њихово евентуално измештање. Посебни циљеви ППППН ДП су: утврђивање планских 
решења којима се резервише простор за инфраструктурни коридор државног пута IБ реда; 
утврђивање посебних режима заштите коридора и контактних подручја; обезбеђивање услова 
за очување и унапређење квалитета саобраћајне повезаности и доступности насеља, 
привредних и туристичких комплекса у заштитним појасима пута и зони његовог утицаја; 
дефинисање односа са осталим наменама и инфраструктурним системима у заштитном појасу 
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и појасу контролисане изградње; утврђивање трасе државног пута и саобраћајних веза са 
мрежом државних и општинских путева у окружењу коридора опредељивањем оптималних 
локација површинских раскрсница и денивелисаних укрштаја; утврђивање локација 
функционалних пратећих садржаја пута; утврђивање локација пратећих садржаја за потребе 
корисника пута – паркиралишта, одморишта и услужни центри; усклађивање положаја 
државног пута IБ реда и осталих постојећих и планираних инфраструктурних система у 
коридору (железничке пруге, водопривредне, електроенергетске и телекомуникационе 
инфраструктуре) и њихових заштитних појасева; смањење негативних утицаја државног пута на 
животну средину у заштитним појасима и зони његовог утицаја; обезбеђење заштите од буке 
на деловима коридора који пролазе поред насеља и зона под заштитом; очување и 
унапређење природних, културних и других вредности у коридору; пејзажно уређење трасе и 
објеката пута, очување карактера предела у коридору и на подручју Просторног плана; 
очување и заштита регионалних и локалних изворишта водоснабдевања и квалитета воде у 
водотоцима у коридору и зони његовог утицаја; омогућавање остварења одрживог развоја 
пољопривредне производње у зони утицаја коридора и максимално очување постојећег 
квалитета пољопривредног земљишта; усаглашавање и решавање потенцијалних конфликата 
везаних за пролазак коридора кроз шуме и шумско земљиште  и развој туризма прилагођеног 
потребама туристичких тржишта и локалног становништва, али и захтевима које транзит на 
коридору поставља у погледу удобности и безбедности путовања. 
 
Државни пут IБ реда Аутопут Е-75 Београд-Ниш (петља „Пожаревац”) – Пожаревац 
(обилазница) – Велико Градиште - Голубац обезбедиће се неопходни плански и просторни 
услови за повезивање дела источне Србије, Браничевског и Подунавског управног округа, тј. 
коридора Х (аутопут Е-75) и коридора VII (река Дунав као међународни пловни пут), односно 
коридора X и државних путева IБ реда бр. 33 и 34. Поред бољег повезивања са непосредним и 
ширим међународним окружењем, најзначајнији интрарегионални ефекти изградње  
коридора огледају се у побољшању регионалне позиције у домену приступачности и у 
саобраћајном растерећењу урбаних подручја (обилазница око Пожаревца, Великог Градишта и 
других насеља). 
  
ОСТАЛИ ДОКУМЕНТИ ОД УТИЦАЈА НА ПЛАНСКА РЕШЕЊА: 
 
Програм развоја и заштите туристичког простора (наручилац: Влада Републике Србије, обрађивач: 
Факултет за примењену екологију, 2006.). Програм анализира затечене вредности животне 
средине и одређује основне стратешке елементе и правце, као и мере њеног очувања и 
ремедијације. Програм нема службену верификацију, али може послужити у изради акционих 
планова у овој области. 
  
1.2. ОБУХВАТ И ОПИС ГРАНИЦЕ ПОДРУЧЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА 
 
Просторни план обухвата административно подручје општине Велико Градиште, која се налази 
у Браничевској области, у региону Источне Србије. 
 
Територија општине Велико Градиште простире се на површини од 344km2 и према 
последњем попису становништва из 2011. године броји 17.610 становника. 
 
Уз општински центар Велико Градиште, Општина има још 25 насеља (кататарских општина) и 
то: Кусиће, Tриброде, Пожежено, Царевац, Кумане, Камијево, Печаница, Средњево, 
Тополовник, Мајиловац, Сираково, Курјаче, Рам, Бискупље, Острово, Гарево, Десине, 
Дољашница, Ђураково, Љубиње, Макце, Чешљева бара, Поповац, Кисиљево и Затоње.  
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Редни 
број Насеље - катастарска општина Површина 

km2 

Број 
стновника 
2011. год. 

1. Бискупље 8,97 389 
2. Велико Градиште 18,35 5.825 
3. Гарево 6,97 201 
4. Десине 16,79 519 
5. Дољашница 10,63 304 
6. Ђураково 6,75 235 
7. Затоње 22,04 623 
8. Камијево 7,31 299 
9. Кисиљево 14,10 552 
10. Кумане 11,36 324 
11. Курјаче 20,77 733 
12. Кусиће 14,06 686 
13. Љубиње 11,04 270 
14. Мајиловац 15,54 788 
15. Макце 19,35 820 
16. Острово 11,25 264 
17. Печаница 12,22 328 
18. Пожежено 21,32 650 
19. Поповац 4,25 162 
20. Рам 12,04 255 
21. Сираково 19,37 604 
22. Средњево 9,17 468 
23. Тополовник 17,11 832 
24. Триброде 8,03 457 
25. Царевац 15,73 744 
26. Чешљева Бара 9,37 278 
Табела 1. Списак насеља - катастарских општина 
 
Границу обухвата Плана, односно Општине чине: са северне стране - река Дунав у дужини око 
29 km, која својим већим делом на територији Општине чини и државну границу Републике 
Србије и Румуније, а мањим делом дели АП Војводину и централну Србију; са западне стране - 
територија града Пожаревца и општине Мало Црниће; са јужне - територија општина Мало 
Црниће и Кучево; са источне стране - општина Голубац.  
 
1.3. ПРИНЦИПИ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА 
 
У складу са постављеним пропозицијама у Просторном плану Републике Србије и осталим 
стратешким документима националног и регионалног нивоа, просторни развој општине 
Велико Градиште засниваће се на поштовању следећих принципа:  
 

1. Полицентричност – уравнотеженост унутар територије Општине и умрежавање у 
систем насеља ван ње. Полицентричност као основ смањења развојних дисбаланса у 
Општини и региону. Подстицање развоја мањих насеља (центара заједнице села) као 
носилаца функција и основе за интеграцију ширих простора. 

2. Децентрализација функција и активности – као основ полицентричности унутар 
Општине 

3. Одрживост – као основни модел уједначења урбано-руралног развоја, употребе 
ресурса и боље функционалне повезаности насеља, као и однос свих активности према 
условима унапређења и очувања животне средине. 
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4. Заштита – нарочито природних и културних ресурса и вредности,  која подразумева 
адекватну заштиту и одрживо коришћење природног и антропогеноги наслеђа, на 
начин да они доприносе правилној уравнотежености екосистема, атрактивности ширег 
простора, као и повећању њихове естетске и рекреационе вредности.  

5. Унапређење идентитета – представља основ и подршку за развој привреде и посебно 
за развој туризма, али и за осећај припадности грађана територији на којој живе.  
Унапређење квалитета архитектуре и њене естетске, еколошке и економске 
одрживости, као и ревитализација традиционално препознатљивих елемената 
простора и активности (Дунав, Сребрно језеро, Рам, национална и религиозна 
различитост, традиција, кулинарство, обичаји и др.) ће помоћи да се очува и унапреди 
бренд Општине. 

6. Корелативност – вертикална и хоризонтална усаглашеност између планских 
пропозиција виших хијерархијских нивоа, те сарадња између суседних и даљих 
општина и различитих сектора унутар саме Општине. 

7. Приступачност – унапређење саобраћајне доступности и унапређење техничких 
инфраструктурних система као фактора коришћења потенцијала и равномернијег 
развоја. Овај принцип подразумева повезивање и приступачност Општине у 
регионалном контексту свим видовима саобраћаја као и магистралних енергетских, 
хидротехничких и информационо-телекомуникационих система. Одговарајућа 
социјална инфраструктура треба да буде обезбеђена у свим насељеним местима, 
према рангу на коме се место налази, а у свему према могућностима Општине.  

8. Конкурентност – подизање економске снаге Општине кроз њено боље организовање и 
умрежавање, те успостављање политика развоја сеоских насеља које би омогућиле 
повећање комуналне опремљености, производних капацитета и јавног садржаја у 
њима. 

9. Флексибилност – подразумева одговарајући однос између ''крутих'' планских решења, 
која могу допринети атмосфери сигурности за инвестирање и заштити угрожених 
подручја или земљишта и ''флексибилних'' планских решења у намени површина која 
се могу прилагодити економским, социјалним и технолошким трендовима и 
стимулисати иновације. Ово подразумева и стално праћење имплементације Плана и 
правовремено реаговање у случају промена уколико то објективне околности налажу. 

10. Предострожност –  када је потенцијална штета од одређене активности озбиљна или 
неповратна, недостатак поузданости у стварне утицаје не би требало да буде основа за 
доношење неодговарајућих планских одлука, већ би активност требало планирати на 
некој другој, прихватљивијој локацији.  

11. Кохерентност – омогућавање равномерног регионалног развоја Општине на основу 
сарадње и умрежавања насеља и активирање територијалног потенцијала.  

12. Партиципативност – активно учешће свих заинтересованих актера у Општини 
(стејкхолдера) и грађана у процесу израде, усвајања и спровођења плана.  

13. Транспарантност – отвореност планског процеса током израде и усвајања Плана, кроз 
јавно презентовање планских идеја и решења, интернет подршку и правовремено 
информисање јавности, као и перманентно извештавање о његовој реализацији. 

14. Приватно-јавно партнерство  – у остваривању планских приоритета и решења и 
дефинисању развојних политика Општине. 

 
Принципи просторног развој општине Велико Градиште подразумевају синхроно деловање 
локалних и националних (регионалних) институција на унапређењу данашњег стања, као и 
активно учешће свих институција, привредних и других актера, као и целокупног 
становништва. 
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1.4. ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА 
 
После доношења важећег Просторног плана општине Велико Градиште („Општински сл. 
гласник”, бр. 2/2011) донете су значајне измене и допуне Закона о планирању и изградњи 
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 
- УС, 98/13 - УС, 132/14, 145/14 и 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20). Истовремено, донет је већи број 
планских докумената вишег реда (Регионални просторни план, просторни планови подручја 
посебне намене) који обухватају територију општине Велико Градиште и имају утицаја на њен 
просторни развој. Такође, донет је и у примени већи број стратешких и других развојних 
докумената националног нивоа који се тичу планирања територије општине (у области 
одрживог коришћења природних ресурса и добара, одрживог и интегралног урбаног развоја, 
управљања водама, развоја водног саобраћаја, управљања отпадом итд.). У складу са овим, 
велики број постојећих планских решења је потребно преиспитати и иновирати са становишта 
промењених околности и развојних потреба насталих након усвајања вежћег Просторног 
плана Општине, али и просторних планова посебне намене и иновиране легислативе из ове 
области. Посебна специфичност је и враћање у Закон уређајних основа за село, чија садржина 
прописана Законом доноси већи ниво детаљности и унапређене регуларорне елементе 
простора, а тиме и квалитетније инпуте за ефикасну примену и спровођење планских решења. 
 
На основу спроведене анализе и тенденција просторног развоја дефинише се дугорочна 
ВИЗИЈА општине Велико Градиште која ће да буде: 
 
Просторно-функционално позиционирана Општина, саобраћајно приступачна, демографски 

стабилизована, регионално интегрисана и афирмисана на бази валоризације сопствених 
потенцијала и положаја, уз очување квалитетне животне средине 

 
Под основним принципима планирања подразумевају се Водећи принципи за одрживи 
просторни развој усвојени на конференцији министара одговорних за регионално/просторно 
планирање (CEMAT) 2000. године у Хановеру. Поред водећих принципа, значајну оријентацију 
у просторном развоју целе територије Србије, тиме и јединица локалне самоуправе, 
представљају усвојене многобројне декларације, агенде, стратегије и повеље. Полазну основу 
за дефинисање визије и циљева просторног развоја чини стање кључних фактора просторног 
развоја и активирање развојних потенцијала општине Велико Градиште. Нарочито ће бити 
значајно јачање одрживости, идентитета, конкурентности, кохезије и конкуретности, као и 
унапређење управљања просторним развојем Општине. 
 
Зарад остварења визије развоја Општине у Плану је дефинисана и серија циљева који ће 
допринети њеном остварењу. Основ планске концепције чини ОПШТИ ЦИЉ: 
 

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

економских, еколошких и социјалних вредности. 
 
У складу са основним карактеристикама простора општине Велико Градиште, основни циљ 
израде Просторног плана је потребно разрадити кроз неколико специфичних ПОДЦИЉЕВА, и 
то: 

 обезбеђење услова за равномерни просторни развој Општине, првенствено кроз 
оптимално активирање свих потенцијала и планско стимулисање недовољно 
развијених делова Општине; 
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 боље искоришћење природних потенцијала и стварање просторних услова за даљи 
развој, првенствено у области пољопривреде и прераде пољопривредних производа и 
туризма; 

 заштита и унапређење необновљивих и интензивније коришћење обновљивих извора 
енергије кроз активну употребу потенцијала сунца, воде, ветра, биомасе и др.; 

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

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

 
Циљеви развоја за Општину у целини су привлачење стратешких партнера, коришћење 
средстава из иностраних и домоћих фондова и кроз реализацију квалитетних пројеката и 
обезбеђење услова за улагања капитала повратника из иностранства и њихова мотивација 
да се укључе у сва збивања у Општини.  
 
Како у Општини постоје значајни комплекси песковитог земљишта, које није погодно за 
интензивно ратарство или повртарство потребна је заштита од даље ерозије, што подразумева 
и подизање засада дрвећа који би у дужем периоду могли послужити као “испаша” за пчеле 
или узгој свилене бубе (нпр. засади белог дуда). 
 
Сагледавајући специфичности општине Велико Градиште, имајући у виду њене особености, 
могућности и планску проспекцију одређују се ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ просторног развоја: 
 

1. Пуно планско и одрживо искоришћење природних услова за унапређење 
прољопреивредне производње, грађевинске индустрије и туризма кроз реализацију 
добро осмишљених пројеката 

2. Заштита и унапређење животне средине као основа уравнотеженог развоја, 
коришћења и уређења простора општине Велико Градиште – заустављање даље 
деградације, превентивна заштита од свих планираних активности које могу угрозити 
постојећи квалитет природе и животне средине, уз санацију и ревитализацију 
угрожених подручја.  

3. Интегрално управљање природним условима као фактором настанка природних 
хазарда, што је и основa за обезбеђење услова за ефикасан просторни развој, очување 
људских живота и материјалних добара. 

4. Неговање културне баштине општине Велико Градиште као извора његовог идентитета 
и духовног значења и активирање у циљу адекватнијег коришћења географског и 
духовног положаја општине у региону и Србији и њеног укупног друштвеног и 
економског напретка. 

5. Територијална, социјална и економска кохезија целокупне општинске територије уз 
могућност примене модела централизованог, децантрализованог или мешовитог 
модела полицентричне концентрације економских, пословних, социјалних делатности 
и јавно социјалне инфраструктуре је основ за дефинисање уравнотежене функцијске 
организације центара. 

6. Повећање образовне, социјалне, здравствене, културне, стамбене и рекреативне 
добробити за грађане, односно побољшање квалитета живљења, а посебно квалитета 
услуга и доступности јавних служби. 



14 
 

7. Обликовање савремене конкурентне структуре локалне економије која ће омогућити 
пораст запослености, виши ниво развијености општине и унапређење идентитета 
општине Велико Градиште у регионалним оквирима. 

8. Унапређење гранске и просторне структуре индустрије у правцу повећања нивоа 
запослености, конкурентности и развијености општине Велико Градиште.  

9. Пуно планско и одрживо искоришћење природних услова за унапређење 
пољопривредне производње, пољопривреда усмерена ка конкурентности на тржишту,  
производња тржишних вишкова и производња здраве хране, уз адекватну заштиту 
пољопривредног земљишта и стварање услова  за побољшања материјалног положаја 
пољопривредника. 

10. Валоризовање природних и антропогених потенцијала и активирање туристичке 
привреде уклопљене у јединствену регионалну туристичку понуду (Доње Подунавље), 
организоване на комплементаран начин са осталим производним гранама, уз 
поштовање ограничења животне средине. 

11. Изградња и повезивање друмске, железничке, бициклистичке и пешачке 
инфраструктуре (мреже и објеката) у функцији брже и ефикасне комуникације, 
повезивања на општинском и ширем нивоу, заштите и унапређења животне средине и 
квалитета живота, квалитетне туристичке понуде и интеграције копнених (територија 
општине, Округа и шире/даље) и водених простора (Дунав и Подунавље). 

12. На регионалном плану, искоришћавање предности географског положаја Великог 
Градишта у односу на реку Дунав (европски коридор VII) путем реализације 
функционалне саобраћајне инфраструктуре која ће омогућити организовано 
активирање природних и привредних потенцијала, чиме би се повећала доступност 
Општине и стекли услови за достизање стандарда развијених градских центара. 

13. Заштита постојећих изворишта, санитација насеља и изградња, реонструкција и 
уређење водопривредне инфраструктуре (водоводна мрежа, канализациони систем, 
ППОВ и др.) у циљу побољшава услова живота људи.  

14. Заштиту од вода, посебно великих  вода реке Дунав. 
15. Изградња енергетске инфраструктуре за локалне потребе уз побољшање квалитета 

рада и поузданости постојеће електропреносне и дистрибутивне мреже. 
16. Подизање нивоа квалитета услуга комуналних сервиса (пијаце, гробља), што 

подразумева њихову адекватну просторну дистрибуцију и организацију 
функционисања. 

 
1.5. КОНЦЕПЦИЈА ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА 
 
Према специфичностим општине Велико Градиште, њеног положаја и просторне структуре, 
ОПШТА КОНЦЕПЦИЈА развоја се заснива на следећем: 
 

1. Адекватније коришћење географског и стратешки важног положаја општине Велико 
Градиште у Србији, како би њени потенцијали дошли до пуног изражаја. 

2. Погранични положај у простору Србије циљним интегративним функционалним 
акцијама трансформисати у положајно просторну вредност у смислу окоснице 
међурегионалне, међуопштинске и међудржавне сарадње. 

3. Достизање већег нивоа у развоју привредне и пољопривредне производње, очување и 
унапређење шумског фонда, као и валоризација приобаља Дунава уз интезиван развој 
туризма. 

4. Све планске акције усмерити ка успоравању/заустављању негативних демографских 
кретања кроз стварање развојног амбијента који би био повољан за останак и повратак 
становништва и инвестирање. 
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Концепција просторног развоја општине Велико Градиште биће подржана конкретним 
решењима заштите и уређења природе, социјалног развоја и унапређења и развоја привреде 
и животне средине. Просторни развој Општине, као и сваке друге административно омеђене 
територије, не може се посматрати у строго дефинисаним границама услед интересних, 
функционалних и других фактора који је повезују са ширим и ужим окружењем.  
 
Општа концепција просторног развоја Општине заснива се на три кључне димензије:  

 трансрегионална димензија која општину Велико Градиште и њен просторни развој 
дефинише у ширем регионалном контексту, односно регионалним везама који ову 
општину интересно повезују са другим општинама или регионима у Србији или 
Европи, 

 трансгранична димензија која на ову општину и њен просторни развој утиче преко 
интереса и функција који је повезују са општинама у окружењу, 

 интрарегионална димензија која означава утицај географских и функционалних 
особина на укупни развој Општине, ослоњен на природни, социјални и економски 
потенцијал и диверзитет настао и развијен преко специфичности појединих делова 
Општине. 

 
На  Концепцију просторног развоја општине Велико Градиште нарочито су утицали развојни 
процеси који су се одвијали у протеклих неколико деценија. Поред природних, на начин 
коришћења утицали су и антропогени фактори, често нарушавајући природне услове и 
могућности. Постојеће стање простора и евидентираних ограничења просторног развоја 
пружају сасвим квалитетне могућности утврђивања будућих праваца развоја, усклађених са 
еколошким условима који и сами представљају својеврсна ограничења.  
 
У тим оквирима, за будући развој и просторно уређење општине Велико Градиште значајно је 
приметити нијансирање на три МАКРО ЗОНЕ просторног усмеравања Општине: 

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

- Подзона градско насеље Велико Градиште - седиште Општине у коме је 
претежно развијен секундарни и терцијарни сектор делатности и чини 
доминантни центар развоја Општине.  

- Подзона Бели багрем - којој припадају туристички комплекси Сребрно језеро, 
викенд насеље Бели Багрем и окружење већ намењено развоју спортско 
рекреативних и туристичких садржаја. Функционално овој подцелини 
Подунавске зоне припадају и Острово и ободна насеља уз Сребрно језеро. 
Посебан центар у овој подзони је насеље Бели Багрем са свим својим 
садржајима. 

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

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

 
Развој туризма, кроз повећање броја туриста и туристичких капацитета, обједињавање 
туристичке понуде засноване на потенцијалима за развој туризма и њеном укључивању у 
регионалну туристичку понуду. Велико Градиште треба да добије карактер туристичког центра. 
Развојна концепција је дефинисање планског основа и развој високог туризма, спортско-
рекреативног, сеоског и ловног туризма, туризма на води, као и излетничког туризма.  
 
Модернизација постојећих и изградња нових инфраструктурних система. Даљи развој 
електроенергетске мреже кроз обезбеђење довољног, сигурног и квалитетног снабдевања 
елетричном енергијом свих потрошача на подручју Општине, при чему основни циљ 
представља модернизација, доградња и ефикасно одржавање преносне и дистрибутивне 
мреже и трафо станица. Изградња магистралног гасовода и гасификација индивидуалних 
домаћинстава и индустрије. Даљи развој телекомуникација, кроз повећање квалитета и 
доступности њених услуга свим становницима Општине, при чему је основни циљ просторног 
развоја равномернија покривеност свих њених делова телекомуникационом мрежом. 
Изградња водопривредне инфраструктуре, и то проширење капацитета водовода, као и 
приоритетна доградња канализационе мреже и постројења за пречишћавање отпадних вода. 
 
Формирање центара заједнице насеља и њихово квалитативно повезивање са насељима која 
им гравитирају, као и стварање друштвено-економских и тржишних услова за развој сеоских 
насеља, што ће подстаћи и усмерити равномернији и усклађенији развој мреже насеља на 
подручју Општине. У том смислу се подстичу центри који могу да омогуће рационалнију 
просторну организацију привредних веза у мрежи насеља, и то општински центар Велико 
Градиште и центри заједнице села. Основни циљеви будућег развоја села и руралних подручја 
су: стварање друштвено-економских и тржишних услова за убрзани свеукупни развој сеоских 
насеља; активирање локалних потенцијала; и побољшање социјалног и комуналног стандарда 
и квалитета живота на селу уопште.  
 
Даље унапређење пољопривредне производње засноване на принципима тржишне привреде; 
одрживог и интегралног руралног развоја; и компаративним предностима подручја за 
производњу одређених специфичних производа, уз испуњење европских и светских 
стандарда. Основни циљ развоја пољопривреде јесте: формирање комерцијалних приватних 
пољопривредних газдинстава као основних организационо-привредних субјеката у развоју 
пољопривреде; модернизација постојећих и изградња нових савремених прерађивачких 
капацитета, усклађених са европским стандардима; и формирање специјализованих задруга и 
удружења. 
 
Заштита и коришћење природних ресурса у складу са принципима одрживости. Заштита, 
уређење и рационално коришћење пољопривредног земљишта. Очување и унапређење 
шумског фонда. Рационално коришћење водних ресурса, заштиту изворишта водоснабдевања, 
и регулација водотокова.  
 
Побољшање квалитета живљења грађана кроз подизање квалитета услуга које им пружају 
јавне институције и доступности јавних служби свим становницима Општине. 
 
Развој индустрије, кроз развој предузетништва и успостављање стабилног, напредног и 
конкурентног подручја са препознатљивим идентитетом у регионалним оквирима. Основни 
циљ јесте развој малих и средњих предузећа, која треба да допринесу већем запошљавању и 
равномернијем просторном развоју Општине. Производња треба да буде базирана на 
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сировинској основи (приоритет прерада пољопривредних производа) и везана за развој нових 
производних активности и технологија са високим учешћем знања.  
 
Даљи развој друмског саобраћаја, односно мреже општинских путева, како би се свим 
становницима Општине обезбедио брз и квалитетан приступ државним путевима I и II реда 
(магистралној и регионалној путној мрежи). Основни циљ развоја саобраћајног система је 
даљи развој и јачање саобраћајних веза које Општина има са окружењем (нарочито након 
изградње планираног државног пута првог реда), првенствено друмског саобраћаја, као и 
оптимално повезивање свих насеља са центром Општине. У даљој перспективи треба 
извршити раздвајање транзитних (путничких и теретних) од изворно-циљних токова у 
општинском центру – насељу Велико Градиште. Циљеви развоја мреже општинских путева су 
реконструкција и појачано одржавање општинских путева са савременим коловозом и 
доградња мреже општинских путева, односно успостављање појединих попречних веза у 
постојећој мрежи. Један од циљева развоја саобраћајних система је и иградња инфраструктуре 
и развој еколошки чистијих видова (бициклистички саобраћај и пешачке комуникације, 
посебно у приобалном појасу реке Дунав и Пек, даљи развој и унапређење јавног превоза 
путника кроз увођење нових линија, прилагођавање редова вожње појединим популацијама 
посебно школској, адекватно опремање и уређење стајалишта и др.). У домену водног 
саобраћаја, основни циљеви развоја су модернизација и унапређење како путничког (пре 
свега туристичког) тако и робног транспорта (изградња и модернизација пристаништа и 
марина на територији Општине). 
 
Унапређење система заштите и развој непокретних културних добара и природних добара на 
принципима одрживости, односно њихова презентација у склопу туристичке понуде Општине 
и региона. 
 
Живот у здравој животној средини, подразумева даљу заштиту природне средине и 
унапређење њеног квалитета, са основним циљевима: унапређење управљања отпадом; 
унапређење управљања заштитом и коришћењем вода; заштита земљишта од загађења и 
деградације; очување квалитета ваздуха; заштита биљних и животињских врста, станишта и 
биодиверзитета; заштита од елементарних непогода и удеса; развој еколошке свести 
становништва; и развој институционалног капацитета и система мониторинга животне 
средине.  
 
 
2.  ПЛАНСКА РЕШЕЊА ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО 

ГРАДИШТЕ 
 
2.1. ОПИС И ОДРЕЂЕЊЕ НАМЕНА ПРОСТОРА 
 
Коришћење простора општине Велико Градиште 2020. године 
 
Узимајући у обзир четири основне претежне намене простора: пољопривредно, шумско, 
водно и грађевинско земљиште и њихово тренутно стање, зонску подељеност и третман у 
Општини, може се закључити да у многим њеним деловима не постоји јасна заштитна и 
развојна димензија у третману наведеног земљишта.  
 
Под пољопривредним површинама се налази 27,000 хектара или 79% укупног територијалног 
фонда, од чега на оранице и баште отпада 54%, а на воћњаке и винограде 25% укупне 
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површине општине Велико Градиште. Општина Велико Градиште је равничарско - ратарски 
пољопривредни реон. На алувијалним равнима Дунава и Пека, по заравнима између долина у 
сливу Кисиљевачке реке и на благо нагнутим падинама у оквиру слива Чешљебарске реке 
претежно се гаје житарице. Под шумом на територији општине Велико Градиште се налази око 
5,000 хектара или око 14% територије Oпштине, што је знатно мање од просека шумовитости у 
Србији (32%). На овим површинама се налазе деградиране шуме које су под ерозијом, 
пожаришта и друге деградиране шуме. На западу Oпштине у атарима насеља Сираково и 
Курјаче експлатише се нафта из бушотина у Стигу. 
 
Грађевинско земљиште обухвата постојећа грађевинска подручја градског и сеоских насеља, 
као и изграђене површине изван насеља (зоне туристичке и друге намене на којима су 
изграђени објекти и садржаји). Специфичност општине Велико Градиште је да не постоји 
експанзија бесправне градње, како унутар насеља, тако и изван њих. Одлика свих сеоских 
насеља, независно од зоне у којој се налазе, јесте недостатак квалитетне комуналне 
опремљености (пре свега водоснабдевање и санитација).  
 
Намена простора општине Велико Градиште 2030. године 
 
На основу анализе тренутног стања у општини Велико Градиште, основни стратешки циљ 
намене простора је заштита и уређење пољопривредног, шумског и водног земљишта, као и 
уређење и одрживи/контролисани развој грађевинског земљишта. 
 
Ради остварења наведеног стратешког циља концепција коришћења земљишта се заснива 
на датим секторским задацима. 
 
Приоритет је максимално очување и заштита и рационално коришћење постојећег обрадивог 
пољопривредног земљишта, као и заштита пољопривредних површина у зонама око 
водоизворишта. 
 
Потребно је дефинисати границу водног земљишта у складу са Законом о водама, што се пре 
свега односи на реку Дунав, али и на реку Пек и остале водотоке на територији Општине. У 
оквиру постојеће каналске мреже обезбедити инспекцијске стазе за приступ ради одржавања, 
ширине оптимално 4m са сваке стране канала. Постављање плутајућих објеката на водном 
земљишту на територији Општине, у складу са Законом о водама и Законом о планирању и 
изградњи, уређује се на основу одговарајућих аката локалне самоуправе. 
 
Уређење, коришћење и одржавање приобаља реке Дунав је директно повезано са 
функционисањем ХЕ ''Ђердап 1''. Уз објекте за заштиту приобаља у зони од минимум 4,0m 
потребно је забранити било какву изградњу. Режим рада у акумулацији ХЕ ''Ђердап 1'' 
регулисан је међудржавном Конвенцијом о експлоатацији између Републике Србије и 
Румуније и мора се строго поштовати, а посебно одредбе које се односе на лед, нанос и 
осцилације нивоа у акумулацији. Систем који је изградио ХЕ ''Ђердап'' за заштиту од 
подземних, површинских вода, заштиту обале присутан је на територији Општине и мора се 
одржавати и штитити.  
 
Неопходно је да се у наредних 20 година пошуми од 3,000 до 5,000 хектара и то на местима 
где су шуме деградиране и на местима где су процеси ерозије најизраженији (санација и 
унапређење постојећих шума и ново пошумљавање на додатних 3-5 хектара). 
 
Поред постојећих грађевинских подручја градског и сеоских насеља, као и грађевинских 
подручја туристичких зона и насеља одређених важећим урбанистичким плановима, као 
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грађевинско земљиште у обухвату Плана одређује се и земљиште намењено за проширење 
грађевинских подручја насеља, али и земљиште намењено за изградњу објеката и садржаја у 
складу са усвојеним или урбанистичко-планским документима чија је израда у току. Као 
грађевинско земљиште одређује се и земљиште на коме се налазе постојећа насељска гробља, 
али и земљиште за њихово проширење. Такође, као грађевинско земљиште одређују се и 
површине, тј. парцеле на којима се налазе водоизворишта, односно површине на којима 
постоје или се планирају објекти за захват и други објекти у функцији водоизворишта; 
површине, тј. парцеле на којима се налазе надземни објекти и садржаји канализационог 
система (црпне станице, постројења и сл.); друге површине, односно парцеле на којима се 
налазе или се планирају јавни објекти комуналних длеатности, а који су лоцирани изван 
граница грађевинских подручја. Просторним планом предвиђа се унапређење начина 
коришћења земљишта унутар граница грађевинских подручја насеља, пре свега побољшаним 
комуналним опремањем (водоснабдевање и санитација насеља, електроснабдевање, 
побољшање саобраћајне инфраструктуре и др.), рационално проширење насеља у складу са 
потребама и капацитетима простора (уз комунално опремање), као и опремање планираног 
грађевинског земљишта у складу са усвојеном урбанистичко-планском документацијом.  
 
Положај и правци саобраћајних и других коридора дефинисани су Просторним планом 
Републике Србије и Регионалним просторним планом за подручје Подунавског и Браничевског 
управног округа, те осталим просторним плановима подручја посебне намене који захватају 
делове Општине. 
 
Битну улогу у намени простора има диференцираност територије Општине на три макрозоне: 
Подунавску, Маиловачку и Средњевско-Љубињску, чије положајне и природне одлике, 
развојне претпоставке и дистрибуција активности одређују и начин употребе земљишта.  
 
ПОДУНАВСКА ЗОНА, са две подзоне - градско насеље Велико Градиште и подзона Бели 
Багрем  -  и у будућности ће задржати концентрацију централних функција седишта Општине 
са развијеним секундарним и терцијарним сектором делатности и туристичке активности 
развијене уз реку Дунав. Приоритет у овој зони је: заштита водоизворишта (постојеће 
извориште ''Јелак-Смонице'' и ново ''Градиштанско острво'') - одређивање и одржавање зона 
санитарне заштите; заштита и одрживо коришћење пољопривредног земљишта, посебно у 
зонама водоизворишта; заштита и екоремедијација Сребрног језера; решавање питања 
депоновања комуналног отпада којим ће се створити услови за санацију, рекултивацију и 
затварање постојеће депоније у атару насеља Пожежено. Очекивано повећање обима 
туристичке делатности одвијаће се на постојећим и новим површинама намењеним развоју 
туризма, спорта, рекреације и пратећих делатности (туристичка насеља и туристичке зоне, 
површине за спорт и рекреацију, површина резервисана за аеродром Сребрно Језеро). 
Ревитализација и обнова сеоских насеља усмерена је на инфраструктурно комплетирање (пре 
свега водоснабдевање и санитација) и саобраћајно повеезивање, уз минимално проширење 
грађевинских подручја у рубним деловима. 
 
МАИЛОВАЧКА ЗОНА ће се и убудуће развијати доминантно уз правац државног пута  IБ  реда 
бр. 34 као саобраћајне кичме Општине. Приоритет у развоју треба да има резервисање и 
заштита коридора државног пута у складу са планском документацијом вишег реда, као и 
заштита постојећег водоизворишта ''Сиге'' у западном делу зоне. За насеља у овој зони, која 
имају зачете функције центара и тенденцију згушњавања, предвиђено је местимично 
проширење грађевинских подручја површинама намењеним делатностима. 
 
СРЕДЊЕВСКО-ЉУБИЊСКА ЗОНА обухвата највећи део Општине и највећи број насеља. 
Претежну намену простора у овој зони и даље ће чинити обрадиво пољопривредно 
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земљиште, уз развој делатности највише уз правац државног пута IIА реда бр. 162. Приоритети 
у овој зони су: заштита постојећих локалних извора-врела, заштита постојећег обрадивог 
пољопривредног земљишта, заштита правца државног пута, као и саобраћајно повезивање 
насеља. Ревитализација и обнова насеља у овој зони, а посебно оних са традицијом центара и 
са зачетим функцијама центара, одвијаће се у правцу побољшања инфраструтурне 
опремљености, уз местимично проширење грађевинских подручја у складу са рангом и 
активностима насеља. 
 
Земљиште посебне намене 
 
Овом наменом обухваћене су површине и објекти које користи Министарство одбране. 
Дефинисани су условима које је издало Министарство одбрене и имплеметирани су у анексу 
плана.  
 
 
 
 
 
 
 
2.2.  ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И РАЗВОЈ ПРИРОДНИХ СИСТЕМА И РЕСУРСА 
 
Велико Градиште се налази на ушћу Пека у Дунав, на 44°45′14” северно  и 21°30′29” источно. 
Општина је на северу омеђена Дунавом који је раздваја од Румуније, на истоку се граничи са 
општином Голубац, на југоистоку са општином Кучево, на југозападу са општином Мало 
Црниће, а на западу са градом Пожаревцем. 
 
Велико Градиште је 110km удаљено од Београда, а путни правац Београд-Ђердап (државни 
путеви Ib реда бр. 33 и 34) главна је комуникацијска веза Општине са осталим градовима. 
 
Подручје Општине је претежно равничарско. Равнице чине 60% територије, 25% заузима више 
брежуљкасто земљиште, док се брдско подручје простире на свега 15% укупне површине. 
Липовачка узвишица је са 362 мнв највиша тачка, док је, са надморском висином од 68 мнв, 
најнижа тачка ушће Пека у Дунав. 
 
Клима је умерено континентална, лета су дуга и топла, а са средњом температуром од преко 
25ºC. Најтоплији месец је јул. Због специфичности у облицима рељефа територије општине 
Велико Градиште (алувијалне терасе Дунава, еолски облици рељефа, лесне заравни) постоје 
мале разлике у климатским карактеристикама између нижих терена и виших терена. Средња 
годишња температура ваздуха је 11°С. Средња учесталост мразних дана износи 70 дана. 
Период са појављивањем тропских дана траје пет месеци у години, и то од маја до октобра. 
Годишња сума падавина за подручје општине Велико Градиште износи 694mm (694l/m²). 
Највећа брзина ветра југоисточног правца ( кошава) износи 6,3m/s, други по јачини је источног 
правца и износи 6,1m/s, а трећи је северозападни ветар.  
 
Пољопривредно земљиште заузима 79% територије Oпштине. На северу се налазе еолски 
облици земљишта који каратерише црни, жути и бео песак зависно од садржаја хумуса. Дуж 
реке Дунав карактеристичне су алувијалне терасе, а у долини Пека и дуж осталих водотока се 
налази речни алувијум. Велико Градиште се налази на надморској висини од 81mnm.  
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Природне водотоке и хидролошке творевине представљају река Дунав и река Пек, мањи 
водотоци и бујични потоци. Вештачке водотоке представља мрежа мелиорационих канала 
„РИТ“ и хидротехнички објекат „Сребрно језеро“ који представља вештачко језеро у дужини од 
14,5km. Река Дунав протиче кроз општину Велико Градиште у дужини око 29km, пловна је 
целим током, а просечан пад износи 50mm/km. Највећи водостај и протицај је у априлу 
(7,910m³/s), а најмањи у октобру (3,450m³/s). Водостај Дунава је у директној вези са 
акумулацијом Х.Е „Ђердап“ и хидролошким стањем у горњем сливу. Пет насеља у Општини 
(Рам, Затоње, Острово, Пожежено и само Велико Градиште) налазе се на десној обали реке 
Дунав. На Дунав су оријентисана четири мелиорациона система (Рит, Ушће Пека у Дунав и 
мелирациони систем Пожежено и систем у К.О. Острово, који регулише ниво подземних вода 
на простору између Сребрној језера и Дунава), са 4 пумпне станице и то: Бели Багрем, Рит, 
Ушће, Пожежено. На обали Дунава, на територији насеља Велико Градиште, налази се фекална 
- црпна станица код ЈКП „Дунав“. Водни режим реке Пек, поред успора због диригованог 
режимa реке Дунав, условљен је пре свега отапањем снега и већих киша у сливу. Нестабилан 
режим реке Пек проузрокују поплаве у просеку сваких десет година. На територији Општине 
налазе се малобројни водотоци који имају бујични каратер (Кисиљевачка река,Чешљевобарска 
река, Пландиште, Сираковачка река). 
 
 
2.3.  ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ, ДИСТРИБУЦИЈА СТАНОВНИШТВА И МРЕЖА НАСЕЉА И 

ЈАВНИХ СЛУЖБИ 
 
 
2.3.1. Становништво 
 
Према попису становништва 2011. године на простору општине Велико Градиште је живело 
17.610 становника и то у центру Општине 5.825 становника, док је у осталим насељима живело 
11.785 становника.  
 
 
 
 
 

 
Графикон: Становнишво по типу насеља, 2017, (%), Извор: РЗС, 2018. 
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Просечна величина насеља је 677 становника. Насеље са највећим бројем становника је 
градско насеље Велико Градиште у којем живи 1/3 становништва Општине. Међу осталим 
насељима популационом величином се издвајају насеља Макце и Тополовник са нешто више 
од 800 становика. Популационо најмање насеље Општине према попису 2011. године је 
Поповац са 162 становика. Тежиште општих демографских одлика општине Велико Градиште је 
у становништву осталих насеља, у којима живи 2/3 укупног становништва овог простора. 
 
Табела: Упоредни предглед броја становника, 1948-2011. 

Насеље 
 

 
Број становника 

Индекс 
промене 

броја 
становника 
2011/1948 

1948 1953 1961 1971 1981 1991 2002 2011 2011/1948 
Велико 

Градиште 
 

27571 28196 27819 28019 27929 27174 20659 17610 63.9 

Градска 
 

2783 3264 3391 4075 4977 5973 5658 5825 209.3 

Остала 
 

24788 24932 24428 23944 22952 21201 15001 11785 47.5 

Бискупље 
 

737 750 738 754 713 605 430 389 52.8 
Велико 

Градиште Г 2783 3264 3391 4075 4977 5973 5658 5825 209.3 

Гарево 
 

458 472 470 438 423 404 280 201 43.9 

Десине 
 

1290 1299 1258 1209 1176 1081 717 519 40.2 

Дољашница 
 

872 838 822 815 774 768 409 304 34.9 

Ђураково 
 

664 687 658 577 634 532 338 235 35.4 

Затоње 
 

1124 1109 1045 1079 1096 1063 749 623 55.4 

Камијево 
 

574 552 543 547 508 457 347 299 52.1 

Кисиљево 
 

1124 1110 1124 1086 1009 945 718 552 49.1 

Кумане 
 

686 677 690 644 617 598 431 324 47.2 

Курјаче 
 

1420 1408 1440 1427 1378 1335 964 733 51.6 

Кусиће 
 

1184 1171 1095 1092 999 952 742 686 57.9 

Љубиње 
 

829 824 781 789 750 660 409 270 32.6 

Мајиловац 
 

1426 1477 1534 1560 1548 1469 1024 788 55.3 

Макце 
 

1837 1852 1805 1624 1519 1282 975 820 44.6 

Острово 
 

420 437 429 408 391 366 300 264 62.9 

Печаница 
 

823 830 833 824 732 692 453 328 39.9 

Пожежено 
 

1189 1252 1215 1154 1102 962 799 650 54.7 

Поповац 
 

299 293 280 352 262 220 190 162 54.2 

Рам 
 

419 434 409 408 393 359 294 255 60.9 

Сираково 
 

1295 1334 1307 1331 1274 1201 894 604 46.6 

Средњево 
 

867 910 866 841 790 693 530 468 54.0 

Тополовник 
 

1977 1924 1850 1901 1840 1824 1098 832 42.1 

Триброде 
 

810 821 789 725 707 655 522 457 56.4 

Царевац 
 

1407 1412 1385 1320 1253 1102 899 744 52.9 
Чешљева 

Бара 
 

1057 1059 1062 1039 1064 976 489 278 26.3 
Извор: РЗС, 2013 
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Карта: Популациона величина насеља 1961. и 2011. 
 
На територији општине Велико Градиште изражен је тренд укупне депопулације који датира  
од друге половине XX века. Наиме, број становника Општине се од 1948-2011. године смањио 
за готово 10.000 и то са 27.571 на 17.610 лица. Једини пораст броја становника у овом периоду 
бележи градско насеље, у којем се популација удвостручила (са 2.783 на 5.658 лица), док се на 
руралном простору којег чини 25 насеља број становника у истом периоду преполовио (са 
24.788 становника на 11.785 становника). Ни у једном сеоском насељу у посматраном периоду 
није забележено повећање броја становника. Најинтензивнији пад броја становника 
забележен је у попису 2002. године услед промене методологије пописивања, односно 
искључивања из сталног, уобичајеног становништва лица на раду и боравку у иностранству. С 
обзиром да је територија Општине изразито емиграционог карактера, јасно је да је промена 
методологије пописивања значајно утицала на резултате пописа.  
 
Према проценама Републичког завода за статистику, тренд опадања броја становника се 
наставио и након пописа 2011. године (графикон 1) и 2017. године је на територији ове 
Општине живело 16.235 лица. То значи да се за свега 6 година популација смањила за готово 
1.500 становника, што указује на наставак тренда изразите депопулације.  
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Графикон: Број становника (годишњи просек), 2013-2017. Извор: РЗС, 2018 

 
Густина насељености Општине износи 47 ст/km2 што је двоструко мање од републичког 
просека (92 ст/km2). Највећа концентрација становништва је у једином градском центру - 
Великом Градишту, где је густина насељености преко 100 ст/km2. У oквиру Општинe зoна 
кoнцeнтрaциje стaнoвништвa се издваја и непосредно уз централно насеље, дуж путног правца 
ДП IБ бр. 34 који је спаја са општином Голубац и Ђердапом. Тако насеље Кусиће има нешто 
већу концентрацију становништва од осталих сеоских насеља Општине, која је у категорији 
просечних густина насељености (између 50-70 ст/km2). Сва остала насеља припадају категорији 
ретко насељених са вредностима овог показатеља од 20-50 ст/km2.  
 
У општини Велико Градииште се у последњих неколико деценија одвијају демографски 
процеси карактеристични за готово целокупан простор Србије. Изражен је процес старења 
становништва, услед ниског фертилитета и пораста очекиваног трајања животног века. Такође, 
укупан број становника опада услед негативног природног прираштаја и емиграције. Још једна 
карактеристика овог простора је неравномеран просторни размештај становништва и 
дисбаланс просторно-демографске структуре услед концентрације становништва у градском 
насељу и дисперзије становништва руралног простора које карактерише неповољна старосна и 
образовна структура. Истовремено, у руралним подручјима је присутна и економска 
стагнација, а стопе економске активности су ниже него у многим другим деловима земље. Све 
то условљава неравнотежу у унутрашњем демографском, функционалном и физиономском 
рзвоју појединих насеља. Настављање негативних трендова, поремећај основних контингената 
становништва, као и друге промене, представљају једну од најзначајнијих препрека у будућем 
одрживом просторном развоју Општине. 
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Карта: Густина насељености 1961 и 2011. године 
 
Компоненете популационе динамике 
 
Кључни проблем укупног демографског развитка на територији општине Велико Градиште 
јесте изражена депопулација у свим деловима Општине услед ниских стопа рађања, 
недовољних за просту репродукцију и високих стопа смртности, што је условило континуирано 
опадање природног прираштаја. Вредности природног прираштаја су већ више од пола века 
негативне или имају веома ниске позитивне вредности (од 0-1‰), да би од почетка XXI века 
интензивно и континуирано опадале, те се данас убрајају у најниже у Србији.  У Општини су 
2017. године забележена 103 живорођена лица, a стопa наталитета је износила 6,3‰, што је 
знатно испод просека за Србију (9,2‰). Број умрлих лица је исте године износио 319, а 
вредност стопе чак 19,6‰ што је знатно изнад просека за Србију (12,9‰). Као резултат ове две 
компоненте, природни прираштај је био негативан, односно 216 лица више је умрло него што 
се родило, па је вредност стопе износила -13,3‰, што је двоструко више од просека за Србију 
(-5,5‰). Још један показатељ који недвосмислено указује на сву тежину неповољних 
демографских трендова на овом простору јесте и стопа укупног фертилитета која износи свега 
1,2 детета по једној жени (за просто обнављање неопходно је 2,1 дете, а просек за Србију је 
1,4). Вредност овог показатеља се дефинише као ниско ниски фертилитет који доводи до 
изузетно брзог и интензивниг опадања броја становника, а чија је рехабилитација веома 
тешка. Просечна старост мајки при рођењу првог детета је 27 година, што представља 
повољнији показатељ него на нивоу Републике где износи 28,4 године. Нискe рeпрoдуктивнe 
нoрмe дoстиглe су критичнe врeднoсти и изaзвaлe биoлoшку дeпoпулaциjу и убрзaнo 
дeмoгрaфскo стaрeњe.  
 
Према попису становништва 2011. године 5.839 становника или 25,1% укупног броја 
становништва  Општине се налази на раду и боравку у иностранству. Готово 62% становништва 
Општине од рођења станује у истом месту, док свега 1/3 чини досељено становништво. Од 
укупног броја миграната чак 89% је учествовало у унутрашњим миграцијама, док је 11% 
досељено из иностранства. Међу лицима која су се доселила преовлађују мигранти из друге 
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Општине исте области 38% (највише из општина Голубац, Пожаревац, Мајданпек и Кучево), 
потом следи досељавање из друге области - 31%, и у нешто мањем проценту локалне 
миграције из насеља у истој општини - 30%. Слабљење локалних миграција указује на 
транзицију миграционих кретања и повећавање њене дистанце, али суштински говори о 
исцрпљеним популационим потенцијалима сеоских насеља Општине из којих су се у 
претходним деценијама регрутовали мигранти. У категорији спољних миграција, 
становништво из република бивше СФРЈ чини 66% свих досељених из иностранства.  
 
Подаци миграционе статистике који се односе на унутрашња пресељавања указују на то да 
општина Велико Градиште од 2007. године бележи негативне вредности миграционог салда, 
што говори о томе да се из Општине сваке године више становника исели него што се у њу 
досели. (табела).  
 
Табела: Компоненте промене броја становника, 2013-2017, (‰)    
 2013 2014 2015 2016 2017 
Укупна промена  броја становника  -12,2  -13,2  -14,5  -14,0  -15,6    
Природни  прираштај  -11,1  -12,0  -12,7  -11,5  -13,3    
Миграциони салдо  -1,2  -1,2  -1,8  -2,5  -2,3  
Извор: РЗС, 2018. 
 
Структурне одлике становништва 
 
Становништво општине Велико Градиште прeдстaвљa jeдну oд најстaриjих пoпулaциja у 
Србиjи, сa просечном стaрoшћу oд 44,8 година у врeмe пoписa 2011. гoдинe, односно 45,4 
године према проценама 2017. године. Просечна старост становника градског насеља је 
износила 42,1 годину, а сеоских насеља 47,2 године. Удeo млaдих je низaк и oпaдa, дoк je удeo 
стaриjих висoк и у стaлнoм је порасту. Прeмa пoпису из 2011. гoдинe 3.358 становника је било 
узраста од 0-19 година, док је старијих од 65 година било 4.007 лица. Пo први пут у Општини 
зaбeлeжeн је вeћи брoj стaриjих нeгo млaдих становника. О интензитету процеса старења 
указује и процењен податак из 2017. године, где је број становника  0-14 година износио 2.071, 
а број старијих од 65 година 4.157 лица. Из тога следи да је индекс старења на нивоу Општине 
према попису 2011. године имао вредност 180,8 док према проценама 2017. године износи 
181,9. У сеоским насељима овај показатељ има изузетно високе вредности од чак 222,7 што 
указује да у њима живи двоструко више старих него младих. У градском насељу овај показатељ 
има двоструко мању вредност и износи 126,1 али и он говори о одмаклом процесу старења на 
овој територији.  
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Графикон: Старосна пирамида, 2017. Извор: РЗС, 2018. 
 
Очекивано трајање живота мушкараца износи 69,94 године, док је код жена знатно дуже и 
износи 78,30 година. У односу на просек за Србију, мушкарци живе краће и то за чак 3 године, 
док очекивано трајање живота женског становништва одговара просечној вредности за 
државу.  
 
Табела: Становништво по великим старосним групама, 2013-2017. 
 2013 2014 2015 2016 2017 
 број % број % број % број % број % 

Млади (0-14) 2240 13,0 2198 13,0 2163 12,9 2136 13,0 2071 12,8 
Радни 
контигент 
(15-64) 

10882 63,4 10664 62,9 10429 62,4 10195 61,9 10007 61,6 

Стари (65 и 
више) 4043 23,6 4086 24,1 4122 24,7 4147 25,2 4157 25,6 

 
Стaрeњe и емиграција стaнoвништвa пoсeбнo угрoжaвajу сеоско становништво Општине, 
смaњује се удео рaднo спoсoбнoг стaнoвништвa чиме се губи спoсoбнoст зa oдрживo 
упрaвљaњe прирoдним дoбримa. Образовна структура становништва је неповољнија у 
поређењу са просеком за Србију. Чак 4.203 лица је без или са непотпуним образовањем, што 
чини 1/4 укупног броја становника. Највећи број лица има завршену основну школу: 5.441, док 
је 4.489 лице са средњим образовањем. Више и високо образовање има свега 6% 
становништва Општине и то 493 више, а 588 лица високо образовање.  
 
Негативни демографски индикaтoри сe дирeктнo oдрaжaвaју и нa карактеристике 
становништва према економској активности. Овај контигент становништва према Попису 2011. 
године је бројао 6.407 активног становништва међу којима је запослених било 5.645, 
незапослених 762, 508 лица је некада радило, а 254 лица је тражило први посао. Међу 
неактивним становиштвом којих је било 11.203, деце млађе од 15 година је било 2.329, 
пензионера двоструко више - 4.560, ученика/студената 1.144, а домаћица чак 1.967. 
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Кoeфициjeнт eкoнoмскe зaвиснoсти у Општини рaстe, jeр сe брoj aктивних лицa спoриje 
пoвeћaвa oд зajeдничкoг брoja издржaвaних лицa и лицa с личним прихoдoм, штo узрoкуje 
oзбиљнe сoциo-eкoнoмскe прoблeмe у oдрживoм прoстoрнoм рaзвojу. 
 
Нa територији Општине, прeмa пoпису из 2011. године имa 5.488 дoмaћинстaвa, од чега је 
2.086 у градском и 3.402  у осталим насељима. Број домаћинстава се повећавао у периоду од 
1948-1991. године, да би на почетку XXI века забележио значајно опадање. Прoсeчнa вeличинa 
дoмaћинствa сe тoкoм врeмeнa смaњивaлa, и дaнaс изнoси 3,20 чланова. Највећи број 
домаћинстава су двочлана (1.277 или 23,3%), потом следе једночлана (1.145 или 20,1%) и 
готово подједнак удео трочланих (893 или 16,3%) и четворочланих домаћинстава (865 или 
15,8%). Заступљеност домаћинстава са 6 и вишe члaнoвa je 13,4%.  
 
Становништво - планска концепција и планска решења  
 
Имајући у виду значај предвиђања демографске будућности на нижим територијалним 
нивоима, због специфичног вида планирања, урађене су и пројекције становништва на нивоу 
Општине. Најважнија одлика кретања пројектованог становништва у наредним деценијама је 
наставак одвијања процеса депопулације. Број становнка ће наставити да опада, интензивније 
до 2030. године, што ће значити и смањивање емиграционог потенцијала Општине. На нивоу 
државе, али и на нижим регионалним и локалним нивоима претпоставља се побољшање 
економске ситуације (уз очекивање да ће Република Србија постати члан Европске уније), 
смањење незапослености, али ће се наставити процес демографског старења.  
 
Процене броја становника из 2018. године указују да је настављен вишедеценијски, 
континуирани тренд  депопулације и да је укупан број становника смањен на 15.966 лица. С 
обзиром да се Општина налази у зони традиционалне емиграције, демографски развитак у 
будућности ће суштински зависити од миграционе компоненте. У условима дуготрајног 
исељавања смањен је фертилни контигент, те се предвиђа да ће број живорођених у Oпштини, 
али и целој Браничевској области бити мањи. Ови процеси су условили и изразито неповољну 
старосну структуру становништва и одмакао процес старења. Континуиарно смањење 
миграционог потенцијала, услед све мање демографске базе за исељавање, указује да би до 
2030. године миграциони потенцијал био непромењен. Зато је  јасна дугорочна неодрживост 
актуелног демографског система, о чему говоре и процене и пројекције броја становника. 
Наиме, уколико опадање броја становника задржи исти темпо као и у претходној деценији, 
2030. године у Општини ће живети 14.370 становника. Извесније је међутим да би тај пад био и 
интензивнији услед стања демографских ресурса (13.400ст.), уколико се не би примениле 
позитивне мере из овог Плана. Пројекције РЗС-а за 2041. годину указују да ће према средњој 
варијанти пројекција у Општини живети 15.433, а према варијанти нултог миграционог салда 
свега 13.223 лица. Овакви трендови су оптимистични, јер је полазиште да ће од 2026. године у 
Србији бити постигнут потпуни економски опоравак, чланство у Европској унији, али и 
потенцијална имиграција становништва. 
 
Са становишта уравнотеженог развоја, уређења и коришћења простора, као и са становишта 
процеса који се одвијају у становништву Републике Србије, а посебно у њеном источном делу, 
планска концепција демографског развоја општине Велико Градиште заснива се на: 
 

 успоравању негативних тенденција у укупном кретању становништва кроз мере 
заустављања даљег пада природног прираштаја и смањивања и успоравања 
емиграције (исељавања) млађег и фертилног контингента становништва; 
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 стварању економских, социјалних, политичких и културних миљеа у циљу достизања 
нивоа демографског стања и процеса који би обезбедили просту репродукцију 
становништва; 

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

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

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

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

 
Основни циљ је ублажавање негативних тенденција демографског развитка, кроз мере 
популационе политике које би биле усмерене на повећање фертилитета до нивоа потребног за 
просто обнављање становништва.  
 
Такође, неопходно је креирати ефикасне мере усмерене ка постизању позитивног 
миграционог салдау дужем временском периоду. Ефикасно управљање миграционим 
токовима, које би било усмерено ка ублажавању емиграције, пре свега из руралних простора 
Општине, представља један од приоритета у будућем периоду. То би се могло постићи кроз 
решавање проблема незапослености, пре свега младог становништва, развој предузетништва 
у сеоским насељима кроз диверзификацију руралне економије, развој одређених видова 
туризма, разноврсне пољопривредне производње и заната, као и додатних економских 
активности. Са друге стране, услед интензивног процеса старења, који представља један од 
најозбиљнијих развојних проблема, неопходно је развити најзначајније сервисе подршке овом 
најрањивијем контигенту становништва, пре свега кроз јачање социјалне и здравствене 
заштите.  
 
