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1. ОПШТИ ДЕО 

      

1.1. Правни и плански основ за израду плана  

 

Правни основ за израду Друге измене и допуне Плана генералне регулације за 
насеље Велико Градиште садржан је у: 

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

37/19 – др. Закон, 9/20 и 52/21). 

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

- Одлуци  о изради Друге измене и допуне Плана генералне регулације за насеље 
Велико Градиште (бр. одлуке  353-719/2022-01-1 од 16.12.2022. год, „Службени 
гласник општине Велико Градиште“ бр. 50/2022). 

Плански основ за израду Друге Измене и допуне Плана генералне регулације за 
насеље Велико Градиште (у даљем тексту Измена и допуна плана) су: 

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

- Просторни план општине Велико Градиште („Општински службени гласник“ бр. 
25/2021). 

- План генералне регулације за насеље Велико Градиште („Службени гласник 
општине Велико Градиште“ бр. 15/2014 и 33/2020). 

 

1.2. Циљеви и задаци израде плана  

 

Општи циљеви израде Измене и допуне плана су: 

• Стварање планског основа за прецизно одвајање земљишта јавне намене од 
земљишта остале намене 

• Рационалније коришћење грађевинског земљишта 

 

Посебан циљ израде Измене и допуне плана је: 

• Решавање саобраћајница у оквиру намене дела простора предвиђеног за 
привреду и радне зоне. 

* * * 

Визија и циљеви планирања коришћења, уређења и заштите планског подручја неће се 
мењати у односу на приступ и ставове у постојећем Плану генералне регулације. 

 

1.3. Граница обухвата Измена и допуна плана  
 

Простор који је предмет Измене и допуне плана се налази у средишњем делу 
Урбанистичке зоне 2.  
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Његову западну границу чини Улица Воје Богдановића. Северна граница прати Улицу 
Вељка Влаховића, а потом, како иде дање ка истоку, прати границу намена привреда и 
радне зоне и заштитно зеленило. Североисточну и део источне границе чини Улица 
браће Ђорђевића, која улази у обухват Измена и допуна плана. Даље ка југу, а потом и 
ка западу, граница измена и допуна плана прати границу намене привреда и радне 
зоне и долази до Улице Воје Богдановића. 
 

Површина обухвата Измeне и допуне плана је 13,85 ha. 

 

Катастарске парцеле које улазе у обухват Измене и допуне плана 

 

У к.о. Велико Градиште: 

Делови к.п. 2159, 2170/3, 2170/10, 2170/20, 2170/21, 2170/55, 2170/56, 2170/58, 2170/62, 

2170/64, 2173/1, 2174, 2175, 2177/1, 2221/1 и 2227. 
Целе к.п. 2155, 2156, 2157, 2158, 2164, 2176 и 2177/2. 
 

Катастарске парцеле у обухвату Измене и допуне плана су побројане према 
катастарској подлози. Уколико постоје неслагања између Измене и допуне плана и 
катастарског операта, меродавни су подаци из катастарског операта.  

 

 

1.4. Извод из плана чија се измена и допуна врши  

                                          

2. ПЛАНСКИ ДЕО 
2.1. Правила  уређења 
... 
2.1.2. Подела на грађевинско и ванграђевинско подручје 
 
Грађевинско подручје 

... 

Земљиште у оквиру грађевинског подручја је подељено на површине јавне 
и остале намене. 
 
- површине јавне намене обухватају 117,56 ha 
- површине остале намене обухватају 475,96 ha 
.... 
 
 

2.1.3. Намена простора и биланс површина  
2.1.3.1. Намена простора 
... 
ЗОНА 2: 
... 
Становање високих густина је планирано уз Пожаревачки пут и улицу 
Солунских ратника као претежна намена где ће се изградњом планираних 
стамбених структура и организацијом садржаја успоставити линијски 
континуитет са садржајима у центру. 
Посебну пажњу обратити на организацију садржаја у оквиру бившег војног 
комплекса као и на другим локацијама које су у власништву општине пре 
свега у смислу просторне организације и обезбеђења садржаја неопходних 
за град. 
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У оквиру становања као претежне намене могу се организовати и други 
садржаји који су компатибилни становању и који га не угрожавају а који 
подржавају карактер зоне у оквиру које се налазе. То су комерцијални 
садржаји, разне врсте услуга, јавне функције, спорт и рекреација и др. 
На површинама ове намене које се наслањају на кеј тежити организацији 
комерцијалних садржаја уз могућност организације становања на вишим 
етажама. 
... 

