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1. ОПШТИ ДЕО 

 

1.1. Правни и плански основ за израду плана  

 
Правни основ за израду Измена и допуна Плана детаљне регулације туристичког 
насеља Бели Багрем у општини Велико Градиште садржан је у: 
 
-  Закону о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 72/09, 81/09 – исправка, 

64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 – одлука 
УС, 132/14, 145/14, 83/18 и 31/19). 

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

- Одлуци о изради Измена и допуна Плана детаљне регулације туристичког насеља 
Бели Багрем у општини Велико Градиште, 353-395/2018-01-1 од 30.11.2018.год. 
(„Службени гласник општине Велико Градиште“ бр. 5/18). 

- Одлуци о допуни Одлуке о изради Измена и допуна Плана детаљне регулације 
туристичког насеља Бели Багрем у општини Велико Градиште, 353-145/2019-01-1 од 
16.04.2019.год. („Службени гласник општине Велико Градиште“ бр. 2/2019). 

 
Плански основ: 
Плански основ за израду Измена и допуна Плана детаљне регулације туристичког 
насеља Бели Багрем у општини Велико Градиште су: 
- Просторни план Републике Србије 2010-2014-2021 („Службени гласник РС“ бр. 
88/2010). 
- Просторни план општине Велико Градиште („Општински службени гласник“ бр. 
2/2011). 
- План детаљне регулације туристичког насеља Бели Багрем у општини Велико 
Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“ бр. 5/2016). 

 
 

1.2. Опис границе планског документа  
 
Граница Измена и допуна Плана детаљне регулације туристичког насеља Бели Багрем 
у општини Велико Градиште се поклапа са постојећим ПДР-а.  
 