Општина има неповољну образовну структуру становништва. Ради превазилажења оваквог 
стања потребно је ускладити образовне профиле са потребама на тржишту рада, потом 
покренути пројекте неформалног обраэовања и развити програме специјализованих знања, 
вештина и одговарајућих образовних профила. Такође, високи удели лица са основним и 
средњим образовањем су неповољни пре свега у изразито руралном простору.  
 
Бројна дијаспора као агент развоја овог простора кроз улагање у предузетништво може да 
подстакне развој привреде, креирање нових послова и иновације. Повратне миграције, поред 
квантитативног, имају и квалитативни значај у смислу јачања социјалног капитала, кроз 
размену стеченог знања и искуства у иностранству. Прилив дознака је значајан и релативно 
стабилан извор спољног финансирања привреде, а са повећањем обима дознака расте и 
њихов макроекономски и микроекономски значај. 
 
2.3.2. Мрежа насеља и функционално зонирање Општине 
 
Концепција развоја мреже насеља и развоја руралног простора се заснива на моделу 
децентрализације функције рада и стварање субмиграционих система у Општини, који би 
омогућили примену модела децентрализоване концентрације становништва и функција. 
Модел децентрализоване концентрације одговара принципима одрживог развоја, 
економичан је у погледу коришћења простора, ресурса, енергије и транспорта. То 
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подразумева умрежавање насеља са развијеном јавно-социјалном инфраструктуром и 
делатностима из сектора услуга у којима су лоцирани нови индустријски погони, прилагођени 
савременим технологијама, еколошким стандардима и аутохтоним сировинама. На тај начин 
се подстиче развитак производње базиране на локалним ресурсима, отварање нових радних 
места и развој двојних (комплементарних) занимања становништва. Такође, функционалну 
обнову села и оживљавање сеоске економије, треба темељити на креативној интеграцији 
савремених производних и потрошачких тенденција као и локалне баштине, ресурса, културе, 
традиције и  знања. Потребно је развити едукативне механизме за стимулативно вредновање 
рада и јавну афирмацију квалитета и начина сеоског живота, без чега се у руралним 
подручјима не може задржати становништво нити се она могу просторно и економски 
развијати.  На овај начин обезбедиће се:  

 уравнотеженост размештаја становништва са размештајем производње у ванаграрним 
делатностима;  

 рационалније управљање и ефикасније обављање свакодневних послова грађана; 
 ефикаснија и усклађенија организација јавних служби са потребама и интересима 

локалних заједница;  
 ефикасније координирање рада локалних заједница;  
 усклађивање политичких разноликости, подизање културно-образованог нивоа 

сатновништва, квалитативно подизање политичке културе, толеранције и солидарности 
међу грађанима. 

 
Тиме би се подстакла валоризација и рационалније коришћење локалних сеоских ресурса 
(природно-еколошких, демографских, техничких, економских, социјалних, културних...). 
Паралелно са пољопривредом развијали би се индустрија, занатство, трговина, угоститељство, 
туризам и јавно-социјална инфраструктура. Комплементарност пољопривреде са осталим 
делатностима довела би до успоравања депопулације и социјално-економског преображаја 
села. Предложеним моделом децентрализоване концентрације заснованом на 
микроразвојним нуклеусима би се: 

 успорио процес исељавања становништва из сеоских насеља у општински центар, 
 променила структура функција насеља Велико Градиште,  на једној, и осталих насеља 

на другој страни, односно дошло до децентрализације функција, 
 омогућило лакше и квалитетније саобраћајно повезивање свих делова Општине и 

развој јавног саобраћаја, 
 омогућило запошљавање локалног становништва. 

 
На основу просторних, демографских, функционалних и физиономских детерминанти насеља и 
степена развијености јавно-социјалних служби и установа, на територији општине Велико 
Градиште идентификовано је више микрофункционалних јединица у чијим средиштима су 
центри који их, колико толико, интегришу. У циљу смањења просторно-функционалних 
диспаритета, мрежу насеља Општине треба вертикално и хоризонтално издиференцирати: 

1. У првој хијерархијској равни је градско насеље Велико Градиште које има 
полифункционални карактер регионалног значаја. Центар је Општине, затим субцентар 
функционалног подручја Пожаревца, као и седиште Подунавске развојне зоне 
Општине.   

2. У другој хијерархијској равни су субопштински центри Мајиловац и Средњево. Ова 
насеља су седишта Миајловачке, односно Средњевачко-Љубињске развојне зоне.   

3. У трећој хијерархијској равни су примарна сеоска насеља, недовољног функционалног 
капацитета да интегришу околни простор, већ гравитирају неком од субопштинских 
или општинском центру.  

 
У мрежи насеља истичу се и викенд насеља Бели Багрем, Калиновац и Калиновчић. 
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Општина Велико Градиште је у функционалном и програмском смислу дефинисана, дакле,  као 
интегрална целина три зоне. У том смислу се просторни развој, однос градског и сеоских 
насеља и функционално повезивање насеља и центара, организација јавних служби, 
просторни развој и дистрибуција привредних делатности, развој туризма, организација и 
уређење туристичких и рекреативних простора, може дефинисати кроз усклађен развој ове три 
зоне које са својим општинским и субопштинским, али и викенд насељима чине специфичну 
целину.  
 
Развојне зоне Општине су: 

1. Подунавска зона, коју чине атари насеља уз Дунав: Рам, Затоње, Острово, Пожежено,  
Кусиће, те насеље Велико Градиште као општински центар, са Сребрним Језером и 
насељем Бели Багрем. Ова зона садржи две подзоне и то: 

 Подзона Велико Градиште, коју чини  насеље Велико Градиште са својом 
функционалном зоном утицаја у коме је претежно развијен секундарни и 
терцијарни сектор делатности.  

 Подзона Бели Багрем, туристичка подзона којој припада Сребрно језеро и 
викенд насеље Бели Багрем са окружењем предиспонираним за развој 
спортско-рекреативних и туристичких садржаја. Функционално овој подцелини 
Подунавске зоне припадају и насеље Острово и ободна насеља уз Сребрно 
језеро. Центар подзоне је насеље Бели Багрем са свим својим садржајима. 

2. Маиловачка зона која се простире паралелно са Подунавском зоном, а коју чине атари 
насеља у зони државног пута ДП IБ бр. 34: Курјаче, Мајиловац, Сираково, Поповац, 
Ђураково, Бискупље, Кисиљево, Тополовник и Кумане. У овој зони се налазе економски 
снажнија сеоска насеља са већ зачетим функцијама центара и тенденцијом 
агломерирања. Субопштински центар Мајиловац је средиште ове зоне. 

3. Средњевско-Љубињска зона, односно подручје некадашњих општина, коју чине 
насеља Десина, Печаница, Љубиње, Гарево, Дољашница, уз границу са градом   
Пожаревац и општином Мало Црниће, као и села која су линеарно распоређена уз 
државни пут ДП IIА бр. 162 и реку Пек - Триброде, Царевац, Камијево, Чешљева Бара и 
Макце уз границу са општинама Голубац и Кучево. У насељу Десина је највиша кота 
oпштине. Субопштински центар Средњево је средиште ове развојне зоне. 

 
Мрежа насеља - планска концепција  
 
Планска концепција мреже насеља општине Велико Градиште конципирана је на нивоу 
развојних зона. Неопходно је:  

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

2. стварати услове за запошљавање становништва у новим индустријским делатностима и 
у квалитативно развијеном терцијарном сектору делатности у општинском центру и 
субцентрима, 

3. вршити селективну концентрацију производних и непроизводних делатности у 
секундарним општинским центрима и тиме им давати функцију микроразвојних 
нуклеуса, 

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

локалне радне снаге. У складу са тим правовремено кренути са организацијом процеса 
едукације и образовања становништва за потрбе нових делатности, 
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6. сеоску кућу, пољопривредне и друге објекте руралне економије као и сеоско двориште   
прилагодити савременој пољопривредној производњи и њој комплементарним 
делатностима, 

7. дефинисати стамбене зоне и услове градње у приградским насељима и у субцентрима, 
8. предузимати мере за очување природних вредности и културно-историјске баштине. 
9. изградња објеката јавних служби у смислу јачања урбаних функција, првенствено у 

области здравствене заштите (реконструкција амбуланти и мобилност медицинског 
особља). 

 
Планска концепција се заснима на дефинсању активности у следећим развојним зонама:  
 ПОДУНАВСКА ЗОНА: 

- изградити пешачко-бициклистичку стазу уз „туристички“ пут од Рама до Затоња, од 
Затоња преко Острова до градског подручја Великог Градишта; изградити пешачко-
бициклистичку стазу уз Сребрно језеро од Затоња преко Кисиљева према Тополовику 
као везу са трасом бициклистичке руте која се протеже уз државни пут I реда ДП IБ 34;     

- афирмација тачака развоја у смислу туризма (Рам, приобални појас, Затоње, Острово) и 
континуалне туристичке зоне уз Дунав на потезу Затоње – Рам; 

- развити подручје Затоње, Горице и Рама као значајно туристичко подручје са важним 
туристичким насељима и зоном викенд кућа; 

- афирмисати постојеће и предвидети нове комуникацијске коридоре за везу са 
Румунијом; 

- изградња пристана и марина са адекватним пратећим садржајима и смештајним 
капацитетима; 

- уређење и регулација зона викенд насеља; 
- коришћење водног потенцијала за наводњавање и евентуално мање акумулације; 
- дефинисање правила за изградњу туристичких објеката и комплекса, јавних објеката, 

стамбених и помоћних објеката домаћинстава, угоститељских објеката, 
пољопривредних домаћинстава, рибњака, објеката привреде и др.; 

- одржавање постојећих општинских путева са савременим коловозним застором, 
модернизација (асфалтирање) макадамских путева према динамици и у складу са 
могућностима Општине . 

 
1.1. Подзона центар - насеље Велико Градиште: 

- дефинисање смерница за решавање урбанистичких проблема и урбанистичко 
планирање централног дела насеља Велико Градиште (главна улица, центар, паркинг 
простор, привредна зона на улазу, колективно становање, и друго); 

- дефинисање намена површина у рубним зонама насеља, које нису обухваћене 
урбанистичким планом (комплекси за веће инвестиције са новим радним местима, 
пословни комплекс бизнис парка на левој страни ушћа Пека у Дунав, еколошка целина 
на пешчаном комлексу уз ушће, ново пристаниште северозападно од континуалног 
урбаног подручја и друго); 

- коначно формирање и развој радно-индустријске зоне, претежно са објектима 
прерађивачке индустрије, као и складиштења и прераде пољопривредних производа у 
складу са урбанистичким планом; 

- резервисање коридора за изградњу обилазнице државног пута I реда ДП IБ 34 око 
центра Општине, чиме ће централно подручје бити растерећено од транзитних и 
теретних токова; у прилог оправданости изградње обилазнице у даљој перспективи, 
иде чињеница да теретни токови на овом државном путу имају учешће од преко 20% у 
укупној структури тока; 

- изградња пешачко бициклистичке стазе кроз градско подручје уз обалу Дунава до ушћа 
Пека у Дунав и у наставку уз леву обалу Пека (према Плану генералне регулације). 
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Изградњом ове стазе оствариће се континуитет у кретању од насеља Рам до ушћа Пека 
у Дунав, а истовремено, ова бициклистичка стаза представља део европске 
бициклистичке руте (Еуровело 6, деоница: Рам - Сребрно језеро - Велико Градиште - 
Голубац - Доњи Милановац);  

- искоришћење постојеће инфраструктуре за развој и адекватно опремање градске луке 
- пристаништа које ће омогућити несметано одвијање, како путничког тако и робног 
саобраћаја. У даљој перспективи, са развојем путничког (пре свега туристичког) водног 
саобраћаја, треба извршити измештање теретног пристаништа из централне градске 
зоне.  У том смислу, резервисати простор за изградњу новог пристаништа свероисточно 
од континуалног урбаног подручја, на десној страни ушћа реке Пек у Дунав; 

- изградња савременог граничног прелаза са адекватним пратећим садржајима; 
- потпуно покривање насеља градском водоводном мрежом; 
- гасификација, односно изградња магистралног гасовода до центра Општине и 

дистрибутивне гасоводне мреже по околним насељима;  
- комплетирање недостајуће јавне расвете. 

 
1.1.2. Подзона туристичких комплекса Бели Багрем 

- подстицај за развој туризма, спортско-рекреативног и излетничког туризма и уређење 
туристичких локација у складу с планским решењима за зоне Бели Багрем и Острово; 

- акценат на изградњи канализационе мреже, система за пречишћавање отпадних вода 
и регулисање канала за одводњавање атмосферске воде у утицајној зони језера; 

- уређење парк шума и изградња спортских и рекреативних терена; 
- акценат на побољшању функционисања фиксне телефонске мреже, као и повећање 

покривености простора сигналом мобилне телефоније; 
- даље проширење јавне расвете. 

 
2. МАИЛОВАЧКА ЗОНА: 

- даљи развој воћарства и ратарства, при чему приоритет представља прерада 
пољопривредних производа и формирање мањих прерађивачких погона;  

- развој сеоског и ловног туризма, као и спортско-рекреативног туризма и излетничког 
туризма и уређење туристичких локација; 

- реконструкција и одржавање постојећих државних путева и општинских (локалних) 
путева под савременим коловозом, као и асфалтирање постојећих општинских путева 
који су под макадамским застором; као приоритет у модернизацији општинских путева 
у овој зони издваја се пут Курјаче - Кличевац као битна друмска веза са градом 
Пожаревац. За реконструкцију поменутог пута у континуитету неопходна је сарадња са 
градом Пожаревац;  

- према Просторном плану Републике Србије (2010-2014-2021) у коридору државног пута  
ДП IБ 34 налази се и траса бициклистичке руте (означена на графичким прилозима), 
што се у планском периоду пре свега односи на адекватну сигнализацију и усмеравање 
бициклиста;  

- дефинисање правила за изградњу јавних објеката, стамбених и помоћних објеката 
домаћинстава, угоститељских објеката, пољопривредних домаћинстава, хладњача и 
прерађивачких погона, мини сточних фарми, рибњака, објеката привреде и др. 

 
3. СРЕДЊЕВСКО-ЉУБИЊСКА ЗОНА: 

- коришћење постојећих потенцијала за унапређење сточарства базираног на 
комерцијалним мини фармама;  

- унапређење шумско-привредних ресурса; гајење пчела; 
- даља изградња објеката јавних служби у смислу јачања урбаних функција, уз акценат 

на развој насеља Десине као најстаријег насеља у Општини и шире; 
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- реконструкција постојећег државног пута ДП IБ 33 (веза са општинама Мало Црниће и 
Кучево) чији технички елементи не задовољавају критеријуме за дати ранг пута; 

- одржавање постојећих државних и општинских путева под савременим коловозом; 
- реконструкција општинског пута од Десине ка Мајиловцу; модернизација осталих 

општинских путева са макадамским застором према приоритетима и динамици коју ће 
дефинисати економска могућност Општине; 

- изградња нових општинских путева који ће омогућити везу између насеља Тополовик, 
Царевац и Десина (оријентациона дужина планираних путева износи око 15 km; 
приликом пројектовања и изградње у што већој мери користити трасе постојећих 
некатегорисаних путева (пољских и шумских); 

- посредан утицај на развој и међуопштинску друмску комуникацију има изградња моста 
преко реке Пек (на локацији некадашњег) у општини Голубац, а који ће омогућити везу 
насеља Средњево и Царевац, са насељима општине Голубац; 

- даљи развој воћарства, цвећарства и ратарства, при чему приоритет представља 
прерада пољопривредних производа и формирање мањих прерађивачких погона;  

- развој сеоског и ловног туризма, као и спортско-рекреативног туризма и уређење 
туристичких локација; 

- дефинисање правила за изградњу јавних објеката, стамбених и помоћних објеката 
домаћинстава, угоститељских објеката, пољопривредних домаћинстава, хладњача и 
прерађивачких погона, мини сточних фарми, рибњака, објеката привреде и др. 

 
2.3.3. Јавне службе 
 
Стање јавних служби и услужних делатности условљена је степеном развијености и 
демографским потенцијалом Општине. Обзиром да је присутна привредна стагнација (осим у 
области туризма), као и демографско пражњење у скоро свим насељима oпштине, објекти 
јавних садржаја физички пропадају, поједини се функционално гасе, а за значајнији развој 
сервисних и сервисно-занатских делатности (из категорије услужних) не постоји економска 
исплативост. 
 
Ради тога посебним програмима треба извршити усклађивање развојних модела са посебним 
обележјима локалних заједница и подручја, уместо примене униформних и стандарних 
модела организације и задовољавања потреба грађана. 
 
Поједине делатности у оквиру јавних служби поседују прописане стандарде и нормативе, те ће 
такве установе бити дефинисане у односу на степен њихове обавезности, а на бази тога 
дефинишу се три нивоа обавезности: 

 јединствени стандарди и нормативи се дефинишу у групу обавезних садржаја, а 
односе се на основне школе, домове здравља, амбуланте и сл. 

 минимални стандарди и нормативи се дефинишу у групу стандардних садржаја. Ове 
одреднице је неопходно испунити како би се активност могла организовати, а важе за 
обданишта, средње школе, социјалне установе и сл. 

 нестандардни, уникатни садржаји представљају захтевни ниво квалитета. Ове 
садржаје утврђује локална власт, инвеститор или други актери у одлучивању. 

 
Образовање 
 
Делатност васпитања и образовања деце предшколског узраста од шест месеци до поласка у 
основну школу, на територији општине Велико Градиште обавља Предшколска установа 
„Мајски цвет“ Велико Градиште. Установа ради у једном објекту у општинском центру и десет 
подручних васпитних група. Објекат у Великом Градишту (капацитета 300 деце) задовољава 
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смештајне капацитете и све групе су попуњене у складу са стандардима. У главном објекту 
ради укупно 12 васпитних група (4 јаслене и 8 предшколских). У сеоским местима Мајиловац, 
Сираково, Курјаче, Пожежено, Затоње, Царевац, Кисиљево, Тополовник, Макце и Десине 
предшколско образовање реализује се у оквиру васпитних група капацитета од двадесеторо 
деце које се налазе у просторима основних школа (школе у Мајиловцу и Сиракову имају 
наменски саграђене просторе), изузев групе у селу Пожежено, која је смештена у просторијама 
дома културе/месне заједнице.  
 
Простор за обављање делатности у Великом Градишту је наменски изграђен објекат за децу од 
1 до 6,5 година, површине 1.900,00m². Објекат у Пожежену је прикључен  на јавну водоводну 
мрежу, а у осталим насељима је обезбеђено снабдевање хигијенски исправном текућом 
водом. Сви објекти имају одговарајуће санитарне просторије за децу и одрасле. Објекти у 
селима имају прописано изграђену септичку јаму и имају обезбеђен несметан прилаз 
превозним средствима.  
 
Предшколска установа последњих година прима сву децу која конкуришу за упис у вртић. Деца 
се примају током целе године, a деца из ромских породица које су социјално угрожене бораве 
у вртићу о трошку локалне самоуправе. 
 
Мрежу објеката основног образовања чине 3 осморазредне основне школе са укупно 22 
издвојена одељења и једним специјализованим одељењем за децу ометену у развоју. 
Основна школа „Иво Лола Рибар“ у Великом Градишту је највећа школа у Општини са више од 
1.000 ученика где се настава одвија у две смене. У свом саставу има 10 издвојених одељења у 
месним заједницама и Школу за децу ометену у развоју од I до VIII разреда (у Великом 
Градишту). Издвојена одељења у месним заједницама Рам, Острово, Бискупље, Кисиљево, 
Кумане, Тополовник, Пожежено и Кусиће, представљена су појединачним комбинованим 
одељењима од I до IV разреда, док су у селима Триброде и Затоње ученици распоређени у два 
комбинована одељења од I до IV разреда. Школа поседује добро опремљене кабинете, као и 
библиотеку и зубну амбуланту. Основна школа „Миша Живановић„ је матична осморазредна 
школа у Средњеву са преко 200 ученика. Ова школа је разуђена, има девет истурених 
комбинованих одељења од I до IV разреда и то у насељима: Макце, Дољашница, Чешљева 
Бара, Гарево, Царевац (2 одељења), Камијево, Десине (2 одељења), Печаница и Љубиње. 
Школска зграда централне школе је у лошем стању и не постоји простор за предшколску групу 
и кабинетску наставу. Учионице не задовољавају у потпуности потребе савремене наставе, а 
просторија за библиотеку, архиву, административно особље и фискултурна сала су 
неадекватне по својој структури и величини. Недалеко од овог објекта 1998. године започета је 
градња нове школе, која још увек није завршена. Поред исте је урађен терен за кошарку, 
рукомет и мали фудбал. Образовно-васпитни и други облици рада у Основној школи „Вук 
Караџић“ организовани су у Мајиловцу, као матичној школи и издвојеним четвороразредним 
одељењима у насељима Сираково, Курјаче и Ђураково. Матична школа поседује библиотеку, 
кабинете и специјализоване учионице, те два савремено опремљена информатичка кабинета 
са интернет везом. Издвојена одељења смештена су у засебним објектима (саграђеним 
почетком 1990-их година) са по две учионице, засебном просторијом за децу предшколског 
узраста, мокрим чворовима, асфалтираним двориштем и фудбалским игралиштима.  
 
Средње образовање у општини Велико Градиште организовано је кроз рад средње школе 
„Милоје Васић“ у Великом Градишту. У њој, поред гимназије општег типа, постоји још 5 
образовних профила: туристички техничар (четворогодишњи смер), трговац, конобар, кувар и 
посластичар (трогодишњи смерови) - у складу са потребама локалних самоуправа општина 
Велико Градиште и Голубац, који у својим стратегијама развоја потенцирају развој туризма и 
угоститељства. Године 2017. отворено је издвојено одељење гимназије општег смера у 
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Голупцу. Школа располаже са 14 класичних учионица, библиотеком, фискултурном салом, 
медијатеком, кабинетом за хотелијерско пословање, те две рачунарске учионице.  
 
Здравствена заштита 
 
Становници општине Велико Градиште основну здравствену заштиту остварују у Дому здравља 
„Велико Градиште“ и две истурене здравствене станице са апотекама у Мајиловцу и Средњеву. 
Дом здравља „Велико Градиште“ пружа здравствену заштиту на примарном нивоу и то са 
следећим службама: Служба здравствене заштите одраслог становништва са хитном 
медицинском помоћи, кућним давањем и поливалентном патронажом; Служба радилошко-
лабораторијске дијагностике; Служба здравствене заштите деце и школске деце; 
Специјалистичко-консултативна служба у оквиру које се пружа дијагностика из области 
интерне медицине, физикалне медицине и рехабилитације, пнеумофтизиолошке заштите, 
офталмологије, оториноларингологије; Одељење гинекологије; Служба стоматолошке 
заштите. Дом здравља ради 24 сата и збрињава, поред становника општине Велико Градиште, 
због потреба за пружањем услуга из одређених специјалности и становнике општина Голубац 
и Кучево. Здравствена заштита становништва посебно је отежана у летњем делу године 
(април-октобар) због повећаног броја становника (повратка становника са привременим 
боравком у иностранству) и већег броја туриста на овом подручју. 
 
Установе културе, уметности и спорта   
 
У општини Велико Градиште делују три установе културе - Народна библиотека „Вук Караџић“, 
Народни музеј Велико Градиште и Културни центар „Властимир Павловић Царевац“.  
 
Главна установа културе у Општини јесте Културни центар „Властимир Павловић Царевац“ који 
у свом саставу има фолклорну, драмску и музичку секцију и где активно ради Ансабл народних 
игара и песама ,,Властимир Павловић Царевац,, и Аматерско позориште ,,Жанка Стокић,,. 
Поред Културног центра на територији Општине, у сеоским насељима, постоје и 22 дома 
културе. Ови објекти су већином у лошем стању (неки и потпуно запуштени) и само се 
повремено користе. У Великом Градишту делује и неколико ромских удружења, са посебним 
акцентом на традицији и облицима нових културних образаца.  
 
Библиотека „Вук Караџић“ поседује велики број књига и друге архивске и некњижне грађе, као 
и вишенаменску читаоницу у којој се одржавају разноврсне културне активности и 
манифестације: књижевни сусрети, промоције, радионице, изложбе, обележавају значајни 
јубилеји и датуми итд. Библиотека има издвојено и Дечје одељење за најмлађе кориснике, 
али и богату Референсну и Завичајну збирку. У холу Библиотеке налази се галерија Милана 
Бесарабића, познатог српског вајара. 
 
Народни музеј у Великом Градишту, основан 2012. године, проучава, документује, штити и 
чува збирке археолошког, етнолошког, историјског и уметничког карактера. Музеј има око 
1.500 музејских јединица подељених у неколико сегмената: нумизматика; археологија; 
гравире, слике, иконе и употребни предмети (грађанско друштво са почетка XX века у Србији); 
и куриозитети. 
 
У домену спорта и рекреације у Општини главну улогу имају Јавно установа Спортски центар 
Велико Градиште и Спортско друштво „ВГСК“. Спортски центар у Великом Градишту управља и 
стара се о неколико непокретности и спортских објеката на територији градског насеља - 
Спортска хала са управном зградом, главни фудбалски терен, помоћни фудбалски терен, 
тениски терен, полигон за мале спортове и Mini Pitch терен. Поред спортских терена у центру 
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Општине у сеоским насељима се налази још 18 фудбалских терена (Средњево, Печаница, 
Сираково, Тополовник, Затоње, Кисиљево, Камијево, Бискупље, Мајиловац, Курјаче, Макце, 
Рам, Љубиње, Пожежено, Кумане, Царевац, Кусиће и Десине). Спортско друштво „ВГСК“ 
представља окосницу развоја спорта и у свом саставу има девет спортских клубова. На 
локацији Бели Багрем (Сребрно језеро) налази се уређено купалиште са неколико терена за 
мале спортове (део акваторије језера резервисан је за ватерполо на отвореном). На Сребрном 
језеру постоји и кошаркашки комплекс - кошаркашки камп „ТЕО4“ и терен за одбојку на песку. 
 
Социјална заштита 
 
Установе за социјалну заштиту грађана локалне заједнице налазе се у општинском центру. У 
центру Великог Градишта је Центар за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац чија 
је сврха обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем 
становништву локалних заједница. Осим тога у граду постоји и Центар за младе, Клуб младих 
особа са инвалидитетом и Клуб за стара лица који функционишу у оквиру Центра за социјални 
рад. 
 
Верски објекти 
 
Поред Манастира Нимник у Курјачу и Цркве Светог Архангела Гаврила у Великом Градишту, 
присутан је већи број сеоских цркава дисперзно распоређених по целој територији Општине, 
са културно-историјски валоризованим објектима. 
 
Управа и јавна администрација  
 
На територији Општине, поред објекта општинске управе који се налази у центру Великог 
Градишта, налазе се још 24 месне канцеларије (у сваком насељу по једна, осим месне 
заједнице Ђураково-Поповац коју чине два сеоска насеља). Од осталих објеката управе у 
градском насељу налазе се још објекти МУП-а, пограничне полиције, Управе царина, Лучке 
капетаније и Основног суда у Великом Градишту. 
 
Објекти комуналних делатности 
 
Објекти Поште Србије налазе се у насељу Велико Градише (главна пошта) и сеоским насељима 
Средњево, Мајиловац и Тополовник. У општинском центру налазе се и објекти ЕПС 
Дистрибуције - пословница Велико Градиште и ЈКП „Дунав Велико Градиште“. ЈКП је 
организован у 5 сектора и то: водовод и канализација (производња и снабдевање насеља 
водом за пиће), пијаце (Градска и Робна пијаца - „Бувљак“ у центру Општине), паркинг сервис 
(управљање и одржавање јавних паркиралишта), погребне услуге (управљање, пружање свих 
погребних услуга и одржавање градског гробља), шуме и депоније (заштита шума и сакупљање 
и одлагање комуналног отпада на Градску депонију). Поред градског гробља постоје и сеоска 
гробља у свим насељима Општине. Ветеринарске станице постоје у Великом Градишту и 
сеоским насељима Средњево и Мајиловац. У Општини постоји неусловна депонија 
(одлагалиште) комуналног отпада, у атару насеља Пожежено, на око 3km од насеља Велико 
Градиште. Простор заузима површину око 4 хектара и на њега се депонује комунални отпад са 
целе територије Општине.  
 
Услужне делатности 
 
Услужне делатности су у директној зависности од понуде и потражње, тако да представљају 
динамичну категорија која се релативно лако формира али је подложна и брзом затварању 
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услед недостатка потражње. На територији Општине од укупно 182 друштва са ограниченом 
одговорношћу, 163 су активна док је 19 у ликвидацији. Постоји 709 предузетника од којих су 
већина самосталне занатске радње (највише их је из области трговине, те хотелијерства и 
угоститељства). У Великом Градишту, из области туризма послују две туристичке агенције и два 
привредна друштва у туризму, а поред тога и једна фондација и 3 огранка страних компанија. 
Присутан је и већи број удружења и то 56 спортских, 80 удружења грађана и једно страно 
удружење. Већина услужних објеката и сервиса концентрисано је у: Великом Градишту, 
Средњеву и Мајиловцу.  
 
Циљеви развоја и организација јавних служби у функцији рационалне организације простора 
и његовог коришћења односе се на просторну организацију јавних служби и промене у 
организацији и финансирању јавних служби, и могу се представити као: 
• увођење комплементарних активности и пратећих садржаја као и промоција употребе 

савремених информатичких и других комуникационих средстава, у сврху веће доступности 
јавних служби и услужних делатности у удаљенијим насељима; 

• повећање искоришћености изграђених капацитета за потребе рада јавних служби 
(вишенаменско коришћење појединих објеката, промена намене слабо искоришћених 
објеката и сл.); 

• елиминасање изразито неједнаког положаја деце и омладине (њихове полазне позиције и 
изгледи за социјално напредовање), који је условљен разликама у квалитету живљења у 
насељима различитог типа (квалитет и врста образовања у појединим школама, доступност 
школа и сл.); 

• прилагођавање програма и организације рада јавних служби специфичним потребама и 
карактеристикама локалних заједница и интересима грађана; 

• повећавање гравитационог подручја средње школе (бољом опремом, организованијим 
смештајем ученика укључујући и приватни сектор, увођењем приватних школа са 
проширењем профила, подстицањем донаторства и давањем стипендија); 

• решавање проблема домова културе у сеоским насељима, првенствено кроз њихово 
привођење основној намени; и 

• повезивање развоја физичке културе са осталим функцијама, како би се добили комплекси 
комбинованог садржаја (рекреативно-спортски, туристичко-спортски). 

 
Развијеност и дистрибуција насељских садржаја: образовања, здравства, културе, управе и 
администрације, спорта и рекреације, повољна је у смислу просторне дистрибуције, али не и у 
смислу квалитета функционисања. Највећа концентрација садржаја и активности је у оквиру 
општинског центра, где функционишу најважније административне, културне, образовне, 
здравствене и друге функције. Насупрот томе, степен развијености варира од насеља до 
насеља - највиши је у субопштинским центрима Средњеву и Мајиловцу (центри заједнице 
села) а најнижи у сеоским насељима Поповац и Камијево. 
 
Јавне службе - планска концепција  
 
Концепција развоја система јавних служби усмерена је на побољшање квалитета живљења 
грађана кроз подизање квалитета услуга и доступности јавних служби у просторном смислу и 
то подразумева: 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Систем образовања 
У планском периоду треба реализовати започету изградњу нових и потребна проширења 
постојећих објеката, доградњу спортских дворана или игралишта, или реконструкције уз 
додатно опремање за осмогодишње оснoвне шкoле у свим насељима. 
 
Предшколске установе 
Предшколска установа „Мајски цвет“ у планском периоду треба да оформи истурене групе у 
свим насељима у којима данас не постоје. 
 
Јавна администрација и пословање 
Јавни објекти су поште, банке, управа, администрација, установе и други објекти и институције 
за опслуживање подручја.  
Потребна је адаптација објеката у складу са стандардима приступачности. По потреби могуће 
је планирати и реконструкцију или доградњу објеката у циљу побољшања квалитета услуга. У 
области поштанских услуга, потребно је поштанским ковчежићома покрити сва насеља. 
 
Социјална заштита 
Смештај корисника социјалне заштите обезбеђује се у домовима за смештај, прихватилиштима 
или другим објектима у склaду са Законом о социјалној заштити (''Сл. гласник РС'', бр. 24/2011) 
Услуге социјалне заштите могу се пружати заједно и комбиновано са услугама које пружају 
oбразовне, здравствене и друге установе (међусекторске услуге).  
Услуге усмерене унапређивању радних способности, односно радно ангажовање особа са 
инвалидитетом које су корисници услуга социјалне заштите пружају се у установама социјалне 
заштите и у радним центрима. 
Подржава се укључивање приватног сектора у домену социјалне заштите и развијање ове 
намене као комерцијалне на погоднима локациjaма. 
 
Здравствена заштита 
Код организације здравствених установа треба тежити постизању оптималног страндарда 
доступност - радијус опслуживања максимално 4-5km. Ради постизања вишег стандарда у 
пружању здравстваних услуга могуће су следеће интервенције на објектима у комплексу: 
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доградња, раконструкција, адаптација, санација, инвестиционо одржавање, уређење 
комплекса, изградња објеката инфрaструктуре. 
 
Култура 
Општинска библиотека у планском периоду треба да обезбеди јединице у свим насељима у 
складу са потребама. Потребно је додатно уредити, осавременити, опремити и проширити 
капацитете за домове културе који постоје у сеоским насељима. На домовима културе је 
потребно интервенисати у грађевинском смислу у смислу обезбеђивања несметаног кретања 
за лица са инвалидитетом, децу и стара лица, у складу са стандардима приступачности.  
 
Објекти намењени за културу треба да буду флексибилни, уз могућност увођења мобилних 
библиотека, биоскопа или камерних сцена, односно вишенаменско коришћење објеката. 
 
Решавање проблема из области ликовних и музичких установа, галерија, средстава масовних 
комуникација, издавачке делатности и слично, захтева организовање одговарајућих објеката 
или простора за ову намену, у неким случајевима и репрезентативног карактера и на посебно 
одабраним локацијама.  
 
Физичка култура, спорт и рекреација 
Објекте и пратеће садржаје из области спорта и рекреације планирати у свим насељима, али 
тако да се највећи број спортских активности може обавити у месту становања. На овај начин 
ће се што већи број становника активније бавити спортом. У сеоским насељима зоне спорта и 
рекреације треба ускладити са локалним потребама, што се посебно односи на врсту спорта, 
капацитет објеката и начин обраде терена. 
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-  
Карта: Распоред објеката јавних служби општине Велико Градиште (2020. год.) 
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2.4.  ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ И ДИСТРИБУЦИЈА ПРИВРЕДНИХ ДЕЛАТНОСТИ 
 
Пољопривреда 
 
Планско подручје карактерише геоморфолошки, климатолошки и педолошки мозаик, што 
условљава хетерогеност у просторној заступљености, бонитету и начину коришћења 
пољопривредног земљишта. Посматрани простор налази се у Источној Србији, чија обележја 
дају печат његовим агроеколошким карактеристикама и детерминишу пољопривредну 
производњу. оа се налази на терену који је равничарско–брежуљкасто (Стиг и Браничево, у 
средњем и доњем току река Млаве и Пек) до 500 м н.в. Карактерише је земљиште високог 
бонитета, изузетно повољно за обављање разноврсне аграрне производње. Земљиште је у 
свим бонитетним класама, повољно за организацију пољопривредне производње, без или са 
ограничењима.  
 
У Општини је заступљен тип тржишно мешовите пољопривреде са превагом биљне 
производње (Мmr). Жита заузимају највљеи проценат обрађеног земљишта (око 65%), док је 
заступљено и ндустријско биље (5%), повртно (12%), крмно (13,5) и остало (4,5%). Број трактора 
је већи од броја газдинстава и износи нешто више од 2.800. 
 
 

Бр. 
газд. 

Коришћено  
ПЗ  

Оранице 
и 
баште 

Воћњаци Виногради Ливаде и 
пашњаци 
 

2.110 16.476 14.581 299 96 1.297 
 

Број газдинстава је више од 2.100. Оранице и баште заузимају 88% од укупно коришћеног 
пољопривредног земљишта. Воћњаци су испод 2%, винограда је јако мало (испод 1%), док 
близу 8% одпада на ливаде и пашњаке. У сточарској производњи доминира узгој свиња и 
живине, са мањим уделом оваца и говеда.  
 
 

Говеда  Свиње Овце Живина Трактори Годишња 
радна 
јединица 

2.738 33.932 8.577 139.464 2.813 3.923 
 

 
Пољопривреда – планска концепција 
 
Заштита и коришћење пољопривредног земљишта и пољопривредне производње на 
просторима општине Велико Градиште заснива се тежни да се испуни секторски циљ:   пуном 
планском и одрживом коришћењу природних услова за унапређење пољопреивредне 
производње, усмеравање ка конкурентности пољопривреде на тржишту, водећи рачуна о 
демографском опоравку и одрживом развоју, производња тржишних вишкова и производња 
здраве хране, уз адекватну заштиту пољопривредног земљишта и стварање услова за 
побољшања материјалног положаја пољопривредника уз диверзификацију руралне 
економије.  
 
У циљу очувања пољопривредног земљишта и смањења конфликата просторних интреса 
издвајају се следећи приоритети, као и правила коришћења пољопривредног земљишта: 

 заштита пољопривредног земљишта од свих видова деградације, наменско 
коришћење пољопривредног земљишта, спречавања деградације педолошког слоја, 
тако и од прекомерне и неадекватне примене хемијских средстава у пољопривредној 
производњи, немарног складиштења и примене стајњака и осоке, еколошки 
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безбедном уништавању амбалаже од пестицида и сл., уз увођење мониторинга  
квалитета пољопривредног земљишта и пољопривредних производа;  

 успостављање еколошки оптималних односа између пољопривредних, шумских и 
других површина: 
- умрежавањем пољопривредног земљишта у разне видове заштитног зеленила, 

сходно конфигурацији терена, хидролошким условима, начину коришћења 
земљишта, величини потеса и сл.;  

- адекватнијом и широм применом агроеколошких мера у вегетационом периоду 
(заокруживањем мера заштите од плављења и бујичних токова; изградњом 
савремених система за наводњавање, који омогућују рентабилно и еколошки 
безбедно коришћење воде у пољопривредној производњи);  

- заснивањем сејаних ливада на маргиналним ораницама (VII и VIII катастарске 
класе) и претварањем пљопривредног земишта VII и VIII карастарске класе у 
шумско земљиште, али е и задржавање одређених површина за ратарско-
повртарску производњу у вишим пределима ободних планина, превасходно у 
функцији очувања наслеђене мреже насеља; 

- обновом дотрајалих и оснивањем нових засада воћа и винове лозе на агро-
еколошки и пејзажно погодним локацијама и др.;  

- кроз обезбеђење подстицајних средстава за реализацију програма 
одводњавања, наводњавања, комасације и комплексног уређења 
пољопривредног земљишта (пољски путеви, заштитно зеленило, педолошка 
евалуација и мониторинг и сл.); 

 повећање тржишне конкурентности пољопривредно-прехрамбеног сектора 
обезбеђењем услова за исплативи пласман производа органске пољопривреде и сл., 
улагањем у нове, квалитетније засаде воћа и квалитетних сорти грожђа на погодним 
површинама; изградњу погона за откуп и прераду пољопривредних производа кроз 
модернизацију постојећих и изградњу нових савремених прерађивачких капацитета, 
усклађених са европским стандардима; стимулисање отварања погона за прераду 
пољопривредних производа (хладњаче, сушаре за лековито биље...); рибњака и стварање 
могућности да се у ову сврху искористе постојећи објекти (зграде сеоских задруга и сл.) 

 подизање општег ниво техничко-технолошке опремљености породичне пољопривреде.  
 развијање производних, тржишних и друштвених услуга; 
 стварање услова за удруживање пољопривредних произвођача; 
 заузимање пољопривредних површина у непољопривредне сврхе може се вршити ради 

пошумљавања земљишта најслабијег производног потенцијала, за потребе 
водопривредне и саобраћајне инфраструктуре биће компензирано обезбеђењем 
техничких услова за рационално коришћење воде у биљној и сточарској производњи и 
повећањем саобраћајне доступности руралних насеља и пољопривредних површина; док 
је заузимање пољопривредног земљишта у туристичке, рекреативне и сличне сврхе 
условљено повећањем могућности за диверзификовање руралне економије и 
остваривања додатних прихода руралног становништва; 

 јачање пословног повезивања пољопривреде са компаративним делатностима (туризам, 
угостељство и сл.) ради директног пласмана производа у туристичкој понуди и 
подстицања диверзификације руралне економије развојем допунских делатности (сеоског 
туризма, кућне радиности, малих и средњих погона и сл. 

 
Плански приоритети превасходно су везани за: 

 поновно успостављање тесне везе између биљне и сточарске производње, са 
ослонцем на обезбеђење сопствене крмне базе; 

 укрупњавање поседа и повећање количине производње;  
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 унапређење воћарства, кроз побољшање услова гајења континенталног воћа, 
сортимента, замена дотрајалих воћњака новим плантажним; 

 удруживање пољопривредних произвођача ради заједничког наступања на тржишту, 
организованог откупа производа, изградње мреже заједничких капацитета за прераду 
(конзервисање, сушење и смрзавање), складиштење (хладњаче за воће и поврће), 
чиме се породичним пољопривредним газдинствима донекле пружају услови за 
конкурентско понашање на тржишту; 

 унапређење пољопривредне стручне службе, са станицама и пунктовима који ће пружати 
подршку пољопривредним произвођачима у до сада непокривеним деловима Општине; 

 стварање тзв. комерцијалних газдинстава која одговарају потребама савремене тржишне 
економије. 

 
Привреда 
 
Стање привреде у последњој деценији је веома променљиво и разликује се од случаја до 
случаја. Производна и привредна предузећа се налазе у тешком положају. Као последица тога 
могло би доћи до њиховог озбиљног техничко-технолошког заостајања, па и потпуног 
пропадања, са свим консенквенцама на укупан развој Општине, те би због тога било 
неопходно што пре завршити процес својинске трансформације, који би бар неке од њих, по 
реструктуирању, макар и уз смањење броја запослених, поново вратио у функцију. 
 
У последњој деценији, међутим, приметан је значајнији раст удела приватног сектора у 
привредној структури Општине, на нивоу малих и средњих предузећа (МСП). 
 
У овој области, у складу с националном стратегијом, основни правац даљег рaзвојa 
корпорaтивног секторa треба да буде рaзвијенa, сaвременa, конкурентнa привредa којa ће се 
постепено уклaпaти у привредне токове ЕУ.  
 
Прaтећи трендови привредног развоја на регионалном и локалном нивоу треба да буду: 

 континуирaно структурно прилaгођaвaње сa извозном оријентaцијом; 
 повећaње зaпослености, кaо приоритетaн циљ усмерен нa побољшaње 

искоришћености постојећих кaпaцитетa и отвaрaњa нових и рaст продуктивности; 
 порaст инвестицијa с нaглaском нa нове прогрaме и производе и посебно порaст 

стрaних директних инвестицијa; 
 убрзaње и финaлизaцијa процесa привaтизaције и реструктурирaњa (тржишно, 

технолошко, кaдровско, оргaнизaционо, финaнсијско, тржишно); 
 комерцијaлизaцијa јaвног секторa и контролa његове ефикaсности; 
 подстицaње истрaживaчких и рaзвојних пројекaтa усмерених нa примену нових и 

бољих технологијa у индустрији; 
 континуирaн процес обрaзовaњa и применa иновaцијa у циљу повећaњa нивоa 

прилaгођaвaњa тржишним променaмa; 
 ствaрaње институционaлних и aдминистрaтивних предусловa зa рaст индустријске 

производње изнaд просечног нивоa привредног рaстa; 
 јaчaње конкуренције међу привредним субјектимa и регијaмa рaзвојем локaлних 

институцијa, неопходним зa бржи рaзвој и структурно прилaгођaвaње; 
 утврђивaње и применa нове политике индустријског рaзвојa кaо комбинaције циљaне 

политике сa опрaвдaним, директним држaвним интервенцијaмa и хоризонтaлних мерa 
без посебне зaштите секторa уз бригу о кључним инпутимa, рaду, кaпитaлу, 
инфрaструктурним услугaмa, истрaживaњу и рaзвоју; 
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 подстицaње рaзвојa информaтичких и комуникaцијских технологијa, информaтичке 
инфрaструктуре, електронских мрежa, бaзa и изворa подaтaкa и стaтистике кaо основе 
зa убрзaнији рaст уопште и посебно новог услужног секторa; 

 подршкa рaзвоју МСП; 
 континуирaно побољшaње ефикaсности упрaвних и јaвних услугa. 

 
 

2.5.    ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ ТУРИЗМА, ОРГАНИЗАЦИЈА И УРЕЂЕЊЕ ТУРИСТИЧКИХ И 
РЕКРЕАТИВНИХ ПРОСТОРА 

 
Општина Велико Градиште је део ширег туристичког региона Источне Србије, налази се на 
транзитном европском правцу првог степена – коридору VII, односно на граници са Европском 
унијом - Румунијом, простор је јаког демографског пражњења али и значајних природних и 
антропогених туристичких потенциала. Сагласно расположивим природним и друштвеним 
ресурсима треба тражити место и позиционирати туристичку делатност која је већ афирмисана 
и препозната као један од основних привредних потенцијала Општине. Да би туризам био на 
високом нивоу,  потребно је задовољити неколико основних предуслова: постојање 
туристичких ресурса, добра саобраћајна повезаност, интегрални развој заједно са суседним и 
даљим општинама у земљи и иностранству (регионима), потенцијални инвеститори, воља 
локалне самоуправе и проактиван начин управљања, комплементарна привреда која би могла 
опслуживати угоститељске објекте, смештајни капацитети, маркетинг и др.  
 
Број туриста у Општини је незнатан ако се посматра укупни тристички контигент Србије (1,5% -
1,8%). Међутим, у Браничевском округу њен удео је 44% када су у питању сви туристи, 
односно,  48% од укупног броја свих ноћења. У структури доминирају домаћи посетиоци којих 
је 4 пута више од иностраних. Задржавање, односно број ноћења, туриста је испод српског 
просека домаћих посетилаца (3,3/2,7), али је више у односу на Републику и Округ (2,1/2,5/2,8). 
 
Табела 7: Број туриста и број ноћења на нивоу Србије, Браничевског округа и општине Велико 
Градиште, 2018. 

 Укупно 
туриста 

Домаћи 
туристи 

Инострани 
туристи 

Укупно 
ноћења 

Домаћи 
ноћење 

Инострани 
ноћење 

Просечан 
бр. дана 

д/и 
Србија 3.430.522 1.720.008 1.710.514 9.336.103 5.678.235 3.657.868 3,3/2,1 
Браничевски 
округ 

56.294   45.380 10.914 142.392 114.765 27.627 2,5/2,5 

В. Градиште 24.988   20.363 4.625   68.453    55.523    12.930    2,7/2,8 
Извор: Републички завод за статистику, 2019. 
 
Општина Велико Градиште је већ афирмисана туристичка дестинација која у сезони окупља 
неколико стотина хиљада посетилаца, са просечним задржавањем од 2-3 дана. Туристе 
привлаче већ дефинисане најважније локације:  

1. Сребрно језеро – туристичко-спортско-рекреативни центар, хотелског и апартманског 
типа, са спортским теренима.  

2. Рамска тврђава и викенд насеље на површини 2-3ha.  
3. Затоње - викенд насеље на површини 3-4ha.  
4. Ауто-камп Бели Багрем на Сребрном језеру - већ афирмисани садржај ауто-кампа је на 

површини 50,250m2, пошумљен багремом, тополом, брезом и чини наставак пешачке 
стазе. Има сопствену плажу, сопствени бунар за снабдевање водом и санитарни чвор.  

5. Марина - у власништву „Силвер лејка“ 
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Подручје Дунава односно његово приобаље, заједно са залеђем поседује атрактивне садржаје 
за домаће и стране посетиоце. Бројни културно-историјски споменици, археолошка налазишта, 
изузетна атрактивност природних локалитета, богата ловишта, постојеће и нове 
манифестације, представљају окосницу за перспективни развој туризма.  
 
Природне вредности која су атрактивна за туристе: 

- Дунав    
- Река Пек - доњи ток са ушћем у Дунав,  
- Сребрно језеро - дужина 14 km, ширина 0,3 km   
- Карпати на левој обали Дунава  
- Повољна термичка ружа ветрова на подручју затоњског усека за развој екстремних 

спортова  (параглајдинг, кајт сурфинг, виндсурфинг),   
- Ада Чибуклија - Лабудово окно познато по томе што се у њему гнезде неке од веома 

ретких птица, попут орла белорепана, патке црнке, ласте брегунице, малог и великог 
корморана. Овде се могу наћи и видре, бизамски пацови и нутрије, а окно које спада 
међу подручја најбогатија рибом у целом току Дунава сврстано је у први степен заштите 
по Рамсар листи.   

- Богата ловишта на територији од 20,000 ha са зечевима, фазанима, паткама као и велики 
број  дивљачи јелена и дивљих свиња.  

- Атрактивни риболовачки терени богати смуђем, сомом, шараном и белом рибом.  
 
Културно-историјске вредности туристичке дестинације:  

- Остаци римског војног логора Ледерата, споменик културе од великог значаја у 
категорији археолошких налазишта.  

- Налазиште Пинкум, названо по истоименој реци Пинкус (Пек). Врхунац развитка 
доживљава за време владавине цара Хадријана (2 век н.е).   

- Рам средњевековно утврђење из времена Бајазита Другог - споменик културе од 
великог значаја.  

- Манастир Нимник који је настао као метох старог манастира Раванице према повељи 
Кнеза Лазара пре 1389. године односно пре Косовске битке.   

- Стара градиштанска чаршија у којој окосницу лепо обликованог трга чине старе зграде са 
краја 19. века (среско начелство зграда општине, гимназија, библиотека, црква Св. 
Архангела Гаврила, Царинарница).   

- Близина Виминацијума - Римски војни логор и град настао је у 1. и трајао до почетка 7. 
века.   

- Близина Голубачког града - Голубац је средњевековна тврђава, споменик културе од 
изузетног значаја. 

 
Манифестације значајне за туризам:  

- Царевчеви дани - традиционална манифестација посвећена Властимиру Павловићу 
Царевцу, оснивачу оркестра Радио Београда.  

- Аласке вечери - традицонална гастрономско-туристичка манифестација која се одржава 
већ 44 године.   

- Дани цвећа - привредно туристичка манифестација.  
- Јепуријада  гастрономско-туристичка манифестација која означава почетак лова на зеца. 

Светски дани музике - обележава се већ десетак година.   
- СИЛАФЕСТ - међународни фестивал туристичког и еколошког филма.  
- Пасуљијада – туристичко-гастрономска манифестација у циљу очувања и развоја бренда 

Пасуљ „Градиштанац“.  
- још неке од манифестација су: традиционални Светоилијски вашар у Великом Градишту, 

Островачка чорбијада, Великоградиштанска гитаријада, Дан Дунава, музички 
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фестивал „Уранак“, шаховски туринир „OPEN Сребрно језеро“, ТИД Регата, годишњи 
полумаратон и други. 

 
Расположиви туристички потенцијали на међународном пловно-наутичком путу и близина 
већих градских агломерација (пре свега Београдa), представљају фактор развоја наутичког (са 
другим видовима водног туризма), туринг (кружна и линеарна туристичка 
путовања/туре/путеви - римских палата и споменика, дунавских мотива, бициклизма – Euro 
Velo 6, деоница бр. 10 Рам–Виминацијум, пешачења, лова, риболова и др.), излетничког и 
других видова туризма. За ово туристичко подручје карактеристични су и други садржаји за 
развој специфичних видова туризма као што су: спортско-авантуристички, археолошки (путеви 
римских императора) и др. 
 
Смештајни капацитети 
Смештајни капацитети Општине обухватају 104 туристичка објекта. Укупан број туристичких 
објеката чини 90 у домаћој радиности (сви на локацији Сребрно језеро-Бели Багрем и Велико 
Градиште) и 14 приватних вила, са укупним капацитетом од 1.690 лежајева. Поред тога на 
подручју Плана налази се један хотел „Danubia park“ (130 лежајева),  ТЕО4 кошаркашки камп 
(170 лежајева) оба на локацији Сребрно Језеро и два кампа - велики Ауто камп (Бели Багрем) 
и модеран камп Калиновчић (код насеља Затоње) ка укупно 418 места за смештај. 
 
Потенцијали за развој туризма су недовољно искоришћени, уређени и афирмисани. За 
адекватно активирање туристичких потенцијала неопходно је обезбедити следеће предуслове: 
бољи маркетинг туристичке понуде; развој садржаја који би привлачили туристе (наутички 
туризам - кајакаштво, једриличарство, веслање, мотонаутика, скијање на води и једрење на 
дасци; омладински туризам - едукативне и рекреативне потребе (културно - историјски 
садржаји, природни феномени); пословно-конгресни туризам (саветовања, симпозијуми, 
семинари, конгреси, трибине); ловни и риболовни туризам (постојећа ловишта и места богата 
рибом су предуслов за овај вид туризма); манифестациони туризам; и др.  
 
На основу анализе стања дефинисан је секторски циљ унапређења туристичке привреде: 
Валоризовање природних и антропогених потенцијала и активирање туристичке привреде 
уклопљене у јединствену регионалну туристичку понуду (Браничевски округ/Доње 
подунавље/Источна Србија), организоване на комплементаран начин са осталим производним 
гранама, уз поштовање ограничења животне средине. 
 
Туризам – планска концепција 

 
Концепција развоја туристичке привреде прати идеју из РПП Подунавског и Браничевског 
управног округа и своди се на изградњу конкурентности њених туристичких кластера. Она је 
ослоњена на постојеће (афирмисане) и перспективне туристичке репере и активности. Развој 
туризма зато треба да представља мултидимензионални концепт, који обухвата активности 
укључених актера и начин њиховог уједињавања у циљу остварења потребних промена у 
туризму. У целини је реч о процесу извођења кохерентних, интегративних и уједињавајућих 
корака на промени садашњег у жељено стање у туризму. Ово подразумева стварање повољне 
климе и услове за сарадњу свих заинтересованих субјеката који утичу на развој туристичке 
привреде кроз: 

- дефинисање услова за убрзанији развој туризма на националном нивоу (закони и 
уредбе), 

- организовање контроле понашања у реализацији активности (инспекција), 
- доношење заједничких упутстава (правилници, норме и сл.) за све или већину 

актера у туризму, 
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- управљање процесима развоја за поједине кластере/дестинације/производе, 
- стварање услова за ефикасну везу са свим другим секторима економије и друштва, 
- остварење сталног утицаја на туристички маркетинг, организацију догађаја, 

управљање кључним атракцијама и програмима и сл. 
 
У циљу унапређења туристичког производа неопходно је: 

- направити краткорочну и дугорочну Стратегију развоја туристичке привреде 
Општине;  

- у средњорочном периоду израдити по потреби нове урбанистичке (и остале 
планове и студије) планове за најзначајније туристичке дестинације и туристички 
атрактивне просторе (нарочито простор градског насеља Велико Градиште, 
Сребрног језера, тврђаве Рам и др.) 

- створити услове за примену стандарда међународног квалитета у хотелској 
индустрији, 

- валоризовати  туристички производе, 
- посебно уредити атрактивне итинерере у најатрактивнијим деловима Општине и 

повезати га са ближим и даљим окружењем и др. 
 
Концепција развоја туризма ће се ослањати на три системска нивоа: националном, 
регионалном и локалном (општинском). Стога је основно стратешко опредељење да одрживи 
развој туризма представља значајну развојну перспективу подручја, те се основна концепција 
развоја туризма се заснива на: 
 
1. функционалом умрежавању туристичке привреде и активности на ширем 

интрарегионалном нивоу и то: 
a) Европски ниво: 

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

b) Национални (регионални) ниво: 
 Сарадња са суседним и даљим општинама и регионима 
 Заједничка понуда на домаћем и иностраном тржишту  
 Прекогранична сарадња са регионима у Румунији  
 Национални итинерери 

2. организацији туристичке привреде и активности на локалном нивоу: 
a) Ниво Општине који чине координирани систем укупне понуде: 

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

 
Субординација и синхронизација активности на сва три нивоа би требало да синергетски 
допринесе уначајнијем унапређењу овог сектора а последично унапреди развој читавог 
подручја. На основу тога, једна од развојних је развој одрживог туризма, који подразумева 
развој туристичке привреде у складу са капацитетима животне средине. Са једне стране циљ 
овакве концепције је упознавање великог броја посетилаца са туристичким вредностима 
подручја и активирање осталих комплементарних делатности које би омогућиле развој 
туризма или би биле његова последица (сточарство, шумарство, производња здраве хране, 
пића), док би са друге, ове активности биле организоване на начин да не угрозе еколошку 
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равнотежу простора и богати биљни и животињски свет. Сви облици туризма би требало да 
делују усаглашено, односно да потенцијални корисници комбинују неколико видова туризма. 
Јединство садржаја јесте изразито регионалног карактера и подразумева постојање 
заједничких итинерера са суседним општинама. Истовремено интерна организација туризма 
захтева укључивање конвенционалне и традиционалне производње у јединствен привредни 
систем чиме би се омогућила већа запосленост локалног становништва, повећање 
конкурентности  и успорио демографски губитак у појединим деловима округа (посебно на 
селу). Основно полазиште је зановано на активирању свих потенцијала планског подручја на 
начин да се корисник најпре информише о предностима и туристичким вредностима овог 
региона, организовано или индивидулано комфорно довезе до туристичке дестинације, 
смести у квалитетним објектима, садржајно проведе време боравка и поново врати. 
Неопходност едукације управе и становништва о улози и значају туризма, маркетиншки пробој 
на српско и европско тржиште, повећајне саобраћајне доступности изградњом државних и 
локалних путева и квалитетани смештајни објекти предуслов су реализацији ове концепције.  
 