 
2.1.3.2. Биланс површина у обухвату Плана 
 

НАМЕНА 
ПОВРШИНА 

КОРИШЋЕЊА (m2) 
 

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

Река Дунав 379.229,46 

Река Пек 193.463,14 

Неуређени водотоци 48.073,42 

Зона заштите водоизворишта 2.154.424,56 

Пољопривредне површине 331.165,56 
 

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

ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ 

Становање 

Становање високих густина  580.842,11 

Становање средњих густина 2.501.051,62 

Становање малих густина (по посебном 
режиму) 70.181,15 

Делатности 

Привреда и радне зоне 1.471.820,58 

Цркве и верски објекти 1.595,36 

Шуме 125.666,03 

Станице снабдевања горивом 8.382,85 
 

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

Комуналне делатности 

Трафостанице 5.582,02 

Гробље 67.300,75 

Постројење за пречишћавање отпадних вода 23.757,87 

Црпна станица 2.064,84 

Фекална црпна станица 146,77 

Водоторањ 6.228,87 

Метеоролошка станица 6.385,99 

Бунари за воду 978,71 

Мерно-регулациона станица 710.72 

Јавни објекти и површине 

Управа и администрација 9.146,56 

Школство 23.225,53 

Дечја установа (предшколска) 5.132,80 

Здравство 2.637,57 

Култура 1.153,29 

Спорт и рекреација 37.212,61 

Саобраћајне површине и објекти 
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Друмски, бициклистички и пешачки саобраћај 672.514,29 

Кеј 20.994,15 

Аутобуско стајалиште 147,29 

Паркинг простори 6.684,32 

Теретни терминал 3977,66 

Зеленило 

Заштитно зеленило 36.150,15 

Јавно зеленило и паркови 36.771,05 

Вода и приобално подручје 

Регулисани канали 40.245,92 

Приобална зона – градско пристаниште 77.161,20 

Уређено приобално подручје 48.538,01 

Насип уз обалу 41.510,96 
 

УКУПНО 9.041.545,03 

 

 

 

 

1.5. Опис постојећег стања  

 

У западном делу простора који је предмет Измене и допуне плана налази се 
ватрогасна станица „Велико Градиште“, као и фабрика уља „Дунавка“. У источном делу 
се налазе пољопривредне површине. Уз источну границу се налази Улица браће 
Ђорђевић, којом се, поред улица Воје Богдановића и Вељка Влаховића, приступа на 
предметни простор. 
 

 

 

 

 

1.6. Оцена расположивих података за израду плана 

 
С обзирим на то да се ради о измени мањег дела плана, за израду Измене и допуне 
плана у потпуности су коришћене подлоге из важећег плана. 
 

Списак ималаца јавних овлашћења од којих су прибављени услови за израду 
Измене и допуне плана 

 

•  „Електродистрибуција Србије Д.О.О.“, Огранак Пожаревац, Ул. Јована Шербановића, 
бр.17, 12000 Пожаревац 

• „Телеком Србија А.Д.“, Ул. Јована Шербановића, бр. 3, 12000 Пожаревац 

• ЈКП „Дунав“ Велико Градиште, Ул. Сремска, бр. 1, 12220 Велико Градиште 

• Одељење за локални економски развој Општинске управе општине Велико Градиште, Ул. 
Житни трг бр. 1, 12220 Велико Градиште 
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2. ПЛАНСКИ ДЕО 

 

Овом Изменом и допуном плана, у графичком делу, промењена је само намена 
појединих површина, као и урбанистичка регулација.  
Наиме, део површине која је планирана као заштитно зеленило, као и део Улице 
браће Ђорђевић сада се планирају са наменом привреда и радне зоне. Нова 
расподела површина у оквиру планираних намена је приказана на графичком прилогу 
План намене површина и подела на урбанистичке зоне и целине.  
Скраћивање улице, као и смањење површине под заштитним зеленилом утиче на 
положај регулационих линија. Грађевинске линије у оквиру намене привреда и радне 
зоне су, такође, кориговане. Грађевинска линија ка Улици Воје Богдановића је сада на 
5 m од регулације улице. Грађевинска линија ка западној граници заштитног зеленила 
је удаљена 5 m од планиране регулације, а ка јужној граници заштитног зеленила је 10 
m од регулације. 
Нове регулационе и грађевинске линије су приказане у графичком прилогу  План 
урбанистичке регулације са приказом површина јавне намене. 
Овом изменом и допуном се у потпуности задржава мрежа комуналне инфраструктуре 
предвиђене важећим планом. Уколико се укаже потреба измештањем постојеће 
инфраструктуре, она се може вршити у складу са уловима ималаца јавних овлашћења. 
 