Попис парцела у обухвату Измена и допуна Плана детаљне регулације туристичког 
насеља “Бели Багрем”: 
1, 2, 3, 4, 5, 6, део 9/1, део 10/1, део 11, део 12, део 13, део 21/1, део 21/2, део 21/3, 
део 22/2, део 23, део 24, део 2208, 2229/1, 2229/2, 2229/3, 2229/4, 2229/5, 2229/6, 
2229/7, 2229/8, 2231/1, 2231/3, 2232, 2233, 2234/1, 2234/3, 2234/6, 2234/12, 2234/14, 
2234/15, 2234/16, 2234/17, 2234/20, 2234/21, 2234/22, 2234/23, 2235/1, 2235/2, 2235/3, 
2235/4, 2236/1, 2236/3, 2237, 2238, 2239/2, 2240, 2241, 2242, 2246, 2247, 2248, 2249, 
2250, 2251, 2252, 2253/1, 2253/2, 2253/3, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 
2261, 2262, 2263, 2264, 2265/1, 2265/2, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 
2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282/1, 2282/2, 2282/3, 2282/4, 2282/5, 
2282/6, 2282/7, 2282/8, 2282/9, 2282/10, 2282/11, 2282/12, 2282/13, 2282/14, 2282/15, 
2282/16, 2282/17, 2282/18, 2282/19, 2282/20, 2282/21, 2282/22, 2282/23, 2282/24, 
2282/25, 2282/26, 2282/27, 2282/28, 2282/29, 2282/30, 2282/31, 2282/32, 2282/33, 
2282/34, 2282/35, 2282/36, 2282/37, 2282/38, 2282/39, 2282/40, 2282/41, 2282/42, 
2282/43, 2282/45, 2282/46, 2282/47, 2282/48, 2282/49, 2282/51, 2282/52, 2282/53, 
2282/54, 2282/55, 2282/56, 2282/57, 2282/58, 2282/59, 2282/60, 2282/61, 2282/62, 
2282/63, 2282/64, 2282/65, 2282/66, 2282/67, 2282/68, 2282/69, 2282/70, 2282/71, 
2282/72, 2282/73, 2282/74, 2282/75, 2283, 2288, 2292/1, 2292/2, 2292/3, 2292/4, 2293/1, 
2293/2, 2293/3, 2293/4, 2293/5, 2293/6, 2293/7, 2293/8, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 
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2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308/1, 2308/2, 2309, 2310/1, 
2310/2, 2311/1, 2311/2, 2311/3, 2312/1, 2312/2, 2312/3, 2313, 2314, 2315/1, 2315/2, 
2316/1, 2316/2, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322/1, 2322/2, 2322/3, 2322/4, 2322/5, 
2322/6, 2322/7, 2322/8, 2322/9, 2322/10, 2322/11, 2322/12, 2322/13, 2322/14, 2322/15, 
2322/16, 2322/17, 2322/18, 2322/19, 2322/20, 2322/21, 2322/22, 2322/23, 2322/24, 
2322/25, 2322/26, 2322/27, 2322/28, 2322/29, 2322/30, 2322/31, 2322/32, 2322/33, 
2322/34, 2322/36, 2322/37, 2323/2, 2323/3, 2323/4, 2323/5, 2323/6, 2323/7, 2323/8, 
2323/9, 2323/10, 2323/11, 2323/12, 2323/13, 2323/14, 2323/15, 2323/16, 2323/17, 2323/18, 
2323/19, 2323/20, 2323/21, 2323/22, 2323/23, 2323/24, 2324, 2326, 2327, 2328, део 2329, 
2329/1, 2329/2, 2329/3, 2329/4, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 
2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 
2353, 2354/1, 2354/2, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 
2365/1, 2365/2, 2366/2, 2366/3, 2366/4, 2366/5, 2366/6, 2366/7, 2366/8, 2366/9, 2366/10, 
2366/11, 2366/12, 2366/13, 2366/14, 2366/15, 2366/16, 2366/17, 2366/19, 2366/21, 
2366/22, 2366/23, 2366/24, 2366/25, 2366/26, 2366/27, 2366/28, 2366/29, 2366/30, 
2366/31, 2366/32, 2366/33, 2366/34, 2366/35, 2366/36, 2366/37, 2366/38, 2366/39, 
2366/40, 2366/41, 2366/42, 2366/43, 2366/44, 2366/45, 2366/46, 2366/47, 2366/48, 
2366/49, 2366/50, 2366/51, 2366/52, 2366/53, 2366/54, 2366/55, 2366/56, 2366/57, 
2366/58, 2366/59, 2366/60, 2366/61, 2366/62, 2366/63, 2366/64, 2366/65, 2366/66, 
2366/67, 2366/68, 2366/69, 2366/70, 2366/71, 2366/72, 2366/73, 2366/74, 2366/75, 
2366/76, 2366/77, 2366/78, 2366/79, 2366/80, 2366/81, 2366/82, 2366/83, 2366/84, 