Од значаја за развој препознатљиве туристичке понуде јесте идентификација аутентичних 
руралних етноцелина и духовних обичаја (верски празници, сабори, свадбе и друге 
светковине, сточни сајмови и различита такмичења) различитих ентитета и њихових 
традиционалних кухиња. 
 
Туристички производ ће се, дакле, базирати на: језерском и наутичком туризму, као и 
кружним путовањима (део регионалног туристичког производа), руралном туризму и туризму 
посебних интереса (лов, риболов, камповање, екстремни спортови и др.).  
  
Туристички развој у највећој мери зависиће од анимирања комерцијалне туристичке и 
рекреативне тражње, како домаће тако и иностране. Зачеци иностране туристичке тражње су 
видљиви, јер се на Дунаву задржавају међународни крузинг бродови (крузери), који су све 
популарнији на дунавским турама до Црног мора, што треба искористити за промоцију других 
итинерера са атрактивним туристичким производима на Планском подручју и непосредном 
окружењу. За активирање туристичких потенцијала и развој интегрисане туристичке понуде са 
окружењем, неопходно је осавремењавање, како туристичко-рекреативне инфраструктуре на 
Дунаву, тако и мреже путева. 
 
Посебну пажњу посветити афирмацији излетничких локалитета попут „Дашчаре“, Горице, 
Липоваче, Великог Брда, Манастиришта у сврху развоја еколошког, рекреативног и 
излетничког туризма, чиме би се активирали и јужни делови Општине (стаза за шетњу кроз 
шуму, бициклистиче руте, формирање излетничких кампова и др.). 
 
Афирмација туризма као једног од највећих потенцијала Општине, првенствено у односу на 
Дунавски коридор, а затим Сребрно језеро које пружа услове за развој масовног туризма - 
одмор и рекреацију, спортске активности на води, наутички туризам, спортски и привредни 
риболов и сл. Треба наставити са изградњом смештајних и угоститељских капацитета, као и 
градњом викенд насеља која су за Општину у целини развојни потенцијал.  
 
Туристичке туре/итинерери треба да афирмишу културно-историјске споменике који датирају 
из римског периода и средњег века, а међу којима је најзначајније утврђење Рам (Ледерата), 
као и активно укључење у (интер)националне стазе као сто су „Путеви вина“, „Путеви Римских 
императора“ и др. Кроз Општину треба позиционирати и циљне, али и пажљиво биране 
транзитне путне правце и дестинације појединих група корисника.  
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Поред постојећих садржаја, на Сребрном језеру треба подстаћи градњу нових капацитета, а 
марина би уз додатне инвестиције могла постати једно од главних места пристајања наутичара 
на доњем току Дунава. 
 
У Великом Градишту на обали Дунава могу се изградити и додатне марине и пристаништа, а на 
рубном делу центра Општине постоје већи потенцијали за интензивније инвестирање у неко 
будуће међународно утоварно-истоварно пристаниште, при чему такав објекат не треба 
довести у конфликт са концептом развоја туризма. 
 
2.6.   ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРНИХ СИСТЕМА И 

ПОВЕЗИВАЊЕ СА РЕГИОНАЛНИМ ИНФРАСТРУКТУРНИМ МРЕЖАМА 
 
Третман инфраструктурних система није увек у складу са местом и улогом коју имају у развоју 
простора. Секторско планирање техничких решења једног инфраструктурног система јесте 
приоритет, али је пожељније и корисније пренаглашене парцијалне интересе обједињавати и 
повезивати у интегралне целине као преовладавајуће у будућем очекиваном процесу 
унапређивања стања и развоја. Ово подразумева комплементарност инфраструктурних 
система која се огледа у чињеници да само заједно, међусобно се допуњујући, чине 
јединствену функцију: комуналну опрему. Њихова техничко-технолошка и функционална 
јединственост са простором у који су уграђени захтева свеобухватно и комплексно планирање 
уређења и вредновања простора у којем се налазе. У времену ограничених инвестиција 
целисходан је квалитативни приступ решавању инфраструктурних проблема који подразумева 
анализу захтева за услугама и компаративних предности алтернативних решења, како би се 
исказани захтеви решили уз минимално или чак без проширења капацитета, већ одређеном 
прерасподелом или преструктуирањем у оквиру система.  
 
Секторски циљ развоја инфраструктуре је дефинисан као: ефикасно организовање мреже 
инфраструктуре ради постизања веће економске, функционалне, енергетске, еколошке и 
просторне ефикасности и позитивних развојних могућности општине Велико Градиште.  
 
Секторски подциљеви развоја инфраструктуре општине Велико Градиште подразумевају: 

- формирање целовитих/комплетних инфраструктурних система који омогућавају 
квалитетнији живот и здравију животну средину; 

- дефинисање и усаглашавање намене, организације и коришћења земљишта, 
концентрација активности (радне зоне), туристичких зона и концентрација 
становништва по заједницама насеља у координацији са капацитетима 
инфраструктуре; 

- ефикасном организацијом инфраструктурних система дошло би се до усклађивања 
некомпатибилних намена површина, оптимизације у размештају производних/радних 
зона, саобраћајница, делова (зона) насеља итд; 

- неутралисање досадашњих развојних конфликата и негативних екстерних ефеката. 
 
Место инфраструктуре у Просторном плану општине Велико Градиште подразумева просторно 
детерминисање: 

- међународних, националних и регионалних саобраћајних, енергетских, водних и 
телекомуникационих инфраструктура (са посебним акцентом на међународни 
саобраћајни коридор Паневропски коридор VII - река Дунав), 

- зона енерго ресурса ширег и ужег значаја, 
- зона водоизворишта ширег и ужег значаја, 
- зона мелиорација и заштите од унутрашњих и спољних вода, 
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- коридора за постојеће и планиране преносне и дистрибутивне инфраструктурне 
мреже, 

- друмске мреже локалних саобраћајница, 
- зона саобраћајних терминала, 
- зона значајних за одржавање насељске хигијене итд. 

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

1. Пре свега се односи централни развојни појас Општине - насеље Велико Градиште са 
блиском гравитационом туристичком зоном, а шире са насељима уз Дунав Рам, 
Затоње, Острово, Пожежено и Кусиће. Инфраструктурно умрежавање наведених 
насеља, са туристичком зоном Сребрно Језеро и Бели Багрем, значајно би смањило 
обим инвестиција у планском периоду, омогућило већу привредну продуктивност, а 
нарочито омогућило заштиту природних и предеоних вредности које би се ставиле у 
још интензивнију функцију привредне и туристичко-рекреативне понуде. 

2. Програм инфраструктурног опремања, тачније реконструкције, у постојећим 
привредним и лучким зонама. 

3. Програм инфраструктурног опремања осталих сеоских насеља Општине. У овим 
насељима наставити са развојем водоводне мреже и извршити припрему за изградњу 
канализационих мрежа и објеката, модернизацију електро и телекомуникационе 
мреже. 

4. Програм инфраструктурног опремање туристичких локалитета у оквиру Сребног Језера 
и Белог Багрема. 

 
Комунална хигијена: 

1. Подразумева разраду локалне агенде којом би се дефинисао будући развој Општине 
на принципима одрживог развоја. 

2. Презентацију и публиковање свих релевантних еколошких потенцијала а нарочито 
проблема општине Велико Градиште, како би се сагледали локални и национални 
аспекти очувања вредности.  

3. Израду једног целовитог или више засебних програма хигијенскох уређивања и 
санирања насеља и простора, како би се омогућио приступ развојним националним и 
ЕУ фондовима. 

 
2.6.1.  Саобраћајна инфраструктура 
 
Планом обухваћени простор карактерише релативно добра саобраћајна повезаност, јер кроз 
Општину пролазе државни путеви I и II реда и то: 
 Државни пут IБ реда број 33, веза са државним путем А1: Пожаревац – Кучево – 

Мајданпек – Неготин – државна граница са Бугарском (гранични прелаз Микрање), 
 Државни пут IБ реда број 34: Пожаревац – Велико градиште – Доњи Милановац – 

Поречки мост – веза са државним путем број IБ 35, 
 Државни пут IIА реда број 162: Велико Градиште – Макце – Божевац – Рановац – Петровац 

на Млави – Тановац – Дубница – Свилајнац, 
 Државни пут IIБ реда број 372: Рам – Кличевац – Братинац, 
 Државни пут IIБ реда број 373: Рам – Тополовник, 
 Државни пут IIБ реда број 375: Берање – Средњево – Миљевић. 
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На мрежу државних путева повезана је солидно развијена мрежа општинских путева са 
задовољавајућом путном сигнализацијом.  
 
Европски, републички, регионални и локални маркер Општине представља међународни 
водни пут Е-80 (Паневропски коридор VII) - река Дунав, као једна од најзначајнијих пловних 
река Европе. У општинском центру Великом Градишту налази се подручје граничног прелаза 
отвореног за одвијање међународног речног саобраћаја. Лучка делатност се такође одвија на 
две бункер станице у општинском центру (кат. парц. бр. 544 и 548), у оквиру подручја 
граничног прелаза отвореног за одвијање међународног речног саобраћаја. Лучко подручје 
путничког пристаништа, површине 600m2, налази се у насељу Рам (кат. парц. бр. 1950/2), где је 
успостављен саобраћај скелом Рам-Банатска Паланка (скелски прелази). Лучко подручје 
утврђено је Уредбом о утврђивању лучког подручја међународног путног пристаништа у 
Великом Градишту, насеље Рам (''Сл. гласник РС'', бр. 6/2019).  
 
Делом територије пролази једноколосечна железничка пруга Мала Крсна – Бор – Распутница 
2 (Вражогрнац), од km 102+727 до km 109+054 и од km 114+554 до km 124+802, на којој је 
организован јавни путнички и теретни саобраћај и која је повезује са мрежом железничких 
пруга Србије. На траси пруге налазе се следећи објекти: железничка станица Стиг, у km 
102+727, из које се одваја индустријска пруга за ТЕ ''Дрмно'', стајалиште Мајиловац, укрснице 
Сираково (km 109+054) и Љубиње (km 116+414) и железничко стајалиште и товариште 
Чешљева Бара (km 122+272). На траси пруге налази се осам путних прелаза у нивоу, у km 
103+173, km 108+690, km 115+847, km 118+303, km 119+014, km 120+270, km 122+121 и km 
123+607, осигурани саобраћајним знацима на путу и троугловима безбедности. Крајем 2018. 
године завршена је реконструкција деведесет километара пруге Пожаревац-Мајданпек, којом 
је обухваћена и наведена деоница, чиме је оспособљена за брзину од 80 km/h у путничком, 
односно 60 km/h у теретном саобраћају, као и за осовинско оптерећење од 22,5 t/os. 
 
Подручјем Општине пролази и тзв. Дунавска бициклистичка рута као део европске 
бициклистичке руте Еуровело 6 (Атлантик - Државни пут IIА бр. 162 - Црно море).  
 
На потезу између Великог Градишта и туристичког комплекса Бели Багрем налази се полетно-
слетна авио стаза примарно намењена за спортске и делом пољопривредно-комуналне 
активности (запрашивање пољопривредних површина и сузбијање инсеката - комараца). 
Доношењем ПДР за полетно-слетну авио стазу, 2017. године, дат је планско-технички основ за 
изградњу неопходних авио и комуналних објеката и садржаја, као и заштитних зона и уређења 
аеродромских површина. Планирана је полетно-слетна стаза дужине 800-1.200 m у оквиру 
аеродромског комплекса од 24 ha, са могућим проширењем за још 18 ha. У току је израда ПДР 
за изградњу аеродрома Сребрно језеро, којим се предвиђа проширење површине комплекса 
на преко 120  ha и изградња додатних садржаја. 
 
Функционисање друмског саобраћаја оптерећује мешање транзитног и изворно-циљног 
саобраћаја у општинском центру (пролазак државног пута I реда кроз централне делове 
насеља), чиме је смањен ниво безбедности, повећани негативни ефекти саобраћаја 
повећаним аерозагађењем и нивом буке. Такође је неадекватно стање и технички елементи 
појединих државних путева који пролазе кроз територију Општине, посебно државни пут 
I реда ДП IБ 34 на којем је неопходна модернизација и реконструкција. Иако тополошки 
услови омогућавају, није развијен бициклистички саобраћај јер није изграђена адекватна 
инфраструктура. Све саобраћајнице у Општини имају минималне саобраћајне капацитете 
за пешачка кретања (недостатак тротоара и пешачких стаза). Изграђена саобраћајна 
инфраструктура представља полазиште даљег развоја јер постоје повољни услови за развој 
туристичког и теретног водног саобраћаја модернизацијом и изградњом луке и марина на 
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Дунаву. Повољна конфигурација терена представља основу за даљи развој друмског 
саобраћаја модернизацијом постојећих и изградњом недостајућих друмских комуникација, а 
посебно за развој бициклистичког и пешачког саобраћаја. Јачањем локалне самоуправе 
унапредиће се и активирати сарадња са суседним општинама по питању пројеката изградње и 
одржавања путева за међусобно повезивање. 
 
Циљ развоја саобраћајног система на подручју Општине су даље унапређење и јачање 
саобраћајних веза које Општина има са окружењем, првенствено друмског саобраћаја, као и 
оптимално повезивање свих насеља са центром Општине. У даљој перспективи извршити 
раздвајање транзитних (путничких и теретних) од изворно-циљних токова у општинском 
центру - насељу Велико Градиште.  
Циљеви развоја мреже општинских путева су: реконструкција и појачано одржавање 
општинских путева са савременим коловозом; доградња мреже општинских путева, односно 
успостављање појединих попречних веза у постојећој мрежи; развој еколошки чистијих видова 
саобраћаја - бициклистички саобраћај и пешачке комуникације, посебно у приобалном појасу 
река Дунав и Пек; унапређење јавног превоза путника кроз увођење нових линија, 
прилагођавање редова вожње појединим популацијама, посебно школској, адекватно 
опремање и уређење стајалишта и др.  
 
У домену водног саобраћаја основни циљ развоја је модернизација и унапређење путничког, 
пре свега туристичког и робног транспорта (изградња и модернизација пристаништа и марина 
на територији Општине). 
 
Саобраћајна инфраструктура - планска концепција  
 
Концепција развоја саобраћајне мреже и објеката се заснива на одржавању, доградњи и 
комплетирању постојећих и изградњи нових мрежа, терминала и објеката друмског, пешачког, 
бициклистичког, мирујућег, водног и железничког саобраћаја, у функцији живота и рада 
становништа и осталих корисника. Она подразумева унутрашњу интеграцију присутних видова 
саобраћаја, али и кохезију мреже и објеката саобраћајне инфраструктуре са туристичком 
инфраструктуром, спортским аеродромом, спортовима и рекреацијом на води и воденом 
акваторијом (Дунав). 
 
Генерална концепција развоја саобраћајне инфраструктуре је:  

- према Просторном плану Републике Србије на подручју општине Велико Градиште није 
планирана изградња нових праваца који припадају рангу државних путева, па ће у 
наредном планском периоду акценат бити (у складу са постављеним циљевима) на 
рехабилитацији и реконструкцији постојећих државних путева. У циљу ефикасног 
повезивања Општине са окружењем, реконструкцију и рехабилитацију државних 
путева треба остварити у етапама које ће дефинисати економска могућност Државе и 
локалне заједнице. Као један од приоритета у реконструкцији мреже државних путева 
на предметном подручју издваја се државни пут IБ реда бр. 33 (Суботица- Зрењанин-
Панчево-Смедерево-Пожаревац-Кучево-Неготин) којим се остварује директна веза са 
општинама Мало Црниће и Кучево и чији технички елементи у постојећем стању не 
задовољавају критеријуме за дати ранг пута (просечна ширина коловоза износи 5,1m). 
На датом путу анализом стања уочено је и високо учешће теретних возила у структури 
саобраћајног тока (око 18%), који су претежно транзитног карактера.  

- резервисање коридора за изградњу обилазнице државног пута IБ реда бр. 34, чиме ће 
централно подручје насеља Велико Градиште бити растерећено од транзитних и 
теретних токова. У прилог оправданости изградње обилазне саобраћајнице, у даљој 
перспективи, важи чињеница да теретни токови на овом државном путу имају учешће 
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од преко 20% у укупној структури тока. Планирана обилазница почиње четворокраком 
раскрсницом код укрштања општинског пута који води ка насељу Бели Багрем, 
простире се приближно југозападном границом подручја града (План генералне 
регулације), а завршава се трокраком раскрсницом у близини локалитета Рибарац. 
Оријентациона дужина планиране обилазнице износи око 1,8 km. 

- државни пут IБ реда бр. 34 (правац Пожаревац - Велико Градиште) на деоницама кроз 
насељена места Сираково, Мајиловац, Ђураково, Тополовник и Кумане изместити из 
насеља, тако што ће се заобилазне трасе дефинисати израдом потребне урбанистичко-
планске документације која ће бити основ за прибављање земљишта за изградњу пута.  

- све остале деонице државних путева на територији Општине треба рехабилитовати 
према динамици која је у складу са економском моћи и потребама. На деоницама ових 
путева које пролазе кроз већа насељена места, у циљу повећања безбедности свих 
учесника у саобраћају, посебно пешака, треба приступити изградњи тротоара. Осим 
тога, на свим деоницама државних путева којима пролазе линије јавног превоза 
путника, неопходна је изградња и адекватно уређење стајалишта у складу са важећим 
законским прописима. 

- на свим деоницама државних путева на територији општине Велико Градиште 
потребна је обнова (и одржавање) неопходне хоризонталне и вертикалне саобраћајне 
сигнализације. 

 обезбедити и дефинисати нову трасу са неопходним садржајима пута, за државни пут 
IБ реда Пожаревац (обилазница)-Велико Градиште-Голубац, као везу на Аутопут Е-75 
Београд-Ниш, код петље Пожаревац, као просторно-функционални интеграциони 
чинилац Паневропског коридора VII и Коридора X, на територији Општине. ППППН ИК 
ДП IБ реда број 34 Аутопут Е-75 Београд-Ниш, петља Пожаревац-Пожаревац 
(обилазница)-Велико Градиште-Голубац дефинисао је новопланирана трасу државног 
пута на територији oпштине у дужини од 23,84 km; 

 oбезбедити и дефинисати одговарајућу везе - кружне раскрснице новопланираног ДП 
IБ реда број 34 Аутопут Е-75 Београд-Ниш, петља Пожаревац-Пожаревац (обилазница)-
Велико Градиште-Голубац, са неопходним саджајима и заштитним појасевима и 
објектима; 

 обезбедити и дефинисати трасу нове саобраћајнице (нове обилазнице општинског 
центра) коридора ширине 22 m, дужине 1.890 m, укупне површине 4,45 ha, која ће 
повезивати ДП IБ реда бр. 34, на западу (улица Воје Богдановића) и ДП IБ реда бр. 34, 
на истоку (улица Бошка Вребалова); 

 повећање квалитета саобраћајних услуга и повећање сигурности и безбедности свих 
учесника у саобраћају применом одговарајућих мера у области техничког регулисања 
саобраћаја (саобраћајна сигнализација, видео мониторинг, саобраћајна и комунална 
полиција); 

 на локалном нивоу обезбедити добре саобраћајне везе са свим насељима, као и 
потенцијално атрактивним туристичким локалитетима и стварати услове за безбедно 
одвијање јавног превоза путника на територији Општине кроз изградњу адекватних 
стајалишта; 

 у насељима стимулисати ''еколошки чисте'' видове саобраћаја - немоторна кретања 
(пешачка кретања, бициклистички саобраћај) кроз изградњу инфраструктуре, ради 
подстицања развоја еколошког начина живота; 

 подизање нивоа безбедности свих учесника у саобраћају, посебно пешака у 
насељеним местима, изградњом тротоара на деоницама државних путева I и II реда 
кроз насељена места; 

 створити услове за квалитетно одржавање и реконструкцију постојеће мреже, као и за 
проширење мреже путева  и улица у насељима. 
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 створити просторне и организационе услове, у складу са планским документом, за 
развој авио саобраћаја у функцији туристичке понуде и развоја туризма и рекреације, 
на локацији предвиђеној за изградњу аеродрома Сребрно језеро на подручју К.О. 
Велико Градиште. Могући су панорамски летови са постојећет спортског аеродрома, са 
полетно-слетне стазе дужине 800-1200m, са неопходним пратећим садржајима. 

 у оквиру акваторије реке Дунав предвидети и резервисати простор (зону) за хидро 
полетно слетну стазу (хидродром за хидро авионе) и терминале (стајанке у води) са 
инфраструктуром која ће је повезивати са обалом и осталим садржајима. 

 
Зонска концепција развоја саобраћајне инфраструктуре дефинисана је на основу препознатих 
појасева развоја Општине.  
 
ПОДУНАВСКА ЗОНА 
 

- континуирано одржавање постојећих општинских путева са савременим коловозним 
застором; 

- модернизација (асфалтирање) макадамских и некатегорисаних земљаних путева према 
динамици и у складу са могућностима Општине; 

- реконструкција општинског туристичког пута уз Дунав, од Рама ка Затоњу (дужине око 
9km)  и потенцирање развојног праваца Општине уз Дунав; 

- изградња пешачко бициклистичке стазе уз ''туристички'' пут од Рама до Затоња, од 
Затоња преко Острова до градског подручја Великог Градишта;  

- изградња пешачко бициклистичке стазе уз Сребрно језеро од Затоња, преко Кисиљева 
према Тополовику, као везу са трасом бициклистичке руте која се протеже уз државни 
пут IБ реда бр. 34; 

- опремање пешачко-бициклистичком и друмском мрежом и објектима тачке развоја у 
функцији туризма (Рам, приобални појас, Затоње, Острово, Велико Градиште, 
Пожежено) и континуалне туристичке зоне уз Дунав на потезу Затоње-Рам; 

- задржавање постојећег и планирање нових комуникацијских коридора за везу са 
Румунијом; 

- изградња пристана и марина са адекватним пратећим садржајима и смештајним 
капацитетима; 

- изградња аеродрома Сребрно језеро на локацији постојеће полетно-слетне стазе 
- изградња хидродрома у акваторији Дунава парарелно са локацијом постојећег 

спортско- рекреативног аеродрома. 
 
Подзона центар - насеље Велико Градиште 
 

 резервисање коридора за изградњу обилазнице државног пута IБ реда број 34 око 
центра Општине, чиме ће централно подручје бити растерећено од транзитних и 
теретних токова;  

 изградња пешачко бициклистичке стазе кроз градско подручје уз обалу Дунава до ушћа 
Пека у Дунав и у наставку уз леву обалу Пека (према Плану генералне регулације), 
којом се омогућава континуитет у кретању од насеља Рам до ушћа Пека у Дунав, а 
истовремено ова стаза представља део европске бициклистичке руте (Еуровело 6, 
деоница: Рам-Сребрно језеро-Велико Градиште-Голубац-Доњи Милановац);  

 искоришћење и модернизација постојеће инфраструктуре за развој и адекватно 
опремање градске луке - пристаништа која ће омогућити несметано одвијање 
путничког и робног саобраћаја. У даљој перспективи, са развојем путничког (пре свега 
туристичког) водног саобраћаја, предвидети измештање теретног пристаништа из 
централне градске зоне и резервисати простор за изградњу новог теретног 
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пристаништа северозападно од континуалног урбаног подручја, на десној страни ушћа 
реке Пек у Дунав; 

 изградња савременог граничног прелаза са адекватним пратећим садржајима. 
 
Подзона Бели Багрем 
 

 уређење пешачких, туристичких и рекреативних стаза у функцији развоја туризма, 
спортско-рекреативног и излетничког туризма и туристичких локација у складу с 
планским решењима за зоне Бели Багрем и Острово; 

 уређење пешачких и рекреативних стаза у оквиру парк шуме и будућих (планираних) 
спортских и рекреативних терена. 

 уређење ''туристичких пунктова'' терминала, испод бране, за туристичка (туристички 
бродови) и терминала изнад бране, на Језеру, за рекреативна пловила (педалине, 
чамце, кануе, сплавове). 

 на Сребрном језеру треба подстаћи градњу нових капацитета, док би марина могла да 
постане једно од главних места пристајања наутичара на доњем току Дунава. 

 
МАЈИЛОВАЧКА ЗОНА 
 

 уређење стаза у функцији развоја сеоског, ловног, излетничког и спортско-
рекреативног туризма туризма и уређења излетничких и туристичких локација; 

 реконструкција и одржавање постојећих државних путева и општинских путева са 
савременим коловозом, као и асфалтирање постојећих општинских путева са 
макадамским застором и земљаних путева; 

 модернизација општинског пута Курјаче - Кличевац као значајне друмске везе са 
градом Пожаревац;  

 израда адекватне сигнализације за усмеравање бициклиста у коридору државног пута 
IБ реда бр. 34, у којем се налази траса бициклистичке руте. 

 
СРЕДЊЕВСКО ЉУБИЊСКА ЗОНА 
 

 реконструкција постојећег ДП IБ реда број 33 (веза са општинама Мало Црниће и 
Кучево) чији технички елементи не задовољавају критеријуме за дати ранг пута; 

 одржавање постојећих државних и општинских путева са савременим коловозом; 
 реконструкција општинског пута (макадам) од Десине ка Мајиловцу; 
 модернизација осталих општинских путева са макадамским застором и 

некатегорисаних земљаних путева према приоритетима и динамици; 
 изградња нових општинских путева који ће омогућити везу између насеља Тополовник, 

Царевац и Десина (укупне дужине око 15km) већином по трасама већ постојећих 
некатегорисаних путева (пољских и шумских); 

 уређење стаза у функцији развоја сеоског, ловног, излетничког и спортско-
рекреативног туризма и уређења излетничких и туристичких локација; 

 изградња моста преко реке Пек (на локацији некадашњег) у општини Голубац, који ће 
омогућити везу насеља Средњево и Царевац са насељима општине Голубац (посредан 
утицај на развој и међуопштинску друмску комуникацију). 

 
Приликом планирања, пројектовања и изградње друмске мреже и објеката, потребно је 
испунити следеће: 

 планска решења морају бити усклађена и са важећом планском и пројектанском 
документацијом чија је израда у току: ППППН ИК државног пута IБ реда, Аутопут Е-75 
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Београд-Ниш, петља Пожаревац-Пожаревац (обилазница)-Велико Градиште-Голубац, у 
дужини од 23,84 km на територији општине Велико Градиште, 

 предвидети реконструкцију, односно проширење државних путева IБ, IIА и IIБ реда на 
законом прописану ширину (7,0m, односно 6,5m), 

 предвидети и обезбедити заштитни појас и појас контролисане градње, на основу 
члана 33., 34. и 36. Закона о путевима (’’Сл. Гласник РС'', број 41/18), уз обезбеђивање 
приоритета безбедног одвијања саобраћаја на предметним државним путним 
правцима; ширине заштитног појаса се примењују и у насељима, осим ако је другачије 
одређено просторним, односно урбанистичким планом, 

 
Будући развој железничке мреже и објеката одвијаће се кроз следеће: 

 резервисати простор за реализацију развојних планова железнице, односно 
ревитализацију, модернизацију и електификацију регионалне железничке пруге Мала 
Крсна-Бор-Распутница 2 (Вражогрнац), 

 обезбедити пружни, инфраструктурни и заштитни појас железничке пруге, у складу са 
Законом о железници (''Сл. гласник РС'', бр. 41/2018), у циљу безбедног одвијања 
железничког саобраћаја и обезбеђења услова за употребу, одржавање и технолошки 
развој капацитета железничке инфраструктуре, 

 обезбеђивање развоја железничке инфраструктуре кроз планирање мреже, 
финансијско и инвестиционо планирање, као и изградњу и модернизацију 
инфраструктуре у надлежности је управљача железничке инфраструктуре, 

 обезбедити одржавање и модернизацију путних прелаза на местима укрштања 
железничке пруге и пута, у скалду са Законом о железници (путни прелази припадају 
јавној железничкој инфраструктури, индустријској железници или индустријском 
колосеку, код укрштања са путем у нивоу обухватају и укрштање са пешачком или 
бициклистичком стазом). 

 
Лучко подручје потребно је утврдити за све локалитете и садржаје који нису обуваћени 
важећом Урадбом о утврђивању лучког подручја међународног путничког пристаништа у 
Великом Градишту, насеље Рам (''Сл. гласник РС'', број 6/16). Пристаниште у општинском 
центру потребно је развијати у складу са одредбама Закона о пловидби и лукама на 
унутрашњим водама (''Сл. гласник РС'', бр. 73/2010, 121/2012, 18/2015, 96/2015, 92/2016, 
104/2016, 113/2017, 41/2018, 95/2018, 37/2019 и 9/2020) и Уредбе о условима које морају да 
испуњавају луке, пристаништа и привремена претоварна места (''Сл. гласник РС'', број 33/15 и 
86/16) за подручје међународног путног пристаништа, односно подручја граничног прелаза 
отвореног за одвијање међународног речног саобраћаја.  
 
Река Дунав на предметној деоници десне обале у дужини 29km има статус међународног 
водног пута категорије VII, према Уредби о категоризацији међународних и међудржавних 
водних путева (''Сл. гласник РС'', бр. 109/2016). Захтеване вредности параметара габарита 
пловног пута одређене су по актуелним Препорукама Дунавске комисије (ДК/СЕС 77/11). За 
безбедно одвијање водног транспорта на десној обали изграђене су потребне хидротехничке 
грађевине: обалоутврде, вертикални бетонски зид, коси кејски зидови, преграде од каменог 
набачаја. Са аспекта безбедности пловидбе значајни су и објекти: скелски прелаз Рам-Банатска 
Паланка, улаз у канал ДТД Банатска Паланка-Нови Бечеј, ушће реке Нере у Дунав, ушће реке 
Пек у Дунав, граница са Румунијом и телелимниметријска станица на десној обали. На основу 
Правилника о одређивању сидришта на територији општине Велико Градиште проглашена су 
два сидришта опште намене (Велико Градиште 1 и Велико Градиште 2) и једно сидриште 
посебне намене (Пожежено). 
 
 



58 
 

2.6.2.  Телекомуникациона инфраструктура 
 
Свих 26 насеља Општине обухваћено је поштанским саобраћајем и услугама. Поштанске 
јединице су смештене у насељима: Велико Градиште (12220), Мајиловац (12221), Тополовник 
(12226) и Средњево (12253). Током летње сезоне у туристичким зонама се поштанске услуге 
реализују преко ''уговорних пошта'' (зона Белог Багрема, Рам, Макце). 
 
На подручју Општине постоји пет оператера фиксне телефоније (Телеком Србија, СББ, Орион 
телеком, Vip mobile, Беотел нет), три оператера мобилне телефоније (Телеком Србија, 
Теленор, Vip mobile), један виртуелни оператер мобилне телефоније (Глобалтел) и шест 
оператера интернет услуга (Телеком Србија, СББ, Орион телеком, Vip mobile, Теленор и Беотел 
нет). Телефонска и кабловска мрежа је релативно добро развијена и прати актуелне трендове 
модернизације постојеће и реализацију планиране ТК мреже и објеката. 
 
Подручје обухваћено Просторним планом обухвата подручје Телекомуникационог центра 012 
Пожаревац. На територији Општине постоји изграђена телекомуникациона инфраструктура 
која се састоји од подземне кабловске примарне и оптичке мреже. Разводна мрежа је 
реализована мешовитом телекомуникационом мрежом дистрибутивних каблова. У оквиру 
подручја које обухвата ППО постоје мулти сервисни приступни уређаји (IPAN и mini IPAN ) до 
којих је положен оптички кабл у заштитној ПЕ цеви у рову. Присутне су изграђене базне 
станице мобилних оператера. 
 
Најразвијенију мрежу и објекте има Телеком Србија, која је своју експанзију проширила 
интеграцијом у свој систем Kopernikus Technology d.o.o. Тиме је преузета дистрибуција ТВ 
канала, интернет провајдинга и телефоније Kopernikus Technology d.o.o, као и планови 
изградње мрежа КДС. Од укупно 26, у 20 насеља Општине Kopernikus има своју 
инфраструктуру, сервисе и услуге, а у осталих 6 - Сираково, Мајиловац, Курјаче, Канијево, Рам 
и Остврво је разрадио планове будућег развоја. На територији Општине налази се четири 
предајника мобилне телефоније Телеком-а - у насељу Бели Багрем, на силосима у Великом 
Градишту, на брду изнад Мајиловца  и на брду код Макца. 
 
У Општини је присутан и мобилни оператер Vip mobile са 9 постојећих GSM/UMTS и MW базних 
станица. Базне станице се налазе у атарима насеља Тополовик, Велика Бресница, Велико 
Градиште (две), Мајиловац, Рам, Поповац, Берање и Сребрно Језеро. У завршној фази 
изградње и активирања је базна станица у насељу Пожежено. Оператер Vip mobile у својим 
плановима развоја већ има дефинисану изградњу 6 планираних GSM/UMTS и MW базних 
станица на локацијама насеља Десине, Курјаче, Кушице, Печаница, Велико Градиште и 
Средњево. 
 
Предметну територију покривају и физички се налазе две емисионе станице ЈП Емисиона 
техника и везе Београд: 

 Велико Градиште, са координатама   44045'22.02''N   21031'06.34''Е  
 Царевац, са координатама    44039'39.97''N   21031'18.40''Е 

 
Координате су дате у WGS84 формату.  
 
Простор Општине осим наведених покривају емисионе станице Смедерево, Костолац, Голубац, 
Брњица, Раброво, Авала и Дели Јован. Дигитални телевизијски програми се емитују на 22, 28 и 
45 каналу са Авале и 23, 43 и 41 каналу са Дели Јована, док се емитовање изводи по стандарду 
EN302 755 (DVD-T2) уз стандард за видео компресију H.264 (ISO/IEC 14496-10) и аудио MPEG2 
Leyer1. Емитовање радијског сигнала се изводи по стандарду SRPS N.N6.015 (ETS300384) и SRPS 
N.N6.015/1 (EN50067). 



59 
 

 
Преко територије општине Велико Градиште не прелазе радиорелејни коридори ЈП ЕТБ и нема 
планова за изградњу нових објеката и посебних услова на предметној територији. 
 
Стање телекомуникационе инфраструктуре у три развојне зоне је следеће: 
 
ПОДУНАВСКА ЗОНА 
 
У функционалном и просторном смислу овој зони припадају АТЦ Велко Градиште, АТЦ Затоње, 
АТЦ Браничево и MSAN mini IPAN уређаја. 
 
Подзона центар - насеље Велико Градиште 
 
Насеље Велико Градиште обухвата подручје Телекомуникационог центра ТЦ Велико Градиште, 
где постоји подземна кабловска примарна и оптичка мрежа у кабловској ТТ канализацији (ТКК) 
са уграђеним кабловским ТТ окнима као и у рову. Кабловска ТТ канализација је изграђена у 
ужем градском подручју. Разводна мрежа је реализована мешовитом телекомуникационом 
мрежом дистрибутивних каблова. На простору Општине постоји мулти сервисни приступни 
уређај IPAN ''Сунчани Брегови'' и IPAN ''Сребрно Језеро'' и mini IPAN у стамбено-пословним 
објектима у улицама: Албанске Споменице и Столета опанчара, до којих је положен оптички 
кабл у заштитној ПЕ цеви у рову. На подручју IPAN ''Сунчани Брегови'' примарна и разводна 
телекомуникациона мрежа је такође подземног типа и налази се у рову. Постоји изграђена 
базна станица мобилне телефоније на локацији ''Силоси'' у насељу Велико Градиште. На 
подручју које обухвата АТЦ Велико Градиште и мулти плексни уређаји IPAN ''Сунчани Брегови'' 
и IPAN ''Сребрно Језеро'' као и mini IPAN уређаји, постоји могућност широкопојасног приступа. 
Нова ТТ канализација гради се израдом мини ровова, са полагањем ПВЦ или ПЕ цеви у ров са 
израдом ревизионих (ДО) ТТ окана. Изграђена је нова ТТ канализација тротоаром улице 
Сарајевска до Полициске станице и зграде Општине Велико Градиште. Кроз нову ТТ 
канализацију увучени су нови оптички каблови до поменутих објеката који су прикључени на 
оптичку мрежу. 
 
Пожежено обухвата подручје АТЦ Велико Градиште и mini IPAN уређаја Пожежено. На подручју 
насеља Пожежено постоји изграђена примарна и разводна мрежа подземног типа и она 
решава потребе за телекомуникационим услугама на овом подручју. За ово насеље постоји 
могућност широкопојасног приступа и изграђена базна станица мобилне телефоније се налази 
на локацији ''Рудине'', у близини насеља.  
 
Подзона Бели багрем 
 
Туристички комплекс Сребрно Језеро и туристичко насеље Бели Багрем обухвата подручје 
MSAN ''Сребрно Језеро'', где постоји изграђена телекомуникациона инфраструктура. Примарна 
и разводна мрежа су подземне и задовољавају потребе за телекомуникационим услугама на 
овом подручју. На подручју MSAN ''Сребрно Језеро'' постоји могућност широкопојасног 
приступа. Проширење ТТ капацитета у туристичком месту Сребрно Језеро подразумева радове 
на полагању ТТ каблова, ПВЦ и ПЕ цеви у ров. На територији туристичког места Сребрно Језеро 
постоји изграђена базна станица мобилне телефоније у самом насељу. Острово припада 
подручју MSAN ''Сребрно Језеро''. На подручју овог насеља постоји изграђена 
телекомуникациона инфраструктура која задовољава потребе за телекомуникационим 
услугама и где су примарна и разводна мрежа подземног типа и налазе се у рову. На овом 
подручју постоји могућност широкопојасног приступа.  
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Насеља Рам и Затоње са викенд насељем Калиновчић обухвата подручје АТЦ Затоње и има 
изграђену телекомуникациону инфраструктуру. Примарна мрежа је подземног типа и налази 
се у рову, а разводна кабловска мрежа је надземна. Постојећа мрежа задовољава потребе за 
телекомуникационим услугама на овом подручју. На подручју насеља Рам и Затоње не постоји 
могућност широкопојасног приступа. Постоји изграђена базна станица мобилне телефоније на 
брду ''Горица'' у близини насеља Рам.  
 
Кусиће обухвата подручје АТЦ Браничево и има изграђену телекомуникациону инфраструктуру 
која задовољава потребе за телекомуникационим услугама на овом подручју. Не постоји 
могућност широкопојасног приступа и нема изграђених базних станица мобилне телефоније.  
 
Проширење ТТ капацитета подручја насеља Острово, Пожежено, Рам, Затоње и Кусиће 
подразумева полагање ТТ каблова, ПВЦ цеви и ПЕ цеви у ров. 
 
МАЈИЛОВАЧКА ЗОНА 
 
Развијеност телекомуникационих објеката и мреже у овој зони примарно се ослања на 
подручја АТЦ Мајиловац и АТЦ Тополовик. 
 
Насеља Мајиловац и Сираково припадају подручју АТЦ Мајиловац и IPAN ''Мајиловац'', а 
насеље Курјаче подручју АТЦ Мајиловац и mini IPAN ''Курјаче''. У насељима је изграђена 
телекомуникациона инфраструктура - примарна мрежа је  подземног типа и налази се у рову, а 
разводна кабловска мрежа је подземна и задовољава потребе за телекомуникационим 
услугама ових насеља. На подручју ових насеља постоји могућност широкопојасног приступа. У 
близини насеља Маиловац постоји изграђена базна станица мобилне телефоније.  
 
Насеља Тополовик, Кисиљево, Кумане, Поповац и Ђураково припадају подручју АТЦ 
Тополовник и IPAN ''Тополовник'', са изграђеном телекомуникационом инфраструктуром где је 
примарна мрежа подземног типа и налази се у рову, а разводна кабловска мрежа је подземна 
и задовољава потребе за телекомуникационим услугама на подручју ових насеља, са 
могућношћу широкопојасног приступа. Исто се односи и на насеље Бискупље које припада 
подручју АТЦ Затоње и IPAN ''Тополовник'', осим непостојања могућности широкопојасног 
приступа и непостојања базних станица мобилних оператера. Постоји изграђена базна станица 
мобилне телефоније у близини насеља Тополовник, Поповац и Ђураково. 
 
За сва насеља Мајиловачке зоне проширење ТТ капацитета подразумева полагање ТТ каблова, 
ПВЦ цеви и ПЕ цеви у ров. 
 
СРЕДЊЕВСКО ЉУБИЊСКА ЗОНА 
  
Насеља Печеница, Десине, Љубиње, Царевац, Камијево и Чешљева бара припадају подручју 
АТЦ Средњево, насеља Гарево, Дољашница и Макце подручју АТЦ Макце, а насеље Триброде  
подручју АТЦ Браничево и IPAN ''Браничево''. Сва насеља имају изграђену телекомуникациону 
инфраструктуру, са примарном и разводном кабловском мрежом. У овој зони нема 
могућности широкопојасног приступа и нема изграђених базних станица, а проширење ТТ 
капацитета подразумева радове полагање ТТ каблова, ПВЦ цеви и ПЕ цеви у ров. 
 
Циљ развоја телекомуникационе инфраструктуре на подручју Општине је изградња и 
организација савремене електронске комуникационе мреже и доступност универзалног 
сервиса у сваком домаћинству, на сваком месту и у покрету, односно, даљи равномерни развој 
телекомуникација, кроз повећање квалитета и доступности њених услуга свим становницима и 
корисницима на подручју Општине. 
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Телекомуникациона инфраструктура - планска концепција  
 
Планска решења треба усмерити на подстицaње рaзвојa информaтичких и комуникaцијских 
технологијa, информaтичке инфрaструктуре, електронских мрежa, бaзa и изворa подaтaкa и 
стaтистике.  
 
У наредном периоду планира се: изградња међумесних оптичких каблова на релацији Велико 
Градиште-Голубац и прикључивање постојећих телефонских централа на оптичке приводе; 
изградња више предајника којима би се оптимизовао сигнал мобилне телефоније, повећање 
броја 3Г и 4Г (5Г) базних станица и пуштање у рад бежично-фиксне телефоније (CDMA). Очекује 
се завршетак радова на децентрализацији и осавремењивању кабловске мреже, тако да ће 
нова мрежа, са централом на Белом Багрему и новом мрежом и централом која ће обухватити 
насеља Виногради, Сунчани брегови и индустријску зону у Великом Градишту, избацити из 
употребе све двојничке прикључке. 
 
Планска решења по развојним зонама су следећа: 
 
ПОДУНАВСКА ЗОНА 
 
Предвиђено је ширење мреже оптичких каблова, чиме се омогућава наставак 
децентрализација месних мрежа изградњом типских кабинета за смештај телекомуникационе 
опреме (MSAN и mini IPAN уређаји). Позиције мулти сервисних чворова биће прецизно 
дефинисане у току пројектовања. Као последица брзог развоја телекомуникационих услуга, 
захтева корисника за њиховом имплементацијом и захтева у погледу ефикасности, 
управљивости и надзора интерних система различитих намена, као и захтева у погледу 
комплексних широкопојасних услуга, стратешко је опредељење да се приступи изградњи 
оптичке дистрибутивне мреже до крајњих корисника тзв. FTTH (Fiber to the Home), решењем 
које подразумева полагање оптичког приводног кабла до објекта (инсталирање одговарајуће 
телекомуникационе опреме унутар објекта) и изградњу оптичке инсталације до сваког стана, 
пословног простора, локала и КДУ. Планирана је изградња нове телекомуникационе кабловске 
канализације (ТКК) друга фаза, тротоаром улице Обала Краља Петра, према објекту Граничне 
полиције. 
 
МАИЈЛОВАЧКА ЗОНА 
 
За сва насеља Маиловачке зоне - Курјаче, Мајиловац, Сираково, Поповац, Ђураково, Бискупље, 
Кисељево, Кумане и Тополовник, у планском периоду се предвиђа ширење мреже оптичких 
каблова и изградња типских кабинета за смештај телекомуникационе опреме (MSAN и mini 
IPAN уређаји). Позиције мулти сервисних чворова биће дефинисане у току пројектовања. 
 
СРЕДЊЕВСКО ЉУБИЊСКА ЗОНА 
 
За сва насеља Средњевско-љубинске зоне - Десине, Печаница, Љубиње, Гарево, Дољашница, 
Средњево, Триброде, Царевац, Камијево, Чешљева Бара, и Макце, у планском периоду се 
предвиђа ширење мреже оптичких каблова и изградња типских кабинета за смештај 
телекомуникационе опреме (MSAN и mini IPAN уређаји), чије ће позиције бити дефинисане у 
току пројектовања. Децентрализација подразумева фрагментацију подручја са циљем 
скраћивања претплатничке петље која треба да омогући широкопојасни приступ до 100Мб/сек 
свим корисницима. Окосницу нове мреже чине мулти сервисни приступни чворови међусобно 
повезани оптичким кабловима и агрегационим свичевима велике брзине. Планиран је фазни 
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развој КДС: 1) фаза изградње HFC (Hybrid Fiber – Coax) са двосмерном комуникацијом, 2) фаза 
имплементације интерактивних сервиса (брзи приступ интернету, видеонадзор, IP технологија, 
теленадзор, PAY систем) у постојећу HFC мрежу, 3) фаза увођења дигиталних технологија за 
емитовање, пренос и пријем сигнала, 4) фаза преласка са HFC на FTTH (Fiber To the Home) 
оптичку мрежу. Развијена 2Г, 3Г и 4Г мрежа мобилне телефоније омогућава потпуну просторну 
покривеност и доступност и проширење корисничких услуга и сервиса. 
 
Оператер Vip mobile планира изградњу 6 нових GSM/UMTS и MW базних станица на 
дефинисаним локацијама насеља Десине, Курјаче, Кушице, Печаница, Велико Градиште и 
Средњево. 
 
2.6.3.  Енергетска инфраструктура 
 
Територија општине Велико Градиште као енерго ресурсе има: биомасу (дрвну и 
пољопривредну), угљоводонике (нафта-гас), енергију ветра и соларну енергију. Делом се може 
користити и енергија воде (хидроенергија) у ограниченом (индивидуалном) обиму.  
 
Снабдевање електричном енергијом 
 
Подручје општине Велико Градиште се снабдева електричном енергијом из једне 
трансформаторске станице (ТС) преносног односа 110/35kV ''Велико Градиште'' која је 
удаљена од општинског центра око 2km. Инсталисана снага ове ТС је 40MVA, са два 
транформатора, сваки по 20MVA. Вршно годишње оптерећење у 2018. години није прелазило 
20 MVA. ТС ''Велико Градиште'' електричном енергијом се напаја из далековода 110kV број 
1196/2 ТС Рудник 3 - ТС Велико Градиште, који се налази у систему далековода и власништву 
''ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ'' А.Д. 
 
Напајање насеља се врши из пет ТС 35/10kV и то: ''Велико Градиште 1'', ''Велико Градиште 2'', 
''Велико Градиште 3'', ''Чешљева Бара'' и ''Мајиловац''. 
 
ТС 35/10kV ''Велико Градиште 1'' (2x4 MVA) се налази у насељу Велико Градиште и напаја се из 
ТС 110/35kV ''Велико Градиште'', преко два надземна вода 35kV, дужине око 2,7km. Вршно 
оптерећење ове ТС у 2018. години није прелазило 3,7MVA. 
 
ТС 35/10kV ''Велико Градиште 2'' (2x4MVA) се налази у насељу Велико Градиште и везана је за 
ТС 35/10kV ''Велико Градиште 1'' кабловским водом 35kV, дужине око 2km. Вршно оптерећење 
ове ТС у 2018. години није прелазило 4,3 MVA. 
 
ТС 35/10kV ''Велико Градиште 3'' (1x4MVA) се налази у викенд насељу Сребрно језеро и везана 
је са једне стране за ТС 35/10kV ''Велико Градиште 2'', а са друге стране крутом везом на 
надземни вод 35 kV правац ''Мајиловац'', кабловским водовима 35kV. Вршно оптерећење ове 
ТС у 2018. години није прелазило 0,165 MVA. 
 
ТС 35/10kV ''Мајиловац'' (1x4MVA) се налази у истоименом селу и напаја се из ТС 110/35kV 
''Велико Градиште'' преко надземног 35kV вода. Пројектована је и изграђена за два 
трансформатора. Вршно оптерећење ове ТС у 2018. години није прелазило 3,7MVA. 
Трасформаторска станица нема резервно напајање на напонском нивоу 35kV. 
 
ТС 35/10kV ''Чешљева Бара'' (2x4MVA) се налази у истоименом селу и напаја се из ТС 110/35kV 
''Велико Градиште'' преко ТС надземног 35kV вода. Резервно напајање има из ТС 110/35kV 
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''Пожаревац'' преко ТС 35/10kV ''Братинац'' и из ТС 110/35kV ''Нересница'' преко ТС 35/10kV 
''Раброво''. Вршно оптерећење ове ТС у 2018. години није прелазило 3,4MVA.  
 
Из трафо станица напонског нивоа 35/10kV се преко надземних и подземних водова врши 
дистрибуција електричне енергије до трафо станица 10/0,4kV, а од њих до корисника 
(потрошача) на напонском нивоу 0,4kV. 
 
Стабилност напајања електричном енергијом на територији опшине је делимично неповољна, 
јер је повезана са честим прекидима напајања условљеним у првом реду дотрајалошћу 
електроенергетске опреме (трансформатора, изолатора, расклопне опреме, дрвених стубова, 
каблова итд.), затим неповољним коридорима далековода (шумско растиње, обрадиве 
површине и др.) и на крају оштећењима електроенергетске опреме несавесним деловањем 
људи (бесправна изградања на коридорима каблова, паљење дрвених стубова намерно 
изазваним пожарима). Услед оваквог стања мреже и опреме јављају се повећани губици 
електричне енергије у преносним водовима. Губици електричне енергије на територији 
Општине крећу се око 17%,  од чега су око 9% технички губици условљени карактеристикама 
мреже, док су остали комерцијални и износе око 8%, узроковани у првом реду слабом 
наплатом, као и нелегалним прикључцима на електро систем. 
 
Сеоске средине карактерише изразито несразмена потрошња електричне енергије, нарочито у 
местима из којих је већина становништва на раду у иностранству. Док је током године 
приближно константна, у периодима сезонског доласка радника/становника из иностранства  
бележе се изразито велика одступања. У тим периодима се бележе највећи врхови потршње, 
који могу далеко да премаше капацитете постојеће мреже.  
 
Снабдевање гасом 
 
Мреже и објекти гасовода на територији Општине су у току реализације и у току је изградња, 
али НИС а.д. има објекте инфраструктуре и то: експлоатационо нафтно-гасно поље ''Сираково'' 
и нафтно-гасно поље ''Курјаче'', намењене за експлоатацију угљоводоника. Системи даљинског 
грејања су у рудаментарној фази развоја у општинском центру, док су у селима присутни 
индивидуални начини грејања.  
 
Циљ развоја енергетске  инфраструктуре на подручју Општине је обезбеђивање сигурности и 
економичности снабдевања привреде и становништва енергијом и успостављање нових 
квалитетних услова рада, пословања и развоја у производњи и потрошњи енергије који ће 
подстицајно деловати на привредни развој, туристичке активности, заштиту животне средине 
и интеграцију у регионално и европско тржиште енергије. Такође, у планском хоризонту тежња 
је ка  повећању енергетске ефикасности у свим сегментима и активностима и примени чистих и 
обновљивих извора енергије.  
 
Енергетска инфраструктура - планска концепција  
 
Модернизација постојећих и изградња нових енергетских система подразумева: 

 даљи развој електроенергетске мреже кроз обезбеђење довољног, сигурног и 
квалитетног снабдевања елетричном енергијом свих корисника на територији 
Општине, уз модернизацију, доградњу и ефикасно одржавање преносне и 
дистрибутивне мреже и трафо станица, 

 изградњу магистралног гасовода и гасификацију индивидуалних домаћинстава и 
индустрије, 
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 коришћење обновљивих извора енергије - енергије ветра, соларне енергије, биомасе и 
др., 

 енергетску ефикасност и рационализацију потрошње енергената применом 
квалитетних изолационих материјала, соларних панела, топлотних пумпи и сл. 

 
У планском периоду ће се наставити започета реконструкција и модернизација електро водова 
свих напонских нивоа и трафо станица. Према плану развоја преносног система предвиђена је 
изградња два нова далековода: 

- ДВ 110kV, дужине 34,1km, који ће повезати две трафо станице ТС ''Бела Црква'' - ТС 
''Велико Градиште'', 

- ДВ 110kV ПРП ''Кривача'' - ТС ''Велико Градиште''. Предвиђено је да се нова 
ветроелектрана ВЕ Кривача прикључи на мрежу преко новог ДВ 110kV ТС ''Велико 
Градиште'' - ТС ''Нересница'', по принципу улаз-излаз. 

 
Извршиће се реконструкција ТС 110/35kV ''Велико Градиште'' и ТС 35/10kV ''Чешљева Бара''. У 
циљу двостраног напајања ТС 35/10kV ''Голубац'' у Голупцу, предвиђена је изградња још једног 
надземног 35kV вода од ТС 110/35kV ''Велико Градиште''. Постојећи 35kV надземни вод од ТС 
110/35kV ''Велико Градиште'' до ТС 35/10kV ''Голубац'' је потребно реконструисати. Такође је 
предвиђена изградња подземног 35kV вода од МЕ ''Сираково 2'', код Сиракова до ТС 35kV 
''Мајиловац'', у циљу двостраног напајања Мајиловца на напонском нивоу 35kV. Могућа је 
доградња и реконструкција и других електроенергетских објеката (ТС и водова) 
дистрибутивног електроенергетског система у складу са плановима развоја оператера 
дистрибутивног система. 
 
За побољшање напонских прилика, смањење губитака и стварање услова за прикључење 
нових корисника и потрошача електричне енергије потребна је изградња нових ТС преносног 
односа 10/0,4kV. Изграња нових подземних водова 10kV који напајају трафо станице 10/0,4kV 
биће урађена са сувим једножилним или трожилним кабловима. Предвиђена је замена свих 
уљних каблова сувим кабловима. Извршиће се реконструкција нисконапонске мреже на 
дрвеним стубовима заменом стубова бетонским и проводницима од алуминијумско-челичног 
ужета са самоносећим кабловским снопом. 
 
По развојним зонама примарно је предвиђено следеће: 
 
ПОДУНАВСКА ЗОНА 
 

- Завршетак гасификације, односно изградње магистралног гасовода до центра Општине 
и разводне гасоводне мреже по околним насељима.  

- Комплетирање недостајуће јавне расвете.  
- У зони туристичког комплекса Бели Багрем наставити даље проширење јавне расвете. 

 
МАЈИЛОВАЧКА ЗОНА и СРЕДЊЕВСКО-ЉУБИЊСКА ЗОНА 
 
У свим насељима у оквиру ових зона потребна је модернизација постојећих и изградња нових 
капацитета са ефикасним одржавањем преносне и дистрибутивне мреже и трафо станица. 
Такође, наставља се са проширењем јавне расвете. Изводи се изградња магистралног гасовода 
којим ће се реализивати гасификација индивидуалних домаћинстава и индустрије.  
 
Обновљиви извори енергије и енергетска ефикасност 
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Корићење обновљивих извора енергије биће реализовано коришћењем енергије ветра на 
локацијама будућих ветропаркова ''Рам'' и ''Дунав 1 и Дунав 3'' и Енергетског постројења на 
биогас, у складу са важећом урбанистичко-планском документацијом за ове локалитете. 
 
Ветропарк ''Рам'' је лоциран на К.О. Затоње, К.О. Бискупље, К.О. Поповац, К.О. Курјаче и К.О. 
Мајиловац, на површини од 66,59ha. Планирана је изградња 3 ветрогенератора за производњу 
електричне енергије, укупног капацитета 10MW, који ће бити повезани на ТС 35/10kV 
''Мајиловац''. Потребно је обезбедити коридор за 35kV далековод, укупне ширине 15m (7,5m + 
7,5m) до прикључка на постојећи 35kV далековод. Локација будућег ветро парка доступна је 
преко локалних и пољских путева.  
 