* * * 

Наведене измене утицале су у мањој мери на текстуални део плана. Промене се 
односе на два поглавља у оквиру правила уређења, односно, мењају се они делови 
плана који се односе на билансе површина у плану.  
Поред поменутих измена, допуњена су правила уређења за становање високих 
густина у урбанистичкој зони 2. 
Измена и допуна плана није утицала на правила грађења. 
Следе делови текста који се овом Изменом и допуном плана коригују. 
 

 

2.1. Правила  уређења 

 

2.1.2. Подела на грађевинско и ванграђевинско подручје 

 
Грађевинско подручје 

... 

Земљиште у оквиру грађевинског подручја је подељено на површине јавне и 
остале намене. 
 
- површине јавне намене обухватају 116,54 ha 
- површине остале намене обухватају 476,98 ha 
... 

 

2.1.3. Намена простора и биланс површина  
 
2.1.3.1. Намена простора 

... 
ЗОНА 2: 
... 
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Становање високих густина је планирано уз Пожаревачки пут и улицу Солунских 
ратника као претежна намена где ће се изградњом планираних стамбених структура и 
организацијом садржаја успоставити линијски континуитет са садржајима у центру. 
Посебну пажњу обратити на организацију садржаја у оквиру бившег војног комплекса 
као и на другим локацијама које су у власништву општине пре свега у смислу 
просторне организације и обезбеђења садржаја неопходних за град. 
У оквиру становања као претежне намене могу се организовати и други садржаји који 
су компатибилни становању и који га не угрожавају а који подржавају карактер зоне у 
оквиру које се налазе. То су комерцијални садржаји, разне врсте услуга, јавне 
функције, спорт и рекреација и др. 
Мањи део катастарске парцеле 2154, к.о. Велико Градиште, планиран је са наменом 
становање високих густина, док су на већем делу парцеле планирани привреда и 
радне зоне. Поред компатибилних садржаја, на делу ове парцеле који је планиран као 
становање високих густина, могу се градити и објекти у функцији привреде и радних 
зона и то као јединствен комплекс на к.п. 2154, са параметрима који важе за намену 
привреда и радне зоне. 
На површинама ове намене које се наслањају на кеј тежити организацији 
комерцијалних садржаја уз могућност организације становања на вишим етажама. 
... 
 
2.1.3.2. Биланс површина у обухвату Плана 

 

НАМЕНА ПОВРШИНА КОРИШЋЕЊА (m2) 
 

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

Река Дунав 379.229,46 

Река Пек 193.463,14 

Неуређени водотоци 48.073,42 

Зона заштите водоизворишта 2.154.424,56 

Пољопривредне површине 331.165,56 
 

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

ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ 

Становање 

Становање високих густина  580.842,11 

Становање средњих густина 2.501.051,62 

Становање малих густина (по посебном режиму) 70.181,15 

Делатности 

Привреда и радне зоне 1.482.072,72 

Цркве и верски објекти 1.595,36 

Шуме 125.666,03 

Станице снабдевања горивом 8.382,85 
 

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

Комуналне делатности 

Трафостанице 5.582,02 

Гробље 67.300,75 

Постројење за пречишћавање отпадних вода 23.757,87 

Црпна станица 2.064,84 

Фекална црпна станица 146,77 

Водоторањ 6.228,87 

Метеоролошка станица 6.385,99 

Бунари за воду 978,71 
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Мерно-регулациона станица 710.72 

Јавни објекти и површине 

Управа и администрација 9.146,56 

Школство 23.225,53 

Дечја установа (предшколска) 5.132,80 

Здравство 2.637,57 

Култура 1.153,29 

Спорт и рекреација 37.212,61 

Саобраћајне површине и објекти 

Друмски, бициклистички и пешачки саобраћај 669.363,22 

Кеј 20.994,15 

Аутобуско стајалиште 147,29 

Паркинг простори 6.684,32 

Теретни терминал 3977,66 

Зеленило 

Заштитно зеленило 29.048,60 

Јавно зеленило и паркови 36.771,05 

Вода и приобално подручје 

Регулисани канали 40.245,92 

Приобална зона – градско пристаниште 77.161,20 

Уређено приобално подручје 48.538,01 

Насип уз обалу 41.510,96 
 

УКУПНО 9.041.545,03 

 
 
 

 
 
 

3. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Измена и допуна плана представља саставни део Плана генералне регулације за 
насеље Велико Градиште и њеним ступањем на снагу престаје да важи План 
генералне регулације за насеље Велико Градиште у деловима који су предмет Измене 
и допуне плана.     
 
Ова Измена и допуна плана ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику општине Велико Градиште“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

јануар, 2023. 
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