Ветропарк ''Дунав 1 и Дунав 3'' је лоциран на К.О. Велико Градиште, К.О. Кумане и К.О. 
Кусиће, укупне површине 89,99ha. Планирана је изградња укупно 6 (2х3) ветрогенератора за 
производњу електричне енергије, укупног капацитета 20MW (2х10MW), који ће бити повезани 
на ТС 35/10kV ''Велико Градиште 2''. Потребно је обезбедити коридор за 35kV далековод, 
укупне ширине 15m (7,5m + 7,5m). Локација будућег ветро парка доступна је преко општинских 
путева.  
 
Енергетско постројење на биогас је лоцирано на катастарским парцелама 4065, 4066, 4152, 
4153, 4154, 4155, 3926, 3928-пут, 5380/2-пут, 5377-пут и 5388-пут КО Пожежено и као гориво 
користи силажу сирка. 
 
Подручја намењена за експлоатацију угљоводоника дефинисана су следећим координатама: 

''Сираково'' ''Курјаче'' 
X Y X Y 

1. 4 950 500 7 522 700 1. 4 950 500 7 522 700 
2. 4 950 500 7 527 300 2. 4 950 500 7 528 500 
3. 4 947 100 7 522 700 3. 4 953 500 7 522 700 
4. 4 947 100 7 527 300 4. 4 953 500 7 528 500 

 
Могућности повећања енергетске ефикасности и коришћења обновљивих извора енергије на 
територији Општине могу се остварити из следећих разлога: 

 биланси биомасе овог простора, са одрживим капацитетима дрвнопрерађивачке 
индустрије, као и биомасе која потиче из пољопривреде, указују на могућност 
капацитета когенерација (комбиноване производње топлотне и електричне енергије) и 
за урбани центар као и за будући развој туризма, 

 у погледу могућности повећања енергетске ефикасности највећи простор је у области 
инвестиционе градње и одржавања. Да би се реализовало енергетски и еколошки 
одрживо грађење треба тежити ка смањењу губитака топлоте из зграде побољшањем 
топлотне заштите спољашњих елемената и повољнијем односу површине и запремине 
објекта, повећању топлотних добитака у згради повољнијом оријентацијом зграде и 
коришћењем сунчеве енергије, применом обновљивих извора енергије у зградама 
(биомаса, сунце, ветар и др.), повећањем енергетске ефикасности термоенергетских 
система (топлотне пумпе). 

 
2.6.4.  Водна инфраструктура 
 
Општина Велико Градиште се налази у сливу, т.ј. водном подручју Дунава, директно у 
приобаљу, тако да су површински и подземни водни ресурси и воде део његовог слива. Као 
мултифункционални водоток иницирао је изградњу значајних водопривредних објектата у 
функцији водоснабдевања, заштите од великих унутрашњих и спољних вода, саобраћаја, 
привредних активности и заштите воде од загађивача. Као потенцијал, али и ограничење и 
опасност за локалну средину је река Пек. 
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На територији Општине налази се главна метеоролошка станица Велико Градиште и три 
падавинске станице - Рам, Затоње и Пожежено. Локације метеоролошких станица су: 
 
Назив метеоролошке станице WGS84 координате 

X Y 
Велико Градиште 44.75261389 21.49842778 
Рам 44.81130833 21.33315278 
Затоње 44.77133889 21.38966667 
Пожежено 44.75827778 21.57077500 
 
Хидролошке станице површинских вода се налазе на реци Дунав у Великом Градишту и на 
реци Пек у Кусићу, на локацијама: 
 
Водоток 
Хидролошка станица 

Гаус Кригерове координате Кота ''0'' (мнм) 

Дунав 
Велико Градиште 

4958325 7541475 62.17 

Пек 
Кусиће 

4952550 7542850 76.16 

 
Изворишта 
 
Досадашња истраживања и анализе показују да Општина може да се ослони на задовољавање 
потреба за водом из сопствених изворишта. Неопходна је континуирана анализа квалитета 
вода изворшта које снабдева око 9.000 потрошача зими и око 15.000 лети. Неопходни радови 
на побољшању услова водоснабдевања обухватају повећање капацитета целог система и 
очување постојећег квалитета воде на изворишту. То подразумева истраживање могућности 
повећања капацитета изворишта, сповођење радова и мера његове санитарне заштите, 
повећање запремине резервоарског простора, проширење капацитета и реконструкцију 
делова мреже (замена постојећих азбест-цементних цевовода, повећање пречника итд). 
Извориште на локацији Градиштанско Острво може да произведе до 200l/s, што, заједно са 
извориштем Јелак - Смонице (65–70l/s), чини капацитет од 270l/s. Ова количина премашује 
предвиђене потребе за водом на крају планског периода 2030. године. При дефинисању 
концепције снабдевања водом на подручју Општине до 2030. год., један од критеријума је 
флексибилност решења, т.ј. могућност да се у објекте система допремају одређене количине 
воде са ванопштинског подручја до општинских насеља. 
 
Значајнија изворишта са којих би се могло обезбедити водоснабдевање целокупног 
становништва постојећих насеља, уз услов санитарне заштите шире зоне постојећих и 
потенцијалних изворишта, представљају: 

 извориште "ЈЕЛАК-СМОНИЦЕ" које је у функцији од 1942. године, а до сада 
експлоатисано са максимум 60-70l/s и на коме је вода санитарно исправна и врши се 
само обавезно хлорисање,  

 извориште "СТИГ" које након изградње бунара СБ-1 и СБ-2, није у експлоатацији, али 
чије је активирање предвиђено у што скоријем периоду, са кога се може захватити око 
20-22l/s санитарно исправне воде под условом изградње још једног бунара капацитета 
10l/s. 
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Водоснабдевање 
 
Решење снабдевања водом на подручју Општине реализује се на основу Генералног пројекта 
снабдевања водом општине Велико Градиште, који је за Министарство пољопривреде, 
шумарства и водопривреде, Републичку дирекцију за воде и Дирекцију за изградњу општине 
Велико Градиште израдио инстиут „Јарослав Черни“.  
 
У Водопривредној основи Србије, којом су дефинисани начини снабдевања водом на 
територији целе Србије до 2020. године, општина Велико Градиште је предвиђена за 
повезивање на будући Млавски систем (брана Горњак), али тек у фази када се искористе сва 
општинска изворишта и када потребе за водом на подручју Општине прерасту могућности ових 
изворишта. Овим је решење са општинским системом, заснованим на сопственим изорима, 
инвестиционо и екплоатационо поузданије и јефтиније у односу на допремање воде са 
изворишта удаљених неколико десетина километара. Поред наведеног, време почетка 
реализације Регионалног система је непознато, тим пре што је суседни град Пожаревац, који 
представља подручје највеће потрошње у овом систему, своје будуће вишедеценијско 
снабдевање водом засновао на сопственим извориштима (постојеће - Кључ, у алувиону Велике 
Мораве и новопројектовано - Јагодица, у алувиону Дунава). Под претпоставком о скором 
почетку реализације Регионалног система, време изградње једног таквог система вишеструко 
надмашује планове општине Великог Градишта о брзом развоју туризма, као основне 
привредне гране. 
 
Постојећи сеоски водоводи у Општини су: 
 
Водовод села Кумане: Кумане се снабдева каптирањем подземних брдских вода у зони 
насеља. На периферији села на к.п. 968 К.О. Кумане, налази се сабирни резервоар у који се 
вода сакупља из три правца са две каптаже и једног бунара. Капацитет водоизворишта је 
1,8l/sec. Сам резервоар је направљен у облику бунара који има свој извор који га допуњава. 
Вода се третира течним хлором и из резервоара се пласира помоћу потисних пумпи, путем 
главног цевовода поред ''Ђердапске магистрале'' од којег се рачва у два правца. Предвиђено је 
да се вишак воде истим цевоводом транспортује до резервоара за изравњавање потрошње 
воде, који се налази око 2km, на брду изнад села. Неопходни су радови на периодичном 
чишћењу радних кола пумпе и дренова. Урађен је Главни пројекат изворишта и система 
насеља Кумана, од стране Института за водопривреду ''Јарослав Черни'', 1995. године. 
 
Водовод села Царевац: На периферији села, к.п. 4635 К.О. Царевац, постоји ограђена парцела 
са црпном станицом и копаним бунаром, капацитета око 7l/sec. Пумпни агрегат је потисни, 
капацитета 6l/sec. Вода се потисно дистрибутивном мрежом транспортује у центар насеља, где 
се грана у два правца. Вишак воде се шаље у резервоар изнад села, запремине 150m3, који се 
налази на к.п. 3925 К.О. Велико Градиште. Током 2001. год. изведени су радови на 
реконструкцији. Неопходни радови обухватају решење проблема квалитета воде са 
изворишта, кога угрожавају отпадне воде из септичких јама. Урађен је Главни пројекат 
водоснабдевања насеља Царевац, од стране Института за водне путеве ''Иван Милутиновић - 
ПИМ Пројекат'', 1975. године. 
 
Водовод села Триброде: Становници села се снабдевају са парцеле к.п. 2096/1 К.О. Триброде 
где се налази бушени бунар са црпном станицом, капацитета 2l/sec. Вода се потисно 
транспортује у насеље, а затим дистрибуира уличном мрежом. Неопходни радови обухватају 
решење проблема квалитета воде са изворишта, угроженог отпадним водама из септичких 
јама овог и околних насеља лоцираних на вишим теренима по ободу долине. Урађен је 
Пројекат бунарске кућице са хидрофорским уређајем, од стране агенције ''ВИГ'', 1994. године. 
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Водовод села Средњево: Насеље се водоснабдева из копаног бунара са црпном станицом на 
ограђеној парцели к.п. 2369 К.О. Средњево. Систем сачињавају извориште, потисни цевовод 
до резервоара, повезан и на мрежу, резервоар, гравитациони цевовод од резервоара до 
дистрибуције и дистрибутивна мрежа. Вода се потисно транспортује до насеља, а 
дистрибутивном мрежом су обухваћена сва домаћинства у насељу. Вишак воде се шаље у 
резервоар који се налази изнад села на к.п. 2252 К.О. Триброде, капацитета 100m3. Неопходни 
радови обухватају решење проблема квалитета воде са изворишта, на шта указује повремена 
појава бактерија фекалног порекла у води већег садржаја од дозвољених вредности. Водовод 
је изграђен 1980-1981. године, без урађене техничке документације. 
 
Стишки водовод: Насеља Сираково, Мајиловац и Курјаче имају заједнички систем за 
водоснабдевање. Систем по пројекту сачињавају извориште подземних вода "Стиг", 
транспортни цевоводи, резервоари изнад Сиракова и Курјача и дистрибутивна мрежа у сва три 
насеља. Снабдевање водом врши се преко изворишта ''Стиг'', које се налази 2km 
северозападно од пута Пожаревац-Велико Градиште. Бунари СБ-1 и СБ-2 се налазе у атару 
насеља Сираково: СБ-1 на к.п. 6245 К.О. Сираково и СБ-2 на к.п. 6249 К.О. Сираково. Бунар СБ-1 
има капацитет 6,0-7,0l/sec, а у периоду максималне потрошње достиже максимум од 9,0l/sec. 
Бунар СБ-2 има капацитет 2,5-3,0l/sec, са максимумом до 4l/sec. Укупни капацитет је 9,0-
10,0l/sec, максимум до 13,0l/sec. Бунар СБ-1 је у поступку ревитализације, али због малог броја 
корисника бунар СБ-2 задовољава потребне количине воде. У оквиру водоводног система се 
налазе два резервоара ''Сираково'' и Курјаче'', запремине по 350m3, лоцирани изнад насеља. 
Према Главном пројекту било је предвиђено да се резервоари поставе на исте висинске коте. 
Током извођења то није било могуће тако да је потребно извршити додатне радове и 
активности. Као неопходни радови, због изградње резервоара ''Курјаче'' на вишој коти од 
пројектоване, предлаже се раздвајање водоснабдевања насеља Курјаче и Мајиловац, од 
водоснабдевања Сиракова. 
 
Водовод села Тополовник: Тополовник се снабдева из извора каптираних на вишим теренима 
изнад насеља. Систем за водоснабдевање сачињавају извориште, резервоар и дистрибутивна 
мрежа. Неопходни радови подразумевају повећање капацитета целог система, обезбеђење 
веће количине воде са изворишта, повећање резервоарског простора и реконструкцију тј. 
практично изградњу нове дистрибутивне мреже због старости и малих пречника. 
 
Водовод села Камијево: Камијево се снабдева из каптираних извора из којих се вода доводи 
до сабирних базена и даље до насеља, директно шаље у потрошњу. Неопходни радови 
представљају обезбеђење довољних количина санитарно исправне воде за све становнике у 
насељу из других извора водоснабдевања, изградња централног резервоарског простора и 
реконструкција и доградња дистрибутивне мреже. 
 
Водовод села Печеница: Печеница има више засебних система водоснабдевања из локалних 
извора, од којих су два значајнија, али којима није покривено цело насеље. Неопходни радови 
подразумевају обезбеђење санитарно-хигијенске исправне воде за пиће, централизовање, 
односно интегрисање система водоснабдевања за цело насеље, изградњу одговарајућег 
резервоарског простора и реконструкцију и доградњу постојеће дистрибутивне мреже. 
 
Сва преостала насеља на територији Општине: Бискупље, Затоње, Рам, Острово, Ђураково-
Поповац, Кисиљево, Гарево, Десине, Дољашњица, Љубиње, Макце и Чешљева Бара немају 
изграђене системе за организовано водоснабдевање.  
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У целини посматрано, тренутно се водом из месних водовода снабдева око 50 % становника, 
односно близу 60 % домаћинстава у Општини, тако да водоснабдевање не задовољава 
потребе корисника. 
 
Систем водоснабдевања насеља Велико Градиште, Кусићи и Пожежежно 
 
Хидрогеолошка истраживања и анализе, као и одговарајућа варијантна решења, определили 
су локалитет Градиштанско острво, на самом северу Општине, на десној обали Дунава, као 
место будућег изворишта и одговарајућег постројења за припрему воде. На избор ове 
локације је утицао и развој дистрибутивног система у који ће се упуштати вода произведена на 
новопланираном изворишту.  
 
Коначно решење локације изворишта и дистрибуције је конципирано на основу следећих 
карактеристика:  

 постојећи хидраулички модел пласмана са изворишта "Јелак - Смонице" остаје битан 
елемент решења на подручју Општине, јер би било каква измена била нерационална и 
неисплатива, 

 потребе за водом насеља повезаних јединственим системом Велико Градиште, Кусиће 
и Пожежежно, укључујући и туристички комплекс Бели Багрем, на крају планског 
периода износе око 130l/s, што превазилази могућности постојећег изворишта. То 
значи да ће се у свакој варијанти решења Велико Градиште са туристичким 
комплексом, заједно са околним насељима, снабдевати из система у који ће вода 
доспевати са постојећег и новоформираног изворишта, 

 величина потреба за водом на подручју наведеног централног система у Општини од 
130l/s, представља око 56% укупних потреба на крају планског периода, што значи да 
су највећи центри потрошње концентрисани на мањем делу Општине - на подручју 
нешто већем од обухвата ПГР-а Великог Градишта. Та чињеница указује на повољност 
локације новог изворишта на подручју блиско лоцираног Острова, 

 укупне потребе за водом северног дела Општине - на потезу Рам-Пожежежно (правац 
запад-исток) и до насеља Кусиће, износе 160l/s, или 68% укупних потреба за водом у 
Општини, што такође представља повољност са аспекта блиско лоцираног новог 
изворишта у околини Острова.  

 
Без обзира на довољну издашност изворишта код Острова (200l/s), због великих растојања на 
потезу север-југ, постојање изворишта на југу Општине би значило могућност реализације 
независног система. Међутим, подручје јужног дела је безводно. Сва изворишта на овом делу 
не задовољавају квантитативно, нити квалитативно, што упућује на потребу да се вода на југ 
допреми са изворишта "Јелак - Смонице" и "Градиштанско острво". Због овакве 
водопривредне ситуације и карактеристика и стања изворишта у Општини, рационално је 
определње повезивања већег броја насеља у јединствени систем. 
 
Нерационално је у сваком поједином случају пројектовати магистрални цевовод до насеља (т.ј, 
до одговарајућег резервоара, или усисног базена за дистрибуцију посредством пумпне 
станице), са даљом изградњом посебног дистрибутивног цевовода, до потрошача. То значи да 
ће у појединим случајевима доводни цевовод бити мешовитог карактера (магистрално-
дистрибутивног), што упућује на пренос часовног оптерећења потрошње кроз њега. У тим 
случајевима, меродавна количина за димензионисање ће бити значајно већа од просечне 
дневне у дану максималне потрошње.  
 
Из напред наведеног потенцијали су исказани преко великог броја изворишта са могућношћу 
ширења водоводног система на сеоска насеља. Овим је могуће интегрално управљање водама 
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и перманентна контрола квалитета са искоришћењем погодних услова за наводњавање 
појединх делова Општине. Процес је успорен јер је недовољно развијена водопривредна 
инфраструктура, мала је издашност постојећих изворишта и константно загађивање 
површинских и подземних вода делом узроковано и нерегулисаним одлагањем отпада. 
 
 
Каналисање отпадних вода 
 
Каналисање и третман отпадних вода на највећем делу Општине је у почетној развојној фази. 
Канализациони системи су, и тамо где их има, некомплетни и представљају акутни проблем 
током функционисања. У сеоским насељима употребљена отпадна вода се директно упушта у 
земљиште или делом преко упојних септичких јама опет одлази у земљиште. У појединим 
случајевима сеоски бунари су претворни у септичке јаме. Отпад и отока из стајских објеката 
такође се непрописно третира. Све наведено перманентно загађује земљиште, подземну 
издан и површинске водотоке. 
 
У општинском центру Великом Градишту већи део територије је покривен канализационом 
мрежом, као и насеље Бели Багрем. Изграђена канализациона мрежа у делу викенд насеља 
није стављена у погон због неизграђености црпне станице. Потребно је предузети активности 
на изградњи пројектованог главног колектора кроз централни део Великог Градишта, као и 
неопходних црпних станица, како би се растеретио од оптерећења приобални део колекторске 
мреже. 
 
Водопривредни објекти 
 
Изградњом пловидбено-енергетског система ''Ђердап'', водопривредна инфраструктура је 
сукцесивно грађена, унапређивана и комплетирана у комплетном Подунављу, па тиме и на 
територији општине Велико Градиште. За разматрану деоницу релевантна је водомерна 
станица Велико Градиште (km 1059+200) на којој ниски успорени пловидбени ниво (НУПН) 
износи 69,64mnm. 
 
Постојеће хидротехничке грађевине и објекти 
 
На десној обали реке Дунав налазе се следеће хидротехничке грађевине, значајне за 
унутрашњи водни транспорт у Републици Србији: 

- обалоутврда за заштиту насипа, од km 1077+400 до km 1076+800; 
- обалоутврда од камена, од km 1074+500 до km 1071+700; 
- обалоутврда за заштиту насипа, од km 1069+000 до km 1060+500; 
- преграда од каменог набачаја, од km 1068+700 до km 1068+200, у затвореном рукавцу 

је Сребрно језеро, у продужетку преграде је обалоутврда; 
- преграда од каменог набачаја, од km 1062+000 до km 1061+700, у рукавцу је Сребрно 

језеро; 
- коси кејски зид, од km 1060+500 до km 1060+000; 
- коси кејски зид, од km 1060+000 до km 1059+400; 
- вертикални бетонски зид, од km 1059+400 до km 1059+200; 
- обалоутврда за заштиту насипа, од km 1059+200 до km 1058+000; 
- обалоутврда за заштиту насипа, од km 1058+000 до km 1055+000; 
- обалоутврда за заштиту насипа, од km 1055+000 до km 1053+300; 
- обалоутврда за заштиту насипа, од km 1053+300 до km 1050+000. 
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Са аспекта безбедности пловидбе објекти од значаја на реци Дунав од km 1079+600 до km 
1050+100 су: 

- скелски прелаз Рам-Банатска Паланка, од km 1077+500 - десна обала Дунава, до km 
0+150 - лева обала канала ДТД Банатска Паланка-Нови Бечеј; 

- улаз у канал ДТД Банатска Паланка-Нови Бечеј, на km 1076+000 - лева обала; 
- ушће реке Нере у Дунав на km 1075+500 - лева обала; 
- граница са Румунијом, од km 1075+500 - од ове стационаже реке Дунав лева обала је 

румунска територија, а десна обала до km 845+000 је српска територија; 
- телелимниметријска станица на десној обали  на km 1075+100; 
- ушће реке Пек у Дунав на km 1058+000 - десна обала. 

 
На основу Правилника о одређивању сидришта на територији општине Велико Градиште 
проглашена су сидришта на десној обали реке Дунав и то: 

- сидриште опште намене Велико Градиште 1, од km 1061+100 до km 1059+600; 
- сидриште опште намене Велико Градиште 2, од km 1059+000 до km 1058+200; 
- сидриште посебне намене Пожежено, од km 1056+700 до km 1056+100. 

 
Подручје Плана обухвата десну обалу реке Дунав, од km 1079+600 до km 1050+100, где он има 
статус међународног водног пута категорије VII, са захтеваним вредностима параметара 
габарита пловног пута, по Препорукама Дунавске комисије (ДК/СЕС 77/11) за предметну 
деоницу, подразумева: 

- минимална дубина пловног пута у односу на ниски успорени пловидбени ниво (НУПН) 
без резерве - 2,5m; 

- минимална ширина пловног пута - 150,0 – 180,0m; 
- минимални радијус кривине пловног пута - 1000,0m; 
- минимална висина пловидбеног отвора моста у односу на високи успорени 

пловидбени ниво (ВУПН)  - 10,0m; 
- минимална ширина пловидбеног отвора моста (са хоризонталном доњом ивицом 

конструкције) - 150,0 – 180,0m; 
- минимална ширина пловидбеног отвора код лучних мостова, по тетиви лука (уз 

поштовање прописаног најмањег растојања између стубова моста)  - 120,0m; 
- минимална висина зазора испод каблова и високонапонских далековода до 110kV, у 

односу на ВУПН (ова висина се увећава по 1 cm за сваки киловат изнад 110 kV)  - 19,0m. 
 
Кабл који се полаже преко корита реке, укопава се у приобаље 1,0-2,0m и то до дубине 4,5-
5,0m испод НУПН, а на већим дубинама у зони корита се полаже синусоидно. 
 
Циљ развоја водне инфраструктуре је интегрално уређење, заштита и коришћење вода на 
територији Општине, као јединственог водопривредног простора. Да би се циљ остварио 
неопходно је омогућити реализацију генералног пројекта водоснабдевања у насељима, 
реализацију генералног пројекта каналисања отпадних вода у насељима, изградњу капацитета 
за пречишћавање отпадних вода и уређење питања депоновања комуналног отпада на 
територији Општине. Ово треба ускладити са општинским концептом, а на основу Одлуке о 
заједничком обезбеђивању и спровођењу управљања отпадом на територији Републике 
Србије (''Сл. гласник РС'', бр. 45/2018). 
 
Изградња водопривредне инфраструктуре проширењем капацитета водовода, као и доградња 
канализационе мреже и постројења за пречишћавање отпадних вода, представља приоритет у 
наредном средњорочју, чијом реализацијом ће око 70% становника Општине имати решено 
питање нормалног и поузданог водоснабдевања. 
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Неопходно је изградити канализациону и водоводну мрежу у насељима, првенствено 
оријентисаним ка Сребрном језеру, као и капацитете за пречишћавање отпадних вода. Као 
проблем у овој области јавља се и нерешено питање одлагања чврстог отпада. Неопходна је 
санација депоније и уклањање дивљих депонија са територије Општине.  
 
 
Водна инфраструктура - планска концепција  
 
Снабдевање водом 
 
Концепција система за транспорт воде, заснованог на коришћењу два изворишта на северном 
делу Општине, пружа могућност за повољно решење снабдевања водом свих насеља изузев 
насеља Курјаче, Мајиловац и Сираково. Томе у прилог говори чињеница да укупан капацитет 
од 270l/s постојећег изворишта ''Јелак - Смонице'' и новопланираног изворишта 
''Градиштанско острво'', премашује израчунате потребе за водом на крају пројектног периода. 
 
Локација два изворишта на северном делу Општине је повољна са аспекта близине највећих 
центара поторшње, као и целокупног северног дела који се одликује већим потребама за 
водом. У складу са динамиком раста потреба за водом, изградња јединственог општинског 
система је предвиђена као фазна, до потпуне обједињености у 2025. години, уз доградњу до 
2030. год.  
 
Будући водоводно-дистрибутивни систем насеља Велико Градиште, Кусиће и Пожежено ће 
постати део општинског система, што значи да су и решења развоја овог система усклађена са 
стратегијом развоја система за снабдевање водом на подручју целокупне Општине.  
 
Да би обједињавање на највећем делу територије било могуће, неопходно је конципирати 
систем са јединственим висинским зонирањем, јер једино у таквим условима је могуће 
постићи флексибилност система за прихват воде са разних подручја. Додатно, у оваквом 
систему је могуће и транспортовати воду у удаљене делове Општине, што има значај и у 
условима могућег снабдевања разматраног подручја и са ванопштинских извора. У том смислу, 
пошло се од постојећег система на подручју Великог Градишта и околине, чије потребе, у 
постојећим и будућим условима, превазилазе половину укупне општинске потрошње воде. На 
овом подручју, горња граница прве висинске зоне постоји на коти 100mnm. Уважавајући ову 
чињеницу, горње границе осталих висинских зона су пројектоване на вредностима које се 
сукцесивно увећавају за по 50m: горња граница II вис. зоне – 150mnm, горња граница III вис. 
зоне – 200mnm, итд. 
 
Како ће изворишта "Јелак - Смонице" и "Градиштанско острво" представљати јединствен пар 
општинских снабдевача водом у наредном вишедеценијском периоду, неопходно је одвојити 
дистрибутивни (чак транспортни - магистрални) део система од изворишта. Овај прекид на 
изворишту "Јелак - Смонице" је предвиђен већ за фазу побољшања рада система (повећање 
запремине базена на изворишту), а слично решење је усвојено и за новопројектовано 
извориште "Градиштанско острво". Постројећи дистрибутивни капацитети на подручју Великог 
Градишта и околних насеља се остављају у функцији и користе као део решења општинског 
система. Иако равничарски карактер највећег дела Општине не пружа широке могућности 
коришћења гравитације као начина транспорта воде на великим растојањима, максимално је 
коришћено брдовито подручје у њеном централном делу. У највећој могућој мери је у 
употреби решење са пумпањем на кратком потезу (извориште-резервоар), уз каснији 
гравитациони пласман ка насељима. Неповољност представља чињеница да су изворишта 
лоцирана у најнижем делу Општине, што опредељује пумпање као примарни вид транспорта. 
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На основу прорачуна потреба за водом на крају планског периода, могућности постојећег 
изворишта "Јелак-Смонице" и чињенице да три општинска насеља нису предвиђена за 
прикључење на јединствени систем, не предвиђа се пласман целокупне количине од 200l/s из 
новопројектованог изворишта "Градиштанско острво", већ само око 150l/s. 
 
 
Систем за снабдевање водом на подручју насеља Сираково, Мајиловац и Курјаче 
 
На подручју насеља лоцираних на западу - Курјаче, Мајиловац и Сираково, у току је 
реализација система за снабдевање водом, заснованог на коришћењу изворишта ''Стиг'', на 
граничном појасу Општине. Ово извориште чине три бунара, укупног капацитета око 20l/s.  
 
Потрошачи у предметним насељима су лоцирани на подручју III висинске зоне (150 – 200mnm), 
а конфигурација околног терена је највећим делом таква да је оно ниже од подручја 
становања. У тим условима, само на локалитетима јужно од Сиракова и северно од Курјача, 
постоје услови за изградњу резервоара. У тим тачкама су објекти и изграђени:  

− Р Сираково: КД/КП = 213,5/217mnm, V = 350m
3
;  

− Р Курјаче: КД/КП = 222,5/226mnm, V = 350 m
3
 + 350 m

3 
у II фази. 

 
Наведене запремине представљају довољан капацитет за изравнање часовне 
неравномерности потрошње, али је неповољност овог система то што су коте резервоара који 
функцинишу у оквиру истог система веома различите. Концепција за снабдевање водом овде 
подразумева пумпање на изворишту и директан пласман у наведена насеља, на чијим 
крајевима су лоцирани описани резервоари. То значи да ови резервоари, по својој 
хидрауличкој функцији представљају контрарезервоаре, са пијезо - котом на изворишту, као 
доминантним условом тока.  
 
Развој јединственог система до 2030. године 
 
У складу са претходно наведеним поставкама, конципиран је јединствени систем за 
снабдевање водом на подручју општине Велико Градиште, који ће објединити сва општинска 
насеља изузев насеља Курјаче, Сираково и Мајиловац, који ће се снабдевати из посебног 
система чија се реализација приводи крају.  
 
Неопходни радови на побољшању услова водоснабдевања обухватају повећање капацитета 
целог система и очување постојећег квалитета воде на изворишту. То подразумева 
истраживање могућности повећања капацитета изворишта, сповођење радова и мера његове 
санитарне заштите, повећање запремине резервоарског простора, повећање и проширење 
капацитета и реконструкцију делова мреже (замена постојећих азбест-цементних цевовода, 
повећање пречника итд).  
 
Јединствени систем за снабдевање водом на подручју општине Велико Градиште биће 
реализован етапно реализацијом следећих подсистема: 

 подсистем Острово - Кумане (доводни део система); 
 подсистем Кумане - Рам (''северозапад''); 
 подсистем Кумане - Камијево (''центар''); 
 подсистем Камијево - Макце (''југ''); 
 подсистем Камијево - Десина (''југозапад''); 
 градски систем. 
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По реализацији новог изворишта, неопходно је реализовати објекте и цевоводе на потезу 
Острово - Кумане, јер је ПС Острово као витални објекат дистрибуције новопроизведених 
количина воде, димензионисана за пласман у резервоар Кумане. Било какав облик 
унутаропштинског повезивања је тешко остварив без изградње резервоара Кумане и доводних 
цевовода Ø 500/Ø 400. Да би се могло извршити прикључење градског система на подсистем 
довода са Острова, неопходно је припремити дистрибуцију на подручју насеља Бели Багрем. 
То не захтева изградњу целокупног прстена Ø 300/Ø 200, већ његовог дела - цевовода Ø 300, 
од локације ВТ Бели Багрем до низводног краја цевовода Ø 200, предвиђеног за изградњу у 
фази побољшања рада система. Након овог би требало да следи изградња ВТ Бели Багрем и 
доводног цевовода Ø 300 - прикљученог на главни правац Ø 500/Ø 400 у доводном делу.  
 
Измена хидрауличког модела пласмана са градске дистрибуционе станице (директан пласман 
у ВТ Караула без успутне потрошње) је могућа тек после извршеног прикључења на општински 
систем, тј., тек по пристизању првих количина са изворишта Острово у градски систем. Било 
каква изградња на подручју подсистема ''југ'' и ''југоисток'' је условљена изградњом виталног 
објекта на овом делу Општине - резервоара Камијево.  
 
Иако Општина располаже значајним водним потенцијалом за потребе домаћинстава, 
привреде, комуналних служби и осталих корисника, осим наведених изворишта сачувати сва 
изворишта која могу да се користе за воду за пиће у количини већој од 10м3/дан. Водне 
потенцијале и ревире користити за наводњавање пољопривредних површина у маловодним 
зонама. 
 
Каналисање отпадних вода 
 
Решење канализационих система у селима  
 
Предвиђено је да свако насеље има изграђен засебан систем за пречишћавање отпадних вода 
кроз пакетне јединице, осим за села Поповац и Ђураковац и за насеља Кумане и Тополовник, 
где топографија терена и близина насеља усмерава ка јединственом-заједничком постројењу 
за пречишћавање отпадних вода на пакетним јединицама. Потребно је изградити око 60,5km 
главне колекторске мреже. Такође је на основу сагледавања топографије терена предвиђена 
изградња црпних станица за три села, Бискупље, Острово и Сираково. Предвиђено је укупно 30 
пакетних постројење за пречишћавање отпадних вода. За сеоска насеља предвиђено је 23 
пакетна постројења и још 7 за викенд насеља која су постојећа или се очекује њихова 
изградња у наредним годинама. 
 
Због малог броја корисника, једноставне и ефикасне технологије и повољне цене, за мања и 
средња насеља треба предвидети уградњу готових постројења за која данас постоји веома 
широка понуда на светском тржишту. Приликом дефинисања процеса пречишћавања 
отпадних вода мањих насеља посебна пажња посвећена је захтевима да процес буде 
ефикасан, флексибилан и да се њиме може адекватно управљати. Користити биолошки 
третман са активним муљем.  
 
Канализациони систем за Велико Градиште и Сребрно језеро 
 
Предвиђена је доградња канализационе мреже у насељима Велико Градиште и Бели Багрем.  
 
На основу сагледавања расположивих развојних планова за оба места процењено је следеће:  

 У Великом Градишту треба доградити до 2030. године око 6km канализационе мреже, 
што чини 30% изведене постојеће канализације. Предвиђена је изградња нове главне 
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црпне станице на локацији постројења и мање црпне станице на делу нове 
канализационе мреже. Изградња нових колектора и црпних станица предвиђена је 
фазно и то у првој фази изградња 3km мреже и главне црпне станице, и у другој 
изградња додатних 3km мреже и мање црпне станице. 

 У насељу Бели Багрем (Сребрно језеро) треба доградити око 2,5km мреже, што чини 
30% у односу на већ изграђену канализациону мрежу у овом туристичком насељу. 
Поред изградње колектора предвиђена је и изградња нове црпне станице. Изградња 
нових колектора и црпне станице предвиђена је у две фазе. У првој би се изградио 
1,5km канализационе мреже и једна црпна станица, а у другој фази још 1km 
канализационе мреже. 

 
Систем за пречишћавање  за Велико Градиште и Сребрно језеро 
 
За насеља Велико Градиште и Сребрно језеро (Бели Багрем) је планирано да се отпадне воде 
заједнички третирају на једном постројењу за које је дефинисана локација низводно од 
Великог Градишта у близини Дунава. И канализациона мрежа у оба насеља је изграђена са 
оријентацијом ка простору који је дефинисан за будуће заједничко постројење.  
 
У оквиру Генералног пројекта каналисања општине Велико Градиште су разматрана два 
технолошка поступка прераде воде са истим или сличним излазним параметрима пречишћене 
воде. Варијанта 1 обрадила је класичан систем пречишћавања, односно тзв. ''продужену 
биоаерацију'', а Варијанта 2 поступак пречишћавања воде по технолошком поступку тзв. ''СБР''. 
Избор варијанте ће извршити накнадно, а локација постројења је у оба случаја иста. 
 
Да би постројење за пречишћавање могло да ради са планираним степеном пречишћавања у 
систем канализације, могу се увести и индустријске отпадне воде претходно доведене на 
одређени квалитет прихватљив за јавну канализацију. За испуштање индустријских отпадних 
вода у градску канализацију услове издаје градска управа или јавно комунално предузеће 
надлежно за одржавање канализационе мреже и постројења, које и предлаже мере и услове 
за испуштање. Квалитет отпадне воде која се испушта у градску канализацију се утврђује 
Правилником о техничким и санитарним условима за испуштање отпадних вода у градску 
канализацију. Поред условно великих нестандардних загађивача, пажња се мора посветити и 
великом броју мањих нетипичних загађивача као што су: мали производни погони, ауто 
сервиси и перионице, разне лабораторије и медицинске установе, фарме и сл. 
 
На основу претходно изнетих података и констатација усвојен је јединствени критеријум 
пречишћавања отпадних вода на градском постројењу у Великом Градишту, као и на малим 
пакетним постројењима у околним насељима, који је базиран на Директиви Еуропске Уније 
91/271/ЕЕЦ, с тим што је за постројење у Великом Градишту дат и предлог решења без 
уклањања нутријената (азота и фосфора).  
 
Пречишћавање отпадних вода које имају карактер комуналних отпадних вода са делом 
претходно третираних индустријских отпадних вода се спроводи кроз примарни - механички и 
секундарни - биолошки третман, уз евентуалну примену терцијарне обраде. Примарним 
третманом се отпадне воде ослобађају грубих нечистоћа, пливајућег муља (масти и уља), као и 
лакоталоживих минералних материја, што је неопходно и са аспекта исправног 
функционисања секундарног третмана. Секундарни, тј. биолошки третман представља 
окосницу читавог система за пречишћавање, јер се у оквиру овог дела врши највећа редукција 
по свим параметрима квалитета отпадне воде. У секундарном сегменту технологија 
пречишћавања базира се на биолошком третману заснованом на процесу активног муља. 
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Терцијарни третман, којим се практично врши дорада - полирање квалитета ефлуента 
углавном се спроводи путем филтрације на пешчаним филтрима и дезинфекције ефлуента. 
 
Уважавајући све претходно изнето за постројење са капацитетом већим од 5.000ЕС, 
разматрана два варијантна техничко-технолошка решења, а за мања постројења, од 100ЕС до 
5.000ЕС дат је предлог модерног пакет постројења које у себи садржи и могућност биолошког 
уклањања нутријената. За постројење за пречишћавање отпадних вода насеља Велико 
Градиште (постројења са капацитетом већим од 5.000ЕС), чије се отпадне воде уливају у Дунав, 
дат је предлог решења без и са уклањањем азота и фосфора. 
 
Заштита од великих вода 
 
Све постојеће водопривредне објекте и системе одржавати на највишем степену поузданости 
како би се спроводиле редовне, а нарочито ванредне мере и активности заштите од великих 
спољних и унутрашњих вода. У превлаженим зонама (плитка издан) у приобаљу Дунава и у 
алувиону реке Пек потребно је спроводити активне мере заштите од великих вода. У рејонима 
са високим нивоом подземних вода у околини насеља Рам, Острово, између насеља Велико 
Градиште и Пожежено, у широј зони Белог Багрема, у атарима насеља Кусиће, Триброде и 
Чешљева Бара, предвидети модернизацију постојећих и изградњу нових неопходних 
мелиорационих објеката (каналских мрежа) и система заштите од унутрашњих и великих вода. 
У појасу реке Пек, насеља Рам и Затоње предвидети модернизацију постојећих и изградњу 
нових објеката заштите од поплава. 
 
Заштита вода 
 
У оквиру и у широј зони Сребрног језера, обострано дуж обала реке Пек и Кисиљевачког 
потока, неопходно је спровести мере за отклањање потенцијално штетних утицаја, превенција 
и спречавање деградације, отклањање ризика у живтној средини, мониторинга животне 
средине, поступке санације и рекултивације деградираних простора и процесе 
екоремедијације. 
 
Водопривреда - пропозиције просторног развоја 
 
Разрада правила за изградњу инфраструктурних система вршиће се урбанистичким плановима 
где ће се урбанистичким параметрима прецизирати начин вођења сваког појединачног 
инфраструктурног система. 
 
Водно земљиште 
 
Водно земљиште чини корито за велику воду и приобално земљиште.  Корито за велику воду 
јесте корито и простор који плави велика вода једном у 100 година. Приобално земљиште је 
појас земљишта непосредно уз корито за велику воду водотока који служи одржавању 
заштитних објеката и корита за велику воду и обављању других активности које се односе на 
управљање водама, и истa је ширине до 10m. Подручје заштићено од поплава је појас 
земљишта ширине 50m рачунајући од унутрашње ножице насипа. Саставни део насипа за 
одбрану од поплаве чине заштитни појас са шумом и заштитним зеленилом у инундационом 
подручју у ширини од 50m поред насипа. 
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ПРИМЕР 1 – КАДА НЕМА НАСИПА 
Q50год – према посебном прорачуну нивоа 50-
годишње воде 

 
ПРИМЕР 2 – КАДА ИМА НАСИПА 

 
У складу са чланом 45. Закона о водама (''Сл. Гласник РС'', бр. 30/10, 93/12, 101/16 и 95/18) 
земљиште и водене површине у подручју шире и уже зоне заштите изворишта 
водоснабдевања, заштићени су од намерног или случајног загађивања. Обавезно је уређење и 
одржавање уже зоне заштите изворишта, које обухвата редовну контролу наменског 
коришћења земљишта. На подручју шире зоне заштите водоизворишта успоставља се режим 
селективног санитарног надзора и заштите од загађивања животне средине, те на тим 
просторима није дозвољена интензивна употреба пестицида, хербицида и вештачких ђубрива 
на земљишту које се користи у пољопривредне сврхе. 
 
На водном земљишту је: 
- забрањена изградња индустријских и других објеката чије отпадне материје могу загадити 

воду и земљиште или угрозити безбедност водопривредне инфраструктуре; 
- дозвољена изградња објеката компатибилних водном земљишту под условом да се у 

пројектовању и извођењу обезбеди каналисање и пречишћавање отпадних вода у складу 
са стандардима прописаним законом;  

- дозвољена изградња објеката за рекреацију и туризам под условима заштите животне 
средине у складу са законом;  

- неопходно да сви постојећи објекти обезбеде каналисање и пречишћавање отпадних вода 
у складу са законом. 

 
 
2.7.    ПРАВИЛА И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ПРЕДЕЛА, ПРИРОДНИХ И 

КУЛТУРНИХ ДОБАРА 
 
2.7.1.   ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  
 
 
Подучје општине Велико Градиште није изразизо угроженио по питању квалитета и заштите 
животне средине. У окружењу Општине не постоје велики индустријски загађивачи. Из тог 
разлога, погодне локације за еко зоне су на Острову, на пешчаном комплексу уз ушће Пека. 
 
Највећи део територије општине Велико Градиште одликује се очуваном и квалитетном 
животном средином, што је углавном последица одсуства већих извора деградације и 
загађења животне средине. Као главни проблеми животне средине могу се издвојити:  

- отпадне воде (неизграђена односно недовољно изграђена канализациона мрежа, 
непостојање постројења за пречишћавање отпадних вода); 

- постојање несанитарних септичких јама, 
- одсуство третмана отпада на нехигијенској општинској депонији, 
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- дивља сметлишта, 
- непланска изградња.  

 
Одређен проблем по квалитет животне средине у Општини представља лоша комунална 
инфраструктура. Непостојање канализационе мреже и неконтролисано испуштање отпадних 
вода представља највећи проблем квалитета животне средине. Неопходно је изградити 
канализациону и водоводну мрежу у насељима, првенствено оријентисаним ка Сребрном 
језеру, као и капацитете за пречишћавање отпадних вода. Као проблем у овој области јавља се 
и нерешено питање одлагања чврстог отпада на депонији, као уклањање  дивљих сметлишта. 

 
Један од еколошких проблема општине Велико Градиште је и прашина која долази 
дефлацијом (издувавањем) са јаловишта рудника Нова Молдова у Републици Румунији. 
Испитивањем су у прашини нађени тешки метали: цинк, бакар и кадмијум.  
 
Квалитет ваздуха 
 
На територији Општине врши се мерење квалитета амбијенталног ваздуха на једном мерном 
месту - фарма свиња ''Рамски рит''. Мере се средње 24-часовне вредности садржаја PM10 
честица и метала у њима (олова, кадмијума, арсена и никла) сваког месеца. Мерења обавља 
Завод за јавно здравље Пожаревац - Центар за хигијену и хуману екологију. Начин узорковања 
се врши према Уредби о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха (''Сл.гласник 
РС'', бр.11/10, 75/10 и 63/13).   

 
Током 2018. године извршено је 91 мерење наведених материја и резултати су показали да је 
дошло до прекорачења граничних вредности PM10 честица у пет случајева, односно арсена у 
једном мерењу.  
 
Статистика/Параметри 
Јединица мере 
Граничне вредности* 
Толерантна вредност* 
Ознака методе 

PM 10 
µg/m3 

40 
40 

SRPS EN 
12341:2008 

Pb - PM 10 
µg/m3 

 
1 

SRPS EN 
14902:2008 

Cd - PM 10 
ng/m3 

 
 

SRPS EN 
14902:2008 

As - PM 10 
ng/m3 

 
 

SRPS EN 
14902:2008 

Ni - PM 10 
ng/m3 

 
 

SRPS EN 
14902:2008 

Број мерења 91 91 91 91 84 
Средња вредност 29,835 0,005 0,164 1,148 2,780 
Медијана (C50) 25,000 0,004 0,100 0,900 2,000 
Фреквенција високих концентрација (С98) 32 26 30 33 23 
Минимална вредност 4,000 0,001 0,100 0,500 2,000 
Максимална вредност 204,000 0,017 0,800 6,200 19,200 
Број дана  > GV/датум 5     
Број дана  > ТV/датум 5 0    
1. 16.02.2018   04.04.2018  
2. 04.04.2018     
3.  07.10.2018     
4.  12.11.2018     
5.  14.11.2018     
* Гранична вредност (GV) и Толерантана вреднсот (TV) према Уредби о условима за мониторинг и захтевима 
квалитета ваздуха (Сл. Гласник РС бр. 11/2010, 75/2010 и 63/2013) 

 
У 2019. години извршено је 84 мерења наведених материја и резултати су показали да је 
дошло до прекорачења граничних вредности PM10 честица у десет случајева, док код осталих 
елемената није дошло до прекорачења граничних вредности.   
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Статистика/Параметри 
Јединица мере 
Граничне вредности* 
Толерантна вредност* 
Ознака методе 

PM 10 
µg/m3 

40 
40 

SRPS EN 
12341:2008 

Pb - PM 10 
µg/m3 

 
1 

SRPS EN 
14902:2008 

Cd - PM 10 
ng/m3 

 
 

SRPS EN 
14902:2008 

As - PM 10 
ng/m3 

 
 

SRPS EN 
14902:2008 

Ni - PM 10 
ng/m3 

 
 

SRPS EN 
14902:2008 

Број мерења 84 84 84 84 84 
Средња вредност 28,167 0,005 0,174 1,073 3,462 
Медијана (C50) 23,500 0,004 0,100 0,650 2,000 
Фреквенција високих концентрација (С98) 31 29 35 25 22 
Минимална вредност 8,000 0,001 0,100 0,500 2,000 
Максимална вредност 70,000 0,019 0,500 8,500 14,300 
Број дана  > GV/датум 10     
Број дана  > ТV/датум 10 0    
1. 11.01.2019     
2. 12.01.2019     
3.  13.01.2019     
4.  08.02.2019     
5.  09.02.2019     
6. 02.04.2018     
7. 03.04.2019     
8. 10.06.2019     
9. 06.12.2019     
10.  07.12.2019     
* Гранична вредност (GV) и Толерантана вреднсот (TV) према Уредби о условима за мониторинг и захтевима 
квалитета ваздуха (Сл. Гласник РС бр. 11/2010, 75/2010 и 63/2013) 

 
За првих пет месеци 2020. године дошло је до прекоречења граничних вредности само у 
јануару (пет дана PM10 честица и један дан арсена), док у фебруару, марту, априлу и мају нису 
прекоречене граничне вредности.  

 
Генерално, квалитет ваздуха није значајније угрожен, осим у извесној мери у зони 
магистралних путева, као и под утицајем енергетских процеса у урбаној средини Великог 
Градишта (котларнице, индивидуална ложишта). Значајнијих индустријских извора загађења 
ваздуха нема. 
 
Квалитет вода 

 
Мониторинг квалитета вода Сребрног језера спроводи Завод за јавно здравље Пожаревац, 
током купалишне сезоне (јун-септембар).  Физичко-хемијске и бактериолошке анализе узорака 
воде Сребрног језера вршене су са Градиштанске, Пожаревачке и Затоњске плаже. Резултати 
се тумаче на основу Уредбе о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и 
подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање (''Сл.гласник РС'', бр.50/12) 
и Правилника о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима 
хемијског и квантитативног статуса подземних вода (''Сл.гласник РС'', бр.74/11).  

  
На основу мерења из 2019.године (јун, јул, август и септембар) вода са Сребрног језера је 
физичко-хемијски исправна. Такође, након микробиолошке анализе вода Сребрног језера са 
Градиштанске, Пожаревачке и Затоњске плаже, добијено је да је вода микробиолошки 
исправна, налази се на граници између II и III класе еколошког статуса и може се користити за 
купање и рекреацију, уз обавезно туширање након купања.  Најновија мерења, из јуна 2020. 
године, показују исте резултате, односно да је вода Сребрног језера микробиолошки и 
физичко-хемијски исправна уз напомену да је на све три плаже присутан мирис.  
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Стање и третман отпадних вода 
 

Проблем одвођења отпадних вода представља један од значајнијих на територији Општине. 
Канализациони систем није комплетно изграђен, a градске комуналне отпадне воде се не 
пречишћавају, што представља озбиљан фактор угрожавања животне средине. Посебан 
проблем представљају несанитарне септичке јаме у викенд насељима и сеоским срединама. 

 
Одвођење и пречишћавање отпадних вода решава се сепаратно. У насељима Велико Градиште 
и Бели Багрем (Сребрно језеро) већи део територије је покривен канализационом мрежом, 
само што изграђена канализациона мрежа у делу викенд насеља није стављена у погон због 
неизграђености црпне станице. За ово подручје је планирано да се отпадне воде заједнички 
третирају на једном постројењу за које је дефинисана локација низводно од Великог Градишта 
у близини Дунава. И канализациона мрежа у Великом Градишту, као и у Белом Багрему је 
изграђена са оријентацијом ка простору који је дефинисан за будуће заједничко постројење. 
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Свако сеоско насеље би требало да има изграђен засебан систем за пречишћавање отпадних 
вода кроз пакетне јединице, осим за села Поповац и Ђураковац где топографија терена и 
близина насеља усмерава ка јединственом-заједничком постројењу за пречишћавање 
отпадних вода на пакетним јединицама. Према претходном ППО за сеоска насеља предвиђено 
је 24 пакетна постројења за пречишћавање отпадних вода и још седам за викенд насеља која 
су постојећа или се очекује њихова изградња. 

 
Управљање отпадом 

 
На читавој територији општине Велико Градиште постоји организовано прикупљање, 
одвожење и одлагање отпада. Сакупљање комуналног отпада се обавља на целој територији 
општине Велико Градиште у свим насељеним местима. Сакупљање обавља Конзорцијум 
извршиоца ''Spider Serbia'' doo из Београда, ''Spider Environmental Services'' из Грчке и ''Depo 
Sistem'' doo из Новог Сада, на основу Уговора о поверавању обављања комуналних 
делатности, са општином Велико Градиште, из 2009.године.  

 
У градском насељу Велико Градиште, у селима и викенд насељу ''Бели Багрем'' и ''Сребрно 
језеро'' постављени су контејнери и канте за прикупљање комуналног отпада. Сакупљање, 
транспорт и одлагање комуналног отпада се врши по Програму активности сакупљања отпада 
и одржавања хигијене јавних површина у општини Велико Градиште, кога израђује предузеће 
које обавља поменуте комуналне делатности. Сакупљени отпад, процењене количине око 
2.112 тона/год, без претходног одвајања се транспортује до одлагалишта, где се поравнава и 
покрива инертним материјалом.  

 
На основу података ЈКП морфолошки састав отпада на депонији има следећу структуру: 

 

 
 

Депонија (одлагалиште), се налази на локацији од око 3km од Великог Градишта. Простор за 
ову намену није ограђен, користи се од 1991. године и обухвата површину од око 4 хектара. 
Локација представља неуређено сметлиште на које се отпад истовара и привремено прекрива. 
Пошто се не планира изградња нове депоније, због преласка на регионални систем управљања 
отпадом, постојећа локација у атару села Пожежено остаје у функцији уз обавезу њене 
делимичне санације и реконструкције у складу са важећим прописима. 

 
Свакодневно се од стране ЈКП ''Дунав'' контролише стање на одлагалишту и предузимају 
потребне радње у вези њеног одржавања. Повремену контролу врше радници општинске 
комуналне инспекције. На територији Општине идентификовано је 27 дивљих сметлишта 
(СЛОР ВГ, 2009).  

 



82 
 

Планирано је поступно увођење примарне сепарације комуналног чврстог отпада на целој 
територији Општине кроз постављање еко острва са посудама за одвојено одлагање 
секундарних сировина.   

 
Општина има урађен локални план управљања отпадом. 

 
Споразум о успостављању регионалног система управљања отпадом потписале су 2014. 
године све општине Браничевског округа: Пожаревац, Велико Градиште, Голубац, Мало 
Црниће, Жабари, Петровац на Млави, Жагубица и Кучево. Регионални план управљања 
отпадом није урађен. Након успостављања регионалног система управљања отпадом 
постојећа депонија ће бити затворена и извршена неопходна санација, рекултивација и 
ремедијација.  

 
Заштићена природна добра 

 
На територији општине Велико Градиште налази се једно заштићено природно добро – 
Споменик природе ''Платан на Житном тргу''.  
 
У обухвату Плана је део еколошки значајног подручја ''Делиблатска пешчара'', еколошке 
мреже Републике Србије. Дунав са дунавцима и приобалним појасом у природном стању је 
међународни еколошки коридор еколошке мреже Србије. ЕЗП ''Делиблатска пешчара'' 
обухвата пешчарско-степска станишта (Делиблатска и Рамска пешчара), приобаље и део 
Дунава са адама. Важан је центар биодиверзитета Европе, значајно степско станиште у Србији 
(строго заштићене биљне врсте – пешчарско смиље, вунасти козинац и др.), а део Дунава је 
незаобилазна миграторна станица и зимовалиште птица мочварица у средњој Европи. Мањи 
водотоци и канали, као и предеони елементи унутар културног предела (појасеви зеленила, 
групе стабала, међе, живице и сл) у границама Плана, имају улогу локалних еколошких 
коридора еколошке мреже. У границама Плана налази се већи број станишта строго 
заштићених и заштићених дивљих врста.  
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Слика: Природне вредности у границама ППО Велико Градиште 

 
 
Еколошки аспект коридора државног пута IБ реда 

 
Кроз општину Велико Градиште планиран је део државног пута IБ реда за који је урађен 
Просторни план посебне намене инфраструктурног коридора државног пута IБ реда, Аутопут Е-
75, Београд-Ниш (петља ''Пожаревац'') - Пожаревац (обилазница) - Велико Градиште - Голубац 
(фаза Нацтра плана). За овај План урађен је и Извештај о стратешкој процени утицаја на 
животну средину. Коридор државног пута формиран је на основу утврђеног заштитног 
безбедносног растојања осталих намена и активности у простору ради њихове заштите од 
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негативних утицаја објеката пута на животну средину, у првом реду од буке и аерозагађења, 
као и обезбеђене заштите основних функција у експлоатацији објеката пута од негативних 
утицаја из окружења, у првом реду од непланске изградње, неконтролисаног одлагања отпада 
и других активности. Са аспекта утицаја на животну средину, доминантан позитиван утицај 
огледа се у умањењу изложености становништва повишеном интензитету буке и аерозагађењу 
одабиром решења којим се обилазе насеља Сираково, Ђураково, Тополовник, Кумане и 
Велико Градиште. Низом планских решења умањени су или компензовани могући негативни 
утицаји на животну средину на планском подручју. Негативни утицаји се доминантно односе 
на утицаје могућег повећања загађујућих материја у ваздуху и повећања интензитета буке на 
деоницама где државни пут пролази у близини насеља или стамбених објеката, али и у случају 
удеса на деоници пута у близини постојећих објеката.   

 
Полазећи од основних циљева заштите и унапређења животне средине, који су дефинисани 
хијерархијски највишим планским документом (Просторни план Републике Србије 2021-
2035.године - нацрт), као секторски циљ заштите животне средине се може усвојити: 
Превентивна заштита и унапређење квалитета животне средине као предуслов уравнотеженог 
развоја, коришћења и уређења простора општине Велико Градиште у контексту заустављања 
негативних трендова у простору и животној средини, заштите од свих планираних активности 
које могу угрозити постојећи квалитет животне средине, уз санацију и ревитализацију 
угрожених и деградираних подручја.  

 
На основу напред дефинисаног општег циља могу се дефинисати следећи секторски 
подциљеви заштите и унапређења животне средине: 

- очување и повезивање постојећих природних вредности и природних ресурса у циљу 
постизања рационалне организације и коришћења простора; 

- планирање заштите вредних природних и амбијенталних целина; 
- одрживо коришћење ресурса и простора уз предузимање превентивних мера заштите 

основних чинилаца животне средине (воде, земљишта, ваздуха и биодиверзитета); 
- санирање најугроженијих простора и ревитализација деградираних површина на 

подручју Општине; 
- одржавање система контроле свих облика загађивања и праћења стања квалитета 

животне средине; 
- институционално и организационо јачање система заштите природне и животне 

средине у општини Велико Градиште; 
- развијање и јачање нивоа еколошке свести, информисања и образовања становништва 

о еколошким проблемима уз укључивање јавности у доношење одлука по питању 
заштите животне средине. 

 
Основни принцип који је формулисан и у оквиру Миленијумских развојних циљева је да се 
осигура одрживост животне средине. Овај циљ је постао обавеза приликом израде 
националних, регионалних и локалних стратегија и планова.   

 
У планском хоризонту до 2030.године, општина Велико Градиште требало би да свој развој 
базира на принципима који су у складу са заштитом и унапређењем квалитета животне 
средине, и то:  

- интеграције политике заштите животне средине и заштите природе у све  секторске 
политике развоја Општине. Промовисати интеграцију економских, социјалних и 
еколошких приступа у просторно и урбанистичко планирање.  

- превенције промовише превенцију загађења животне средине и избегавање 
активности које представљају опасност по животну средину или здравље људи. 
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- загађивач плаћа подразумева да загађивач плаћа накнаду за загађивање животне 
средине када својим активностима проузрокује оптерећење животне средине, односно 
сноси трошкове уклањања штете нанете животној средини.  

- корисник плаћа промовише да је свако ко користи природне вредности дужан да 
плати реалну цену за њихово коришћење, санацију и рекултивацију простора. 

- информисања и учешћа јавности. Свако има право да буде обавештен о стању 
животне средине и да учествује у поступку доношења одлука чије би спровођење 
могло да утиче на животну средину.  

- партнерства истиче значај партнерства свих заинтересованих страна, државних 
управних и неуправних органа, представнике загађивача и јавности, укључујући 
удружења и грађане.  

 
Заштита животне средине - планска концепција  
 
Концепција заштите и унапређења животне средине засниваће се на реализацији активности 
које у претходнoм просторном плану нису реализоване и на њиховом усклађивању са 
трендовима у животној средини. Концепција заштите подразумева стриктно поштовање 
законске регулативе у свим областима које се односе на животну средину. Генерално, 
концепција се заснива на две групе активности :   

- Заштита природних ресурса и природног наслеђа подразумева адекватну заштиту и 
одрживо коришћење природних ресурса и наслеђа, на начин да они доприносе 
правилној уравнотежености екосистема, атрактивности ширег простора, као и 
повећању њихове естетске и рекреационе вредности. Стратегије за управљање водним 
ресурсима треба да укључе заштиту површинских и подземних вода, мониторинг 
коришћења ђубрива и наводњавања, третман отпадних вода и сл. Чињеница да се 
природни ресурси највећим делом налазе у руралним подручјима за која се не 
припремају урбанистички планови, указује на значај просторног плана општине у 
њиховој заштити и одрживом коришћењу. 

- Смањивање штетног утицаја на животну средину подразумева сагледавање квалитета 
животне средине и дефинисање планских решења којима се она штити од негативних 
утицаја у планском периоду. При томе је потребно базирати концепт заштите, не само у 
циљу побољшања квалитета животне средине, већ и у циљу превенције и заштите од 
негативних утицаја који могу настати имплементацијом планских решења. Примена 
овог принципа мора предупредити или ублажити различите врсте штетних утицаја по 
животну средину, првенствено промовисањем мање штетних поступака у 
пољопривреди и шумарству, подстицањем адекватних видова саобраћаја и 
енергетских система, превенцијом индустријских акцидената, као и спречавањем 
субурбанизације. 

 
Заштита и унапређење квалитета животне средине базираће се на следећој концепцији: 

- очување свих елемената животне средине: вода, ваздуха, земљиште, природна и 
културна добра, биодиверзитет; 

- интегрално планирање на принципима спречавања конфилата у простору и на  
начелима одрживог развоја: планирање рационалног коришћења природних ресурса 
(пољопривредног и шумског земљишта, вода, сировина и др)  уважавајући капацитет 
простора и животне средине; 

- примена превентивних мера и предострожности за активности које могу да изазову 
већи притисак на животну средину;  

- примена санационих мера у деградираним и загађеним подручјима Општине; 
- управљање комуналним отпадом базирати на опредељењу смањења количине отпада, 

повећању рециклаже, адекватном систему збрињавања посебних токова отпада, 
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безбедном третману отпада на депонији и предузимању мера за спречавање 
настајања дивљих сметлишта; 

- интегрисање циљева заштите животне средине и мера за смањење негативних утицаја 
на животну средину и мониторинг у секторе планирања, пројектовања и изградње. 
 

Досадашња пракса је потврдила чињеницу да се доследна реализација мера заштите животне 
средине никад не обезбеђује појединачним активностима и интервенцијама, већ за то мора 
постојати заједнички интегрални друштвени интерес. 
 
Планска решења је потребно дефинисати на основу анализе и оцене стања, потенцијала и 
ограничења у простору, и све планиране активности морају бити усклађена са националним и 
међународним захтевима у погледу заштите животне средине, природе и предела. На 
предметном планском подручју, као приоритетни пројекти и активности у наредном 
планском периоду, издвајају се: 

1. решавање проблема одвођења отпадних вода - изградња канализационе мреже у 
већини насеља и то првенствено у селима која испуштају отпадне воде у водотокове; 

2. решавање проблема пречишћавања отпадних вода – изградња постројења за 
пречишћавање отпадних вода и пакетних постројења за сеоска насеља; 

3. повећање броја корисника прикључених на градски водовод и дефинисање услова за 
даље функционисање локалних водовода; 

4. заштита биљних и животињских врста, станишта и биодиверзитета; 
5. ефикасније организовање сакупљања и одношења комуналног отпада (број и локације 

контејнера, динамика одношења отпада) и санирање дивљих сметлишта; 
6. ургентна санација постојеће депоније и минимизирање штетних утицаја, путем 

коришћења и примене савремених достигнућа и искустава у области санације и 
ремедијације; 

7. санација и рекултивација деградираних простора и процеси екоремедијације Сребрног 
језера, Кисиљевачког потока и реке Пек; 

8. унапређење развоја еколошке свести становништва и побољшање информисаности о 
стању животне средине; 

9. унапређење институционалног капацитета и система мониторинга; 
10. формирање еколошког фонда општине Велико Градиште. 

 
Поред наведених приоритетних активности, потребно је поштовати следеће мере заштите 
природе, станишта и биодиверзитета:  

- очувати Споменик природе ''Платан на Житном тргу'' у складу са мерама заштите 
дефинисаним Актом о заштити; 

- забрањено је уништавање пешчарско-степских типова станишта у еколошки значајном 
подручју ''Делиблатска пешчара'' и других станишта приоритетних за очување; 

- забрањена је изградња у обалској зони у границама еколошки значајног подручја 
''Делиблатска пешчара'' без посебних услова заштите природе; 

- забрањено је уклањање и/или измештање гнезда строго заштићених дивљих врста без 
претходно прибављених услова заштите природе од Завода; 

- у циљу очувања заштићених биљних и животињских врста потребно је унапредити 
природне елементе еколошког коридора Дунава, мањих водотока са функцијом 
коридора, ливада, пашњака и других екосистема са очуваном или делимично 
измењеном дрвенастом, жбунастом или ливадском вегетацијом; 

- очувати морфолошке и хидролошке особине подручја од којих зависи функционалност 
еколошких коридора; 

- очувати и унапредити карактеристичне структуре и слике предела кроз очување 
предеоног обрасца. Подстицати уређење простора у складу са карактером предела и 
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традицијом грађења, а изградњу инфраструктурних коридора и објеката ускладити са 
карактером и капацитетом предела.  
 

Просторни план предвиђа и наглашава потребу ближе разраде најзначајнијих чинилаца од 
значаја за планирање, заштиту, уређење и коришћење простора у смислу остваривања 
предуслова одрживог развоја. У том смислу, предлаже се израда два стратешка документа 
која би била основ за даљи развој општине Велико Градиште на принципима одрживости и 
еколошке оријентисаности. То су: 

1. Програм заштите животне средине општине Велико Градиште са Акционим планом. 
Ово је стратешки документ који се израђује за период од десет година и првенствено је 
намењен доносиоцима одлука као помоћ будућем процесу одлучивања и доношења 
одговарајућих одлука у области заштите животне средине за добробит целокупне 
локалне заједнице. Члан 68. Закона о заштити животне средине (''Сл. гласник РС'', 
бр.35/04, 36/09, 72/09, 43/11, 14/16, 76/18 и 95/18) прописује обавезу јединице 
локалне самоуправе да донесе Програм заштите животне средине за своју територију, 
као и локалне акционе и санационе планове за његово спровођење.  

2. Локални план управљања отпадом општине Велико Градиште за период 2021–
2030.године. Локални план управљања отпадом је полазни, стратешки документ којим 
се дефинишу циљеви управљања отпадом у складу са Стратегијом управљања отпадом 
Републике Србије 2010-2019. (''Сл. гласник РС'', бр.29/10), нацртом нове Стратегије 
управљања отпадом РС 2020–2025.год и кључних директива ЕУ у области управљања 
отпадом. Члан 13. Закона о управљању отпадом (''Сл. гласник РС'', бр.36/09, 88/10, 
14/16 и 95/18) прописује да јединица локалне самоуправе доноси локални план 
управљања отпадом којим дефинише циљеве управљања отпадом на својој 
територији. Локални план разматра све врсте отпада и начине поступања, посебне 
токове отпада, систем прикупљања рециклабилних сировина и поновне употребе, 
стање депоније и дивљих сметлишта, као и акциони план за наредни период.  

 
 
2.7.2.   ЗАШТИТА КУЛТУРНИХ ДОБАРА 
 
На територији општине Велико Градиште, према Регистру непокретних културних добара 
Регионалног завода за заштиту споменика културе Смедерево, налазе се следећа утврђена 
непокретна културна добра: 
 
Културна добра од великог значаја: 
 
Споменици културе: 

1. СРЕДЊЕВЕКОВНИ ГРАД РАМ - средњевековно утврђење у Раму  (Решење Завода за 
заштиту и научно проучавање споменика културе НРС, Београд бр. 270/48 од 
26.02.1948. год., док је за културно добро од великог значаја утврђена од 29.03.1979. 
год.); 

 
Археолошка налазишта: 

1. ЛЕДЕРАТА - римско утврђење у Раму (Одлука СО Велико Градиште бр. 633-2/86-01 од 
30.06.1986. год., док је за културно добро од великог значаја утврђена од 26.11.1987. 
год.);  

 
Културна добра: 
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Споменици културе: 
1. ЗГРАДА ОПШТИНЕ у Великом Градишту (Одлука СО Велико Градиште бр. 633-4/81-01 од 

28.12.1981. год.;  
2. ЦРКВА СВ. АРХ. МИХАИЛА И ГАВРИЛА у Великом Градишту (Одлука СО Велико 

Градиште бр. 633-6/81-01 од 28.12. 1981. год.); 
3. СТАРА ЕЛЕКТРАНА (управна зграда, брана, доводни и одводни канал на реци Пек) у 

Великом Градишту (Одлука СО Велико Градиште бр. 633-5/82-01 од 31.01.1983. год.); 
4. ЦРКВА СВ. НИКОЛЕ у Кисиљеву (Одлука СО Велико Градиште бр. 633-4/82-01 од 

31.01.1983. год.); 
5. МАНАСТИР НИМНИК у Курјачама (Одлука СО Велико Градиште бр. 633-5/81-01 од 

28.12.1981. год.); 
6. ВОДЕНИЦА ВОЈИСЛАВА СТЕФАНОВИЋА у Кусићу (Одлука СО Велико Градиште бр. 633-

3/86-01 од 30.06.1986. год.); 
7. КУЋА СВЕТОМИРА МИЛАДИНОВИЋА у Острову (срушена) (Одлука СО Велико Градиште 

бр. 633-1/86-01 од 30.06.1986. год.); 
 
Археолошка налазишта: 

1. ПИНКУМ - остаци римског насеља у Великом Градишту (Решење Републичког завода за 
заштиту споменика културе Београд од 26.02.1966. год.); 

2. ОСТАЦИ ПРАИСТОРИЈСКОГ И СРЕДЊЕВЕКОВНОГ НАСЕЉА ОСТРОВО у Острову (Решење 
Републичког завода за заштиту споменика културе Београд бр. 01-569/1 од 27.05. 1966. 
год.);  

 
Просторно културно историјске целине: 

1. ТРГ БОРИСА КИДРИЧА, ПАРК, УЛИЦА МАРШАЛА ТИТА И ТРГ МЛАДЕНА 
МИЛОРАДОВИЋА у Великом Градишту (Одлука СО Велико Градиште бр. 633-4/86-01 од 
30.06.1986. год.);  

 
Поред наведених утврђених непокретних културних добара, у свим насељима на територији 
Општине постоји велики број непокретности под претходном заштитом. Према евиденцији 
Регионалног завода за заштиту споменика културе у Смедереву, утврђеној у оквиру Студије 
''Услови чувања, одржавања и коришћења споменичког наслеђа и утврђене мере заштите у 
оквиру граница Просторног плана општине Велико Градиште'' из 2010. године, на територији 
целокупне Општине под претходном заштитом је укупно 329 непокретности, и то: укупно 150 
археолошких локалитета/налазишта, 6 објеката сакралне архитектуре, 114 објеката профане 
архитектуре и народног градитељства и 59 спомен-обележја, чесама, гробаља. Заступљеност 
ових непокретности је релативно уједначена на целој територији, тако да не постоји насеље 
које нема непокретности под претходном заштитом, а најчешћи облици су археолошки 
локалитети и примери профане архитектуре и народног градитељства. 
 
Утврђена и евидентирана непокретна културна добра на територији општине Велико Градиште 
потврђују да је окосницу развоја овог подручја кроз историју чинила река Дунав - као римски 
Limes, граница средњевековне српске државе, али и размеђе различитих утицаја у новијој 
српској историји. Најзначајнији споменици, највише категорије на територији Општине, налазе 
се управо на Дунаву, а њихова повезанст са сличним локалитетима у ширем дунавском 
простору, на обе стране реке узводно и низводно од Великог Градишта, потврђује да се ово 
подручје развијало као део шире просторне целине доњег Подунавља. Приридне погодности и 
повољни услови за развој допринели су да се утицаји постепено шире од Дунава ка залеђу, те 
су се временом насеља и активности развиле дубоко у унутрашњост територије. Истовремено, 
живот уз реку је остао окосница развоја целог подручја, тако да се најзначајнија урбана 
агломерација у континуитету развијала управо на ушћу реке Пек у Дунав - насеље Велико 
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Градиште које се, и поред ексцентричног положаја у односу на окружење, континуирано 
развијало као центар ширег подручја. Овај континуитет трајања насеља Велико Градиште као 
снажног пола развоја ширег простора потврђује се кроз концентрацију бројног наслеђа на 
његовом тлу, од античког периода до савремене Српске државе XIX века. 
 
Данашње место и стање културног наслеђа Општине, слично широј целини доњег Подунавља, 
може се оценити као релативно узнапредовало, али и даље недовољно позиционирано у 
контексту општег развоја подручја. Неки од најзначајнијих споменика (тврђава Рам) протеклих 
година доживели су обнову и рестаурацију, док су за друге значајне непокретности (локалитет 
Ледерата, просторно културно историјска целина старе чаршије у Великом Градишту) донети 
урбанистички планови који представљају први корак ка њиховом очувању, заштити, 
коришћењу и презентацији. Такође, појединачни објекти и комплекси, посебно евидентирани 
сакрални објекти који се користе у својој основној намени, имају уобичајено континуирано 
одржавање које их чини релативно очуваним. Међутим, и даље највећи број непокретности, 
које представљају појединачне локалитете дисперзно распоређене на целој територији 
Општине, и даље је недовољно интегрисан у своје окружење, неповезан у јединствену 
културну мапу подручја, а често и без довољног нивоа техничке заштите.  
 
Сагледавајући идентификоване вредности, стање, потенцијале и ограничења развоја културног 
наслеђа на територији Општине, може се дефинисати основни циљ заштите, уређења и 
унапређења културних добара на планском подручју, као:  
неговање културне баштине као извора идентитета Општине, али и као дела Подунавља и 
ширег региона, афирмација и повезивање у јединствену културну мапу подручја и активирање 
у циљу адекватнијег коришћења и интегрисања у укупни друштвени, економски и културни 
живот подручја. 

 
Оперативни циљеви заштите и унапређења културног наслеђа, који произилазе из општег циља,   
су: 

- заустављање даље деградације постојећег наслеђеног фонда и физичке структуре, 
- очување највреднијих примера културне баштине, 
- дефинисање оквира за повезивање наслеђа у јединствену културну мапу подручја, не 

само Општине већ и ширег региона коме она културолошки припада, 
- стварање претпоставки за активирање економског потенцијала културног наслеђа. 

 
Достизање ових циљева захтева стварање институционалних и организацоних оквира у којима би 
се на бази стручних, нормативних и финансијских претпоставки на одговарајући начин 
усмеравало деловање. Ово подразумева, не само ангажовање стручних служби на валоризацији, 
заштити и презентацији културног наслеђа, већ и активно укључивање локалне заједнице и 
доносилаца одлука који треба да буду кључни фактор и покретач у овим процесима. 
 
Културна добра - планска концепција и пропозиције развоја 
 
Планска концепција заштите, унапређења и развоја културног наслеђа, заснована на принципима 
интегративне заштите, подразумева корелацију три кључна елемента - очување, унапређење и 
управљање културним наслеђем као ресурсом - као ефикасан механизам који ће створити 
претпоставке за трајну заштиту наслеђа и интегрисање у савремене развојне токове, као једини 
реалан пут ка његовом опстанку и рехабилитацији. 
 
Примарна зташтита (чување, одржавање и коришћење, односно заштита, конзервација и обнова 
културних добара) треба да се спроводи кроз мере утврђене у складу са Законом о културним 
добрима (''Сл. гласник РС'', бр. 71/94, 52/2011 и 99/2011) и правилима урбанистичке заштите, као 
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и у складу са смерницама и препорукама из ратификованих међународних документата који се 
односе на непокретна културна добра и предео. Ово подразумева систематско оснишљено 
деловање, најпре кроз планску документацију, на бази претходне пажљиве валоризације 
културних вредности и уз доследну примену услова и мера прописаних од стране надлежне 
службе заштите.   
 
Унапређење квалитета културног наслеђа и његовог окружења и чвршће интегрисање у шире 
друштвене токове спадају у домен развојне концепције. Ово подразумева широку платформу 
деловања, усмерену на: (1) активно ангажовање најширег круга надлежних и заинтересованих 
субјеката у остварењу циљева заштите и интеграције културног наслеђа (стручне службе, јавни, 
приватни и цивилни сектор) - кроз утврђивање стручних критеријума заштите, помоћ локалној 
самоуправи у дефинисању стратегије и политике развоја културног наслеђа, стимулисање 
сопственика и инвеститора у поштовању вредности културног наслеђа и његовом укључивању у 
економске токове; (2) интегрисање деловања на заштити културних добара у секторске 
развојне политике (нпр. у области саобраћајног и инфраструктурних система - повећање 
саобраћајне доступности и инфраструктурно опремање локалитета културних добара, 
хидротехничко уређење простора у окружењу културних добара; у области развоја привреде - 
дисперзија делатности у складу са вредностима подручја са аспекта културног наслеђа; у области 
развоја туризма - развијање одговарајуће туристичке инфраструктуре која ће подржати развој 
подручја са културним вредностима и сл.). 
 
Управљање културним наслеђем као ресурсом подразумева афирмисање свих аспеката 
коришћења културних добара усмерених на јачање економске основе. Културно наслеђе, по 
правилу, представља један од основа туристичке понуде подручја, али се истовремено морају 
развијати и остали видови његовог коришћења, пре свега едукативна и привредна димензија, 
који - међусобно интегрисани - морају да чине одговарајући приступ наслеђу као ресурсу. Већ 
препозната туристичка основа развоја Општине јесте снажан покретач за још интензивније 
укључивање култруног наслеђа у туристичку понуду, тим пре што се најзначајнији примери 
наслеђа налазе у зони интензивног туристичког развоја уз Дунав. Даље развијање овог сектора у 
Општини и просторно и тематско умрежавање са суседним и даљим подручјима допринеће и 
интегрисању културног наслеђа у ове токове. Са друге стране, карактер културног наслеђа на 
територији Општине, псебно значајних и већих целина, може бити подстицај за економски аспект 
коришћења у најширем смислу, што је у извесној мери и покренуто доношењем планске 
документације за поједине целине (Ледерата, стара чаршија у Великом Градишту). Подстицање 
обнове запуштених и девастираних објеката или локалитета, подизање нивоа опремљености, 
активирање за манифестације и догађаје, мотивисање инвеститорске иницијативе ка улагању у 
обнову објеката наслеђа и њихово коришћење за различите облике туризма и услуга, као и 
изградња ових капацитета у окружењу целина и објеката културног наслеђа - само су неких од 
могућих облика активирања културних добара. 
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3.  ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
 
 
3.1. ГРАЂЕВИНСКА ПОДРУЧЈА ОДРЕЂЕНА ПЛАНСКИМ ДОКУМЕНТОМ  
 
Овим Просторним планом за грађевинско подручје одређује се: 
 
Грађевинско подручје насеља Велико Градиште. 

Грађевинско подручје је одређено Планом генералне регулације насеља Велико градиште 
(''Сл. гласник општине Велико Градиште'', бр. 15/2014).  
Планом генералне регулације обухваћено је подручје насеља Велико Градиште, укључујући 
приобаље и део акваторије Дунава од урбаног дела насеља до Сребрног Језера. Планом 
генералне регулације обухваћена су и рубна подручја насеља (углавном у јужном делу, где 
постоји значајна изградња привредних садржаја на правцима дуж улазних саобраћајница у 
град), као и зона заштите водоизворишта у југоисточном делу насеља. Планом генералне 
регулације дефинисана је граница грађевинског подручја насеља, као и површине 
предвиђене за друге намене, за које су утврђени услови коришћења и заштите. У случају 
измене и допуне Плана генералне регулације (у току је израда Измена и допуна), 
грађевинско подручје насеља Велико Градиште дефинисаће се тим планским документом. 

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

Ова грађевинска подручја одређена су уређајним основама за сва насеља, које су саставни 
део  овог просторног плана. Границе грађевинских подручја ових насеља укључују постојећа 
грађевинска/изграђена подручја, предвиђена проширења грађевинских подручја у складу са 
потребама и капацитетима простора, као и подручја туристичких целина у оквиру или уз 
поједина насеља, чија су грађевинска подрчја саставни део насеља, а за које су донети 
планови детаљне регулације (ПДР дела насеља Калиновац К.О. Затоње у општини Велико 
Градиште, ПДР подручја тврђаве Рам, ПДР подручја ''Ледерата'' и др.).  
 

Назив 
уређајне 
основе 

Укупна 
површина 

проширења 
грађевинског 

земљишта 

Централне 
делатности 

насеља 
Опис проширења 

Бискупље 15 ha 

Целе парцеле: 
2550, 2551, 2550, 
2354, 2355, 219 
К.О. Бискупље 

У северном делу насеља у коме постоје 
стамбени објекти; 
У западном делу уз локални пут према Курјачу; 
У јужном делу у коме постоје објекти, уз 
општински пут према насељу Поповац и 
државном путу бр.34 

Гарево 8 ha 

Целе парцеле: 
17,20,1409, 1408, 

109, 110, 1218 К.О. 
Гарево 

Северно проширење на коме постоје објекти и 
налази се уз општински пут; 
Западно проширење на коме се налазе 
постојећи објекти; 
Источно проширење на коме се такође налазе 
постојећи објекти 

Десине 32 ha Целе парцеле: 
371, 370/1, 370/2, 

Проширење на северу уз постојеће сеоске 
улице и постојеће објекте; 
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403 
300, 4540/2, 4471, 
4469, 4474, 4470 

К.О. Десине 

Проширење ка истоку уз локални пут ка 
Царевцу и на коме се налазе објекти; 
Југоисточно проширење уз општини пут, ка 
насељу Камијево, на коме постоје објекти; 
Јужно проширење на коме се налазе постојећи 
објекти; Западно проширење уз локални пут ка 
Мајиловцу, на коме има постојећих објеката; 

Дољашница 21 ha 

Целе парцеле: 
207, 405/2, 209, 
31, 1441, 1440, 
1439, 1438 К.О. 

Дољашница 

Северно проширење уз локални пут и сеоски 
поток; 
Западно проширење уз локални пут ка насељу 
Макце, на коме се налазе постојећи објекти; 
Јужно проширење уз сеоске улице и 
планирани водовод, на коме се налазе 
постојећи објекти; 
На проширењу на истоку налазе се , постојећи 
објекти; 

Ђураково- 
Поповац 8 ha 

Целе парцеле: 
129, 2226, 2233, 

2235, 2225, 2234, 
2249 К.О. 
Ђураково 

119, 163,678, 689 
К.О.Поповац 

Проширења уз локалне путеве и планирану 
трасу водовода; 
Западно проширење уз државним пут бр.34, 
минималним поклапањем са ППППН; 
Југозападна проширења уз ДП бр.34 на коме 
постоје објекти, како стамбени, тако и 
пословни. 

Затоње 65 ha 

Целе парцеле: 
1621, 1728, 1761, 
198/1, 198/2, 204, 
203, 22, 201, 200, 
199, 325, 332 К.О. 

Затоње 

Северна проширења обухватају пословне и 
стамбене зоне поред Дунава и са постојећим 
објектима; 
Западно проширење са постојећим објектима; 
Југоисточно проширење уводи се у циљу 
развоја туризма, уз Дунав и Сребрно језеро са 
постојећим објектима. 

Камијево 22 ha 

Целе парцеле: 
175, 1575,176, 

2356, 2357, 2358, 
2359 К.О. 
Камијево 

Северни проширење се уводи ради 
могућности градње на працелама истог 
власника у грађ.подручју; Источно проширење 
налази се уз општински пут ка Средњеву са 
постојећим објектима; 
Јужно проширење уз локалне путеве ка 
Средњеву у регионалном путу Берање-
Средњево 

Кисиљево 199 ha 

Целе парцеле: 
1753/1, 1753/2, 

1754, 1326, 1349, 
1060, 1061, 1062 
К.О. Кисиљево 

Проширења уз обале Сребрног језера 
формирају се у циљу развоја туризма и на 
њима постоје објекти; 
Јужно проширење формира се уз постојеће 
сеоске улице и државни пут Тополовник-Рам, у 
скопу ког се налазе објекти; 

Кумане 8 ha 

Целе парцеле: 
1072/1, 1072/2, 
2036, 1895 К.О. 

Кумане 

Проширења су планирана на северу из сеоске 
улице и канал, која заиру делом у ППППН; 
На истоку, уз дП бр.34 

Кусиће 39 ha 

Целе парцеле: 
2554, 2553, 

2558/2, 2557/2, 
2557/1, 2556, 

2555, 460 
233/1, 230, 4551, 
4552 К.О. Кусиће 

Северно проширење у скопу постојећих 
објеката поред сеоског гробља; 
Јужна проширења се формирају ради 
повезивања са пословним зонама поред ДП 
бр.34, на ком постоје објекти; 
Проширење на истоку налази се уз обалу реке 
Пек 
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Љубиње 30 ha 

Целе парцеле: 
5594, 382, 381, 
3324, 3321 К.О. 

Љубиње 

Проширење на северо-истоку у коме се налазе 
постојећи објекти, уз локални пут ка Дп 
Средњево-Берање; 
Јужно проширење се формира уз постојеће 
објекте и железничку пругу; 
Западно проширење формира се уз постојеће 
сеоске улице. 

Мајиловац 117 ha 

Целе парцеле: 
5451/1, 5451, 

501/1, 497, 475/5, 
475/2, 475/4, 5061, 

5058, 5057/3, 
5057/4 К.О. 
Мајиловац 

Северно и јужно проширење се формира уз 
сеоске улице, на коме се налазе постојећи 
објекти; 
На истоку и западу се грађ.подручје проширује 
у виду пословних зона поре ДП бр.34 
На крајњем северу према насељз Курјаче 
проширење се фомира ради проширења 
постојећих пословних зона, а уз ППППН 

Макце 45 ha 

Целе парцеле: 
4306 ,1598, 

74/1,74/2,290 ,712 
,715, 573/1 К.О. 

Макце 

Северно проширење се формира уз рег.пут 
Макце-Чешљева Бара, а у склопу пословних 
зона;На истоку се фомира проширење у виду 
становања и пословних зона, уз ДП бр.33 
Пожаревац-Кучево; 
Јужни делови се проширују ради повећања 
обслуживања планираног водовода 

Острово 413 ha 

Целе парцеле: 
1454, 365, 364/2, 
364/1 ,1947, 36 

К.О. Острово 

Проширење зоне викенд насеља Калиновчић, 
уз обалу Сребрног језера у циљу развоја 
туризма; 
У западном делу се проширује грађевинско 
подручје на читавој територији атара, у циљу 
развоја туризма, између обала Сребрног 
језера и Дунава; 
На истоку се фомира проширење за становање 
северно од гробља; 
На истоку се проширује викенд насеље уз 
Сребрно језеро, у циљу развоја туризма 

Печаница 32 ha 

Целе парцеле: 
1762, 189, 190, 

2005, 2006, 2007, 
2011 К.О. 
Печаница 

Проширење на северу се формира уз 
општински пут, у коме се налазе постојећи 
објекти; Проширења на истоку формира се уз 
постојеће пословне и стамбене објекте; 
Проширења на западу се такође формира уз 
сеоске улице и постојеће објекте; 

Пожежено 83 ha 

Целе парцеле: 
1247, 1398, 1588, 
1587, 3338, 3580 
К.О. Пожежено 

Јужно проширење се формира уз општински 
пут ка насељу Винци и сеоским путевима на 
којима се налазе постојећи објекти;На 
западном делу насеља проширује се 
грађ.земљиште поред сеоског гробља и 
пословне зоне; 
На крајњем југу формира се пословна зона око 
постојеће фарме. 

Рам 41 ha 

Цее парцеле: 84/1, 
131, 138, 915, 916 

К.О. Рам 
Делови парцела: 
1940, 384, 385 и 
386/1 К.О.Рам 

На северу се проширује грађ.земљиште уз 
обалу Дунава у циљу развоја туризма; 
Јужна и западна проширења су формирана са 
постојећим објектима и поред ДП IIb реда. 

Сираково 116 ha 
Целе парцеле: 

335, 552, 457, 553, 
554, 7017/2, 4590, 

Формира се проширење на северу уз државни 
пут бр.34; 
На истоку се повећава обухват грађ.земљишту 
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4588, 4589, 4580, 
4579, 4581, 4578, 
4576, 4577, 4575 

К.О. Сираково 

оквиру сеоских улица, железничке пруге, на 
коме постоје објекти;На истоку се проширује 
грађ.земљиште, парцела издуженог облика и 
великих површина за формирање економских 
дворишта, део проширења се налази уз ПППН 

Средњево 80 ha 

Целе парцеле: 
191, 219, 237, 70, 
230, 29, 232 К.О. 

Средњево 

У северном делу постоји тенденција ширења 
уз ДП, са леве стране, док се са десне 
проширују пословне зоне, у којима вечћ 
постоје пословни објекти;У јужном и источном 
делу проширује се грађ.земљиште уз ДП ради 
потенцијалних формирања економских 
дворишта;На западном насеља плостоји 
тенденција ширења обзиром на постојећи 
водовод 

Тополовник 48 ha 

Целе парцеле: 
4491, 4489/2, 
4489/1, 4488, 

4487, 4486, 7829, 
4484, 4483, 4482, 
4481, 4480, 2731, 
1785, 2338, 2341, 

2342 К.О. 
Тополовник 

Проширење у северном делу насеља се 
формира ради могућности коришћења 
економских дворишта; 
Западно и југоисточно проширење око сеоског 
гробља се формира уз Дп бр.33;део  западног 
проширења се поклапа са обухватом ППППН. 

Триброде 5 ha 

Целе парцеле: 
1717, 225, 2102, 

218, 304, 305, 
2254, 2283, 2282, 

2274/2, 2274/1 
К.О. Триброде 

У северном дели постоји тендеција 
проширења уз постојеће објекте, а уз ДпIIb 
реда; 
На западу се такође уз ДП, проширује 
грађевинско подручје око бензинске станице; 
У јужном делу насеља постоји тенденција 
ширења око реке Пек. 

Царевац 46 ha 

Целе парцеле: 
240, 4916, 279, 43, 

434, 3265, 3266, 
3267, 3263, 3262, 
3231, 3232, 3235 

К.О. Царевац 

У северним деловима формира се проширење 
уз општински пут, сеоске улице, у коме се 
налазе постојећи објекти; На истоку постоји 
тенденција ширења насеља око фудбалског 
игралишта;На југу крај општинскиг пута постоји 
тендеција ширења насеља, ради формирања 
економсих дворишта, уз постојеће објекте.На 
западном делу проширује се обухват 
грађ.земшишта, обзиром на трасу водоводне 
мреже. 

Чешљева Бара 60 ha 

Целе парцеле: 
345/2, 347/ ,347/3, 
345/1, 3173, 2716, 

2996 К.О. 
Чешљева Бара 

Северни део се проширује око железнике 
пруге; 
Јужни део насеља се проширује на парцеле 
погодне за формирање економских дворишта; 
На истоку постоји тенденција ширења до 
железнике пруге, кроз уређене сеоске улице; 
Западни део насеља проширује се уз 
регионални пут према насељу Гарево. 

 
Грађевинско подручје туристичког насеља Бели Багрем и Сребрно Језеро. 

Грађевинско подручје ове туристичке зоне одређено је Планом детаљне регулације (донете 
Измене и допуне плана детаљне регулације Туристичког насеља ''Бели Багрем'' у општини 
Велико Градиште, ''Сл. гласник општине Велико Градиште'', бр. 6/2020). Целокупни обухват 
ПДР-а, са изузетком обухваћеног дела акваторије, представља грађевинско подручје 
туристичког насеља. Обухват Плана се на источној страни непосредно надовезује на План 
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генералне регулације насеља Велико Градиште, односно представља континуирано 
грађевинско подручје са самим насељем.  

 
Грађевинско земљиште одређено важећим плановима детаљне регулације или плановима у 
изради, чији се обухвати налазе изван грађевинских подручја градског и сеоских насеља и 
туристичког насеља Бели Багрем-Сребрно Језеро: 

- грађевинско земљиште одређено у ПДР полетно слетне авио стазе са пратећим 
садржајима у општини Велико Градиште - ''Сл. гласник општине Велико Градиште'', бр. 
7/2017 (у току је израда ПДР аеродрома Сребрно Језеро, на проширеној локацији 
важећег ПДР и тим планом ће се дефинисати грађевинско земљиште у његовом 
обухвату); 

- грађевинско земљиште одређено у плановима детаљне регулације за инфраструктурне 
коридоре и енергетске комплексе (ПДР ветропарк Рам, ПДР ветропарк Дунав 1 и Дунав 
3, ПДР подручја ветроелектране ''Кривача'', ПДР енергетског постројења на биогас К.О. 
Пожежено у општини Велико Градиште, ПДР инфраструктурног коридора туристичког 
пута и пешачко-бициклистичке стазе дуж обале - деоница Рам-Затоње, ПДР нове 
саобраћајнице између улица Бошка Вералова (Пожаревбачки пут) и Воје Богдановића у 
насељу Велико Градиште и др. 

- грађевинско земљиште одрећено у другим плановима детаљне регулације чији се 
обухвати налазе изван горе наведених грађевинских подручја. 

 
Грађевинско земљиште представља и земљиште на коме се налазе постојећа насељска 
гробља, као и земљиште намењено за њихово ширење или за нове локације гробаља. 
Грађевинско земљиште је и земљиште на коме се налазе објекти у функцији 
водоснабдевања, односно надземни објекти хидротехничке инфраструктуре, тј. на коме се 
налазе или се планирају објекти за захват воде и други објекти и садржаји у функцији 
водоснабдевања, односно објекти хидротехничке инфраструктуре (надземни објекти). 
Грађевинско земљиште представља и земљиште/парцеле на којима се налазе или се 
планирају објекти и садржаји (надземни објекти) у функцији каналисања отпадних вода 
(црпне станице, постројење за пречишћавање отпадних вода и сл.). Као грађевинско 
земљиште одређује се и земљиште на коме се налазе или се планирају други јавни објекти и 
садржаји комуналних делатности, лоцирани ван утвђених грађевинских подручја (сточно 
гробље, сточна пијаца, рециклажна дворишта, привремена одлагалишта и сл.). 
 
3.2. ПРОПОЗИЦИЈЕ И УРБАНИСТИЧКИ УСЛОВИ ЗА ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТЕ ЈАВНЕ 

НАМЕНЕ И КОМУНАЛНЕ ОБЈЕКТЕ 
 
Центри заједница насеља до краја планског периода треба да обнове постојеће објекте и да 
се опреме новим објектима јавних служби са следећим садржајима:  

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

 
Систем образовања 
 
У планском периоду треба реализовати потребна проширења објеката, доградњу спортских 
дворана или игралишта, или реконструкције уз додатно опремање за осмогодишње оснoвне 
шкoле у свим насељима.  
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Препоруке/нормативи за планирање садржаја су: 
- површина парцеле - мин. 15 m2 по ученику; 
- површина објекта - мин. 6,0 m2  БГП по детету; 
- учионички простор - 2,0 m2 по ученику;  
- универзални терени и терени за мале спортове при школи 2 m2 по ученику 
- број ученика у одељењу - 25 до 30; 
- број запослених - 1 запослени на 15 ученика; 
- обезбеђења превоза ученика на релацији мјесто становања – школа, ако су релације 

веће. 
 
Вртићи и предшколске установе 
 
Предшколска установа у планском периоду треба да оформи истурене групе у свим насељима 
у којима данас не постоје.  
 
Препоруке/нормативи за планирање садржаја су: 

- површина парцеле - мин.10 m2 по детету ; 
- површина објекта - мин. 6,5 m2 БГП по детету; 
- радијус гравитације - 600-1000 m од места становања; 
- комплекс изоловати транспарентном оградом и/или живом оградом, висине до 2,0 m; 
- по потреби могуће и организовано чување деце по кућама већих домаћинстава. 

 

Јавна администрација и пословање 
 
Потребна је адаптација објеката јавне администрације и пословања у грађевинском смислу у 
циљу омогућавања приступа особама са инвалидитетом, деци и старим особама, у складу са 
стандардима приступачности.  
 
Према потреби могућа је реконструкција или доградња/надградња објеката ове намене, као и 
изградња нових. Објекти јавне администрације и пословања могу се градити као 
компатибилна намена у свим зонама у обухвату Плана. Приликом изградње или доградње/ 
реконструкције потребно је поштовати прописе и нормативе који се односе на поједине 
делатности.  
Предвиђена максимална спратност за ове објекте је П+3+Пк. Изузетно је могућа и већа 
спратност, уколико организациони захтеви појединих делатности то налажу.  
 
Препоруке/нормативи за планирање садржаја су: 

- површина за просторије јавних служби - по правилу БРГП 12 m2/запосленом;  
- потребна број паркинг места - 1 ПМ на 100m² БГРП; 
- површине за зеленило у комплексу - минимум 20%. 

 

Верски објекти 
 
Верски објекти, који по дефиницији не припадају категорији јавих објекта, али представљају 
објекте за јавну употребу, могу се према потребама градити на свим површинама намењеним 
за изградњу. За изградњу ових објеката не прописују се посебни услови, већ се они граде у 
складу са општим правилима за објекте ове врсте, на парцелама које могу да задовоље 
потребе планиране намене/сврхе и садржаја верског комплекса.  
 
Постојећи верски објекти могу се санирати или реконструисати и могу се градити нови објекти 
и садржаји у склопу комплекса, у складу са потребама. Код објеката и комплекса који 
представљају непокретна културна добра или добра под претходном заштитом, приликом 



97 
 

реконструкције, санације или изградње садржаја у комплексу, неопходно је прибављање акта 
надлежног завода за заштиту споменика културе о мерама чувања, заштите и коришћења 
културног добра. 
 
Социјална заштита 
 
Препоруке/нормативи за планирање садржаја су: 
1. Дом за смештај особа са функционалним и менталним сметњама: 

 Површина парцеле - мин. 30 m2 по кориснику ; 
 Површина објекта - мин. 20 m2  БРГП по кориснику; 

2. Дом за смештај деце без родитељског старања: 
 Површина парцеле - мин. 35 m2 по детету ; 
 Површина објекта - мин. 15 m2  БРГП по детету; 

3. Дом за пензионере: 
 Површина парцеле - мин. 45 m2 по кориснику ; 
 Површина објекта - мин. 20 m2  БРГП по кориснику. 

 
За изградњу објеката социјалне заштите важе правила уређења и грађења која важе за зону у 
којој се објекат гради, уз обавезну примену услова, норматива и стандарда из ове области.  
 
Здравствена заштита 
 
Препоруке/нормативи за планирање садржаја су: 
1. Дом здравља: 

 Површина парцеле - 0,2 m2 по становнику; 
 Површина објекта - мин. 0,11 m2  БГП по становнику; 

2. Здравствене станице и амбуланте: 
 Површина парцеле - 0,005 m2 по становнику; 
 Површина објекта - мин. 0,003 m2  БГП по становнику.  
 БРГП – 0,05 m2/становнику. 

Радијус опслуживања максимално 4-5 km. 
 
Култура 
 
Општинска Библиотека у планском периоду треба да обезбеди јединице у свим насељима. 
Потребно је додатно уредити, осавременити, опремити и проширити капацитете за Домове 
културе који постоје у месним заједницама. На Домовима културе је потребно интервенисати у 
грађевинском смислу тако да буду у складу с прописима којима се обезбеђује да буду 
приступачни особама са инвалидитетом, у складу са стандардима приступачности. 
 
Услови за изградњу су: 
- Димензионисање културних садржаја у сеоским насељима треба да се базира на принципу 

да за сваких 1.000 становника треба обезбедити најмање 180m2 изграђеног простора за 
различите културне и друштвене потребе. Предвиђени простори треба да буду 
флексибилни, уз могућност увођења мобилних библиотека, биоскопа или камерних сцена, 
односно вишенаменско коришћење објеката. 

- Изградња објеката културе и информисања могућа је као компатибилна намена у другим 
зонама уз поштовање правила грађења за дату зону. 
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Физичка култура, спорт и рекреација 
 
Објекте и пратеће садржаје спорта и рекреације планирати у свим насељима. У сеоским 
насељима зоне спорта и рекреације треба ускладити са локалним потребама, што се посебно 
односи на врсту спорта, капацитет објеката и начин обраде терена.  
 
 
Изградња и уређење јавних зелених површина 
 
Правила за изградњу су: 

- партерна решења ускладити са наменом и функцијом зелене површине, тако да се не 
угрозе постојеће вредности зелене површине; 

- нивелациона решења ускладити са конфигурацијом терена; 
- хортикултурна решења ускладити са трасама подземних инсталација - уважити 

потребна минимална одстојања: од водовода 1,5m, од канализације 2,5m, од 
топловода 3,0 m, од електроинсталација 2,0m, од ТТ инсталација 1,5m, односно у 
складу са важећим техничким прописима; 

- избор врста за озелењавање усагласити са наменом и функцијом зелене површине, као 
и са условима станишта; 

- избор врста за дрвореде усагласити са ширином улице и утврдити адекватна растојања 
између садница - у зависности од врсте и прилаза објектима; 

- за дрворедне саднице обезбедити отворе за садњу мин. пречника 1,2m и мин. 
растојање од објекта 3,0m. 

- у зависности од намене зелене површине предвидети опремање одговарајућом 
опремом и садржајима; 

- однос површина-поплочавања травњака и високог растиња ускладити са наменом 
зелене површине; 

- у оквиру зелених јавних површина могу се поставити елементи урбаног мобилијара, 
телефонске говорнице, јарболи, билборди, односно изградити објекте спорта и 
рекреације. 

 
Постојеће јавне зелене површине могу се реконструисати или опремати, уз примену 
наведених правила. 
 
Пијаце  
 
Постојеће званичне пијаце треба уредити до нивоа добре опремљености, а у насељима у 
којима не постоје потребно је за ту намену уредити одговарајући простор у обухвату 
грађевинског подручја. 
Распоред и садржаји нових пунктова отворених зелених пијаца у насељима треба локацијски и 
обимом да задовоље потребе становништва, а њихова опремљеност према санитарно-
техничким условима и нормативима мора бити одговарајућа, односно, неопходно је извршити 
опремање пијаца санитарним објектима, тачно дефинисати површину комплекса, оградити га, 
поставити тезге и обезбедити простор за смештај опреме за одржавање пијаце, као и простор  
за паркирање према нормативу 1 ПМ / четири тезге. 
 
Сточне пијаце  
 
Комплекси и објекти у којима се организују сточне пијаце, сајмови и изложбе морају да 
испуњавају следеће услове: 
 да се налазе изван насеља; 
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 да се не граде на земљишту које је подводно и угрожено од поплава; 
 да нису удаљени од главног пута; 
 да нису за последњих 20 година служили за сточна гробља и јавно ђубриште; 
 изложбене просторије могу изузетно да се налазе и у самом насељу; 
 комплекс треба да има само један улаз, довољно простран и са изграђеном капијом/ 

вратима; и 
 да има посебно издвојен простор за животиње за које се приликом контроле утврдило 

да су заражене или су сумљиве на заразу. 
 
Величина простора зависи од обима и врсте промета животиња, водећи рачуна да се потребна 
површина увећа за 15% ради формирања путева, манипулативних и санитарних обеката.  
 
Потребна површина се утврђује према следећим критеријумима: 
 по грлу крупних животиња – 2,0m2; 
 по телету - 1,20m2; 
 по овци, односно свињи  преко 50kg – 1,0m2; и 
 по јагњету и прасету - 0,50m2. 

 
Депоније 
 
Општина Велико Градиште потписала је споразум за изградњу регионалне депоније, у складу 
са Националном стратегијом управљања отпадом са програмом приближавања Европској 
унији, те се не планира изградња нових депонија на територији Општине. Према Одлуци о 
заједничком обезбеђивању и спровођењу управљања отпадом (''Сл. гласник РС'', бр. 45/2018) 
општина Велико Градиште одлаже отпад на Регионалној санитарној депонији ''FCC VRbak'' у 
Лапову, са претоваром на трансфер станици ван своје територије.  
 
Овим Планом је предвиђено да постојећа депонија Пожежено, лоцирана на к.п. бр. 3580 К.О. 
Пожежено, остане у функцији, с тим да се кроз реконструкцију усклади са важећим прописима, 
са циљем да постане сабирна у средњорочном периоду од 5 година, до кад је планирана 
реализација регионалне депоније, након чега ће се реализовати њена даља санација, а по 
затварању и рекултивација и ремедијација. У оквиру депоније сви колски пролази морају бити 
минималне ширине 3,5m и мора постојати и противпожарни пут у складу са законом којим се 
уређује област заштите од пожара.  
 
Гробља  
 
Постојећа гробља треба према потреби проширити и уредити до пуне опремљености у складу 
с прописима. Под пуном опремљеношћу гробља подразумевају се: гробне парцеле, гробна 
места, капеле (боксови) за покојнике, колске и пешачке саобраћајнице и прилазни пут, 
пешачки трг, други објекти (верски: сале за парастосе, економски: продавнице цвећа и 
погребне опреме и други објекти за вршење погребне делатности), зелене површине и ограда 
гробља. Уколико је потребно гробља је могуће проширити и на суседне парцеле. Парцеле на 
којима се налазе гробља представљају грађевинско земљиште. 
 
Минимални садржај за сеоска гробља је гробна парцела, гробна места и колске и пешачке 
саобраћајнице. 
 
Правила за уређење и изградњу објеката на гробљима су: 

1. облик и величина гробних парцела одређују се на основу просторних услова и 
функционалних захтева; 

2. минимална ширина пешачких стаза које деле гробне парцеле је 1,20 m; 
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3. колске саобраћајнице (прилазни пут) димензионишу се према категорији пута и рангу 
насеља, с тим што је минимална ширина коловоза 5,0 m а изузетно минимално 2,5 m за 
сеоска гробља када се прилаз обезбеђује преко пољског, односно некатегорисаног пута; 

4. габарит, облик и положај капеле и других објеката одређује се према просторним  
могућностима, функционалним захтевима (колски и пешачки приступ капели) и рангу и 
потребама насеља; 

5. уколико се гробље граничи са стамбеним објектима или зоном становања, граница 
гробне парцеле у оквиру гробља мора бити удаљена минимално 25,0 m од најближег 
постојећег или планираног стамбеног објекта, а простор између гробне парцеле и 
границе/ограде гробља има карактер заштитног зеленог појаса и мора се озеленити 
високом вегетацијом. 

6. ограда комплекса према јавном путу и неизграђеном земљишту је транспарентна са 
висином која је одређена за стамбене или индустријске објекте, с тим да је могуће и 
формирање ''живе'' ограде.  
 

 
3.3. ПРОПОЗИЦИЈЕ И УРБАНИСТИЧКИ УСЛОВИ ЗА ПОВРШИНЕ, ОБЈЕКТЕ И МРЕЖЕ 

САОБРАЋАЈНЕ И ДРУГЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 
 
3.3.1. САОБРАЋАЈ 
 
За остварење постављених циљева у домену саобраћајне инфраструктуре у наредном периоду 
планирана је изградња нових, реконструкција, рехабилитација и осавремењавање постојећих 
елемената саобраћајне инфраструктуре. 
 
Мрежа државних путева 
 
 при изградњи новопланираних путних праваца морају се поштовати одредбе Закона о 

путевима и Закона о планирању и изградњи, као и прописа донетих на основу ових закона. 
Јавни путеви се морају градити тако да имају најмање две саобраћајне и две ивичне траке 
или ивичњаке у равни коловоза; 

 при изградњи нових и реконструкцији постојећих деоница државног пута IБ реда треба да 
буду испуњени следећи услови: да саобраћајне траке буду минималне ширине по 3,5m, с 
тим што се, зависно од конфигурације терена, густине и структуре саобраћаја, ширина 
саобраћајне траке може смањити до 3,25m; да остали елементи пута (полупречник 
кривине, уздужни нагиб, ивична трака и сл.) омогућавају безбедан саобраћај за дозвољене 
брзине; да раскрснице буду изведене тако да се возила могу безбедно укључивати на пут и 
искључивати са пута. Ширина заштитног појаса државног пута IБ реда износи 20m од ивице 
земљишног појаса пута. Грађевинске линије планираних објеката морају бити удаљене 
минимално 20m од ивице земљишног појаса пута. Аутобуска стајалишта морају да буду 
изграђена ван коловоза државног пута. 

 код изградње нових и реконструкције постојећих државних путева II реда, ван насеља, 
минимална ширина саобраћајне траке треба да износи 3,25m а ширина банкина мин 1,5m. 
Ширина заштитног појаса државних путева II реда износи 10 m од ивице земљишног појаса 
пута. Грађевинске линије планираних објеката морају бити удаљене минимално 10m од 
ивице земљишног појаса пута. Аутобуска стајалишта јавног превоза на овим путевима 
морају да буду изграђена ван коловоза. Унутар регулационог појаса могуће је вођење 
бициклистичких и пешачких стаза. Димензионисање осталих елемената пута треба да 
омогући безбедан саобраћај за веће брзине, а најмање за рачунску брзину од 60 km/h. На 
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саобраћајницама овог ранга, у насељима, обавезни елемент попречног профила пута је 
тротоар минималне ширине 1,5m. 

 
Мрежа општинских путева 
 
Код планирања развоја општинске путне мреже треба узети у обзир значај и техничко стање 
постојећих општинских путева, планирани развој мреже насеља и њихових центара, стање и 
развој привредних капацитета општине Велико Градиште у целини, као и циљеве развоја 
саобраћаја у Општини и њеном непосредном окружењу. Осим тога, при планирању траса 
нових општинских путева, треба тежити да се у што већој мери искористе трасе постојећих 
некатегорисаних путева. 
 
Планом је предвиђена изградња, реконструкција и модернизација мреже општинских путева: 
 реконструкција / доградња постојећег некатегорисаног пута уз обалу Дунава, од насеља 

Рам до насеља Затоње орјентационе дужине око 9km; 
 изградња нових општинских путева који ће омогућити везу између насеља Тополовник, 

Царевац и Десина (приликом пројектовања и изградње у што већој мери користити трасе 
постојећих некатегорисаних путева - пољских и шумских). Орјентациона дужина 
планираних путева износи око 15km; 

 реконструкција општинског пута од Десине ка Мајиловцу (дужине око 5,4km)  
 реконструкција и рехабилитација пута Курјаче – Кличевац  (град Пожаревац) који се на 

територији општине Велико Градиште простире у дужини око 1,5km. Ово је битна друмска  
међуопштинска веза, а за њену реконструкцију у континуитету, неопходна је сарадња са 
градом Пожаревац; 

 реконструкција и рехабилитација осталих општинских путева са макадамским застором 
према приоритетима и динамици коју ће дефинисати економска могућност Општине; 

 обнављање постојеће, успостављање недостајуће и одржавање неопходне саобраћајне 
сигнализације; адекватно опремање стајалишта јавног превоза (на општинским путевима 
којима пролазе линије јавног превоза) у складу са законом; 

 код изградње нових и реконструкције постојећих општинских путева поштовати одредбе 
Закона о путевима и Закона о планирању и изградњи, као и прописа донетих на основу 
ових закона. Попречни профил ове категорије путева садржи коловоз са две траке и 
обостране банкине ван насеља, односно тротоаре у насељеним местима. Ширина 
саобраћајних трака је минимум 3.0 m (ивична трака 0.3 m), изузетно 2.75 m (ивична трака 
0.25 m). Ширина банкина је мин 1,0 m, у насељима тротоари треба да буду минималне 
ширине 1,5 m. 

 ширина заштитног појаса општинских путева ван насеља износи 5m од ивице земљишног 
појаса пута. У насељу грађевинске линије објеката могуће је поставити на регулациону 
линију саобраћајница, уз услов да се обезбеде потребне зоне прегледности.  

 када су у питању остали објекти у функцији пута, на територији Општине није планирана 
изградња нових станица за снабдевање горивом. Уколико се у наредном планском 
периоду укаже потреба за изградњом нових станица, микро локације ће бити одређене 
кроз израду урбанистичког пројекта; 

 посредан утицај на развој и међуопштинску друмску комуникацију има изградња моста 
преко реке Пек (на локацији некадашњег) у општини Голубац. 

 
Пешачки саобраћај 
 
Пешачке површине (стазе и тротоари) су саставни елемент попречног профила саобраћајница 
у насељима, а намењене су искључиво за кретање пешака. Оне се обавезно физички издвајају 
у посебне површине којима се обезбеђује заштита од осталих видова саобраћаја, изузев код 
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интегрисаних улица. Ширина тротоара зависи од намене и атрактивности простора и 
интензитета пешачких токова. Минимална ширина тротоара износи 1,5m (два пешачка 
модула). Нивелационо решење и остали елементи пешачких површина морају да испуњавају 
услове за несметано кретање лица са инвалидитетом, слепих и слабовидих лица - у складу са 
стандардима приступачности. 
 
Пешачко - бициклистичке стазе  
 
Имајући у виду атрактивност подручја, планове развоја туризма на територији Општине, 
погодну конфигурацију терена, као то да кроз подручје пролази међународна бициклистичка 
рута (Еуровело 6), Планом је предвиђена изградња следећих пешачко бициклистичких стаза: 
 пешачко-бициклистичка стаза уз општински („туристички“) пут од Рама до Затоња, од 

Затоња преко Острова до градског подручја Великог Градишта; 
 кроз градско подручје уз обалу Дунава до ушћа реке Пек, и у наставку уз леву обалу Пека 

(према Плану генералне регулације); 
 пешачко-бициклистичка стаза уз Сребрно језеро од насеља Затоње преко Кисиљева према 

насељу Тополовик као веза са трасом бициклистичке руте која се протеже уз државни пут 
IБ реда број 34; 

 бициклистичка рута од насеља Велико Градиште до Пожежена и даље према Голупцу где 
ће се спојити са постојећом стазом у Винцима; 

 укупна дужина планираних пешачко-бициклистичких стаза на територији Општине износи 
око 29km, препоручена ширина износи 5 m (траке за бициклисте 2x1,5m, 2m за пешаке), а 
детаљни елементи и садржај стаза биће утврђени кроз израду техничке документације у 
складу са условима на терену; 

 према Просторном плану Републике Србије (2010-2014-2021), у коридору државног пута IБ 
реда број 34 налази се и траса бициклистичке руте (означена на графичким прилозима), 
што се у планском периоду пре свега односи на адекватну сигнализацију и усмеравање 
бициклиста. 

 
Железнички саобраћај 
 
У складу са Просторним планом Републике Србије и Стратешким планом ЈП „Железнице 
Србије“, за регионалну пругу Мала Крсна – Пожаревац – Кучево - Бор – Зајечар која пролази 
кроз подручју општине Велико Градиште, у дугорочном периоду, планирано је следеће: 
 модернизација и реконструкција пруге 
 електрификација пруге системом вуче 25kV, 50Hz, 

 
У краткорочном периоду, неопходно је усагласити редове вожње и повећати капацитете у 
јавном путничком саобраћају у складу са потребама становника округа. 
 
За објекте и мреже железничке инфраструктуре примењивати следеће посебне услове: 

 обезбедити пружни појас са обе стране пруге, у ширини од 8,0m, у насељеном месту 
6,0m од осе крајњих колосека, земљиште испод пруге и ваздушни простор у висини од 
14,0m. Пружни појас обухвата и земљишни простор службених места (станица, 
стајалишта, распутница, путних прелаза и слично), који обухвата све техничко-
технолошке објекте, инсталације и приступно-пожарни пут до најближег јавног пута; у 
пружном појасу је забрањена изградња, могу се градити само објекти и постројења у 
функцији железнице; изузетно, у пружном појасу могу се постављати надземни и 
подземни електроенергетски водови, телеграфске и телефонске ваздушне линије и 
водови, канализације и цевоводи и други водови и слични објекти и постројења на 
основу испуњених услова и издате сагласности управљача инфраструктуре;  
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 у инфраструктурном појасу - земљиште са обе стране пруге у ширини од 25,0m од осе 
крајњих колосека, које функционално служи за употребу, одржавање и технолошки 
развој капацитета инфраструктуре - забрањена је изградња изузев објеката у функцији 
железничког саобраћаја; изузетно се могу градити објекти који нису у функцији 
железничког саобраћаја, на основу испуњених услова и сагласности управљача 
инфраструктуре; у инфраструктурном појасу забрањено је одлагање отпада и изливање 
отпадних вода, као и садња високог растиња које својом висином може угрозити 
железничку инфраструктуру, постављање знакова и извора јаке светлости; 

 у заштитном појасу, који износи 100,0m од осе крајњих колосека, на удаљености 50m 
од осе крајњих колосека не могу се градити објекти у којима се производе и складиште 
експлозивна средства и производи; 

 све планиране објекте градити изван инфраструктурног појаса; 
 путни прелази на местима укрштања железничке пруге припадају јавној железничкој 

инфраструктури, индустријској железници или индустријском колосеку; укрштање са 
путем у нивоу обухвата и укрштање колосека са пешачком или бициклистичком стазом; 
путни прелаз у нивоу обухвата ширину од 3,0m од осе последњег колосека, укључујући 
и простор између колосека, када се на путном прелазу налази више колосека; 

 друмске саобраћајнице се могу планирати паралелно са пругом, тако да растојање  
буде најмање 8,0m од осе најближег колосека; 

 одвођење површинских вода вршиће се контролисано на супротну страну од трупа 
железничке пруге; 

 укрштање водоводних, канализационих, продуктоводних и других цевовода и 
инсталација са железничком пругом могуће је планирати под углом од 900, а изузетно 
не мањим од 600; трасу подземних инсталација у зони укрштаја са пругом пројектовати 
на дубини минимум 1,80m од коте горње ивице прага до коте горње ивице заштитне 
цеви подземне инсталације; 

 елементи за изградњу друмских саобраћајница преко пруге или у пружном појасу, као 
и за пролаз комуналне инфраструктуре кроз труп железничке пруге и индустријског 
колосека (цевовод, гасовод, оптички и електроенергетски каблови и др.) дефинишу се 
у оквиру посебних техничких услова управљача железничке инфраструктуре, кроз 
обједињену процедуру. 

 
Водни саобраћај 
 
У наредном планском периоду треба максимално искористити и унапредити значај реке Дунав 
која, у дужини од близу 30km представља природну границу Општине на северу. Значај се са 
једне стране односи на велики потенцијал у развоју туризма, а са друге, чињеница да је река 
Дунав једна од најзначајнијих пловних река Европе и део је Паневропског коридора VII, 
развојних коридора који повезују земље централне Европе, са земљама источне и југоисточне 
Европе. 
 
На територији општине Велико Градиште планирано је следеће: 
      искоришћење постојеће инфраструктуре за развој и адекватно опремање градске луке - 

пристаништа која ће, краткорочно, омогућити несметано одвијање како путничког тако и 
робног саобраћаја. У даљој перспективи, са развојем путничког (пре свега туристичког) 
водног саобраћаја, треба извршити измештање теретног пристаништа из централне 
градске зоне. У том смислу, резервисати простор за изградњу новог пристаништа 
северозападно од континуалног урбаног подручја, на десној страни ушћа реке Пек у Дунав; 

 изградња савремених марина са адекватним пратећим садржајима на градском подручју 
Великог Градишта, као и у насељу Рам 

 изградња савременог граничног прелаза са адекватним пратећим садржајима 
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Унапређење постојеће и изградња нове лучке инфраструктуре и супраструктуре на територији 
Општине одвијаће се у складу са Законом о пловидби и лукама на унутрашњим водама (''Сл. 
гласник РС'', бр. 73/2010, 121/2012, 18/2015, 96/2015-др.закон, 92/2016, 104/2016-др.закон, 
113/2017-др.закон, 41/2018, 95/2018-др.закон и 9/2020) и Уредбом о условима које морају да 
испуњавају луке, пристаништа и привремена претоварна места (''Сл. гласник РС'', бр. 33/2015 и 
86/2016), што подразумева следеће: 
 
Просторни и експлоатациони услови: 

- подручје пристаништа мора да буде утврђено у складу са Законом и Уредбом.  
- лучко подручје обухвата искључиво целе катастарске парцеле. 

 
Пристанишна инфраструктура: 

- дубина акваторије пристаништа и приступног пловног пута мора да буде таква да 
омогући безбедан пријем пловила; 

- хидрограђевински објекти који чине обалу пристаништа, као и оперативне и радне 
претоварне поршине морају да буду одговарајуће изграђени, као и да се одржавају у 
технички и функционално исправном стању; 

- да располаже понтоном са приступним мостом, или одговарајућим прелазницима, или 
степеницама на обали за безбедно кретање људи на релацији пловило- обала. 

 
Посебни услови за међународна путничка пристаништа: 

- да располаже простором са припадајућим објектима који омогућавају несметано 
обављање граничне контроле и који морају да буду прописно опремљени и означени 
тако да омогуће ефикасан рад и функционисање надлежних служби граничне 
полиције, царине и  надлежних инспекцијских служби, у складу са прописима којима се 
уређује контрола државне границе; 

- да обезбеди приступ паркинг простору за путничке аутобусе који може истовремено да 
прими најмање три путничка аутобуса и пет путничких аутомобила, а који се налази  
оквиру или непосредно уз подручје пристаништа; 

- места укрштања железничког и/или друмског саобраћаја и токова пешачког саобраћаја 
морају да буду обезбеђени; 

- приступ возилима хитне помоћи, полиције и спасилачко ватрогасне службе мора да 
буде означен и проходан у сваком тренутку; 

- непосредни приступ понтону и путничком броду мора да буде ограђен, контролисан и 
са физичким и техничким обезбеђењем; 

- приступни моста са обале према понтону и путничком броду мора да буде 
одговарајуће изграђен и подешен, а стање техничке исправности под сталним 
надзором. Приступни мост мора да буде одговарајућих димензија и пропусне 
спососбности за кретање лица приликом евентуалних ванредних ситуација када се 
врши брзо напуштање објекта, као и да буде прилагођен, изведен и опремљен тако да 
омогући добре услове за кретање особа са инвалидитетом; 

- понтон мора да омогући прихват свих категорија путничких бродова у међународном 
саобраћају, да омогући услове за њихово правилно везивање, и да буде прилагођен за 
безбедну везу која се остварује уз помоћ прелазног моста са бродом.  

 
Посебни прилази за терминал за опасне терете: 

- да буде играђен као издвојен објекат лоциран на периферији луке или у посебном 
лучком базену, одвојен од осталих лучких постројења; 

- да буде одвојен од најближег насељеног подручја најмање 1 km; 
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- да поседује одговарајући складишни простор на копну (надземни, подземни и 
полуукопани); 

- прилаз акваторији терминала за претовар опасних терета мора да буде обележен 
прописаном сигнализацију за дневну и ноћну пловидбу. 

 

Сви објекти и грађевине у кориту и на обали реке, морају се узети у обзир при планирању и 
изградњи других објеката и ни на који начин се не смеју угрозити.  
  
Од надлежних институција потребно је прибавити тачне позиције подводних инсталација 
(каблови, гасоводи и сл.). Уколико на предметној локацији постоје подводне инсталације, у 
зони 200m узводно и 100m низводно од подводних инсталација не планирати нити градити 
објекте за чије функционисање би било потребно ангажовање акваторије у смислу вучења 
сидарa, ужади и ланаца по речном дну. У зони 300m узводно и низводно од водомерне станице 
искључује се свако уређење и коришћење приобаља.  
  
При уређењу подручја треба водити рачуна да се планирањем и изградњом нових објеката не 
сме утицати на безбедност пловидбе и промену дефинисаних габарита пловног пута. 
 
Посебни услови за постављање или изградњу објеката везаних за водни саобраћај утврђују се у 
складу са законском регулативом. 
 
Ваздушни саобраћај 

 
На потезу између Великог Градишта и туристичког комплекса Бели Багрем, на локацији 
постојеће полетно слетне авио стазе предвиђена је изградња аеродрома Сребрно језеро за који 
је покренута израда плана детаљне регулације. Са првобитно планираних 24ha (уз могућност 
проширења на још 18ha) на основу донетог ПДР полетно слетне авио стазе са пратећим 
садржајима, новим планом се предвиђа проширење комплекса аеродрома на око 200ha.  
 
Карактеристике и предвиђена категорија аеродрома, основни садржаји и садржаји у фуницији 
аеродрома, зоне заштите аеродорма, као и правила уређења земљишта и изградње садржаја у 
оквиру аеродрома, дефинисаће се планом детаљне регулације. Овим Просторним планом 
резервише се површина за изградњу планираног садржаја.  
 
3.3.2. ВОДОСНАБДЕВАЊЕ 
  
Изворишта 
 
За постојећа изворишта ''Јелак - Смонице'', ''Градиштанско Острво'' и Стиг'' потребно је 
израдити елаборате о зонама санитарне заштите, у складу са Законом о водама (''Сл. гласник 
РС'', бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016 и 95/2018-др.закон) и на основу њих спроводити 
одржавање зона санитарне заштите. 
 
Концепција система за транспорт воде, заснованог на коришћењу два изворишта на северном 
делу Општине, пружа могућност за повољно решење снабдевања водом свих насеља у 
Општини, изузев насеља Курјаче, Мајиловац и Сираково. Томе у прилог говори чињеница да 
укупан капацитет постојећег изворишта ''Јелак - Смонице'' и новоизграђеног изворишта 
''Градиштанско острво'', од 270 l/s, премашује израчунате потребе за водом на крају пројектног 
периода. 
  
Локација два изворишта на северном делу Општине је повољна са аспекта  близине највећих 
центара поторшње, као и целокупног северног дела који се одликује већим потребама за 
водом.  
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Будући водоводно-дистрибутивни систем насеља Велико Градиште, Кусиће и Пожежено, ће 
постати део општинског система, што значи да су и решења развоја овог система усклађена са 
стратегијом развоја система за снабдевање водом на подручју целокупне Општине. Да би 
обједињавање на највећем делу Општине било могуће, неопходно је конципирати систем са 
јединственим висинским зонирањем. Наиме, једино у таквим условима је могуће постићи 
флексибилност система за прихват воде са разних подручја. Додатно, у оваквом систему је 
могуће и транспортовати воду у удаљене делове Општине, што има значај и у условима 
могућег снабдевања разматраног подручја и са ванопштинских извора. У том смислу, пошло се 
од постојећег система на подручју Великог Градишта и околине, чије потребе, у постојећим и 
будућим условима, превазилазе половину укупне општинске потрошње воде. На овом 
подручју, горња граница прве висинске зоне постоји на коти 100mnm. Уважавајући ову 
чињеницу, горње границе осталих висинских зона су пројектоване на вредностима које се 
сукцесивно увећавају за по 5m: горња граница II вис. зоне - 150mnm, горња граница III вис. 
зоне - 200mnm итд. 
 
Како ће изворишта "Јелак-Смонице" и "Градиштанско острво" представљати јединствен пар 
општинских снабдевача водом у наредном вишедеценијском периоду, неопходно је одвојити 
дистрибутивни (чак транспортни - магистрални) део система од изворишта. Овај прекид на 
изворишту "Јелак-Смонице" је предвиђен већ за фазу побољшања рада система (повећање 
запремине базена на изворишту), а слично решење је усвојено и за новопројектовано 
извориште "Градиштанско острво".  
 
Постројећи дистрибутивни капацитети на подручју Великог Градишта и околних насеља се 
остављају у функцији и користе као део решења општинског система.  
 
Иако равничарски карактер највећег дела општинског подручја не пружа широке могућности 
коришћења гравитације, као начина транспорта воде на великим растојањима, максимално је 
коришћено брдовито подручје у централном делу Општине. Наглашава се да је, у највећој 
могућој мери, коришћено решење са пумпањем на кратком потезу (извориште – резервоар), 
уз каснији гравитациони пласман ка општинским насељима. При томе, неповољност 
представља чињеница да су изворишта лоцирана најнижем делу Општине, што опредељује 
пумпање, као примарни вид транспорта.  
 
У складу са резултатима прорачуна потреба за водом на крају планског периода, могућностима 
постојећег изворишта "Јелак-Смонице" и чињенице да три општинска насеља нису предвиђена 
за прикључење на општински систем, за крај планског периода се не предвиђа пласман 
целокупне количине од 200l/s из новопројектованог изворишта "Градиштанско острво", већ 
само око 150l/s. 
 
На подручју насеља лоцираних на западу Општине - Курјаче, Мајиловац и Сираково у току је 
реализација система за снабдевање водом, заснованом на коришћењу изворишта ''Стиг'', на 
граничном појасу Општине. Ово извориште чине три бунара, укупног капацитета око 20 l/s. 
Потрошачи у предметним насељима су лоцирани на подручју III висинске зоне (150 – 200mnm), 
а конфигурација околног терена је највећим делом таква, да је оно ниже од подручја 
становања. У тим условима, само на локалитетима јужно од Сиракова и северно од Курјача, 
постоје услови за изградњу резервоара. У тим тачкама су објекти и изграђени:  

- Р Сираково: КД/КП = 213,5/217mnm, V = 350m
3
;  

- Р Курјаче: КД/КП = 222,5/226mnm, V = 350m
3
 + 350m

3 
у II фази 
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Наведене запремине представљају довољан капацитет за изравнање часовне 
неравномерности потрошње, али је проблем овог система садржана у чињеници да су коте 
резервоара који функцинишу у оквиру истог система, на различитим висинама. Наиме, 
концепција за снабдевање водом подразумева пумпање на изворишту и директан пласман у 
наведена насеља, на чијим крајевима су лоцирани резервоари. То значи да ови резервоари, по 
својој хидрауличкој функцији представљају контрарезервоаре, са пијезо – котом на изворишту, 
као доминантним условом тока. Концепција са два резервоара у јединственом систему је 
крајње осетљива, посебно ако се ради о контрарезервоарима, са пумпањем на изворишту као 
доминатним условом тока.  
 
Ово  подразумева следеће основне режиме рада:  

у режиму снижене потрошње пијезо кота у дистрибуцији је виша од кота резервоара, 
што ток воде чини једносмерним (извориште – дистрибуција – резервоари);  

- у режиму повишене потрошње афирмише се улога контрарезервоара, у смислу да је 
његова (њихова) кота довољно виша од пијезо коте у систему, што ток воде чини 
двосмерним (извориште – дистрибуција и контрарезервоар – дистрибуција);  

- проблем са постојањем контрарезервоара можеда настане услед ризика да будућа 
реална потрошња буде мања од очекиване (пројектни период од 20 или 30 година, 
потрошња као стохастичка величина). Ова могућност може у дугом периоду да учини 
пијезо коте у дистрибуцији вишим од коте контрарезервоара. У тим условима, 
постојање контрарезервоара у систему је депласирано, због немогућности да се из 
њега евакуише вода; 

- претходни опис се односи на функционисање једног контрарезервоара у систему, док 
постојање два таква објеката у оквиру исте висинске зоне (што је случај на предметном 
подручју), наведени проблем мултиплицира (комуникација између двају 
контрарезервоара, брже пуњење/пражњење једног од њих итд.).  

 
Реализовано решење је неприхватљиво, јер било који од два начелна режима рада не 
задовољава:  

 у режиму рада бунарских агрегата на изворишту, пуњење резервоара Курјаче означава 
преливање Р Сираково (нижа кота, блиска локација изворишта, мања потрошња);  

 у режиму мировања агрегата на изворишту, у систем се пласира вода из Р Курјаче, али 
не и из Р Сираково, јер овај објекат остаје “потопљен” високим пијезо  режимом, 
диктираним радом Р Курјаче. 

 
У сваком од наведених начелних режима рада система, улога Р Сираково остаје депласирана. 
Осим тога, у периодима мировања агрегата на изворишту, главни дистрибуциони водови 
φ200/φ150 су недовољни за пронос часовног максимума потрошње из Р Курјаче. У режиму 
максималне часовне потрошње и режимима блиским овом нивоу, већи део мреже Сиракова и 
Мајиловца остаје без воде (моделска индикација подпритиска). Резултати прорачуна говоре о 
паду пијезо коте од, чак 50m, на потезу Курјаче – низводне тачке у насељу Мајиловац.  
Очигледно је да су неопходне радикалне интервенције на овом систему, јер изведено решење 
представља алармантно неповољно стање.  
Да би се задржали постојећи објекти у систему и поред изградње резервоара Курјаче на 
знатно вишој коти од пројектоване (да се не би обезвредили досадашњи напори на изградњи 
система), опредељена је концепција која подразумева следеће:  

 Прекид система на локацији рачве за Сираково и изградњу резервоара у тој тачки: Р 
Сабирни: КД/КП = 134/138 mnm, V = 700 m3;  

 Пумпање из Р Сабирни у два, међусобно независна, правца – ка Р Курјаче (са успутним 
прикључењем насеља Мајиловац) и ка Р Сираково: ПС Курјаче: Q = (2+1) x 15 l/s, H = 105 
m и ПС Сираково: Q = (2+1) x 6 l/s, H = 89 m  
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 Изградњу нових цевовода на подручју насеља Курјаче и Мајиловац, ради повећања 
пропусне моћи система (алармантно непропусног)  

 
Решење за општински систем до 2030. године 
 
Неопходни радови на побољшању услова водоснабдевања обухватају повећање капацитета 
целог система и очување постојећег квалитета воде на изворишту. То подразумева 
истраживање могућности повећања капацитета изворишта, сповођење радова и мера његове 
санитарне заштите, повећање запремине резервоарског простора, повећање и проширење 
капацитета и реконструкцију делова мреже (замена постојећих азбест-цементних цевовода, 
повећање пречника итд).  
 
ПОДСИСТЕМ  ОСТРОВО - КУМАНЕ (ДОВОДНИ ДЕО СИСТЕМА) 
 
Низводно од ППВ “Острово”, предвиђа се изградња пумпне станице за пласман воде у 
општински систем: ПС Острово: Q = (3+1) x 50 l/s, H = 75 m 
Поред наведеног објекта, који представља елемент система на главном правцу снабдевања у 
Општини, за снабдевање водом насеља Острово, предвиђена је хидрофорска станица, 
следећих карактеристика: ХС Острово: Q = (2+1) x 4 l/s, H = 32 m  
 
Потисни цевовод ПС Острово је пројектован као φ 500, дужине 1.500 m, са важном напоменом 
да се ради о цевоводу магистралног карактера. На низводном крају цевовода φ 500, који је 
пројектован у кориту језера, предвиђа се рачвање у два правца - φ300 ка комплексу Бели 
Багрем и φ 400 ка централном општинском резервоару - Р “Кумане”.  
 
Цевовод φ 300, као одвoјак цевовода φ 500/φ400, на правцу Острово – Кумане, ће пласирати 
потребне количине воде за туристички комплекс и насеља Велико Градиште и Пожежено, која 
ће, и у будуће, функционисати у оквиру јединственог система. На низводном крају цевовода φ 
300 се предвиђа изградња водоторња (ВТ Бели Багрем), на подручју туристичког комплекса. 
Овај објекат ће служити за директан пласман потребних количина воде за туристички 
комплекс и, даље, за насеља Велико Градиште и Пожежено, што значи да је предвиђен за 
укључење у градски систем са улогом још једног виталног објекта (постојећи и, у каснијим 
фазама, проширени водоторањ, представља други објекат тог типа) . Овде се наглашава да ће 
се ВТ Бели Багрем карактерисати котама које су одговарајуће у градском систему (нешто више 
од постојећег водоторња). Међутим, ове коте су (за око 10 m) ниже од радног пијезометра у 
доводном систему, који је опредељен котама на ПС Острово и Р Кумане (у овом – доводном 
подсистему, главни токови се одвијају на правцу Острово – Кумане). Ова чињеница, осим што 
означава да је ВТ Бели Багрем “бочно прикључен” на правац φ500/φ400 Острово – Кумане, 
значи и да је неопходна примена регулатора, на улазу у водоторањ, да би се извршила заштита 
од преливања и неконтролисаног отицања воде. Како је доводни систем магистралног 
карактера, кроз доводни цевовод φ 300 ће уједначене количине (недељно, месечно, сезонски 
уједначене) пристизати у водотoрањ, а из њега ће отицати у складу са тренутном 
неравномерношћу градског система.  
 
Следећи релевантни цевовод у доводном систему -φ 400, представља други пројектовани 
профил на главном правцу Острово – Кумане (описани цевовод φ 300 за Бели Багрем може да 
се посматра као “бочни прикључак” на главну доводну линију). Овде се, под термином “главни 
правац”, не ради о приоритетима, нити планским усмеравањем појединих количина воде ка 
неким потрошачима, на рачун других, већ једноставно означава чињеницу да је објекат 
пројектован у низводној тачки цевовода φ 400 – Р Кумане, виши од ВТ Бели Багрем. Из тог 
разлога, радни пијезометар у предметном доводном подсистему је пројектован тако да се 
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вода пласира у Р Кумане, док чињеница да је радни режим у градском систему нижи, 
омогућава описано “бочно прикључење” цевовода φ 300 и ВТ Бели Багрем. То, такође значи, 
да су карактеристике ПС Острово тако изабране да омогућавају пласман потребних количина 
воде у Р Кумане и ВТ Бели Багрем и да је предвиђен аутоматски рад агрегата у ПС Острово, с 
обзиром на Р Кумане.  
 
Р Кумане: КД/КП = 123/128 мнм, В = 1.000 м3  
 
Р Кумане представља централни објекат општинског система, у који ће се пласирати највећи 
део воде, произведене на изворишту Острово (100 l/s, наспрам количине од 50 l/s, која се 
пласира у ВТ Бели Багрем, на нивоу дневног просека, у дану максималне поторшње, на крају 
пројектног периода). Из Р Кумане вода ће се пласирати на целокупно подручје Општине, 
изузев градског система (Велико Градиште, Пожежено и комплекс Бели Багрем) и трију насеља 
на западу – Курјаче, Мајиловац и Сираково, која ће се снабдевати водом у оквиру посебног 
система.  
 
Начелно, Р Кумане има двојаку улогу у општинском систему:  

- Дистрибуциони резервоар I висинске зоне, за већи број општинских насеља на западу- 
Кумане, Тополовник, Кисиљево, Поповац, Ђураково, Бискупље) и у централном делу 
Општине (Кусиће, Триброде, Средњево).  

- −  Подеона комора за пласман у удаљена општинска подручја – посредством цевовода 
који пласирају воду до потрошача у горе набројаним насељима (цевоводи мешовитог  
карактера, у највећем броју случајева).  

 
Да би остварио наведене улоге у систему, Р Кумане се мора одликовати горе наведеним 
карактеристикама (највиши резервоар I висинске зоне у систему). Када је реч о наведеним 
улогама овог објекта у општинском систему, његова локација и запремина, као и трасе 
описаних цевовода φ 500, φ 400 и φ 300 у доводном подсистему, су настале као резултат 
разматрања, заснованог на ставовима, који се износе у наставку.  

- Р Кумане, пројектован на локалитету Влашка страна, у подножју брдовитог подручја, 
представља тачку која висински одговара положају резервоара I висинске зоне, а 
најближа је локацији новопројектованог изворишта Острово. Ради се о потреби да се 
вода пумпа на најкраћем могућем потезу (правац извориште – резервоар), да би се 
омогућио низводни гравитациони транспорт, на најдужем могућем делу тока воде.  

- Чињеница да је потребна кота овог објекта (као дистрибуционог резервоара I висинске 
зоне и, истовремено, узводног услова за пласман у удаљена општинска подручја) већа 
од радног нивоа у градском систему, омогућава пласман у Р Кумане (главни правац 
тока у доводном подсистему) и истовремено у ВТ Бели Багрем – посредством “бочно 
прикљученог” цевовода φ 300, уз примену регулатора на улазу у водоторањ. Да би се 
остварила ова идеја и оптимизовале карактеристике одговарајућих објеката и 
цевовода, траса главног правца доводног подсистема φ500/φ400 је изабрана тако, да, 
уз описани услов пумпања на што краћем потезу (до Р Кумане), буде што ближе 
центрима потрошње у туристичком комплексу. Као што је уочљиво на прилогу, ова 
траса “тангира” комплекс Бели Багрем, што је резултовало малом дужином цевовода φ 
300 (L = 400 m), у правцу градског система.  

- Описани систем снабдевања водом града, са изворишта Острово, је омогућио 
оптимизоване карактеристике Р Кумане, као и довода за град. Наиме, на 
алтернативном моделу, на коме је симулирано решење са Р Кумане као узводним 
условом за пласман у град (решење без “бочног прикључења” на подручју Белог 
Багрема), повећане количине су се пласирале у овај објекат и евакуисале из њега, што 
је резултовало његовом већом потребном запремином, од 2.000 m кубних. При томе, и 
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у овом решењу је било неопходно да се изгради нови водоторањ (еквивалент 
описаном водоторњу Бели Багрем, у усвојеној варијанти решења), јер Р Кумане, са 
карактеристичним котама 123/128 mnm, не може адекватно да се укључи у рад 
градског система, у коме је радни пијезо режим нижи за cca 1 бар (у том случају, 
целокупна потрошња градског система, или бар њен највећи део, би се подмиривала 
из Р Кумане, односно, увећан пијезо режим, диктиран нивоом у Р Кумане, би 
“потопио” пласман из постојећег водоторња, односно, изворишта Јелак). Додатно, у 
тој, одбаченој варијанти решења, било је неопходно да се предвиди доводни цевовод 
φ400, за градски систем, дужине око 2 km, што је далеко неповољније од описаног 
довода φ300, дужине 400 m (цевоводи са еквивалентним улогама у систему, 
пројектовани у оквиру две конкурентске варијанте решења).  

 
Из Р Кумане, вода се, посредством међусобно независних цевовода, евакуише у два правца:  

- у подсистем Кумане – Рам (подсистем ”северозапад”)  
- у подсистем Кумане – Камијево (подсистем “центар”)  

 
ПОДСИСТЕМ КУМАНЕ - РАМ (“СЕВЕРОЗАПАД”)  
 
Подсистем Кумане – Рам, укључује систем објеката и цевовода I и II висинске зоне, на 
северозападном делу Општине, са Р Кумане, као узводним условом пласмана. Из овог објекта, 
који, између осталог, представља дистрибуциони резервоар I висинске зоне, вода ће се 
евакуисати у предметни подсистем, посредством система цевовода φ350/φ300/φ250, са Р 
Затоње (дистрибуциони резервоар I висинске зоне), као низводном тачком на овом правцу. 
Наведени цевоводи φ350/φ300/φ250 су пројектовани као дистрибуциони за насеља Кумане, 
Тополовник, Кисиљево и Затоње, лоцирана на подручју I висинске зоне, али и као магистрални 
за остала насеља, на овом делу Општине. Ови цевоводи, који представљају и главни правац 
снaбдевања њеног северозападног дела, су предвиђени за изградњу уз локални пут Кумане – 
Затоње, а представљају редни систем водова, који се, посматрајући у низводном смеру, 
постепено редукује, са профила 350 mm (на потезу Р Кумане – насеље Кумане), до 250 mm (на 
потезу Кисиљево – Затоње – видети пиложену ситуацију). На описаном главном правцу, који је 
пројектован у I висинској зони, предвиђена су прикључења двају цевовода:  

- φ 150 (са низводном редукцијом на φ 100) – за пласман у насеља Поповац и Ђураково;  
- φ 150 – за снабдевање водом насеља Бискупље  

 
У низводној тачки главне дистрибуционе линије φ350/φ300/φ250 је пројектован резервоар И 
висинске зоне “Затоње”, следећих карактеристика:  Р Затоње: КД/КП = 115/119mnm, V = 500m3  
 
Наведено значи да се вода, за северозападни део Општине, из Р Кумане, посредством главне 
дистрибуционо/магистралне линије φ350/φ300/φ250, пласира у Р Затоње, са успутним 
снабдевањем потрошача у I вис. зони набројаних насеља (директно – за насеља лоцирана на 
правцу Кумане – Затоње, односно посредством прикључних цевовода за насеља Поповац, 
Ђураково и Бискупље). Из наведених карактеристика двају резервоара I зоне на овом делу 
Општине (Р Кумане и Р Затоње), јасно је да исти нису предвиђени да функционишу са улогом 
главна подеона комора – контрарезервоар, јер је потоњи значајно нижи од Р Кумане. Из тога 
следи да ће се неравномерност потрошње I висинске зоне, на овом подручју, равнати из Р 
Кумане, док Р Затоње, на правцу Р Кумане – насеље Затоње, представља прекидну комору. То 
значи да је Р Затоње предвиђен са улогом дистрибуционог резервоара за истоимено насеље, 
али са нешто умањеном вредношћу карактеристичних кота, у односу на доминантни Р Кумане.  
Осим за насеље Затоње, које је лоцирано испод коте 100 mnm (горња граница I вис. зоне), из Р 
Затоње ће се пласирати и потребне количине воде за удаљено насеље Рам, лоцирано на 
крајњем северозападу Општине, на подручју II висинске зоне.  
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Кроз главни дистрибуциони цевовод φ 200 у насељу Затоње, поред количина за директан 
пласман до локалних потрошача, транспортоваће се и трансфер количине, предвиђене за Рам. 
Низводно од насеља Затоње, главни цевовод се редукује на φ 150 и, као такав, овај цевовод 
(магистрални за Рам), ће се изградити, све до локалитета Студенац, на горњим котама I зоне 
(90 mnm), на месту где је предвиђена изградња бустер станице: БС Рам: Q = (2+1) x 2,3 l/s, H = 
63 m  
 
Посредством БС Рам, вода ће се, на кратком потезу – посредством потисног цевовода φ 100, 

транспортовати до резервоара II висинске зоне: Р Рам: КД/КП = 170/174 mnm, V = 100 m
3 

 
 
Низводно од Р Рам, који је предвиђен за изградњу на брду Утрине, изнад насеља Рам, 
пројектован је цевовод φ 150, као главни дистрибуциони за насеље. Насеље Рам представља 
једино подручје снабдевања у подсистему северозапада Општине, које је лоцирано у II 
висинској зони.  
 
ПОДСИСТЕМ КУМАНЕ - КАМИЈЕВО (“ЦЕНТАР”)  
 
Посредством цевовода φ 400, независног у односу на претходно описану главну линију 
снабдевања северозапада Општине (φ350/φ300/φ250), из Р Кумане ће се транспортовати 
потребне количине воде за насеља лоцирана у централном и јужном делу Општине. Иу овом 
случају, Р Кумане представља дистрибуциони резервоар I висинске зоне, на дугом потезу – од 
насеља Кумане до Средњева (видети приложену ситуацију). На овом потезу, директан пласман 
из Р Кумане имаће потрошачи у I висинској зони овог подручја (Кусиће, Триброде и Средњево), 
а одговарајућа главна линија снабдевања ће се карактерисати пречницима φ400/φ350. Осим 
директне дистрибуције за потрошаче у I висинској зони, улога цевовода φ400/φ350 је 
садржана и у транспорту трансфер количина за насеља на вишим зонама, на овом подручју. 
Чињеница да ће се насеље Кусиће снабдевати из Р Кумане (вода из новопројектованог 
изворишта Острово), није настала због жеље да се ово насеље искључи из постојећег 
централног система (напротив, повезујући цевовод φ 150 на потезу В.Градиште – Пожежежно 
остаје у функцији), већ због једино могућег избора трасе цевовода ка централном и јужном 
делу Општине. Наиме, на подручју насеља Кусиће, локални пут за Средњево и Макце, уз који је 
трасиран предметни цевовод, пролази кроз узани појас између брдовитог предела (који 
залази у подручје са котама већим од 100 mnm), у централном делу Општине, и реке Пек, као 
граничне општинске линије. На тај начин, једини могући правац транспорта воде за јужне 
делове Општине је условио директан пласман у насеље Кусиће.  
 
Међутим, наведена чињеница не означава престанак разлога за постојање цевовода φ150, на 
правцу Велико Градиште – Кусиће (постојећи систем, описан у претходним поглављима). Овај 
цевовод се задржава у функцији, али са измењеном улогом у општинском систему – улогом 
пласмана ка Великом Градишту (промена смера тока воде, у односу на постојеће стање). То 
значи да ће део количина воде, произведене на новопројектованом изворишту Острово, да се 
пласира и са ове стране (кроз насеље Кусиће) у градски систем (другу повезујућу тачку ће 
представљати описани ВТ Бели Багрем). Анализе на моделу стања у дану максималне 
потрошње, на крају пројектног периода, су показале да се, кроз постојећи цевовод φ 150, из 
насеља Кусиће у Велико Градиште, пласира количина до 10 l/s.  
 
Веома је важно нагласити да је радни режим у предметном подсистему централног дела 
Општине виши од градског, за cca 10 m, јер је диктиран нивоом у Р Кумане, који се 
карактерише вишим котама у односу на релевантне коте у градском систему. Због тога, 
транспорт из насеља Кусиће у Велико Градиште НЕ СМЕ БИТИ ДИРЕКТАН, већ ће се описане 
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количине, које ће се допремати до градског система, посредством постојећег цевовода φ 150, 
пласирати у постојећи водоторањ, а одатле у дистрибуцију. Да би се реализовала ова мера, 
неопходно је постојећи цевовод φ 150 раздвојити од остатка дистрибуције (затворити везу са 
базеном на изворишту) и изградити нови повезујући цевовод φ 150 са водоторњем.  
 
Алтернативу овом решењу представља пласман у базен на изворишту (уз примену регулатора 
на улазу, због значајно нижих кота овог базена од диктирајућих карактеристика Р Кумане – да 
би се спречило неконтролисано отицање из подсистема “центар”), што би елиминисало 
потребу за изградњом новог цевовода φ 150 – за остварење везе између постојећег цевовода 
φ 150 и водоторња у граду. Али, у овом случају би се веће количине воде транспортовале 
посредством градске дистрибуционе станице, што значи да би умањеним инвестиционим 
трошковима у овој (под)варијанти решења, били супростављени повећани трошкови 
вишедеценијске експлоатације. Како је овде реч о проблему на локалном нивоу, који не 
показује утицај на остатак система, остављено је да се на нивоу идејног пројекта реши циљна 
тачка пласмана воде из насеља Кусиће у Велико Градиште.  
 
Проблем прецизног опредељења прекида утицаја на потезу Кусиће – Велико Градиште је, 
дакле, као дилема микро нивоа, остављен за решење на вишим нивоима пројектовања, али се 
наглашава да овај прекид мора да се реализује. Ако се не би извршио прекид тока на потезу 
Кусиће – градска дистрибуција, нерешавање на микро нивоу би прерасло у макро проблем. 
Наиме, чињеница да је пијезо режим у подсистему “центар” увећан у односу на релевантан 
ниво у граду, условљава неконтролисан отицај из Р Кумане ка граду (нежељено велики доток 
ка граду, умањене количине које се пласирају са постојећег изворишта Јелак – Смонице), 
односно, у овом случају долази до потпуног дебаланса у систему.  
 
Низводно од насеља Кусиће, главни цевовод φ400/φ350 централног подсистема је пројектован 
уз локални пут за Средњево, снабдевајући потрошаче у I висинској зони овог подручја и 
транспортујући потребне количине за насеља лоцирана у вишим зонама. На подручју насеља 
Царевац, који је лоциран у II вис. зони, предвиђена је изградња прикључног цевовода φ 150, 
на чијем крају је пројектована бустер станица: БС Царевац: Q = (2+1) x 5,0 l/s, H = 57 m  
 
Потисни цевовод ове бустер станице је пројектован као φ 150, са улогом пласмана у 
дистрибуциони резервоар II висинске зоне: Р Царевац: КД/КП = 170/174 mnm, В = 200 m3  
 
Напомиње се да основни медијум за транспорт воде у II вис. зону насеља Царевац представља 
описна бустер станица, са пијезо нивоом на главном правцу подсистема “центар”, као 
узводним условом тока. Како је на главном правцу дефинисан цевовод φ400/φ350, не само 
као магистрални за више зоне, већ и као дистрибутивни за подручје I висинске зоне, 
неминовне су временске осцилације притиска на њему. Зато је важно нагласити да је, у циљу 
постизања што веће стабилности тока у систему, неопходно да се вода из описане бустер 
станице директно (без успутних прикључења) пласира у Р Царевац, а одатле у дистрибуцију 
истоименог насеља.  
 
Принцип стабилизације режима, као опредељујући за дефинисање улоге објеката 
(директан/индиректан пласман, прекидна комора/контрарезервоар, бустер станица / класична 
пумпна станица са усисним базеном и сл.) и цевовода (магистрални, дистрибуциони, 
мешовити), је примењен при конципирању сваког појединог елемента општинског система.  
Слично концепцији I висинске зоне на подручју северозапада Општине, и у подсистему 
“центар” се неравномерност потрошње у I висинској зони покрива из Р Кумане. Али, за 
разлику од описаног Р Затоње (прекидна комора на потезу I зона – I зона), низводна тачка I 
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висинске зоне подсистема “центар” – Р Средњево, представља усисни базен за пласман у II 
висинску зону, посредством одговарајуће пумпне станице:  

 Р Средњево: КД/КП = 101/105 mnm, V = 600 m3  
 ПС Средњево: Q = (2+1) x 20,0 l/s, H = 80 m  

 
Потисни цевовод φ 250 пумпне станице “Средњево” ће служити за пласман у витални објекат II 
висинске зоне на овом подручју: Р Камијево: КД/КП = 174/178 mnm, V = 500 m3  
 
На потисном цевоводу φ 250, на потезу Средњево – Камијево, предвиђа се изградња 
прикључног цевовода φ 100, за насље Камијево, лоцирано на подручју II висинске зоне. То 
значи да је на потезу Средњево – Камијево, Р Камијево пројектован као контрарезервоар, у 
односу на доминантни ниво на ПС Средњево, као и да се потрошачи у насељу Камијево, 
директно снабдевају водом из овог подсистема.  
 
Међутим, објекти и цевоводи на потезу Средњево – Камијево нису димензионисани само за 
задовољење описане локалне потрошње, већ и за транспорт потребних количина за остала 
насеља, на овом подручју. Наиме, из Р Камијево, који ће, слично Р Кумане, имати вишеструку 
улогу у овом делу општинског система, вода ће се транспортовати у два међусобно независна 
правца:  

- гравитационо – у правцу југа (подсистем Камијево – Макце)  
- посредством пумпне станице – у правцу југозапада (подсистем Камијево – Десина)  

 
ПОДСИСТЕМ КАМИЈЕВО - МАКЦЕ (“ЈУГ“) 
 
Из Р Камијево, који, између осталог, представља дистрибуциони резервоар II висинске зоне на 
овом систему, предвиђа се гравитациони пласман у правцу југа Општине. Конфигурација 
терена и локације насеља Чешљева Бара, Дољашница и Гарево, која су смештена на подручју II 
висинске зоне, омогућавају повољан гравитациони пласман из Р Камијево. То значи да ће се из 
овог резервоара вршити директан пласман у II висинску зону, и то посредством главног 
дистрибуционог цевовода φ250/φ200, на овом подручју. Овај цевовод је, истовремено, 
предвиђен и као магистрални за насеље Макце, лоцирано на подручју III висинске зоне.  
Описани цевовод је пројектован као φ 250, на потезу Р Камијево – насеље Чешљева Бара. На 
подручју овог насеља, главни дистрибуциони цевовод се рачва на два правца: φ200 – ка 
насељу Дољашница и φ200 – ка насељу Гарево.  
 
На крају цевовода φ 200, низводно од дистрибуције у насељу Дољашница, предвиђа се изгра-
дња бустер станице, за пласман ка насељу Макце: БС Дољашница: Q = (2+1) x 5,0 l/s, H = 70 m. 
 
Потисни цевовод φ 150 БС Дољашница је пројектован као магистрални, са резервоаром 

“Макце”, лоцираном у његовој низводној тачки: Р Макце: КД/КП = 224/228 mnm, В = 200 m
3  

 
Низводно од Р Макце, предвиђа се изградња цевовода φ 150, као главног дистрибуционог за 
насеље. Како у насељу Макце постоји и значајан број потрошача који су лоцирани на подручју 
II висинске зоне (низводно од потрошача у III зони – на косини која је лоцирана на супротној 
страни брда у односу на доводни цевовод за Р Макце), предвиђена је и примена редуцирања 
притиска, на граници зона.  
 
Наглашава се да је конфигурација терена таква, да је локација Р Макце, означена на 
приложеној ситуацији (на самом врху брда Лојзе и у непосредној близини локалног пута), 
једина могућа. Низводно од овог објекта – у правцу потрошача у III висинској зони, терен се 
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одликује благим падом, што упућује на максималан опрез при микролоцирању трасе 
евакуационог цевовода φ 150 (на вишим нивоима пројектовања) и одговарајуће детаљне 
хидрауличке прорачуне, ради елиминације ризика од појаве подпритиска на узводном делу 
овог цевовода.  
 
ПОДСИСТЕМ КАМИЈЕВО - ДЕСИНА (“ЈУГОЗАПАД”)  
 
Из Р Камијево, вода ће се транспортовати у југозападни део Општине, посредством пумпне 
станице: ПС Камијево: Q = (2+1) x 8,5 l/s, H = 90 m  
 
У низводној тачки потисног цевовода φ 200 ове пумпне станице, који је пројектован као 
магистрални, предвиђа се изградња резервоара “Љубиње”: Р Љубиње 4: КД/КП = 253/257 

mnm, V = 300 m
3 

 
 
Р Љубиње, висински, припада подручју (нешто спуштене) IV висинске зоне. Међутим, овај 
објекат није пројектован као дистрибуциони, јер на подручју IV висинске зоне не постоје 
потрошачи, нити се планира њихово насељавање. Р Љубиње 4 ће представљати подеону 
комору, за гравитациони пласман у резервоаре III (Р Љубиње 3) и II висинске зоне (Р 
Печаница).  
 
Решење са пумпањем из II у IV висинску зону, са низводним гравитационим пласманом у 
подручја нижих зона, налази смисао у тешкој конфигурацији терена. Наиме, између подручја 
насеља Љубиње (III висинска зона) и Печаница (II висинска зона) постоји високо подручје – 
брдо са висинским положајем IV зоне, што депласира гравитациони пласман из Љубиња ка 
Печаници. Напомиње се да је Љубиње ближе лоцирано узводном објекту – ПС Камијево, т.ј, 
ток воде, на овом подручју, има смер Камијево – Љубиње – Печаница. Такође, пумпање до 
резервоара III висинске зоне (Љубиње 3), не одговара, јер су и II и III висинска зона овог 
подручја раздвојене брдом између њих.  
 
Због наведеног, опредељен је пласман у највишу локалну тачку, која висински одговара 
положају IV зоне, са повољним гравитационим пласманом у околне резервоаре III (Р Љубиње 
3) и II (Р Печаница) зоне:  
Р Љубиње 3: КД/КП = 220/224 mnm, V = 50 m3  
Р Печаница: КД/КП = 171/175 mnm, V = 150 m3  
 
Доводни цевоводи φ 150 и φ 200, за Р Љубиње 3 и Р Печаница, редом, су међусобно 
независни и пројектовани су као магистрални. У оба случаја се предвиђа уградња регулатора 
на улазу у резервоар, због велике висинске разлике у односу на Р Љубиње 4.  
 
Главни дистрибуциони вод φ 150 насеља Печаница је пројектован као независан од цевовода 
φ 200, којим ће се транспортовати потребне количине воде за насеље Десина, лоцирано на 
подручју II висинске зоне. Р Печаница је, у складу са тим, предвиђан да функционише као 
дистрибувиони за насеља Печаница и Десина.  
 
ГРАДСКИ СИСТЕМ  
 
Анализа рада постојећег система на подручју насеља Велико Градиште, Кусиће и  Пожежено 
указала је на његове основне слабости: 

- висок степен губитака у систему, 
- ниска пропусна моћ на значајном делу мреже,  
- недовољност резервоарског простора,  
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- изравнање највећег дела часовне неравномерности потрошње радом дистрибуционе 
пумпне станице, што представља извор нестабилности режима у систему. 

 
Извориште "Јелак – Смонице" није недовољно и да исто може квантитативно да задовољи 
реалне постојеће потребе за водом у систему. Чак и у условима сезонског недостатка воде у 
појединим деловима мреже, због ниске пропусне моћи мреже у бројним деловима система, и 
у условима алармантно високих губитака у систему, вредност средње годишње специфичне 
нето потрошње становништва остаје просечно висока. Дакле теза о недостатку воде на 
постојећем изворишту не стоји.  
 
У складу са претходним, не стоји теза да је неопходно проширење изворишта, ради 
побољшања рада постојећег система. Напротив, исто је потпуно неприхватљиво, јер би свако 
повећање изворишних капацитета повећало количину губитака у систему, односно део 
производње који се унапред отписује. При томе, горе описани критични делови система, би и 
даље остајали без воде (јер се не би повећала пропусност одговарајућих делова мреже), 
режим рада би био изразито променљив (јер се не би повећао резервоарски простор за 
изравнање).  
 
Решење проблема побољшања у постојећем систему се крије у интервенцијама на његовом 
дистрибутивном делу. При томе, већ је наведено да ће се решењем првог од наведених 
проблема – редукцијом губитака на прихватљив ниво од 30 – 35 %, (са постојећих цца 50 %), 
значајна количина воде ослободити за прикључење туристичких капацитета у комплексу Бели 
багрем, који се убрзано граде.  
 
Подручје градског система, према решењу снабдевања водом до 2030. године, укључује 
општински центар – Велико Градиште, туристички комплекс Бели Багрем и насеље Пожежено, 
лоцирано на крајњем североистоку Општине. То значи да се подручје снабдевања водом у 
овом систему смањило, у односу на постојеће стање – насеље Кусиће је прикључено 
подсистему “центар”, са допремањем воде из Р Кумане.  
 
Већ је наглашено да ће се производња воде од 150 l/s (на нивоу дневног просека) на 
новопројектованом изворишту "Градиштанско острво", у дану максималне потрошње, на крају 
пројектног периода, расподелити на следећи начин:  

- ВТ Бели Багрем: 50 l/s (за градски систем)  
- Р Кумане: 100 l/s (90 l/s за општинска насеља, 10 l/s за градски систем)  

 
Потребе за водом градског система, од 130 l/s, у дану максималне потрошње, на крају 
пројектног периода, се подмирују са:  

- 50 l/s (са изворишта Острово – преко ВТ Бели Багрем)  
- 10 l/s (са изворишта Острово – из насља Кусиће и преко постојећег ВТ Караула)  
- 70 l/s (са изворишта Јелак – Смонице, преко ВТ Караула).  

 
Битна напомена, која се односи на пројектовани рад градског система, је садржана у ставу да 
количине које пристижу са изворишта "Градиштанско острво", морају да се “умире” у једном 
од два водоторња (постојећи – ВТ Караула, ноивопројектовани – ВТ Бели Багрем), јер је режим 
у градском систему нижи од релеватног нивоа у општинском.  
 
Функционисање градског система је пројектовано са стабилним режимом, на подручју унутар 
две фиксиране тачке – двају водоторњева, који ће бити лоцирани на супротним крајевима 
дистрибуције и у које ће се пласирати количине воде са општинских изворишта. Да би ови 
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објекти одговорили задатим захтевима, они се морају одликовати потребним запреминама:  
- ВТ Караула 3: КД/КП = 114/119 mnm, V = 2.150 m3  
- ВТ Бели Багрем: КД/КП = 115/120 mnm, V = 1.200 m3  

 
Повећање резервоарског простора на локацији Караула, подразумева изградњу новог 
водоторња, запремине 1.500 m3, који ће бити реализован у облику спојених судова, у односу 
на постојећи објекат.  
 
Дистрибуциона пумпна станица је предвиђена да пласира воду са изворишта Јелак – Смонице 
директно (без успутних прикључења) у ВТ Караула, што је мера стабилизације режима 
објашњења у претходном поглављу (“Побољшање рада постојећег система”). Наглашава се да 
се ова мера предвиђа тек по реализацији новог изворишта и одговарајућег система цевовода и 
објеката, којима ће се део ових количина допремити у градски систем.  
 
Сама дистрибуција, санирана мерама побољшања рада постојећег система, ће се развијати и 
проширивати у складу са повећањем реалних потреба за водом. Основне правце овог развоја 
представљају:  

- дистрибуциони прстен φ300/φ200 око комплекса Бели Багрем, са више латералних 
веза φ 200/φ100;  

- новопројектовани цевовод φ 200 за насеље Пожежено;  
- дистрибуциони прстен φ 150 на југозападном подручју града (на правцу ка насељу 

Кумане); − Главне дистрибуционе линије φ200/φ150 у централном градском подручју.  
 
ФАЗНА ДОГРАДЊА ОПШТИНСКОГ СИСТЕМА  
 
Општински систем је, глобално, конципиран као линијски систем цевовода и објеката за 
снабдевање водом на целокупном општинском подручју, са изузетком три насеља у западном 
делу. Изградња таквог система више представља питање инвестиционих могућности него 
техничког опредељења фазности.  
 
Ипак, због чињенице да постоје објекти у општинском систему који су од виталног значаја за 
његово функционисање, морају се истаћи одређени ставови, битни за опредељење 
приоритета у изградњи.  

 По реализацији новог изворишта, неопходно је реализовати објекте и цевоводе на 
потезу Острово - Кумане, јер је ПС Острово, као витални објекат дистрибуције 
новопроизведених количина воде, димензионисана за пласман у Р Кумане. Било какав 
облик унутаропштинског повезивања је безпредметан, без изградње Р Кумане и 
доводних цевовода φ500/φ400.  

 Да би се могло извршити прикључење градског система на подсистем довода са 
Острова, неопходно је припремити дистрибуцију на подручју Белог Багрема. То не 
подразумева изградњу целокупног помињаног прстена φ300/φ200, већ његовог дела – 
цевовода φ 300, од локације ВТ Бели Багрем до низводног краја цевовода φ 200, 
предвиђеног за изградњу у фази побољшања рада система. Овоме би требало да 
следи изградња ВТ Бели Багрем и доводног цевовода φ 300 – прикључног на главни 
правац φ500/φ400, у доводном делу.  

 Измена хидрауличког модела пласмана са градске дистрибуционе станице (директан 
пласман у ВТ Караула, без успутне потрошње) је могуће тек после извршеног 
прикључења на општински систем, т.ј., тек по пристизању првих количина са 
изворишта Острово, у градски систем.  

 Било каква изградња на подручју подсистема “југ” и “југоисток”, је беспредметна без 
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изградње виталног објекта на овом делу Општине – Р Камијево.  
 Према решењу овог пројекта, предвиђа се изградња описаног општинског система до 

2020. године (повезивање свих планираних насеља у јединствени систем), уз одређену 
доградњу до 2030. године. За период до 2010. године се сматрало да је 
преамбициозно свако предвиђање реализације општинског система. Корисник – 
општинско комунално предузеће, има задатак да, у периоду до 2010. год., реши 
нагомилане проблеме постојећег система, у складу са дефинисаним мерама 
побољшања његовог рада.  

 Да би се оквирно определила фазност изградње општинског система, прептостављено 
је да ће до 2015. год. бити реализовано ново извориште, изграђен доводни подсистем, 
прикључен градски систем на новопројектовано извориште (у складу са описаним 
мерама припрема за ово прикључење), као и да ће северозападни део Општине (на 
потезу до насеља Рам) бити укључено у рад овог система. Ово предвиђање има за циљ 
испитивање перформанси система, у условима делимичне изграђености и смањене 
потрошње. При томе, потребе за водом у 2015. години су одређен на основу тренда 
раста потрошње, сваке од присутних категорија.  

 
Парцеле на којима се налазе или се планирају објекти водоснабдевања, тј. надземни делови 
система (изворишта, бунари, црпне станице и слични објекти у функцији система) 
представљају грађевинско земљиште. 
 
3.3.3. КАНАЛИСАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА 

 
Решење канализационих система у селима  
 
Предвиђено је да свако насеље има изграђен засебан систем за пречишћавање отпадних вода 
кроз пакетне јединице, осим за села Поповац и Ђураковац, и за села Кумане и Топловник где 
топографија терена и близина насеља усмерава ка јединственом-заједничком постројењу за 
пречишћавање отпадних вода на пакетним јединицама. 
 
На основу анализираних сеоских насеља и обављених разматрања дужина главних колектора 
кроз села, срачунато је да је потребно је изградити око 60,5 км само главне колекторске 
мреже. Такође је на основу сагледавања топографије терена предвиђена изградња црпних 
станица за три села и то Бискупље, Острово и Сираково. 
 
Предвиђено је укупно 30 пакетних постројења за пречишћавање отпадних вода. За сеоска 
насеља предвиђено је 23 пакетних постројења и још 7 за викенд насеља која су постојећа или 
се очекује њихова изградња у наредних пар година. 
 
Постројења за пречишћавање отпадних вода капацитета од 100 ЕС до 2 000 ЕС 
 
Због малог броја корисника, једноставне али ефикасне технологије и подношљиве цене за 
мања и средња насеља треба предвидети уградњу готових постројења, за која данас постоји 
веома широка понуда на светском тржишту. Приликом дефинисања процеса пречишћавања 
отпадних вода мањих насеља посебна пажња посвећена је захтевима да процес буде 
ефикасан, флексибилан и да се процесом може адекватно управљати. На основу 
расположивих података и захтева за квалитетом пречишћених отпадних вода усвојен је 
биолошки третман са активним муљем. Процес се заснива на принципима дубинске аерације 
са ваздухом и разградње растворених органских материја помоћу микроорганизама, који 
растворене органске материје користе као храну и на тај начин их редукују до захтеване 
концентрације. Усвојен је концепт пречишћавања отпадне воде који се састоји од: 
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примарног / физичког третмана 
секундарног / биолошког третмана у контејнеру  
терцијерног третмана - дезинфекције 
складиштења и угушћивања муља 

 
Канализациони систем за Велико Градиште и Сребрно језеро 
 
Одвођење и пречишћавање отпадних вода решава се сепаратно. У Великом Градишту већи 
део територије је покривен канализационом мрежом а може се рећи и за Бели Багрем, само 
што изграђена канализациона мрежа у делу викенд насеља није стављена у погон због 
неизграђености црпне станице. Потребно је доградити канализациону мрежу у Великом 
Градишту у улицама где није изграђена као и у улицама у Белом Багрему где сада не постоји. 
Напред је наведено да је пројектован главни колектор кроз централни део Великог Градишта 
који ће имати улогу да растерети оптерећења приобални део колекторске мреже. На основу 
сагледавања расположивих просторних планова за оба места процењено је следеће:  

- у Великом Градишту треба доградити до 2030. године око 6 km канализационе мреже, 
што чини 30% у односу на изведену канализацију у Великом Градишту. Предвиђена је 
изградња нове главне црпне станице на локацији постројења као и изградња мање 
црпне станице на делу нове канализационе мреже. Изградња нових колектора и 
црпних станица предвиђено је фазно и то у првој фази изградња 3 km мреже и главне 
црпне станице, а у другој фази изградња додатних 3 km мреже и мање црпне станице. 

- у Белом Багрему (Сребрно језеро), процењено је да треба доградити око 2,5 km мреже, 
што чини 30% у односу на већ изграђену канализациону мрежу у овом туристичком 
насељу. Поред изградње колектора предвиђена је и изградња нове црпне станице. 
Изградња нових колектора и црпне станице предвиђено је у две фазе. У првој фази 
изградило би се 1,5 km канализационе мреже и једна црпна станица, а у другој фази 
још 1 km канализационе мреже. 

 
Систем за пречишћавање за Велико Градиште и Сребрно језеро 

 
За Велико Градиште и Сребрно језеро (Бели Багрем), планирано је постојећим урбанистичким 
плановима, да се отпадне воде заједнички третирају на једном постројењу за које је 
дефинисана локација низводно од Великог Градишта у близини Дунава. И канализациона 
мрежа у Великом Градишту као и у Белом Багрему је изграђена са оријентацијом ка простору 
који је дефинисан за будуће заједничко постројење. 
  
У Генералном пројекту за Велико Градиште и Бели Багрем обрађене су две варијанте 
технологије пречишћавања отпадних вода: класична метода пречишћавања и метода позната 
као СБР технологија. У посебном поглављу дат је детаљнији опис и шематски приказ за обе 
варијанте технолошког процеса пречишћавања. 
 
У оквиру Генералног пројекта каналисања општине Велико Градиште су разматрана два 
технолошка поступка прераде воде са истим или сличним излазним параметрима пречишћене 
воде. Варијанта 1 обрадила је класичан систем пречишћавања, односно тзв. »продужену 
биоаерацију«  и Варијанта 2 која је обрадила поступак пречишћавања воде по технолошком 
поступку тзв. »СБР«. Избор варијанте ће извршити накнадно, а локација постројења је у оба 
случаја иста. 
 
Да би постројење за пречишћавање могло да ради са планираним степеном пречишћавања у 
систем канализације могу се увести и индустријске отпадне воде, претходно доведене на 
одређени квалитет  прихватљив за јавну канализацију. За испуштање индустријских отпадних 
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вода у градску канализацију услове издају градске власти или јавно комунално предузеће 
надлежно за одржавање канализацијоне мреже и постројења, које и предлаже мере и услове 
за испуштање. Квалитет отпадне воде која се испушта у градску канализацију се утврђује 
Правилником о техничким и санитарним условима за испуштање отпадних вода у градску 
канализацију. 
 
Поред условно великих нестандардних загађивача пажња се мора посветити и великом броју 
мањих нетипичних загађивача као што су: мали производни погони, ауто сервиси и перионице, 
разне лабораторије и медецинске установе, фарме и сл. 
 
Захтевани квалитет ефлуента за постројења и потребан степен пречишћавања 
 
На основу претходно изнетих података и констатација усвојен је јединствени критеријум 
пречишћавања отпадних вода на градском постројењу у Великом Градишту, као и на малим 
пакетним постројењима у околним насељима, који је базиран на Директиви Еуропске Уније 
91/271/ЕЕЦ, с тим што је за постројење у Великом Градишту дат и предлог решења без 
уклањања нутријената (азота и фосфора).  

 
Технологија пречишћавања 
 
Пречишћавање отпадних вода које имају карактер комуналних отпадних вода са делом 
претходно третираних индустријских отпадних вода се спроводи кроз примарни - механички и 
секундарни – биолошки третман уз евентуалну примену терцијарне обраде. 
 
Примарним третманом се отпадне воде ослобађају грубих нечистоћа, пливајућег муља (масти 
и уља), као и лакоталоживих минералних материја, што је неопходно и са аспекта исправног 
функционисања секундарног третмана. 
 
Секундарни, тј. биолошки третман представља окосницу читавог система за пречишћавање, 
јер се у оквиру овог дела врши највећа редукција по свим параметрима квалитета отпадне 
воде. У секундарном сегменту, технологија пречишћавања базира се на биолошком третману 
заснованом на процесу активног муља. 
 
Терцијарни третман, којим се практично врши дорада - полирање квалитета ефлуента 
углавном спроводи путем филтрације на пешчаним филтрима и дезинфекције ефлуента. 
 
Уважавајући све претходно изнето за постројење са капацитетом већим од 5.000 ЕС 
,разматрана два варијантна техничко – технолошка решења, а за мања постројења, од 100 ЕС 
до 5.000 ЕС дат је предлог модерног пакет постројења које у себи садржи и могућност 
биолошког уклањања нутријената. 
 
За постројење за пречишћавање отпадних вода Великог Градишта (постројења са капацитетом 
већим од 5.000 ЕС), чије се отпадне воде уливају у Дунав  дат је предлог решења без и са 
уклањнања азота и фосфора. 
 
Парцеле на којима се налазе или се планирају објекти у функцији каналисања отпадних вода, 
тј. надземни делови система (постројења, црпне станице и слични објекти у функцији система) 
представљају грађевинско земљиште. 
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3.3.4. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ СЕКТОР 
 
Тренд повећања потрошње електричне енергије у наредном периоду на територији општине 
Велико Градиште је веома неравномерно распоређен. Он је у посредној вези са демографским 
растом односно опадањем броја становника на територирији Општине. Док се са једне стране 
очекује пораст потрошње електричне енергије у зони градског насеља Велико Градиште, 
нарочито у насељу Сребрно језеро, а посебно у летњем периоду када је број становника овог 
насеља већи него број становника Великог Градишта, са друге стране се очекује смањење 
потрошње електричне енергије у сеоским срединама. На основу студије дугорочног 
перспективног развоја електроенергетске мреже напонских нивоа 35 и 10 kV, као и 
прогонозираних потреба, предвиђена је изградња нових електроенергетских објеката - 
трафостаница за сва насеља на територији Општине, који су дати у наредној табели. 

 
Табела: Изградња нових електроенергетских објеката (трафостаница) по  насељима  

 и напонским нивоима до 2015. године 
 

Напонски ниво 110/35 kV 35/10 kV 10/0,4 kV 
Бискупље   1 
В. Градиште  1 6 
Гарево    
Десине    
Дољашница    
Ђураково    
Затоње   1 
Камијево   1 
Кисиљево    
Кумане    
Курјаче   1 
Кусиће    
Љубиње    
Мајиловац    
Макце   1 
Острово   4 
Печаница   1 
Пожежено    
Поповац    
Рам   1 
Сираково    
Средњево    
Тополовник    
Триброде   1 
Царевац    
Чешљева Бара    
Општина   18 

 
Табела: Инсталисани капацитети нових електроенергетских објеката   (трафостаница) 

по насељима и напонским нивоима до 2015. године у МVA 
 

Напонски ниво 110/35 kV 35/10 kV 10/0,4 kV 
Бискупље   0,25 
В. Градиште  8 7,04 
Гарево   0 
Десине   0 
Дољашница   0 
Ђураково   0 
Затоње   0,25 
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Камијево   0,25 
Кисиљево   0 
Кумане   0 
Курјаче   0,16 
Кусиће   0 
Љубиње   0 
Мајиловац   0 
Макце   0,25 
Острово   1,0 
Печаница   0,25 
Пожежено   0 
Поповац   0 
Рам   0,16 
Сираково   0 
Средњево   0 
Тополовник   0 
Триброде   0,16 
Царевац   0 
Чешљева Бара   0 
Општина   9,77 

 
Oсим изградње нових капацитета у знатној мери дат је значај и реконструкцији постојећих 
капацитета трафостаница, у првом реду замена дотрајалих трафостаница типа ''кула'' новим 
стубним трафостаницама, затим заменом расклопне опреме у постојећим трафостаницама, 
итд. У наредној табели су дате трафостанице по насељима које је потребно реконструисати у 
периоду до 2015. године. 
 
Табела: Изградња нових електроенергетских објеката (трафостаница) по  насељима и напонским 
нивоима до 2015 године 
 

Напонски ниво 110/35 kV 35/10 kV 10/0,4 kV 
Бискупље    
В. Градиште  1 6 
Гарево    
Десине    
Дољашница    
Ђураково    
Затоње   1 
Камијево    
Кисиљево    
Кумане    
Курјаче   1 
Кусиће    
Љубиње    
Мајиловац    
Макце   1 
Острово   4 
Печаница   1 
Пожежено    
Поповац    
Рам    
Сираково    
Средњево    
Тополовник    
Триброде   1 
Царевац    
Чешљева Бара    
Општина  1 15 
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Осим изградње трафостаница за квалитетан и поуздан пренос електричне енергије до крајњих 
потрошача од изузетне је важности изградња нових водова (надземних и кабловских) 
напонског нивоа 35, 10 и 0,4 kV.  У нарадној табели дате су дужине водова по напонским 
нивоима које је потребно изградити у пероду до 2015. године. 
 
Табела: Изградња нових електроенергетских објеката (водова) по   

насељима и напонским нивоима до 2015 године у (km)  
 

Напонски ниво 35 kV 10 kV 0,4 kV 
В. Градиште – Сребрно Језео 12   
Мајиловац – Поповац  15  
Пожежено – Винци   3  
Мајиловац – Десине   8  
Велико Градиште   30 
Ђураково    
Затоње   5 
Камијево    
Кисиљево   5 
Кумане    
Курјаче   1 
Кусиће    

 
Изузетан значај се придаје и реконструкцији постојећих надземних водова, јер по развојним 
плановима надлежног Електродистрибутивног предузећа, финанисије које се одобравају за 
реконструкцију постојећих и изградњу нових капацитета биће у односу 80 % према 20% у 
корист реконструкције. Планиране реконстукције надземних или кабловских водва до 2015. 
године дате су у следећој табели: 
 
Табела:  Изградња нових електроенергетских објеката (водова) по насељима и напонским нивоима 

до 2015. године у (km) 
 

Напонски ниво 35 kV 10 kV 0,4 kV 
В. Градиште – Сребрно Језео 12   
Мајиловац – Поповац  15  
Пожежено – Винци   3  
Мајиловац – Десине   8  
Велико Градиште   30 
Ђураково    
Затоње   5 
Камијево    
Кисиљево   5 
Кумане    
Курјаче   1 
Кусиће    

 
У плановима надлежног Електродистрибутивног предузећа предвиђена је и замена постојећих 
бројила електричне енергије новим електронским бројилима са могућношћу даљинског 
очитавања, као и реконструкција мерних места. Предвиђен број нових потрошача, број замене 
бројила и реконструикције мерних места до 2015. године дат је у следећој табели: 
 

Активности Укупно 
Израда нових мерних места 2500 
Реконструкција постојећихмерних места 4000 
Замена постојећих бројила новим 3000 

 



123 
 

Нисконапонску мрежу за напајање будућих потрошача у зонама ширења треба пројектовати 
тако да се за надземну мрежу користе бетонски стубови са самоносивим кабловским снопом, а 
за кабловску мрежу каблови типа PP00 одговарајућег пресека. Код нових потрошача, као и код 
постојећих где је то могуће, потребно је место мерења потрошње електричне енергије 
изместити на граници јавне и приватне површине, тако да очитавање буде без уласка у посед. 
Код пројеката и изградње нових објеката ово треба узети као обавезно. Приликом извођења 
радова на изградњи објеката потребно је поштовање следећих услова: 

 приликом изградње објеката придржавати се сигурносних висина и удаљености од 
постојећих електроенергетских објеката и мрежа, 

 на местима укрштања и паралелног вођења каблова и траса обавезан је ручни ископ и 
придржавање минималних дозвољених растојања током радова и изградње, 

 у близини трафостаница због великог броја укопаних каблова, као и уземљења објекта, 
током интервенција и радова обавезан је ручни ископ и максимални ниво мера 
безбедности, 

 пре почетка радова обавезна је сагласност надлежне Електродистрибуције и добијања 
тачних позиција укопаних каблова, 

 начин прикључења будућих објеката на електроенергетски систем биће регулисан 
техничким условима. 

 
Свака изградња у близини или испод далековода је условљена, тако да је у случају изградње 
потребна сагласност ЕМС а.д., односно услови се дефинишу кроз израду Елабората, који 
међусобне односе усклађује кроз меродавне прописе. Заштитни појас за далековод напонског 
новоа 110kV износи 25,0m, са обе стране од крајњег фазног проводника. 
 
3.3.5. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ 
 
На смањење потрошње електичне енергије на територији Општине, како у сеоским тако и у 
градској средини, од великог утицаја би могла бити енергетска санација постојећих објеката - 
изолација објеката, замена столарије, коришћење штедљивих сијалица, коришћење кућних 
апарата са минималном потрошњом енергије, итд. Код изградње нових објеката 
високоградње примењују се законске одредбе у области енергетске ефикасности, односно 
задовољења енергетских својстава зграда. Међутим, и поред примене законске регулативе, 
потребно је промовисати концепт енергетске ефикасности и радити на едукацији грађанства и 
подизању нивоа свести о неопходности потребе за штедњом електричне енергије, јер ће она у 
будућности бити све скупљи енергент. 
 
Мере за повећање енергетске ефикасности и коришћење обновљивих извора енергије  
 
Биланси биомасе овог простора, са одрживим капацитетима дрвнопрерађивачке индустрије, 
као и биомасе која потиче из пољопривреде, указују на могућност капацитета когенерација 
(комбин. произв. топлотне и ел.енергије) и за урбани центар као и за будући развој туризма. Уз 
подстицаје овом сегменту обновљивих извора енергије развој ових капацитета треба да 
допринесе супституцији постојеће потрошње и да прати укупан даљи развој подручја Општине. 
Подручје Плана није детаљније истраживано за могућности ветроелектрана, па и дефинисања 
микро локација за фарме аерогератора, осим што се на потезу село Љубиње - село Печаница 
планира изградња ветропарка са шест ветрогенератора укупне снаге 13,8 MW.  Компаративни 
чиниоци указују на потенцијалност и појединих других праваца и површина за овај облик 
обнивљивих извора енергије. На локацијама које Општина понуди, уз потребне истражне 
радње, нижим урбанистичким  планским документом могу се у складу са налазима 
дефинисати локације за ветропаркове или друге видове коришћења обновљиве енергије 
(минихидроелектране и слично).   
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У погледу могућности повећања енергетске ефикасности највећи простор је у области 
инвестиционе градње и одржавања.  Да би се реализовало енергетски и еколошки одрживо 
грађење треба тежити ка смањењу губитака топлоте из зграде побољшањем топлотне заштите 
спољашњих елемената и повољнијем односу површине и запремине објекта, повећању 
топлотних добитака у згради повољнијом оријентацијом зграде и коришћењем сунчеве 
енергије, применом обновљивих извора енергије у зградама (биомаса, сунце, ветар и др.), 
повећањем енергетске ефикасности термоенергетских система. Користи од енергетски 
ефикасне градње су многоструке, а највише се огледају кроз финансијске уштеде на смањеним 
рачунима за грејање, хлађење и електричну енергију, удобније и квалитетније становање, 
дужи животни век зграде, допринос заштити околине смањењем емисије штетних гасова у 
околину. 
 
Код градње нове куће важно је већ у фази идејног пројектовања предвидети све што је 
неопходно да се добије квалитетна и оптимална енергетски ефикасна кућа: анализирати 
локацију, оријентацију и облик куће; применити висок ниво топлотне заштите комплетног 
спољашњег омотача куће, искористити топлотне добитке од сунца и заштитити се од 
претераног осунчања; користити енергетски ефикасне системе грејања, хлађења и вентилације 
и комбиновати исте са обновљивим изворима енергије. 
 
Према постојећим анализама утврђено је да се већ у фази пројектовања избором оптималних 
решења могу остварити енергетске уштеде од 30%. Приликом пројектовања потребно је 
груписати просторе сличних функционалних захтева и сличне унутрашње температуре, нпр. 
помоћне просторе лоцирати на северу, а дневне на југу. 
 
Оптимална топлотна заштита је једно од основних начела енергетски ефикасне градње. 
Недовољна топлотна заштита узрокује повећање топлотних губитака зими, оштећења услед 
појаве кондезације због разлике у температури између неизолованог, а грејаног простора и 
спољашње температуре, као и прегревања простора лети, што утиче на стварање неудобних и 
нездравих услова за становање и рад, а доводи и до оштећења конструктивних склопова. 
 
Поред квалитетне топлотне изолације спољашњег омотача куће, један од услова енергетски 
ефикасне градње је и избегавање јаких топлотних мостова. Топлотни мостови се најчешће 
јављају приликом постављања топлотне изолације са унутрашње стране, на конструктивним, 
термички неизолованим деловима зграде, као и у комбинацији са термички неизолованим 
зидом. Постављањем топлотне изолације са спољашње стране избегавају се губици у 
топлотним мостовима. 
Позиција прозора у зиду такође има значајну улогу у избегавању топлотних мостова. Ако је 
технички могуће, прозоре треба постављати у нивоу топлотне изолације, а ако није могуће, 
потребно је топлотно изоловати спољашњи део прозорског отвора око самог прозорског 
оквира. 
 
Прозори и спољашњи зид заједно представљају преко 70% укупних топлотних губитака кроз 
спољашњи омотач зграде, при чему трансмисиони губици топлоте кроз прозоре и губици 
проветравањем представљају више од 50% топлотних губитака зграде. У укупним топлотним 
губицима прозора учествују стакло и прозорски профил. Захтеви које мора испунити прозорски 
профил, независно до врсте материјала од којег се изграђују су: добро затварање, прекинут 
топлотни мост у профилу, једноставно отварање и низак коефицијент проласка топлоте. Док се 
на старим зградама коефицијент проласка топлоте прозора креће од 3-3,5 W/м2К, (са 
топлотним губицима који код таквих прозора износе просечно 240 - 280 кWх/м2 годишње), 
европско законодавство прописује ниже вредности у распону 1,4 - 1,8 W/м2К, док су код 
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нискоенергетских и пасивних кућа дате вредности у распону 0,8 -1,1 W/м2К. Стакла за прозоре 
требало би да буду изолацијска стакла, двослојна или трослојна са различитим пуњењима 
гасом аргоном или криптоном и са премазима који побољшавају топлотне карактеристике. 
 
Топлотна изолација крова или плафона према негрејаном таванском простору има значајну 
улогу у постизању квалитетнијег стандарда и услова за становање и рад. Иако је проценат 
кровних површина у укупним топлотним губицима куће око 10 - 20%, у случају да кров нема 
топлотну изолацију ти губици могу бити и преко 30%. За топлотну изолацију крова потребно је 
користити незапаљиве и паропропусне топлотне изолацијске материјале. 
 
Топлотни губици пода према терену износе до 10% укупних топлотних губитака. Слично као и 
код плафонске конструкције према негрејаном тавану и подну конструкцију према негрејаном 
подруму треба адекватно топлотно изоловати, као и подне конструкције изнад отворених 
пролаза. 
 
Топлотни добици од сунца могу учествовати са значајним процентом у укупном енергетском 
билансу куће. Приликом пројектовања потребно је посебну пажњу посветити заштити од 
претераног осунчања, као и прихвату сунца. Топлотна маса зида или пода у јужно 
оријентисаним просторијама може акумулирати топлотну енергију током дана и 
дистрибуирати је у околне просторије током ноћи. Претерано загревање током лета се може 
спречити средствима за заштиту од сунца, усмеравањем дневног светла, зеленилом, 
природним проветравањем и сл. 
 
Решења која могу да се примјењују у пракси у циљу заштите од претераног осветљења су: 
архитектонска геометрија - зеленило, тремови, стрехе, надстрешнице, балкони и др.; елементи 
спољашње заштите од сунца - покретни и непокретни брисолеји, спољашње жалузине, 
ролетне, тенде и сл.; елементи унутрашње заштите од сунца - ролетне, жалузине, завесе и др.; 
елементи унутар стакла за заштиту од сунца и усмеравања светла - холографски елементи, 
рефлектујућа стакла и фолије, стакло које усмерава светло, стаклене призме и др. 
 
3.3.6. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ 
 
У наредном периоду планирана је изградња међумесних оптичких каблова на релацији Велико 
Градиште-Голубац и прикључивање постојећих телефонских централа на оптичке приводе, 
чиме би се знатно унапредила технологија која би омогућила давање модерних сервиса као 
што су АДСЛ услуге, дигиталне кабловске телевизије, телефонирање преко интернет протокола 
итд. 
 
На територији општине Велико Градиште налази се четири предајника мобилне телефоније 
Телеком-а, у насељу Бели Багрем, на силосима у Великом Градишту,  на брду изнад Мајиловца  
и на брду код Макца.   
 
У плану је изградња више предајника којим би се оптимизовао сигнал мобилне телефоније 
Телеком-а Србије, повећање броја 3Г базних станица и пуштање у рад бежично-фиксне 
телефоније ( ЦДМА ). 
 
Планирано је и да се заврше радови на децентрализацији и осавремењивању кабловске 
мреже, тако да ће нова мрежа са централом на Белом Багрему и новом мрежом и централом 
која ће обухватити насеља Виногради, Сунчани брегови и индустријску зону у Великом 
Градишту  у граду избацити из употребе све двојничке прикључке. 
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3.4. ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОЈИМА СЕ ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ ЧИНЕ 

ПРИСТУПАЧНИМ ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ, У СКЛАДУ СА СТАНДАРДИМА 
ПРИСТУПАЧНОСТИ 

 
Приликом планирања, пројектовања и изградње јавних површина, јавних објеката и објеката 
за општу употребу потребно је придржавати се одредби 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. 22/2015). 
 
Код прилаза особа са инвалидитетом јавним објектима, максимални нагиб рампе је 1:12 за 
новопројектоване објекте и за дужину рампе до 9,0m. Изузетно, када се ради о адаптацији 
постојећих објеката, може се дозволити и нагиб 1:10. 
 
Максимални нагиб рампе дужине до 12.00 m је 1:16 а код рампи дужине до 15,0m максимални 
нагиб је 1:20. За све рампе дуже од 9,0m мора се предвидети одморишни подест, дужине 
1.40m. Најмања чиста ширина рампи за једносмерни пролаз је 0,90 m.  
 
Код планирања паркинг места треба предвидети рампе у тротарима за силазак колица за 
тротоара на коловоз. Исте рампе морају се предвидети и у раскрсницама, односно на свим 
местима где је неопходно да се прелази са тротоара на коловоз или обрнуто. 
 
Најмање 5% од укупног броја паркинг места мора бити намењено особама са инвалидитетом. 
Код управног паркирања, ширина паркинг места за особе са инвалидитетом износи 3.70m, 
односно на ширину паркинг места од 2.30 m додаје се простор за инвалидска колица, ширине 
1.40 m (дубина иста као код паркинг места). Код два суседна паркинг места може се дозволити 
да користе исти простор за инвалидска колица, односно да ширина два суседна места за особе 
са инвалидитетом износи 6,0m (2.30+1,40+2,30 m). Код косог паркирања ширина паркинг места 
исноси 3.60m а код паралелног паркирања 3,20m, а дужина 6,0m, јер треба обезбедити пролаз 
за инвалидска колица између два суседна паркирана возила.  
 
Код планирања јавних пешачких површина и јавних простора треба водити рачуна о распореду 
урбаног мобилијара и других елемената у простору у смислу препрека за несметано кретање 
лица са инвалидитетом, слепих и слабовидих лица. Код планирања тротоарских површина 
треба тежити уградњи тактилних / рељефних плоча, посебно у зонама пешачких прелаза. 
 
Код објеката за становање капацитета 10 и више станова треба предвидети изградњу 
приступних рампи за приступ особа са инвалидитетом. 
 
3.5. OПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ И 

ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА, ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА, ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ 
НЕСРЕЋА И РАТНИХ ДЕЈСТАВА 

 
Планске мере на подручју Општине дефинисане су на основу циљева заштите животне 
средине у другим плановима и програмима, прикупљених података о стању животне средине 
и потенцијала и ограничења у погледу заштите животне средине и интегрисане су у секторска 
планска решења, посебно она везана за пољопривреду, индустрију, саобраћај, управљање 
отпадом и туризам.  
На основу Концепта плана, стратегије и циљева заштите животне средине дефинишу се 
основна планска решења у областима, и то: 
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1) управљање отпадом (до изградње регионалне депоније):  

 унапређење капацитета и институционално унапређење за управљање отпадом на 
подручју Општине; 

 повећање броја становника обухваћених организованим сакупљањем чврстог отпада;  
 унапређење рада комуналног предузећа одговорног за сакупљање отпада или 

укључивање приватног сектора; 
 реконструкција депоније (одлагалиште) Пожежено, на начин да функционише као 

одлагалиште које се има затворити у року од следећих 5 година; 
 санирање постојећих дивљих сметлишта;  
 подстицање смањења количине отпада на извору и поновне употребе отпада;  
 увођење сепарације отпада (папир, стакло, метал, пластика) на месту настанка у складу 

са важећом регулативом;  
 изградња станице за сакупљање отпада који се рециклира и станице за сакупљање 

кабастог отпада;  
 дефинисање правила и принципа третмана и одлагања индустријског, медицинског и 

другог специфичног отпада;  
 формирање сточног гробља или другог решења за депоновање отпада животињског 

порекла и другог отпада из пољопривреде;  
 
2) управљање заштитом и коришћењем вода:  

 заштита од великих вода; 
 заштита изворишта;  
 унапређење и проширење водоводне мреже;  
 подстицање рационалне потрошње воде у домаћинствима и индустрији;  
 изградња система за пречишћавање комуналних и индустријских отпадних вода; 
 унапређење и проширење канализационе мреже; 

 
3) заштита земљишта: 

 рационално коришћење земљишта – очување плодног пољопривредног земљишта; 
 уређење деградираног земљишта и враћање напуштеног пољопривредног земљишта 

првобитној намени; 
 санација и рекултивација површина деградираних и угрожених ерозијом; 
 промовисање ограничене примене агротехничких мера;  
 проширење земљаних површина на рачун плављеног земљишта или речних корита 

која су деградирана, као и површине које се појављују у делу речног корита Дунава као 
веома неквалитетне у било ком погледу, а нарочито земљишта које је настало после 
чишћења језера и градског дела. Новоформиране земљане површине могу добити 
намену грађевинског земљишта са специјалним – ексклузивним наменама које ће 
задовољити све еколошке стандарде како у градњи објеката тако и у коришћењу истих 
(марине, видиковци, отворене позорнице, градске марине и слично); 

 
4) очување квалитета ваздуха:  

 ограничавање емисија из постојећих извора загађивања; 
 спречавање емисија из нових извора загађивања, посебно у погледу могућих 

кумулативних утицаја;  
 изградња гасоводне мреже; 

 
5) заштита биљних и животињских врста, станишта и биодиверзитета: 

 истраживање биодиверзитета Општине и адекватана заштита;  
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 утврђивање локалитета и заштите појединих биљних врста (зеленика); 
 излов алохтоних врста (нпр. алохтоне ихтиофауне на Сребрном језеру итд.) 
 заштита животињских врста и њихових врста од штетних утицаја; 
 заштита површине које су од стране надлежних државних установа валоризоване као 

IBA подручја (подручја значајна за заштиту птица) 
 
6) заштита од удеса, пожара и техничко-технолошких несрећа:  

 примена мера за смањење ризика од удеса при транспорту, складиштењу и руковању 
опасним материјама; 

 примена мера заштите и поступака у случају хаваријског изливања опасних материја  
 предузимање свих неопходних мера заштите од индустријских удеса на свим 

постојећим привредним  локалитетима и планирање нових привредних капацитета на 
локацијама  ван зона становања; 

 обезбеђивање слободног простора у насељима, заштићеног од пожара и повезаног 
саобраћајницама и водотоковима; 

 примена мера заштите од пожара;  
 

7) заштита од елементарних непогода и ратних дејстава 
 предузимање мера за заштиту људи и материјалних добара од елементарних непогода 

(земљотреси, поплаве и сл.).  
 примена мера заштите од поплава и земљотреса;  
 функционално зонирање урбаних простора (радне зоне, становање, индустрија); 
 обезбеђивање слободног простора у насељима, заштићеног од рушевина и повезаног 

саобраћајницама и водотоковима; 
 изградња двонаменских склоништа допунске заштите; 
 обезбеђивање алтернативних саобраћајних праваца за евакуацију и спасавање; 
 дефинисање ширина саобраћајница у зависности од зарушавања и могућности прилаза 

објектима у фази спасавања затрпаних; 
 решавање електроснабдевања насеља прстенастим разводима и  изградњом  мањих 

система који могу функционисати  аутономно у посебним условима; 
 обезбеђивање водоснабдевања насеља уз очување алтернативних извора снабдевања 

водом за пиће (бунари, извори и сл.); и 
 
Основна мера заштите људи и материјалних добара у случају ратне опасности је изградња 
заштитних објеката (склоништа). Предвиђено да се заштита и склањање становништва врши у 
заштитним објектима, подрумским просторијама, као и рововским заклонима, који се у складу 
са законом граде у случају непосредне ратне опасности и у рату. Не обавезују се појединачни 
инвеститори на изградњу склоништа, већ се изградња склоништа и заклона врши у складу са 
проценом надлежне институције односно на основу процене угрожености и ризика Општине. 
 
ЗОНЕ ЗА САНАЦИЈУ, РЕКУЛТИВАЦИЈУ И РЕМЕДИЈАЦИЈУ 
 
Мере заштите и екоремедијација Сребрног језера 
 

 За санацију језера неопходно је смањити даљи прилив са циљем потпуног 
елиминисања не само органског загађења, већ и нутријената. Потребно је 
предузимање пратећих биолошких и других мера на контроли свих аспеката заштите 
језера као и за санацију, заштиту, контролу и комунално уређење комплетне обале 
језера и залеђа. 
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 Комунално уређење насељењих места уз обале језера, а нарочито Острова, Кисиљева, 
Затоња, туристичког комплекса Бели багрем, као и свих других спонтано насталих 
дивљих викенд насеља, те решење свих инфраструктурних  објеката, посебно 
канализационих система  са уређајима за пречишћавање за сва насеља и комплекс 
Сребрног језера.  

 Рефулација муља - уклањања муља са високим садржајем органских материја и 
акумулираним садржајем микро загађења унетих у систем језера да се водена средина 
не би загађивала од самог сапробног муља са дна језера и не би реметили нормалне 
односе нутријената, пре свега Н и П соли, мора се решити питање депозита дна и треба 
реализовати и радове на планирању дна језера. Ова мера омогућила би у даљој 
експлоатацији ефикасно уклањање седимената. Посебан проблем у целокупном 
процесу  чишћења дна језера, представља избор локације за депоновање око 
3.700.000 м3 муљне масе, која због садржаја појединих микрокомпоненти, а нарочито 
тешких метала не би могла да се користи као органско ђубриво у пољопривреди.  

 
Екоремедијација Кисиљевачке реке 
 
Проблем кисиљевачког потока који својим бујичним карактером и великим сливним 
подручјем дренира све оптадне воде, треба свакако регулисати и спојити га са постојећом 
каналском мрежом, чиме би се спречило даље загађивање које овај поток чини Сребрном 
језеру.  
 
Екоремедијација реке Пек 
 
Потребно је предузимање пратећих биолошких и других мера на контроли свих аспеката 
заштите слива као и за санацију, заштиту, контролу и комунално уређење комплетног 
приобаља и утицајне зоне и залеђа. 
Приоритетно је и комунално уређење насељених места уз обале, као и свих других спонтано 
насталих дивљих викенд насеља, те решење свих инфраструктурних  објеката, посебно 
канализационих система  са уређајима за пречишћавање за Велико Градиште као и остала 
насеља уз ток. 
 
Санација и рекултивација депонија 
 
Предвиђене фазе санације и рекултивације су техничка и биолошка. Техничком 
рекултивацијом предвиђено је затрпавање отпада погодним материјалом и фино планирање 
новоформиране површине. Ова фаза наступа одмах по затварању сметлишта, односно по 
престанку депоновања смећа и подразумева следеће активности: израда биотрнова на 
попуњеном делу и дератизација - уништења пацова и осталих штеточина, уз евентуално 
гашења пожара, односно континуираног тињања. У етапи биолошке рекултивације смисао је 
покретање и убрзавање педолошких процеса како би земљиште у најкраћем року достигло 
оптимална својства и продуктивни ниво. Биолошка рекултивација састоји се из две фазе и то: 
фаза привремене биолошке рекултивације и фаза трајне биолошке рекултивације. Фаза 
биолошке рекултивације подразумева сетву смеше трава и легуминоза ради успостављања 
еколошке производне површине у новонасталом биолошком активном слоју. После три 
године површина се заорава лаким трактором и припрема за реализацију друге фазе.  Фаза 
трајне биолошке рекултивације подразумева сетву травно легуминозне смеше по целој 
површини депоније, као и садњу шумског жбуња на предвиђеним местима, три године након 
сетве. 
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Противерозионе мере на пољопривредним површинама 
 
Узимајући нагиб падине као основни чинилац предиспонираности подручја на процесе 
ерозије и начин искоришћавања као основни узрочник, мере и радови за противерозиону 
заштиту пољопривредних култура које треба предузимати су противерозионе мере и радови 
за оранице, за винограде, за воћњаке, за пашњаке и за ливаде. Ове мере треба да су 
дефинисане и усклађене у односу на нагибе терена. 
 
Противерозионе мере на песковима 
 
За заштиту од еолске ерозије препоручује се подизање ветрозаштитних и пољозаштитних 
појасева, од дрвећа и жбуња као и организација воћњака у циљу остваривања антиерозионе 
улоге. 
 
 
3.6. 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 

 
3.6.1. МЕРЕ ЗАШТИТЕ КУЛТУРНИХ ДОБАРА 
 
Надлежни Регионални завод за заштиту споменика културе Смедерево за потребе израде 
важећег Просторног плана Општине израдио је 2010. године Студију ''Услови чувања, одржавања 
и коришћења споменичког наслеђа и утврђене мере заштите у оквиру граница Просторног плана 
општине Велико Градиште'', са датом евиденцијом непокретних културних добара и добара под 
претходном заштитом и мерама заштите. За потребе израде овог Плана није рађена нова студија, 
а приказана евиденција непокретности преузета је из списка достављеног од стране овог Завода. 
Истовремено, у међупланском периоду одвијале су се активности на рекогносцирању, 
истраживању и утврђивању мера заштите и заштити појединачних локалитета или објеката, на 
бази актуелних појединачних захтева. 
 
Систематска заштита културног наслеђа подразумева, пре свега, иновирање постојеће студије на 
бази новог свеукупног рекогносцирања терена и иновирања мера заштите у складу са ситуацијом 
на терену и да се у раду на заштити у области заштите културне баштине, почне са 
индентификацијом и разврставањем просторне вредности према међународно препорученој 
категоризацији; да се поред инструмента инвентарисања непокретних културних добара, укључи 
валоризација релевантна за доживљај и презентацију добра и да се штите, како материјална 
аутентичност објекта у складу са условима службе зашите, тако и изглед, визуре и просторна 
конфигурација читавог подручја и предела. До израде ове студије, овим Планом се дефинишу 
општи критеријуми, услови и мере у циљу заштите културних добара, спречавања њихове 
деградације, али и интегрисања у планска решења и пропозиције овог и планова нижег реда. У 
складу са тим, општи услови заштите за сва појединачна утврђена и евидентирана добра, 
заснована на Закону о културним добрима, подразумевају следеће: 
 На заштићеним добрима и њиховој заштићеној околини не смеју се изводити никакви 

радови који могу променити њихов садржај, природу или изглед, без претходно 
прибављених услова и сагласности надлежне службе заштите; 

 Непокретна културна добра и добра која уживају претходну заштиту могу се користити 
у својој изворној, или одговарајућој намени, на начин  који неће ни у чему угрозити 
њихова основна споменичка својства; 
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 Непокретна културна добра и добра под претходном заштитом не смеју се користити у 
сврхе које нису у складу са њиховом природом, наменом и значајем, или на начин који 
може довести до њиховог оштећења; 

 На археолошким локалитетима, на парцелама заштићених добара и на парцелама 
њихове заштићене околине није дозвољено планирање никакве градње, осим ако се 
то изричито одобри посебним условима надлежне службе заштите; 

 Власник, корисник или други субјекат који по било ком основу располаже непокретним 
културним добром или добром под претходном заштитом, дужан је да га чува и 
одржава с пажњом, тако да не дође до оштећења или уништења његових споменичких 
својстава; 

 Није дозвољено рушење, раскопавање, преправљање, презиђивање, прерађивање или 
извођење других радова који могу промеити изглед и вредност културног добра, без 
претходно прибављених услова и сагласности надлежне службе заштите; 

 Надлежни завод за заштиту споменика културе посебним актом утврђује конкретне 
услове чувања, коришћења и одржавања, као и услове за предузимање мера заштите 
за свако појединачно непокретно културно добро или добро под претходном 
заштитом; 

 Акт о мерама техничке заштите надлежног завода прибавља се за наведене објекте 
у поступку обједињене процедуре, односно у поступку израде урбанистичког пројекта; 

 Техничка документација доставља се надлежном Заводу на сагласност. 
  
Поред наведеног, код спровођења овог Плана важе општи услови прописани чланом 109. Закона 
о културним добрима: 

- Ако се у току извођења грађевинских и других радова наиђе на археолошка налазишта 
или археолошке предмете, извођач радова је дужан да одмах, без одлагања прекине 
радове и обавести надлежни завод за заштиту споменика културе и да предузме мере 
да се налаз не уништи и не оштети и да се сачува на месту и у положају у коме је 
откривен.  

- Ако постоји непосредна опасност оштећења археолошког налазишта или предмета, 
надлежни завод за заштиту споменика културе привремено ће обуставити радове док 
се на основу закона не утврди да ли је предметна непокретност или ствар културно 
добро или није. 

- Инвеститор је дужан да обезбеди средства за истраживање, заштиту, чување, 
публиковање и излагање добра које ужива претходну заштиту, које се открије 
приликом извођења радова. 

 
Обавезно је и укључивање смерница и препорука из ратификованих међународних 
документата који се односе на непокретна културна добра и предео. 
 
У складу са Законом о културним добрима (''Сл. гласник РС'', бр. 71/94, 52/2001 и 99/2011), 
прибављање конзерваторских и других услова и мера чувања, заштите и коришћења обавезно 
је за сва утврђена непокретна културна добра на територији Општине, и то: 
 

1. СРЕДЊЕВЕКОВНИ ГРАД РАМ - средњевековно утврђење у Раму  (Решење Завода 
за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС, Београд бр. 270/48 од 
26.02.1948. год., док је за културно добро од великог значаја утврђена од 
29.03.1979. год.); 

2. ЛЕДЕРАТА - римско утврђење у Раму (Одлука СО Велико Градиште бр. 633-2/86-01 
од 30.06.1986. год., док је за културно добро од великог значаја утврђена од 
26.11.1987. год.);  
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3. ЗГРАДА ОПШТИНЕ у Великом Градишту (Одлука СО Велико Градиште бр. 633-4/81-
01 од 28.12.1981. год.;  

4. ЦРКВА СВ. АРХ. МИХАИЛА И ГАВРИЛА у Великом Градишту (Одлука СО Велико 
Градиште бр. 633-6/81-01 од 28.12. 1981. год.); 

5. СТАРА ЕЛЕКТРАНА (управна зграда, брана, доводни и одводни канал на реци Пек) 
у Великом Градишту (Одлука СО Велико Градиште бр. 633-5/82-01 од 31.01.1983. 
год.); 

6. ЦРКВА СВ. НИКОЛЕ у Кисиљеву (Одлука СО Велико Градиште бр. 633-4/82-01 од 
31.01.1983. год.); 

7. МАНАСТИР НИМНИК у Курјачама (Одлука СО Велико Градиште бр. 633-5/81-01 од 
28.12.1981. год.); 

8. ВОДЕНИЦА ВОЈИСЛАВА СТЕФАНОВИЋА у Кусићу (Одлука СО Велико Градиште бр. 
633-3/86-01 од 30.06.1986. год.); 

9. КУЋА СВЕТОМИРА МИЛАДИНОВИЋА у Острову (срушена) (Одлука СО Велико 
Градиште бр. 633-1/86-01 од 30.06.1986. год.); 

10. ПИНКУМ - остаци римског насеља у Великом Градишту (Решење Републичког 
завода за заштиту споменика културе Београд од 26.02.1966. год.); 

11. ОСТАЦИ ПРАИСТОРИЈСКОГ И СРЕДЊЕВЕКОВНОГ НАСЕЉА ОСТРОВО у Острову 
(Решење Републичког завода за заштиту споменика културе Београд бр. 01-569/1 
од 27.05. 1966. год.);  

12. ТРГ БОРИСА КИДРИЧА, ПАРК, УЛИЦА МАРШАЛА ТИТА И ТРГ МЛАДЕНА 
МИЛОРАДОВИЋА у Великом Градишту (Одлука СО Велико Градиште бр. 633-4/86-
01 од 30.06.1986. год.);  

 
Поред наведених утврђених непокретних културних добара, прибављање конзерваторских и 
других услова и мера чувања, заштите и коришћења обавезно је и за сва добра на територији 
Општине која се налазе под претходном заштитом у евиденцији Регионалног завода за 
заштиту споменика културе у Смедереву, на која се према Закону о културним добрима 
примењују мере заштите прописане за утврђено културно добро. Оваквих објеката и 
локалитета је на територији Општине укупно 329, и то: 150 археолошких 
локалитета/налазишта, 6 објеката сакралне архитектуре, 114 објеката профане архитектуре и 
народног градитељства и 59 спомен-обележја, чесама, гробаља. Интегрални попис ових 
објеката садржан је у документационој основи Плана и у списку Регионалног завода за заштиту 
споменика културе, који је саставни део документације. 
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4.  ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
 
Просторни план садржи правила грађења на основу којих је могуће издавање локацијских 
услова за појединачну грађевинску/катастарску парцелу.  
 
Правила грађења се односе на целокупну територију општине Велико Градиште. 
Правила грађења се примењују у деловима планског подручја за које постоје уређајне основе 
(грађевинска подручја сеоских насеља), као и у деловима ван грађевинског подручја за која 
није предвиђена даља планска разрада. 
 
Правила се примењују и у насељима у којима се предвиђа даља планска разрада у постојећем 
грађевинском подручју - до доношења урбанистичког плана. 
 
Ова правила грађења не примењују се у границама Плана генералне регулације насеља 
Велико Градиште, као и у границама важећих планова детаљне регулације. 
 
4.1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ 
 
Правила грађења у обухвату грађевинског земљишта утврђују се као скуп оштих правила која 
се примењују у целокупном грађевинском подручју, као и посебна правила грађења која се 
примењују у оквиру постојећих грађевинских подручја насеља и у оквиру планираног 
проширења грађевинских подручја, односно у обухвату уређајних основа, као и у оквиру 
грађевинског земљишта ван уређајних основа до доношења урбанистичког плана за таква 
подручја. У оквиру грађевинског подручја разрађене су 24 уређајне основе за свих 25 сеоских 
насеља на територији општине Велико Градиште и у оквиру истих се примењују правила 
градње у складу са графичким прилогом. У оквиру зоне могућа је и изградња објеката 
компатибилне намене у периоду имплементације плана, а у оквиру дозвољених параметара у 
наведеној зони.  
 
Списак парцела грађевинског земљишта дат је у посебном прилогу који је део документационе 
основе Плана. 
 
Општа правила грађења дефинисана су 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. 
 
Планом је дозвољена изградња објеката за планиране намене грађевинског земљишта 
дефинисане у графичком прилогу Реферална карта, односно у уређајним основама насеља. 
 
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 адекватан приступ са јавне саобраћајне површине.   
 
Приликом пројектовања објеката поштовати све прописе у области заштите животне средине, 
заштите од пожара, санитарне и хигијенске заштите. 
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4.1.1. ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
 
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. 
 
Изузетно, могуће је формирати и парцеле мање површине од прописане минималне 
површине на основу судске пресуде, односно другог правног акта којим се обавезује 
формирање тих парцела са површином мањом од прописане. 
 
Форемирање парцеле чија је површина мања од Планом прописаних правила могућа је у 
случају примене инструмента формирања земљишта за редовну употребу објекта, као и у 
другим случајевима утврђеним  Законом о планирању и изградњи. 
 
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 парцелације 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 потребно је обезбедити адекватан 
приступ са јавне саобраћајне површине који се може остварити и индиректно, преко 
приступног пута. 
 
Општа правила за изградњу објеката 
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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 извести 
са падом оријентисано према улици, евентуално делом према зеленим површинама на 
парцели (врт, башта и слично). 
 
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 гаража 
планираних у сутерену објекта обавезно решавати канализационом мрежом прикљученом на 
уличну канализацију.  
 

Јавна површина улице може се користити за обављање делатности (складиштење материјала 
и сл.) или за паркирање тешких возила искључиво уз сагласност носиоца права јавне својине и 
под условима које он одреди.  
 
Код пројектовања и изградње објеката и површина јавне намене и објеката за општу употребу 
морају се испоштовати  услови за несметано кретање лица са инвалидитетом, деце и старих 
лица, у складу са стандардима приступачности у смислу Правилника о техничким стандардима 
планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и 
приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама (''Службени.гласник РС'', 
бр.22/2015). 
 
Општа правила за реконструкцију, доградњу и адаптацију постојећих објеката  
у обухвату Плана 
 
Сви постојећи објекти у обухвату Плана, без обзира да ли су премашили параметре градње 
задате планом, уколико не задиру у планирану регулативу, могу да се задрже. Могу се  
задржати објекти поред саобраћајница, уколико су исти изграђени на претежној грађевинској 
линији већине изграђених објеката на тој локацији. Све постојеће објекте је потребно 
ускладити са условима обликовања који су задати Планом.  
 
На постојећим објектима изграђеним на парцелама чија је површина мања од Планом 
прописаног минимума, могућа је адаптација, санација или реконструкција у постојећем 
габариту и волумену објекта. За интервенције у погледу доградње потребно је формирати 
парцелу у складу са Планом. 
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Код постојећих објеката чији делови прелазе прописану грађевинску линију, а не нарушавају 
регулативу, дозвољена је доградња и то:  

- у вертикалном габариту над основом целог објекта, у складу са утврђеним 
параметрима, 

- у хоризонталном габариту до дефинисане грађевинске линије, у складу са утврђеним 
параметрима. 

 

Постојећи објекти који су од границе суседне парцеле постављени на мањој удаљености од 
Планом прописане, могу се доградити до Планом утврђених параметара и то: 

- у вертикалном габариту над основом целог објекта, 
- у хоризонталном габариту, за дограђени део мора се испоштовати услов за минималну 

удаљеност од границе суседне парцеле. 
 
На парцелама на којима се налазе објекти чија је наслеђена намена супротна намени 
земљишта дефинисаној у овом Плану, не може се дозволити даља изградња и ширење ове 
намене, већ само текуће, односно инвестиционо одржавање објеката. 
 
Општа правила за паркирање 
 
Минимално стандардно место за управно паркирања путничких возила је 4,80x2,30 m, али се 
предлаже формирање већих паркинг места (5,0x2,5 m), имајући у виду димензије савремених 
аутомобила. Паркинг место за управно паркирање аутобуса je 12,0x3,5m. Минимално место за 
подужно паркирање аутомобила износи 5,5x2,0 m, док је за аутобусе 16,0x3,0 m. Димензије 
паркинг места код косог паркирања су 5,30x2,30m за аутомобиле и 12.00x4,00m за аутобусе. 
 
Код формирања јавних паркинга или паркинг површина уз објекте и површине јавне намене 
или објекте за јавну употребу, потребно је предвидети минимално 5% од укупног броја 
планираних паркинг места за паркирање возила особа са инвалидитетом, у складу са 
стандардима приступачности. Код управног паркирања, димензија паркинг места за особе са 
инвалидитетом износи 3,7x5,0m, односно на ширину паркинг места од 2,2m додаје се простор 
за инвалидска колица, ширине 1,5m. Код два суседна паркинг места може се дозволити да 
користе исти простор за инвалидска колица, односно да ширина два суседна места за особе са 
инвалидитетом износи 5,9m (2,20 + 1,50 + 2,20).  
 
Код планирања паркинг места и тротоара предвидети укошене ивичњаке максималног нагиба 
10% и минималне ширине 1,2m за силазак колица са тротоара на коловоз.  
 
Паркирање возила за сопствене потребе на грађевинским парцелама остале намене по 
правилу се обезбеђује на сопственој парцели изван површине јавног пута, према нормативима 
утврђеним у овим Правилима.  
 
Гараже вишепородичних објеката планирају се у или испод објекта у габариту, подземно изван 
габарита објекта или надземно на грађевинској парцели, уз поштовање свих осталих услова 
изградње.  
 
У оквиру комплекса где се планирају комерцијални садржаји (за чије потребе се користе и 
теретна возила) планирати и простор за смештај теретних возила. 
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Нормативи за планирање паркирања 
 
Намена      1 паркинг место на: 
Становање                                                    1 стан 
Хотел (према категорији)    10 лежаја + 1 ПМ за аутобусе на 30 лежаја 
Мотел                                 1 соба 
Одмаралиште/камп                                    1 смештајна јединица 
Објекти са стамбеним јединицама  
   за повремено становање                          1 стан  
Апартмани                                                     1 апартман 
Тржни центри      55 m² БРГП 
Ресторани и кафане     8 столица 
Спортски објекти     10-14 гледалаца 
Верски објекти     20 m² БРГП 
Биоскоп, дом културе     10 седишта 
Производно-прерађивачки 
и индустријски објекти   8 запослених 
Економски објекти за комерцијалну 
производњу (фарме)    200 m² 
Банке                                                             70 m² 
Медицинске установе                                   70 m² 
Административне установе                               70 m² 
Поште                                                              150 m² 
Трговина на мало                                          100 m²  
Основне школе:                  1 ПМ/по учионици   
Дечја установа:                                             2 ПМ/по групи  
Здравствене установе:                  1 ПМ/на 70 m² корисне површине 
 
 
4.1.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПО УРБАНИСТИЧКИМ ЦЕЛИНАМА И ЗОНАМА 
 
У обухвату грађевинских подручја насеља, у оквиру којих се примењују ова Правила грађења, 
дефинишу се две урбанистичке целине за које се утврђују посебна правила за изградњу - 
урбанистичка целина постојећег насеља и урбанистичка целина проширења насеља. 
 
Урбанистичка целина постојећег насеља - –подручје постојећег насеља уређајне основе 
 
1)  Врста и намена објеката 
У оквиру ове целине у којој је претежнна намена становање, могу се градити: 

 Стамбени објекти (породично и вишепородично становање) 
 Стамбено-пословни објекти (делатности у приземним, а становање на вишим етажама) 
 Пословни објекти  
 Објекти јавне намене и објекти за јавно коришћење  
 Помоћни и економски објекти у функцији главног (стамбеног или пословног објекта) 
 Други садржаји који су компатибилни претежној намени и који не угрожавају исту 

 
Стамбени, стамбено пословни и пословни објекти могу имати више функционално одвојених 
целина (станова, локала). 
 
Компатибилне намене су: јавна управа и администрација, делатности, пословање, трговина, 
угоститељство, занатство и услуге, комунални и саобраћајни објекти у функцији становања или 
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пословања, објекти за снабдевања горивом, здравство, дечија заштита, образовање, култура и 
верски објекти. 
 
Забрањена је изградња индустријских и производних комплекса и објеката уколико исти имају 
негативан утицај на животну средину, односно на квалитет живота у погледу буке и загађења 
животне средине. Изградња ових објеката је могућа само уз задовољење прописаних мера за 
заштиту животне средине. У оквиру границе насеља није дозвољена изградња економских 
објеката који ће се користити у комерцијалне сврхе (фарме живине, свиња, крава и сл.). 

 
2)  Положај објеката на парцели 
Објекат се може поставити на или иза грађевинске линије у складу са функционалном 
организацијом објекта и партерног уређења.  
 
Објекти се могу постављати као слободностојећи на парцели или као и објекти у непрекинутом 
или прекинутом низу.  
Грађевинска линија је дефинисана на минимално 5,0m удаљености у односу на планирану 
регулацију саобраћајница и површина јавне намене. Изузетак су државни путеви где је 
грађевинска линија дефинисана на минимално 40,0m за државни пут I реда - аутопут и 20,0m 
за остале државне путеве I реда; 10,0m за државне путеве II реда; и  помоћне и економске 
објекте чија минимална удаљеност од регулације саобраћајнице износи 1,0m и то искључиво 
према некатегорисаним путевима.  
 
Минимална удаљеност објеката од границе суседне парцеле, осим за објекте у низу или 
прекинутом низу, који се једном или са две стране постављају на границу суседне парцеле, је: 

 за објекте спратности до П+1+Пк - до три надземне етаже удаљеност 1,5m 
 за објекте спратности П+2+Пк - четири надземне етаже удаљеност 2,5m 
 за објекте спратности П+3+Пк - пет надземних етажа удаљеност 3,0m 

 
3)  Минимална површина и ширина грађевинске парцеле  
Постојеће катастарске парцеле могу бити грађевинске у случајевима да се граде објекти 
породичног становања или породичног становања са делатностима спратности до П+2+Пк. За 
новоформиране парцеле минимална грађевинска парцела мора бити 300m2. У случајевима 
када се граде објекти вишепородичног становања минимална грађевинска парцела уколико је 
постојећа може бити 600m2, а новоформирана мора бити мин. 800m2. 
 
Минимална ширина грађевинске парцеле је за слободностојећи објекат 10,0m, двојни објекат 
8,0m (2х8m), а објекат у низу 6,0m. 
 
4) Други објекти на парцели 
Дозвољена је изградња већег броја објеката исте или различите намене на парцели, и то у 
оквиру Планом дозвољених параметара који важе за целу парцелу. 
 
5)  Дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле 
Максимално дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле је 50%.  
 
6)  Дозвољена спратност објекта 
Максимална спратност објеката је П+3+Пк, односно П+4 уколико је раван кров, за објекте 
следеће намене: 

 Стамбени објекти (породично и вишепородично становање) 
 Стамбено-пословни објекти (делатности у приземним, а становање на вишим етажама) 
 Пословни објекти 
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 Комерцијални садржаји и услуге 
 
За помоћне и економске објекта у функцији сеоског домаћинства максимална спратност је П+Пк. 
 
У складу са конфигурацијом терена и геотехничким условима дозвољена је изградња 
подрумске или сутеренске етаже, при чему кота пода приземља може бити највише 0,9m од 
најниже коте уређеног терена око објекта. У случају када се у подрумској етажи организују 
гараже, кота пода приземља може бити највише 1,2m од најниже коте уређеног терена око 
објекта. 
 
Висина надзитка подкровне етаже је 1,6m. 
 
7) Најмања међусобна удаљеност објеката 
Међусобна удаљеност између објеката износи минимално 3,5 метара. Изузетак је изградња 
објеката у низу. 
 
8)   Услови за ограђивање 
Ограђивање је могуће оградом висине до 1,8 m у односу на коту тротоара, при чему за ограде 
на регулационој линији висина парапета може бити до 1,2m, а остали део је транспарентан. 
 
Ограде се постављају на границу парцеле тако да стубови ограде и капије буду на парцели која 
се ограђује. Парцеле се могу ограђивати и живом зеленом оградом која се сади у осовини 
границе грађевинске парцеле. Врата и капије на уличној огради не могу се отварати ван 
регулационе линије. 
 
Код комерцијалних садржаја препорука је да се парцеле не ограђују према јавној површини.  
Код других компатибилних намена ограђивање је могуће у складу са прописима за ту врсту 
објеката. 
 
9)  Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила 
Приликом парцелације свакој новоформираној парцели је потребно обезбедити приступ са 
јавне саобраћајне површине, директно или индиректно преко колског приступа минималне 
ширине 2,5m. 
 
Паркирање се обезбеђује у овкиру сопствене парцеле, у складу са нормативима за паркирање 
утврђеним овим Планом. 
 
10) Минимални степен комуналне опремљености 

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

 
До испуњења услова минималног степена комуналне опремљености у погледу прикључења на 
електроенергетску мрежу могуће је снабдевање из алтернативних извора. 
 
До испуњења услова минималног степена комуналне опремљености у погледу прикључења на 
систем водовода и канализације могућа је изградња бунара, одн. водонепропусне септичке 
јаме. По испуњењу услова за прикључење на систем водовода и канализације неопходно је 
извршити прикључење и уклонити септичке јаме, односно бунаре. 
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Прикључење објеката на комуналну инфраструктуру врши се на основу правила овог Плана и 
услова овлашћених комуналних предузећа и организација. 
 
11) Услови за постављање инсталација 

 предвидети двострано проширење државних путева на пројектовану ширину и 
изградњу додатних саобраћајних трака у потезу евентуалне реконструкције постојећих 
и изградње додатних раскрсница, у складу са просторним и урбанистичким плановима 
општине Велико Градиште, односно у складу са планираном трасом државног пута  

 траса предметних инсталација мора се пројектно усагл асити са постојећим 
инсталацијама поред и испод предметних путева 
 

12) Услови за паралелно вођење инсталација са државним путем 
 планиране инсталације се могу планирати под условима којима се спречава 

угрожавање стабилности државног пута и обезбеђују услови за несметано одвијање 
саобраћаја на путу 

 предметне инсталације морају бити постављене минимално 3,00m од крајње тачке п 
опречног профила пута и у зависности од конфигурације терена и пречника 
инсталација  

 не дозвољава се вођење предметних инсталација по банкини, по косинама усека или 
насипа, кроз јаркове и кроз локације које могу бити иницијалне за отварање клизишта 

 на местима где није могуће задовољити услове из претходног става мора се 
испројектовати и извести адекватна заштита трупа пута 
 

13) Услови за укрштање инсталација са државним путем 
 да се укрштање са путем предвиди искључиво механичким подбушивањем испод 

трупа пута, управно на пут , у прописаној заштитној цеви , 
 заштитна цев мора бити пројектована на целој дужини између крајних тачака 

попречног профила постојеће трасе п ута, увећана за по 3,00m са сваке стране , 
 минимална дубина инсталација и заштитних цеви од најниже коте коловоза до горње 

коте заштитне цеви износи 1,35-1,50m, 
 минимална дубина инсталација и заштитних цеви испод путног канала за 

одводњавање (постојећег или планираног) од коте дна канала до горње коте 
заштитне цеви износи 1,20m. 

 
 
Правила за изградњу објеката јавне намене и објеката за општу употребу – централне 
делатности у оквиру уређајних основа 
 
У оквиру ове целине задржавају се постојећи објекти у функцији школства, дечије заштите и 
спортски објекти.  
 
Постојећи објекти се могу у складу са потребама доградити у хоризонталном и вертикалном 
габариту. 
 
За реконструкцију постојећих објеката и изградњу нових у оквиру других претежних намена 
важе следећа правила грађења: 
 
 
Објекти дечије заштите 
 
1)  Врста и намена објеката 
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Дечији вртић са потребним пратећим садржајима (простори за игру деце на отвореном, 
објекти енергетског напајања и сл.) уз поштовање следећих норматива: 

 површина комплекса минимално 10m2 по детету, 
 површина објекта 8-10m2 по детету. 

 
2)  Положај објеката на парцели 
Све објекте као и садржаје на отвореном у оквиру комплекса поставити на или иза 
грађевинске линије у складу са функционалном организацијом објеката и партерног уређења.  
 
Грађевинска линија је дефинисана на минимално 5,0m удаљености у односу на планирану 
регулацију саобраћајница и површина јавне намене. 
 
Минимална удаљеност објеката од границе суседне парцеле је 3,5m уз обезбеђење потребног 
противпожарног пута. 
 
 
3)  Минимална површина и ширина грађевинске парцеле  
Грађевинска парцела за ову намену формира се према броју деце и утврђеним нормативима. 
 
4) Други објекти на парцели 
У оквиру парцеле могућа је изградња више објеката који формирају функционални комплекс. 
 
5)  Најмања међусобна удаљеност објеката 
Објекте на истој парцели (уколико се формира комплекс) организовати тако да се постигне 
функционално јединство, да сви објекти имају квалитетну осунчаност и визуре и да се 
задовоље услови противпожарне заштите и приступачности. 
 
6)  Дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле 
Максимално дозвољени индекс заузетости парцеле je 50% - површина под свим објектима у 
оквиру комплекса. 
 
7)  Дозвољена спратност објеката 
Максимална дозвољена спратност објеката је По+ П+1. 
 
8)   Услови за ограђивање 
Школски комплекс се ограђује транспарентном оградом са капијом (контролисаног улаза и 
излаза) зиданог парапета максимално до висине 80 cm. Дозвољено је ограђивање спортских 
терена транспарентном заштитном мрежом максималне висине до 300 cm. У градовима 
минимална висина ограде износи 150 cm, препоручује се висина од 180 cm. Дозвољено је 
постављање живе ограде у комбинацији са жичаном оградом према истим условима. Пешачке 
и колске капије су у складу са општим изгледом ограде и отварају се ка унутрашњости 
комплекса. 
 
9)  Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила 
Обезбеђује се приступ са јавне саобраћајне површине на коју ће се везати интерни саобраћај 
кроз комплекс. 
 
Паркирање обезбедити у оквиру комплекса, према нормативима за паркирање утврђеним 
овим Планом.  
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10) Минимални степен комуналне опремљености 
 приступ парцели са јавне саобраћајнице;  
 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. 
 
До испуњења услова минималног степена комуналне опремљености у погледу прикључења на 
електроенергетску мрежу могуће је снабдевање из алтернативних извора. 
 
До испуњења услова минималног степена комуналне опремљености у погледу прикључења на 
систем водовода и канализације могућа је изградња бунара, односно водонепропусне 
септичке јаме, а у складу са санитарно-хигијенским захтевима за објекте ове намене. По 
испуњењу услова за прикључење на систем водовода и канализације неопходно је извршити 
прикључење и уклонити септичке јаме, односно бунаре. 
 
 
Објекти школства 
 
1)  Врста и намена објеката 
Школски објекат са потребним пратећим садржајима (фискултурна сала, терени на 
отвореном, објекти енергетског напајања и сл.).  
 
2)  Положај објеката на парцели 
Све објекте као и садржаје на отвореном у оквиру комплекса поставити на или иза 
грађевинске линије у складу са функционалном организацијом објеката и партерног уређења.  
Грађевинска линија је дефинисана на минимално 3,0m удаљености у односу на планирану 
регулацију саобраћајница и површина јавне намене. 
 
Минимална удаљеност објеката од границе суседне парцеле је 3,5m уз обезбеђење потребног 
противпожарног пута. 
 
3)  Минимална површина и ширина грађевинске парцеле  
Грађевинска парцела за ову намену формира се према броју ученика и утврђеним 
нормативима. 
 
4) Други објекти на парцели 
У оквиру парцеле могућа је изградња више објеката који формирају функционални комплекс. 
 
5)  Најмања међусобна удаљеност објеката 
Објекте на истој парцели (уколико се формира комплекс) организовати тако да се постигне 
функционално јединство, да сви објекти имају квалитетну осунчаност и визуре и да се 
задовоље услови противпожарне заштите и приступачности. 
 
6)  Дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле 
Максимални дозвољени индекс заузетости парцеле je 50% - површина под свим објектима у 
оквиру комплекса. 
 
7)  Дозвољена спратност објеката 
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Међусобна удаљеност између објеката износи минимално 3,5 метара. Изузетак је изградња 
објеката у низу. 
 
8)   Услови за ограђивање 
Школски комплекс се ограђује транспарентном оградом са капијом (контролисаног улаза и 
излаза) зиданог парапета максимално до висине 80 cm. Дозвољено је ограђивање спортских 
терена транспарентном заштитном мрежом максималне висине до 300 cm. У градовима 
минимална висина ограде износи 150 cm, препоручује се висина од 180 cm. Дозвољено је 
постављање живе ограде у комбинацији са жичаном оградом према истим условима. Пешачке 
и колске капије су у складу са општим изгледом ограде и отварају се ка унутрашњости 
комплекса. 
 
9)  Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила 
Обезбедити приступ са јавне саобраћајне површине на коју ће се везати интерни саобраћај 
кроз комплекс. 
 
Паркирање обезбедити у оквиру комплекса а према нормативу датом у посебном поглављу 
овог плана.  
 
10) Минимални степен комуналне опремљености 

 приступ парцели са јавне саобраћајнице;  
 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. 
 
До испуњења услова минималног степена комуналне опремљености у погледу прикључења на 
електроенергетску мрежу могуће је снабдевање из алтернативних извора. 
 
До испуњења услова минималног степена комуналне опремљености у погледу прикључења на 
систем водовода и канализације могуће је изградити бунаре, односно водонепропусне 
септичке јаме, а у складу са санитарно-хигијенским захтевима за објекте ове намене. По 
испуњењу услова за прикључење на систем водовода и канализације неопходно је извршити 
прикључење и уклонити септичке јаме, односно бунаре. 

 
Објекти спорта и рекреације 
 
1)  Врста и намена објеката 
У оквиру ове намене могућа је организација терена на отвореном. Поред терена и 
рекреативних објеката и садржаја (дечија игралишта, теретане на отвореном и сл.)  могућа је 
организација и изградња објекта у функцији пратећих садржаја. 
 
Дозвољена је изградња објекта у оквиру кога могу бити организовани: свлачионице, 
канцеларија, просторије за реквизите, угоститељски садржаји и сл. 
 
2)  Положај објеката на парцели 
Објекат и садржаје на отвореном организовати у оквиру Планом опредељене површине.  
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Грађевинска линија је дефинисана на минимално 5,0m у односу на планирану регулацију 
саобраћајница и површина јавне намене.  
 
Удаљеност садржаја у комплексу од границе парцеле утврђује се на 5,0m. 
 
3)  Минимална површина и ширина грађевинске парцеле  
Грађевинска парцела за ову намену дефинисана је Планом, односно уређајном основом за 
село.  
 
4) Други објекти на парцели 
Пратећи садржаји се могу организовати у оквиру једног објекта. 
 
5)  Дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле 
Максимално дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле је 80% (укључује све терене и 
објекте на парцели). 
 
Слободне површине које укључују стазе, платое, зеленило и сл. заузимају минимално 20% 
парцеле. 
 
6)  Дозвољена спратност објеката 
Дозвољена спратност објеката је  П+0. 
 
Максимална висина објекта је 6,0m мерено од најниже коте уређеног терена око објекта до 
слемена, при чему кота пода приземља може бити највише 0,9m од најниже коте уређеног 
терена око објекта. 
 
7)   Услови за ограђивање 
Ограђивање грађевинске парцеле је могуће живом зеленом оградом која ће бити 
укомпонована у целокупно партерно уређење и озелењавање у оквиру парцеле. Жива ограда 
се поставља унутар границе парцеле. 
 
Могуће јегорађивање спортских терена у оквиру комплекса у складу са прописима. 
 
8)  Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила 
Присту је Планом обезбеђен са јавне саобраћајне површине. 
 
Паркирање за потребе спортско-рекреативних садржаја је на јавним паркинзима у окружењу. 
 
9) Минимални степен комуналне опремљености 

 приступ парцели са јавне саобраћајнице;  
 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. 
 
До испуњења услова минималног степена комуналне опремљености у погледу прикључења на 
електроенергетску мрежу могуће је снабдевање из алтернативних извора. 
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До испуњења услова минималног степена комуналне опремљености у погледу прикључења на 
систем водовода и канализације могуће је изградити бунаре, односно водонепропусне 
септичке јаме. По испуњењу услова за прикључење на систем водовода и канализације 
неопходно је извршити прикључење и уклонити септичке јаме, односно бунаре. 
 
Урбанистичка целина проширења насеља 
 
У оквиру ове урбанистичке целине дефинишу се 4 зоне претежне намене: 

 зона становања са делатностима, 
 зона пословних, привредних и индустријских објеката, 
 зона економских објеката за комерцијалну производњу (фарме), 
 зона викенд насеља. 

 
Зона становања са делатностима 
 
1)  Врста и намена објеката 
 
У оквиру ове зоне у којој је претежнна намена становање, могу се градити: 

 Стамбени објекти (породично и вишепородично становање) 
 Стамбено-пословни објекти (делатности у приземним, а становање на вишим етажама) 
 Пословни објекти  
 Објекти јавне намене и објекти за јавно коришћење  
 Помоћни и економски објекти у функцији главног (стамбеног или пословног објекта) 
 Други садржаји који су компатибилни претежној намени и који не угрожавају исту 

 
Стамбени, стамбено пословни и пословни објекти могу имати више функционално одвојених 
целина (станова, локала). 
Компатибилне намене су: јавна управа и администрација, делатности, пословање, трговина, 
угоститељство, занатство и услуге, комунални и саобраћајни објекти у функцији становања или 
пословања, објекти за снабдевања горивом, здравство, дечија заштита, образовање, култура и 
верски објекти. 
 
2)  Положај објеката на парцели 
Објекат се може поставити на или иза грађевинске линије у складу са функционалном 
организацијом објекта и партерног уређења.  
 
Објекти се могу постављати као слободностојећи на парцели или као и објекти у непрекинутом 
или прекинутом низу.  
 
Грађевинска линија је дефинисана у односу на планирану регулацију саобраћајница и 
површина јавне намене и износи минимално 5,0m. 
 
Минимална удаљеност објеката од границе суседне парцеле, осим за објекте у низу или 
прекинутом низу, који се једном или са две стране постављају на границу суседне парцеле, је: 

 за објекте спратности до П+1+Пк - до три надземне етаже удаљеност 1,5m 
 за објекте спратности П+2+Пк - четири надземне етаже удаљеност 2,5m 

 
3)  Минимална површина и ширина грађевинске парцеле  
Постојеће катастарске парцеле могу бити грађевинске у случајевима да се граде објекти 
породичног становања или породичног становања са делатностима спратности до П+2+Пк. За 
новоформиране парцеле минимална грађевинска парцела мора бити 300m2. У случајевима 
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када се граде објекти вишепородичног становања минимална грађевинска парцела уколико је 
постојећа може бити 600m2, а новоформирана мора бити минимално 800m2. 
 
Минимална ширина грађевинске парцеле је за слободностојећи објекат 10,0m, двојни објекат 
8,0m (2х8m), а објекат у низу 6,0m. 
 
4) Други објекти на парцели 
На парцели је дозвољена изградња већег броја објеката исте или различите намене, и то у 
оквиру Планом дозвољених параметара који важе за целу парцелу. 
 
5)  Дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле 
Максимално дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле је 40%.  
Oд преосталог слободног дела парцеле, неопходно је да минимум 30% представља зелену 
површину. 
 
6)  Дозвољена спратност објеката 
Максимална спратност објеката је П+2+Пк, односно П+3 уколико је раван кров за објекте 
следеће намене: 

 стамбени објекти (породично и вишепородично становање) 
 стамбено-пословни објекти (делатности у приземним, а становање на вишим етажама) 
 пословни објекти 
 комерцијални садржаји и услуге 

 
За помоћне и економске објекта у функцији сеоског домаћинства максимална спратност је 
П+Пк. 
 
У складу са конфигурацијом терена и геотехничким условима дозвољена је изградња 
подрумске или сутеренске етаже, при чему кота пода приземља може бити највише 0,9m од 
најниже коте уређеног терена око објекта. У случају када се у подрумској етажи организују 
гараже, кота пода приземља може бити највише 1,2m од најниже коте уређеног терена око 
објекта. 
 
Висина надзитка подкровне етаже је 1,6m. 
 
7)  Најмања међусобна удаљеност објеката 
Објекте на истој парцели организовати тако да један другом, односно помоћни објекти 
главним објектима не заклањају сунце дуже од половине трајања дневнoг осунчања. 
 
8)   Услови за ограђивање 
Ограђивање је могуће оградом висине до 1,8 m у односу на коту тротоара, при чему за ограде 
на регулационој линији висина парапета може бити до 1,2m,  а остали део је транспарентан. 
 
Ограде се постављају на границу парцеле тако да стубови ограде и капије буду на парцели која 
се ограђује. Парцеле се могу ограђивати и живом зеленом оградом која се сади у осовини 
границе грађевинске парцеле. Врата и капије на уличној огради не могу се отварати ван 
регулационе линије. 
 
Код комерцијалних садржаја препорука је да се парцеле не ограђују према јавној површини.  
Код других компатибилних намена ограђивање је могуће у складу са прописима за ту врсту 
објеката. 
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9)  Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила 
Приликом парцелације свакој новоформираној парцели је потребно обезбедити приступ са 
јавне саобраћајне површине, директно или индиректно преко колског приступа минималне 
ширине 2,5m. 
 
Паркирање се обезбеђује у овкиру сопствене парцеле, у складу са нормативима за паркирање 
утврђеним овим Планом. 
 
10) Минимални степен комуналне опремљености 

 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. 
 
До испуњења услова минималног степена комуналне опремљености у погледу прикључења на 
електроенергетску мрежу могуће је снабдевање из алтернативних извора. 
 
До испуњења услова минималног степена комуналне опремљености у погледу прикључења на 
систем водовода и канализације могуће је изградити бунаре, односно водонепропусне 
септичке јаме. По испуњењу услова за прикључење на систем водовода и канализације 
неопходно је извршити прикључење и уклонити септичке јаме, односно бунаре. 
 
Зона пословних, привредних и индустријских објеката 
 
1)  Врста и намена објеката 
У оквиру ове зоне могу се градити:  

- пословни објекти - административни, намењени различитим облицима услуга, робно-
дистрибутивни и сл. 

- производни и индустријски објекти,  
 
Компатибилне намене су: комерцијалне делатности различитих облика, сервисне, складишне 
делатности, комунални објекти и садржаји и сл. 
 
У овој зони није дозвољена изградња стамбених објеката, као ни изградња објеката који 
својим технолошким процесом загађују животну средину, ако нису предузете одговарајуће 
мере заштите. 
 
2)  Положај објеката на парцели 
Објекте постављати као слободностојеће или их организовати у комплекс. 
 
Објекат се може поставити на или иза грађевинске линије у складу са функционалном 
организацијом комплекса и партерним уређењем.  
 
Грађевинска линија је дефинисана на минимално 5,0m удаљености у односу на планирану 
регулацију саобраћајница и површине јавне намене. 
 
Минимална удаљеност објекта од границе суседне парцеле је 3,5m. 
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3)  Минимална површина грађевинске парцеле  
Минимална површина новоформиране парцеле за изградњу је 1500 m² за производне и 
индустријске објекте, односно 800 m² за пословне објекте. 
 
4) Други објекти на парцели 
Уколико технолошки процес захтева, дозвољено је раздвајање производних, магацинских и 
административних садржаја у већи број објеката, с тим да морају бити организовани у виду 
комплекса. 
 
5)  Најмања међусобна удаљеност објеката 
Минимално растојање објеката на истој парцели треба да задовољи технолошке и 
противпожарне услове. 
 
6)  Дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле 
Максимални дозвољени индекс заузетости парцеле је 60%. 
 
Проценат учешћа зеленила на парцели у склопу ове зоне је мин 30%. 
 
7)  Дозвољена спратност објеката 
Максимална дозвољена спратност објеката је  П+2. 
 
Дозвољена је изградња подрума или сутерена, уколико не постоје сметње геотехничке и 
хидротехничке природе.  
 
8)   Услови за ограђивање 
Ограђивање је могуће зиданом или транспарентном оградом. Висина ограде је у складу са 
прописима за врсту производног процеса који се на парцели обавља, а максимално до 2,5m. У 
функцији заштите простора могуће је формирати и живу ограду. 
 
Ограде се постављају на границу парцеле тако да стубови ограде и капије као и жива ограда 
буду на парцели која се ограђује. Врата и капије на уличној огради не могу се отварати ван 
регулационе линије. 
 
9)  Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила 
Грађевинска парцела мора да има приступ са јавне саобраћајне површине, директно или 
индиректно, преко приступног пута, минималне ширине 3,5m за једносмерно кретање, 
односно 5,5m за двосмерно кретање возила. 
 
Паркирање се решава у оквиру сопствене парцеле, према нормативима утврђеним у овом 
Плану. 
 
У оквиру грађевинске парцеле потребно је, у складу са потребама делатности, обезбедити 
адекватне манипулативне површине. 
 
10) Минимални степен комуналне опремљености 

 приступ парцели са јавне саобраћајнице;  
 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. 
 
До испуњења услова минималног степена комуналне опремљености у погледу прикључења на 
електроенергетску мрежу могуће је снабдевање из алтернативних извора. 
 
До испуњења услова минималног степена комуналне опремљености у погледу прикључења на 
систем водовода и канализације могуће је изградити бунаре, односно водонепропусне 
септичке јаме. За производне и индустријске објекте који могу имати технолошке отпадне 
воде потребно је предвидети сопствене системе за пречишћавање. По испуњењу услова за 
прикључење на систем водовода и канализације неопходно је извршити прикључење и 
уклонити септичке јаме, односно бунаре. 
 
Зона економских објеката за комерцијалну производњу (фарме) 
 
1)  Врста и намена објеката 
У оквиру ове зоне могу се градити:  

- економски објекти за комерцијалну производњу, 
- индустријски објекти. 

 
У овој зони није дозвољена изградња објеката који својим технолошким процесом загађују 
животну средину, ако нису предузете одговарајуће мере заштите. 
 
У оквиру ове зоне, у склопу или уз економске комплексе за комерцијалну производњу 
(фарме), изузетно је дозвољена изградња стамбених и угоститељских објеката у функцији етно 
(туристичког) комплекса сеоског домаћинства, уколко врста, обим и начин производње и 
организација фарме то допуштају (узгој/производња који може бити компатибилан са етно-
туризмом, одвојене функционалне целине производног и етно-туристичког дела и др.). Етно-
туристички објекти/целине могу се градити у оквиру парцеле фарме или на засебној 
грађевинској парцели. За изградњу етно комплекса неопходна је израда урбанистичког 
пројекта.  
 
2)  Положај објеката на парцели 
Објекте постављати као слободностојеће или их организовати у комплекс. 
 
Објекат се може поставити на или иза грађевинске линије у складу са функционалном 
организацијом комплекса и партерним уређењем.  
 
Грађевинска линија је дефинисана на минимално 5,0m удаљености у односу на планирану 
регулацију саобраћајница и површина јавне намене. 
 
Минимална удаљеност објекта од границе суседне парцеле је 3,5m. 
 
3)  Минимална површина грађевинске парцеле  
Минимална површина новоформиране парцеле за изградњу економских објеката за 
комерцијалну производњу је 2000 m². 
 
За формирање етно комплекса минимална површина парцеле је 3500 m². 
 
4) Други објекти на парцели 
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На парцели је дозвољена изградња других објеката у функцији главног објекта (објекти 
администрације, простори за складиштење и сл.), у оквиру дозвољених параметара. 
 
За изградњу етно комплекса дозвољена је изградња других објеката на парцели у функцији 
туризма (стамбени објекти смештајног капацитета, ресторани, базени и сл.) 
 
5)  Најмања међусобна удаљеност објеката 
Минимално растојање објеката на истој парцели треба да задовољи технолошке и 
противпожарне услове. 
 
6)  Дозвољена заузетост грађевинске парцеле 
Максимални дозвољени индекс заузетости парцеле је 40%. 
 
Проценат учешћа зеленила на парцели у склопу ове зоне је мин. 50%. 
 
7)  Дозвољена спратност објеката 
Максимална дозвољена спратност објеката је  П+Пк. 
 
Дозвољена је изградња подрума или сутерена, уколико не постоје сметње геотехничке и 
хидротехничке природе.  
 
8) Услови за ограђивање 
Ограђивање је могуће зиданом или транспарентном оградом. Висина ограде је максимално до 
2,5m. У функцији заштите простора могуће је формирати и живу ограду. 
 
Ограде се постављају на границу парцеле тако да стубови ограде и капије као и жива ограда 
буду на земљишту парцеле која се ограђује. Врата и капије на уличној огради не могу се 
отварати ван регулационе линије. 
 
Унутар комплекса могуће је постављати ограде које одвајају различите функционалне целине. 
 
9)  Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила 
Грађевинска парцела мора да има приступ са јавне саобраћајне површине, директно или 
индиректно, преко приступног пута, минималне ширине 3,5m за једносмерно кретање, 
односно 5,5m за двосмерно кретање возила. 
 
Паркирање се решава у оквиру сопствене парцеле, према нормативима утврђеним у овом 
Плану. 
 
У оквиру грађевинске парцеле потребно је, у складу са потребама делатности, обезбедити 
адекватне манипулативне површине. 
 
10) Минимални степен комуналне опремљености 

 приступ парцели са јавне саобраћајнице;  
 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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До испуњења услова минималног степена комуналне опремљености у погледу прикључења на 
електроенергетску мрежу могуће је снабдевање из алтернативних извора. 
 
До испуњења услова минималног степена комуналне опремљености у погледу прикључења на 
систем водовода и канализације могуће је изградити бунаре, односно водонепропусне 
септичке јаме. За економске објекте за комерцијалну употребу (фарме) или индустријске 
објекте, у складу врстом производње и капацитетом, потребно је предвидети сопствени 
систем за пречишћавање отпадних вода. По испуњењу услова за прикључење на систем 
водовода и канализације неопходно је извршити прикључење и уклонити септичке јаме, 
односно бунаре. 
 
Зона викенд насеља у оквиру К.О. Рам, К.О. Затоње, К.О. Кисиљево... 
 
Правила градње просписана овим планом за зоне викенд насеља се примењују до доношења 
урбанистичких планова. 
 
У оквиру ове зоне планиране су следеће намене: 

 Туризам и угоститељство - остали туристичко-угоститељски садржаји 
 Становање мале густине  

 
Tуризам и угоститељство - остали туристичко-угоститељски садржаји 
 
1)  Врста и намена објеката 
У оквиру ове намене могућа је изградња свих типова објеката у функцији туристичког 
смештаја (хотели свих типова и категорија, мотели, одмаралишта, објекти са стамбеним 
јединицама за повремено становање, апартмани) и угоститељских објеката без смештаја 
(кафеи, ресторани, посластичарнице и сл.). 
 
Планирани садржаји могу се органозовати у оквиру слободностојећих објеката на парцели или 
формирати комплекс. 
 
Компатибилне намене основној намени смештаја су: спортско-рекреативни садржаји, 
затворени базени, ресторани и сл., а у оквиру парцеле спортско-рекреативни садржаји на 
отвореном, отворен базени, простори за игру деце, теретане на отвореном и сл. 
 
2)  Положај објеката на парцели 
Објекат (објекти у комплексу)  се може поставити на или иза грађевинске линије у складу са 
функционалном организацијом комплекса и партерним уређењем. Ван грађевинске линије 
могу се наћи само стазе и паркинзи. 
 
Грађевинска линија је дефинисана на минимално 5,0m удаљености у односу на планирану 
регулацију саобраћајница и површина јавне намене.  
 
Код парцела које се граниче са парцелом водног земљишта грађевинска линија према водном 
земљишту се утврђује на удаљености: 

 30,0m за грађевинске парцеле које се налазе у катастарској општини Острово, 
 5,0m за грађевинске парцеле које се налазе у катастарским општинама Кисиљево, 

Затоње и Рам. 
 
Минимална удаљеност објеката од границе суседне парцеле: 

 објекти туристичког смештаја минимално удаљени од границе суседне парцеле 2,5m, 
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 објекту угоститељства (ресторани, кафеи, посластичарнице) минимално удаљени од 
границе суседне парцеле 1,5m. 

 
3) Минимална површина грађевинске парцеле  
 
Минимална површина парцеле за изградњу објеката туристичког смештаја је 800m2. 
Минимална површина парцеле за изградњу угоститељских објеката је 300m2. 
 
Треба тежити што већим парцелама са што већим слободним озелењеним и партерно 
уређеним површинама. 
 
4) Други објекти на парцели 
У оквиру парцеле могућа је изградња више објеката који формирају функционални комплекс, 
при чему сваки од објеката мора бити у функцији основне намене (смештај) или подржавати 
основну намену. 
 
5)  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 сваком од објеката. 
 
6)  Максимално дозвољена заузетост грађевинске парцеле 
Максимално дозвољена заузетост грађевинске парцеле је 60% (укључујући површину само под 
објектом).  
Под слободним површинама које укључују стазе, платое, саобраћајно-манипулативне 
површине и паркинге, терене на отвореном, отворене базене, зеленило и сл., мин. 40% 
парцеле од чега 30% мора бити под зеленилом.  
 
7)  Дозвољена спратност објеката  
Максимална спратност објеката: 

 објекти туристчког смештаја - П+2 (три надземне етаже) 
 угоститељски објекти (ресторани, кафеи, посластичарнице) - П+Пк. 

 
У складу са конфигурацијом терена и геотехничким условима дозвољена је изградња 
подрумске етаже.  
 
Кота пода приземља може бити највише 1,2m од најниже коте уређеног терена око објекта, а 
нагиб кровних равни максимално 25˚. 
 
Уколико се у објекту формира поткровна етажа висина надзитка је 1,6m. 
У таванском простору, који се по правилу формира без надзитка, није дозвољено формирање 
било каквих садржаја, као ни отварање отвора у крову. 
 
8)   Услови за ограђивање 
Ограђивање је могуће само живом зеленом оградом која ће бити укомпонована у целокупно 
партерно уређење и озелењавање у оквиру парцеле. Жива ограда се поставља унутар границе 
парцеле. 
 
9) Услови за уређење зелених и слободних површина на парцели 
Приликом организације грађевинске парцеле тежити да се сачува постојећа квалитетна 
вегетација и укомпонује у пејсажно уређење парцеле.  
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10)  Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила 
Грађевинска парцела мора да има приступ са јавне саобраћајне површине, директно или 
индиректно, преко приступног пута минималне ширине 5,5m. 
 
За објекте туристичког смештаја паркирање се решава у оквиру сопствене парцеле, према 
нормативима утврђеним у овом Плану. 
 
За објекте угоститељства (кафеи, ресторани, посластичарнице... ) паркирање се организује на 
јавним паркинзима у окружењу.  
 
11) Минимални степен комуналне опремљености 

 приступ парцели са јавне саобраћајнице;  
 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. 
 
До изградње канализационе мреже могуће је одвођење отпадних вода преко 
водонепропусних септичких јама или изградња сопствених система за пречишћавање. До 
изградње водоводне мреже снабдевање водом је могуће из бунара. Када се изгради систем 
водовода и канализације објекти се морају прикључити на исти, а септичке јаме и бунари 
укинути. 
 
Становање мале густине 
 
1)  Врста и намена објеката 
Становање је у овој зони дефинисано као претежна намена. 
 
Компатибилне намене су: објекти у функцији туристичког смештаја различитих типова 
(апартмани, објекти са стамбеним јединицама за повремено становање и сл.), објекти 
угоститељства (ресторани, кафеи, посластичарнице) и објекти трговине и других услуга које 
подржавају становање као основну намену.  
 
У оквиру ове зоне могу се градити:  

 стамбени објекти, 
 стамбено-пословни објекти (пословање / угоститељство и услуге у приземним етажама, 

становање на спратним етажама), 
 Објекти у функцији туризма и угоститељства, 
 Објекти у функцији пословања и услуга. 

 
2)  Положај објеката на парцели 
Објекат се може поставити на или иза грађевинске линије у складу са функционалном 
организацијом парцеле и партерним уређењем.  
 
Грађевинска линија је дефинисана на минимално 5,0m удаљености у односу на планирану 
регулацију саобраћајница и површина јавне намене и износи. 
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Код парцела које се граниче са парцелом водног земљишта грађевинска линија према водном 
земљишту се утврђује на удаљености: 

 30,0m за грађевинске парцеле које се налазе у катастарској општини Острово, 
 5,0m за грађевинске парцеле које се налазе у катастарским општинама Кисиљево, 

Затоње и Рам. 
 
Минимална удаљеност објеката од границе суседне парцеле је 2,0m, осим за двојне и објекте 
у низу који се једном или са две стране постављају на границу суседне парцеле. 
 
3)  Минимална површина и ширина грађевинске парцеле  
Минимална површина новоформиране парцеле за изградњу слободностојећег објекта је 3002, 
двојног објекта 200m2 (2х200m2), објекта у низу 200m2. 
 
Минимална ширина грађевинске парцеле је за слободностојећи објекат 10,0m, двојни објекат 
8,0m (2х8m), а објекат у низу 6,0m. 
 
4) Други објекти на парцели 
Дозвољена је изградња другог објекта на парцели и то као помоћног објекта (гараже, оставе, 
летње кухиње, сеници и сл). У оквиру партерног уређења могућа је изградња и отвореног 
базена а на већим парцела и спортсих терена (кошаркашки терен, тениски терен и сл.) 
 
5)  Дозвољена заузетост грађевинске парцеле 
Максимална заузетост грађевинске парцеле је 40% (укључује површине под свим објектима на 
парцели)  
Под слободним површинама које укључују стазе, платое, саобраћајно манипулативне 
површине и паркинге, терене на отвореном, отворене базене, зеленило и сл. мин. 60% 
парцеле од чега 40% мора бити под зеленилом.  
 
Проценат учешћа зеленила на парцели у склопу ове зоне је мин 40%. 
 
6)  Дозвољена спратност и висина објекта 
Максимална спратност објеката је  П+1+Пк. 
 
У складу са конфигурацијом терена и геотехничким условима дозвољена је изградња 
подрумске или сутеренске етаже ,при чему кота пода приземља може бити највише 0,9m од 
најниже коте уређеног терена око објекта. 
 
Висина надзитка поткровне етаже је 1,6m. 
 
7)  Најмања међусобна удаљеност објеката 
Међусобна удаљеност између објеката износи минимално 3,5метара. Изузетак је изградња 
објеката у низу. 
 
8)   Услови за ограђивање 
Ограђивање је могуће живом зеленом оградом која ће бити укомпонована у целокупно 
партерно уређење и озелењавање у оквиру парцеле. Жива ограда се поставља унутар границе 
парцеле. 
 
Капије на улазу у парцелу могу бити максималне висине 1,4m, од дрвета или метала без 
наглашених елемената. 
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9) Услови за уређење зелених и слободних површина на парцели 
Приликом организације грађевинске парцеле тежити да се сачува постојећа квалитетна 
вегетација и укомпонује у пејсажно уређење парцеле.  
 
10)  Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила 
Грађевинска парцела мора да има приступ са јавне саобраћајне површине, директно или 
индиректно, преко приступног пута минималне ширине 2,5m. 
 
Паркирање се решава у оквиру сопствене парцеле, према нормативима утврђеним у овом 
Плану. 
 
11) Минимални степен комуналне опремљености 

 приступ парцели са јавне саобраћајнице  
 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. 
 
До изградње канализационе мреже могуће је одвођење отпадних вода преко 
водонепропусних септичких јама. До изградње водоводне мреже снабдевање водом је могуће 
из бунара. Када се изгради систем водовода и канализације објекти се морају прикључити на 
исти а септичке јаме и бунари укинути. 
 
4.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ПОЉОПРИВРЕДНОМ ЗЕМЉИШТУ 
 
1)  Врста и намена објеката 
На пољопривредном земљишту дозвољена је изградња у складу са Законом о 
пољопривредном земљишту (''Сл. гласник РС'', бр. 62/2006, 65/2008-др.закон, 41/2009, 
112/2015, 80/2017 и 95/2018-др.закон). 
 
На пољопривредном земљишту се могу градити: економски објекти (за смештај стоке, 
производни објекти, објекти за прераду пољопривредних производа), производни и сервисно-
радни објекти у функцији пољопривреде (хладњаче, магацини, прехрамбени производни 
погони и сл.) и индустријске производње; објекти за складиштење пољопривредних 
производа, етно комплекси и објекти у функцији сеоског туризма, као и гараже за 
пољопривредну механизацију, машине и возила; помоћни објекти који су у функцији 
пољопривреде (гараже, кошеви, амбари, оставе, надстрешнице и слично); инфраструктурни 
објекти.  
Обавезна израда урбанистичког пројекта je за изградњу: 

 економских објеката (за смештај стоке, производни објекти, објекaтa за прераду 
пољопривредних производа) и објеката за складиштење пољопривредних производа 
бруто површине објекта преко 200 m2; 

 објеката производних и сервисно-радних објеката у функцији пољопривреде 
(хладњаче, магацини, прехрамбени производни погони и сл.) и индустријске 
производње; 

 етно комплекса и објеката у функцији сеоског туризма; 
 гаража за пољопривредну механизацију, машине и возила бруто површине објекта 

преко 400 m2; 
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2)  Положај објеката на парцели 
Објекте постављати као слободностојеће или их организовати у комплекс. 
 
Објекат се може поставити на или иза грађевинске линије у складу са функционалном 
организацијом комплекса и партерним уређењем.  
 
Грађевинска линија је дефинисана на минимално 5,0m удаљености у односу на планирану 
регулацију саобраћајница и површина јавне намене, односно у складу са рангом 
саобраћајнице. 
 
Ђубришта, пољски клозети и септичке јаме могу бити удаљени од бунара, односно извора 
воде најмање 20 m и то само на нижој коти. 
 
Минимална удаљеност објекта од границе суседне парцеле је 3,5m. 
 
3)  Минимална површина грађевинске парцеле  
Минимална површина новоформиране парцеле за изградњу је 2000 m². 
 
4) Други објекти на парцели 
На парцели је дозвољена изградња других објеката у функцији главног објекта (објекти 
администрације, простори за складиштење и сл.), у оквиру дозвољених параметара. 
 
За изградњу етно комплекса дозвољена је изградња других објеката на парцели у функцији 
туризма (стамбени објекти смештајног капацитета, ресторани, базени и сл.) 
 
5)  Најмања међусобна удаљеност објеката 
Минимално растојање објеката на истој парцели треба да задовољи технолошке и 
противпожарне услове. 
 
6)  Дозвољена заузетост грађевинске парцеле 
Максимални дозвољени индекс заузетости парцеле је 30%. 
 
Проценат учешћа зеленила на парцели у склопу ове зоне је мин 50%. 
 
7)  Дозвољена спратност објеката 
Максимална дозвољена спратност објеката је  П+Пк. 
 
Дозвољена је изградња подрума или сутерена, уколико не постоје сметње геотехничке и 
хидротехничке природе.  
 
8)   Услови за ограђивање 
Ограђивање је могуће зиданом или транспарентном оградом. Висина ограде је максимално до 
2,5m. У функцији заштите простора могуће је формирати и живу ограду. 
 
Ограде се постављају на границу парцеле тако да стубови ограде и капије као и жива ограда 
буду на земљишту парцеле која се ограђује. Врата и капије на уличној огради не могу се 
отварати ван регулационе линије. 
 
Унутар комплекса могуће је постављати ограде које одвајају различите функционалне целине. 
 
9)  Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила 
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Грађевинска парцела мора да има приступ са јавне саобраћајне површине, директно или 
индиректно, преко приступног пута, минималне ширине 3,5m за једносмерно кретање, 
односно 5,5m за двосмерно кретање возила. 
 
Паркирање се решава у оквиру сопствене парцеле, према нормативима утврђеним у овом 
Плану. 
 
У оквиру грађевинске парцеле потребно је, у складу са потребама делатности, обезбедити 
адекватне манипулативне површине. 
 
10) Минимални степен комуналне опремљености 

 приступ парцели са јавне саобраћајнице;  
 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. 
 
До испуњења услова минималног степена комуналне опремљености у погледу прикључења на 
електроенергетску мрежу могуће је снабдевање из алтернативних извора. 
 
До испуњења услова минималног степена комуналне опремљености у погледу прикључења на 
систем водовода и канализације могуће је изградити бунаре, односно водонепропусне 
септичке јаме. За економске објекте за комерцијалну употребу (фарме) или индустријске 
објекте, у складу врстом производње и капацитетом, потребно је предвидети сопствени 
систем за пречишћавање отпадних вода. По испуњењу услова за прикључење на систем 
водовода и канализације неопходно је извршити прикључење и уклонити септичке јаме, 
односно бунаре. 
 
4.3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ШУМСКОМ ЗЕМЉИШТУ 
 
На шумском земљишту дозвољена је изградња у складу са Законом о шумама (''Сл. гласник 
РС'', бр. 30/2010, 93/2012, 89/2015 и 95/2018-др.закон). 
 
На шумском земљишту дозвољена је изградња објеката који су у функцији газдовања шумама, 
дивљачи и остваривању општекорисних функција шума и који се не могу користити у друге 
сврхе, осим у случајевима утврђеним Законом о шумама ("Сл. гласник РС", бр. 30/10, 93/12, 
89/15, 95/18-др.закон). 
 
4.4. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ВОДНОМ ЗЕМЉИШТУ 
 
На водном земљишту дозвољена је изградња објеката у складу са Законом о водама (''Сл. 
гласник РС'', бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016 и 95/2018-др.закон). 
 
Уз воде и водозахватне површине могу се градити објекти за туристичко-рекреативне сврхе; 
пратећи објекти (шанк-барови, просторије за пресвлачење и сл.); дрвене сојенице и 
надстрешнице; и партерно уређење (спортски терени, опрема, мобилијар, плаже и сл.)., 
пратећи објекти (шанк-барови, одморишта, просторије за опрему и сл.).  
 
Правила за изградњу ових објеката дефинисана су посебним актом. 
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4.5. ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ У ЗАШТИТНИМ КОРИДОРИМА ИНФРАСТРУКТУРЕ 
 
На простору предвиђеном за заштитне појасеве не могу се градити објекти и вршити радови 
супротно разлогу због којег је појас успостављен. 
У заштитном појасу траса и коридора техничке и комуналне инфраструктуре дозвољава се 
изградња других врста инфраструктуре, уз поштовање прописа о заштити појединих 
инфраструктурних система и изградњи у њиховој близини, као и уз услове и сагласност 
надлежног управљача предментне инфраструктуре.  
 
Заштитни појас и услови изградње у њима за поједине инфраструктурне системе су следећи: 
 
Електроенергетска мрежа:  
ДВ 220 kV  - минимум 30 m обострано од хоризонталне пројекције далековода 
ДВ 110 kV  - минимум 25 m обострано од хоризонталне пројекције далековода 
ДВ 35 kV  - минимум 12 m обострано од хоризонталне пројекције далековода 
ДВ 10 kV  - минимум 6 m обострано од хоризонталне пројекције далековода 
 
У заштитном појасу далековода није дозвољена изградња објеката високоградње и вегетације 
високог растиња. Евентуална изградња испод или у близини заштитног појаса условљена је 
Техничким прописима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 
1 kV до 400 kV, односно посебним условима надлежног управљача предметног далековода. 
 
Телекомуникациона мрежа: 
Оптички кабл - 1 m обострано од хоризонталне пројекције кабла (ужи појас заштите) и 4 m 
(шири појас заштите). Приступни чвор - нема заштитне зоне. 
 
У ужем заштитном појасу није дозвољена изградња. Изградња у ширем заштитном појасу, као 
и укрштање са другим инсталацијама, условљено је прописима и условима надлежног 
управљача телекомуникационе инфраструктуре. 
 
Водоводна мрежа: 
Главни цевовод - 2,5 m обострано, ван насеља. 
 
Забрањена је изградња објеката високоградње, а евентуална укрштања са осталом 
инфраструктуром изводе се по важећим прописима и нормативима, уз обострану заштиту и 
под углом од 90°. Услове за изградњу објеката у заштитном појасу цевовода издаје надлежни 
управљач система. 
 
Канализациона мрежа: 
Канализациона мрежа и колектор - 1,5 m обострано. 
 
Забрањена је изградња објеката високоградње, а евентуална укрштања са осталом 
инфраструктуром изводе се по важећим прописима и нормативима, уз обострану заштиту и 
под углом од 90°. Услове за изградњу објеката у заштитном појасу издаје надлежни управљач 
система. 
 
Изградња у заштитном појасу и појасу контролисане градње јавних путева (државних и 
општинских) дефинисана је Законом о путевима и приказана у поглављу 2.4. Правила уређења 
у овом Плану, а изградња објеката високоградње могућа је изван заштитног појаса пута.  
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Изградња у пружном појасу, инфраструктурном појасу и заштитном појасу железничке пруге 
дефинисана је Законом о железници и приказана у поглављу 2.4. Правила уређења у овом 
Плану. Изградња објеката високоградње могућа је изван инфраструктурног појаса пруге. 
 
4.6. ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ ИНФРАСТРУКТУРНЕ МРЕЖЕ И ОБЈЕКАТА 
 
Водоводна, канализациона, електро, ТТ и гасоводна мрежа и припадајући објекти граде се по 
правилу у регулацији, односно у коридорима саобраћајница и других јавних површина, у 
складу са условима и пројектима надлежних ЈП и ЈКП. Прикључак на ове мреже остварује се на 
основу техничких услова надлежних управљача инфраструктуре.  
Док се не изгради сеоска канализациона мрежа, сваки инвеститор је дужан да изгради 
водонепропусну септичку јаму. Оваква јама не сме бити лоцирана ближе од 6,0m од 
стамбених објеката, нити ближе међи од 3,0m. 
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5.  ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 
 
5.1. ПРИОРИТЕТИ И МЕРЕ ЗА РАВНОМЕРНИ ТЕРИТОРИЈАЛНИ РАЗВОЈ  
        ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
 
Конкретни приоритети у имплементацији Плана су реализација планских мера које обезбеђују 
равномерни развој:  
 
 реконструкција и одржавање постојећих државних путева и општинских (локалних) путева 

под савременим коловозом, као и асфалтирање појединих општинских путева; 
 побољшање функционисања јавних служби, и то првенствено у области здравствене 

заштите (реконструкција амбуланти и већи број радних дана медицинског особља); и 
социјално-здравствене заштите и помоћи старијим грађанима и старачким  
домаћинствима. 

 повећање броја корисника прикључених на градски водовод и дефинисање услова за даље 
функционисање локалних водовода; 

 изградња канализационе мреже у већини насеља, и то првенствено у селима која испуштају 
отпадне воде у водотокове;  

 организовање сакупљања и одношења комуналног отпада (дефинисање броја и локације 
контејнера, као и динамике одношења смећа) и санирање дивљих депонија; 

 реконструкција електро-енергетске мреже и квалитетније снабдевање становништва 
електричном енергијом (замена појединих трафостаница, замена дотрајалих дрвених 
бандера бетонским, изградња нових трафостаница и др.); 

 повећање покривености простора сигналом мобилне телефоније; 
 обезбеђење услова за смештај и чување деце (изградња дечијих вртића или проширење 

испостава за дневни боравак деце). 
 дефинисање зона проширења грађевинских подручја појединих насеља. 
 
Приликом реализације основних планских решења, у складу са циљевима Плана, потребно је 
уважити функционалну и хијерархијску организацију мреже насеља, али и наглашавати значај 
културних, социјалних, економских и демографских обележја појединих области и насеља, 
првенствено кроз: 

 назависност и самосталност организације јавних служби у односу на управно-
административне функције насеља (што би максимално мотивисало приватне 
инвеститоре, различите фондације или друге непрофитабилне асоцијације); 

 остваривање равноправности свих облика својине у организацији јавних служби, како 
би се створили услови за комплементарни однос различитих облика својине и 
конкуренција између различитих понуђача услуга; и 

 организација посебних програма у сеоским подручјима прилагођених њиховим 
карактеристикама (што се посебно односи на програме друштвене бриге о деци, 
социјалну и здравствену заштиту старих лица у старачким и самачким домаћинствима, 
побољшање услова и квалитета школовања деце у селима и сл.).  

 
Развој јавних служби у наредном периоду одвијаће се у складу са постојећом мрежом 
објеката, у зависности од будућих потреба заједница насеља и у складу са новим улагањима у 
циљу даљег развоја центара у мрежи насеља.  
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5.2. МЕРЕ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА 
 
5.2.1. СМЕРНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА И УРБАНИСТИЧКО-ТЕХНИЧКИХ 
           ДОКУМЕНАТА 
 
У обухвату Просторног плана у целости се примењују следећи урбанистички планови који 
представљају стечене обавезе у овом Плану: 
 

 План генералне регулације насеља Велико Градиште (''Сл. гласник општине Велико 
Градиште'', бр. 15/2014), односно Измена и допуна Плана генералне регулације  за 
насеље Велико Градиште (''Сл. гласник општине Велико Градиште'', бр. 33/2020) 

 План детаљне регулације Туристичког насеља Бели Багрем у општини Велико 
Градиште (''Сл. гласник општине Велико Градиште'', бр. 15/2014), односно Измене и 
допуне Плана детаљне регулације Туристичког насеља Бели Багрем у општини 
Велико Градиште (''Сл. гласник општине Велико Градиште'', бр. 6/2020); 

 План детаљне регулације Централне зоне насеља Велико Градиште (''Сл. гласник 
општине Велико Градиште'', бр. 13/2017); 

 План детаљне регулације инфраструктурног коридора туристичког пута и пешачко 
бициклистичке стазе дуж обале Дунава и Сребрног Језера у општини Велико 
Градиште - деоница Рам-Затоње (''Сл. гласник општине Велико Градиште'', бр. 
2/2020); 

 План детаљне регулације Полетно слетне авио стазе са пратећим садржајимa у 
општини Велико Градиште (''Сл. гласник општине Велико Градиште'', бр. 7/2017); 

o У току је израда Плана детаљне регулације Аеродрома Сребрно језеро на 
проширеној локацији ПДР Полетно слетне авио стазе, чијим ће доношењем 
престати да важи предметни ПДР; 

 План детаљне регулације Дела насеља Калиновац, К.О. Затоње (''Сл. гласник 
општине Велико Градиште'', бр. 1/2016); 

 План детаљне регулације Подручја Ледерата (''Сл. гласник општине Велико 
Градиште'', бр. 10/2015); 

 План детаљне регулације Подручја тврђаве Рам (''Сл. гласник општине Велико 
Градиште'', бр. 15/2015); 

 План детаљне регулације Енергетског постројења на биогас К.О. Пожежено (''Сл. 
гласник општине Велико Градиште'', бр. 7/2018); 

 План детаљне регулације Ветропарк Дунав 1 и Дунав 3 (''Сл. гласник општине 
Велико Градиште'', бр. 6/2013); 

 План детаљне регулације Ветропарк Рам (''Сл. гласник општине Велико Градиште'', 
бр. 6/2013); 

 План детаљне регулације подручја ветроелектране ''Кривача'' на територији 
општине Велико Градиште (''Сл. гласник општине Велико Градиште'', бр. 10/2013). 

 
Измене и допуне, као и стављање ван снаге горе наведених урбанистичких планова обављаће 
се независно од овог Просторног плана. 
Препоручује се даља урбанистичка разрада кроз планове детаљне регулације за зоне викенд 
насеља која се налазе у оквиру катастарских општина Острово, Кисиљево и Рам. 
 
Викенд насеље у оквиру катастарске општине Острово (потес „На Фатова“) карактеришу 
парцеле неповољне за изградњу, недостатак саобраћајних површина, као и неслагања 
фактичког стања са катастарским стањем, те је препоручена и урбана комасација, ради 
формирања грађевинских парцела правилног облика у циљу стварања повољнијих могућности 
за изградњу, као и ради формирања јавних саобраћајних површина и плаже.  
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Даља урбанистичка разрада могућа је ради планирања инфраструктурне мреже, као и за сва 
постојећа насеља, односно делове насеља, у обухвату Просторног плана општине Велико 
Градиште, у складу с потребама. 
 
У складу са прикупљеним подацима и условима, као и расположивим подлогама за израду 
плана, одлукама о изради планова биће дефинисане границе обухвата урбанистичких разрада 
насеља, односно делова насеља. 
 
Локације за које је обавезна израда урбанистичког пројекта 
 
Израда Урбанистичког пројекта за потребе спровођења планских решења обавезна је за 
следеће намене и комплексе:  
 

1. За изградњу комплекса за коришћење обновљивих извора енергије (ветропаркови и 
слично) на пољопривредном и грађевинском земљишту у складу са правилима овог 
Плана (капацитета мањег од 10 MW) и сваку изградњу комплекса за коришћење 
обновљивих извора енергије у случају када се произведена енергија не користи за 
сопствене потребе. 

2. За изградњу комплекса за коришћење енергије сунца као обновљивог извора енергије, 
који произведену енергију дистрибуирају у електроенергетски систем.  

3. За сваки објекат бруто површине преко 800m², без обзира на намену, изузев јавних 
објеката;  

4. За изградњу нових објеката вишепородичног становања, без обзира на површину. 
5. За изградњу нових објеката са више стамбених јединица у оквиру викенд насеља. 
6. За сваку нову изградњу на грађевинском земљишту изван уређајних основа, осим за 

једнопородичне стамбене објекте за стално или повремено становање. 
7. За сваку нову изградњу објеката високоградње на пољопривредном земљишту. 
8. За све нове привредне, радне и индустријске комплексе веће од 2,0hа за које се не 

израђује план детаљне регулације. 
9. За изградњу етно комплекса без обзира на укупну збирну површину објеката. 
10. За изградњу станица за снабдевање возила горивом.  

 
Урбанистички пројекат се може израђивати и у случајевима који нису предвиђени овим 
Планом, на захтев инвеститора, односно за потребе урбанистичко-архитектонског обликовања 
површина јавне намене и урбанистичко-архитектонске разраде локација.  
 
Урбанистички пројекат се може израђивати и у другим случајевима прописаним Законом о 
планирању и изградњи, као и у случајевима који нису предвиђени овим Планом а када орган 
надлежан за спровођење Плана утврди да је потребна детаљна урбанистичко-архитектонска 
разрада локације. 
 
Инструменти за примену урбанистичких планова 
 
У границама Плана генералне регулације насеља Велико Градиште, као и границама важећих 
урбанистичких планова или планова чија је израда у току, примењују се планска решења и 
правила уређења и грађења утврђена тим плановима. 
 
Приликом израде нових урбанистичких планова предвиђених овим Просторним планом, 
Просторни план ће представљати плански основ за њихову израду и планска решења у тим 
плановима биће усклађена са одредбама Просторног плана. Изградња садржаја и уређење 
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простора у границама тих планских докумената реализоваће се у складу са њиховим планским 
решењима. 
 
Инструменти за непосредно спровођење Просторног плана 
 
На основу Просторног плана издаје се Информација о локацији, која садржи податке о 
могућностима и ограничењима градње на катастарској парцели, на основу планског 
документа. 
 
На основу Просторног плана издају се Локацијски услови за локације за које није предвиђена 
израда планског документа или израда урбанистичког пројекта. Локацијски услови у складу са 
Законом о планирању и изградњи су јавна исправа, а садрже све услове и податке потребне за 
израду техничке документације, у складу са планским документом.  
 
Локацијски услови за објекте за које је овим Планом или у случајевима прописаним овим 
Планом предвиђена израда урбанистичког пројекта, издају се на основу овог Плана и 
потврђеног урбанистичког пројекта. 
 
На основу услова и правила из овог Плана могу се израђивати пројекти препарцелације и 
парцелације и геодетски елаборати исправке граница суседних парцела и спајање парцела 
истог власника. 
 
5.2.2. ОСТАЛЕ МЕРЕ И ИНСТРУМЕНТИ И УЧЕСНИЦИ У ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ 
 

 Остале мере и инструменти и учесници у имплементацији 
 
За имплементацију наведених планских решења потребне су или пожељне следеће мере и 
инструменти: 
 
Нормативно-правне: 
 
- Програм имплементације просторног плана се може донети по доношењу Просторног 

плана и садржи обавезе у реализацији планских решења, обавезе потписника у погледу 
услова за приступ одговарајућим фондовима, као и динамику и начин обезбеђивања 
средстава за њихову реализацију. 

- На основу донетог Просторног плана Општина доноси Одлуке о насељима и насељеним 
местима, о категоризацији путева и промени праваца државних путева и подноси захтеве 
за имплементацију плана надлежним органима. 

- Скупштина Општине на основу донетог Просторног плана прописује критеријуме за 
категоризацију општинских путева и улица. Критеријуме за категоризацију припрема и 
предлаже ЈП Општине, a на основу донетих критеријумима Скупштина Општине доноси 
Акт о категоризацији општинских путева и улица на јавне путеве ван насеља и јавне путеве 
у насељу и то Одлуку о јавним и некатегорисаним улицама и путевима и Одлуку о 
проглашењу делова државних путева првог или другог реда у насељске односно 
општинске улице.  

- Скупштина Општине на основу донетог Просторног плана одређује правац, односно 
промену правца државног пута који пролази кроз насеље. Одлуку о правцу односно 
промени правца државног пута Скупштина Општине доноси по претходно прибављеној 
сагласности Министарства надлежног за послове саобраћаја. 

- Скупштина Општине на основу донетог Просторног плана предлаже Влади одузимање 
својства добра у општој употреби делу јавне железничке инфраструктуре на којем је 
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обустављен јавни превоз, за коју не постоји интерес са становишта целине транспортног 
система Републике Србије или интерес корисника услуга јавног превоза. 

- доношење одлуке о формирању савета за рурални развој и центра за пољопривреду; 
- доношење одлуке о изради програма за дугорочни развој пољопривреде и села (програма 

диверзификације руралних активности, уређења пољопривредног земљишта и др.); 
- доношење секторских стратегија, програма и акционих планова у области пољопривреде, 

туризма, заштите животне средине, одрживог развоја итд. 
 
Планско-програмске: 
 
- израда програма, стратегија и/или акционих планова за дугорочни развој пољопривреде и 

села (програма диверзификације руралних активности, уређења пољопривредног 
земљишта и др.); 

- израда локалног плана управљања отпадом; 
- израда студије народног градитељства,  
- израда плана рекултивације деградираних површина; 
- формирање информационог система са базом података о локалним фирмама у 

производном сектору, потенцијалима, могућностима и потребама, као и формирање базе 
података о пољопривредном земљишту и другим непокретностима које се нуде на 
продају, локацији, површини, бонитету и слично, на територији Општине; 

- израда планских докуманата у области шумарства (привремени годишњи планови 
газдовања и посебне основе газдовања шумама по газдинским јединицама); 

- техничка документација за планиране привредне (индустријске) зоне; 
- израда плана развоја туризма са предлогом мера за организовање туристичких тура; 
- техничка документација за инфраструктурне системе; 
- истраживање могућности коришћења термалне, соларне и других видова алтернативних 

извора енергије на подручју Општине, с циљем унапређења енергетске ефикасности 
односно смањења потрошње свих врста енергије, уштеда енергије и обезбеђење одрживе 
градње применом техничких мера, стандарда и услова пројектовања, изградње и 
употребе објеката, уз побољшање енергетских својстава објеката односно смањење 
стварно потрошене количине енергије за различите потребе (за грејање, припрему топле 
воде, хлађење, вентилацију и осветљење) у току стандардизованог коришћења објеката. 

 
Организационе: 
 
- формирање савета за рурални развој и центра за пољопривреду; 
- перманентна едукација становништва и стална обука предузетника у погледу могућности 

развоја пословања; 
- промоција конкуретних предности развоја МСП и маркетинг локација везаних за индустрију и 

МСП; 
- едукација предузетника, стручно оспособљавање запослених и незапослених, реализација 

програма самозапошљавања и сл.; 
- развој туристичко-информативног центра за организовање информатичко-промотивне 

подршке развоју туризма; 
- припрема и спровођење образовних програма и информисање пољопривредног 

становништва о принципима органске пољопривреде и утицајима пољопривреде на 
животну средину; 

- формирање фонда за заштиту животне средине Општине; 
 
Економско-финансијске: 
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- одређивање зона за диференциране накнаде за уређење и коришћење грађевинског 
земљишта на осбнову урбанистичке поделе на зоне и планираног комуналног и другог 
опремања појединих насеља и осталог земљишта. 

- пореске олакшице и мере кредитно-монетарне политике (у функцији развоја малих и 
средњих предузећа, развоја пољопривреде, изградње инфраструктурних система  и сл.); 

- средства локалне управе за реализацију предвиђених потеза у инфраструктурном 
опремању зона; 

- коришћење средстава из предприступних и структурних фондова ЕУ за реструктурирање 
привреде и изградњу капиталних објеката; 

- примена принципа "загађивач плаћа" по коме су сви садашњи и будући загађивачи дужни 
да надокнаде штету насталу загађивањем, као и коришћење средстава добијених на овај 
начин за инвестирање у заштиту животне средине; 

- наплаћивање накнада за одлагање отпада, за отпадне воде, за емисију загађујућих 
материја у ваздуху и др. 

 
 

* 
*   * 

Планска решења дефинисана овим Планом могу се се преиспитати, у складу са Законом и 
пре истека рока и планског периода, у складу с потребама локалне самоуправе, као и 
настале потребе координације са планским документима вишег реда, кориговати кроз 
измене и допуне по Законом предвиђеној процедури. 
Поједини Шематски прикази уређења који донети као су саставни део овог плана, могу се 
појединачно преиспитивати према потребама локалне самопуправе, у форми појединачних 
измена и допуна овог плана 
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