2366/85, 2366/86, 2366/87, 2366/88, 2366/89, 2366/90, 2366/91, 2366/92, 2366/93, 
2366/94, 2366/95, 2366/96, 2366/97, 2366/98, 2366/99, 2366/100, 2366/101, 2366/102, 
2366/103, 2366/104, 2366/105, 2366/106, 2366/107, 2366/108, 2366/109, 2366/110, 
2366/111, 2366/112, 2366/113, 2366/114, 2366/115, 2366/116, 2366/117, 2366/118, 
2366/119, 2366/120, 2366/121, 2366/122, 2366/123, 2366/124, 2366/125, 2366/127, 
2366/132, 2366/133, 2366/134, 2366/135, 2366/143, 2366/144, 2366/146, 2366/147, 
2366/148, 2366/149, 2366/150, 2366/151, 2366/153, 2366/154, 2366/155, 2366/156, 
2366/157, 2366/158, 2366/160, 2366/161, 2366/162, 2366/163, 2366/164, 2366/165, 
2366/166, 2366/167, 2366/168, 2366/169, 2366/170, 2366/171, 2366/172, 2366/173, 
2366/174, 2366/175, 2366/176, 2366/177, 2366/178, 2366/179, 2366/180, 2366/181, 
2366/182, 2366/183, 2366/185, 2366/186, 2366/187, 2366/188, 2366/190, 2366/191, 
2366/192, 2366/193, 2366/194, 2366/195, 2366/196, 2366/197, 2366/198, 2366/207, 
2366/209, 2366/213, 2366/218, 2366/221, 2366/224, 2366/225, 2366/227, 2366/229, 
2366/231, 2366/242, 2366/246, 2366/247, 2366/248, 2366/249, 2366/250, 2366/251, 
2366/252, 2366/253, 2366/254, 2366/255, 2366/256, 2366/257, 2366/258, 2366/259, 
2366/260, 2366/261, 2366/262, 2366/263, 2366/264, 2366/269, 2366/270, 2366/271, 
2366/272, 2366/273, 2366/274, 2366/275, 2366/276, 2366/277, 2366/278, 2366/279, 
2366/280, 2366/281, 2366/282, 2366/283, 2366/284, 2366/285, 2366/286, 2366/287, 
2366/288, 2366/344, 2366/349, 2366/350, 2366/351, 2366/352, 2366/353, 2366/354, 
2366/376, 2366/377, 2366/378, 2366/379, 2366/380, 2366/381, 2366/382, 2366/383, 
2366/384, 2366/385, 2366/386, 2366/387, 2366/388, 2366/389, 2366/390, 2366/391, 
2366/392, 2366/393, 2366/394, 2366/395, 2366/396, 2366/397, 2366/398, 2366/399, 
2366/400, 2366/401, 2366/402, 2366/404, 2366/405, 2366/406, 2366/408, 2366/409, 
2366/410, 2366/411, 2366/412, 2366/414, 2366/415, 2366/416, 2366/417, 2366/418, 
2366/419, 2366/420, 2366/422, 2366/423, 2366/424, 2366/425, 2366/426, 2366/427, 
2366/428, 2366/429, 2366/430, 2366/431, 2366/432, 2366/433, 2366/434, 2366/435, 
2366/436, 2366/437, 2366/438, 2366/439, 2370, 2371, 2372, 2374/1, 2374/2, 2374/3, 
2374/11, 2374/16, 2374/17, 2374/22, 2374/23, 2374/24, 2374/25, 2375, 2376/1, 2376/2, 
2377, 2378/1, 2378/2, део 2387, део 2389, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 
2399, 2400, део 2442, део 2443, део 2444, део 2445, део 2446, део 2447, део 2448, део 
2449, 2450/1, 2450/2, 2450/3, 2450/4, 2450/5, 2450/6, 2450/7, 2450/8, 2450/9, 2450/10, 
2451/1, 2451/2, 2451/3, 2451/4, 2451/5, 2451/6, 2451/7, 2451/8, 2452/1, 2452/2, 2452/3, 
2452/4, 2452/5, 2452/6, 2453, 2454, 2455, део 2456/1, део 2456/2, део 2552/1, 2553/1, 
2553/2, 2553/3, 2553/4, 2553/5, 2553/6, 2553/7, 2553/8, 2553/9, 2553/10, 2553/11, 
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2553/12, 2553/13, 2553/14, 2553/15, 2553/16, 2553/17, 2553/18, 2553/19, 2553/20, 
2553/21, 2553/22, 2553/23, 2553/24, 2553/28, 2553/29, 2553/30, 2553/31, 2553/32, 
2553/33, 2572, 2582, део 2600, део 2602, део 2606, 2608/3, 2609, 2610/1, 2610/2, 2610/3, 
2610/4, 2611, 2612, 2613/1, 2613/2, 2613/3, 2613/4, 2613/5, 2613/6, 2613/7, 2613/8, 
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2627/4, 2627/5, 2627/6, 2627/7, 2628/2, 2628/3, 2628/4, 2629/1, 2630/1, 2630/2, 2631/1, 
2631/2, 2632, део 2633, део 2637, део 2638, део 2640/1, део 2641, део 2642, део 
2643/1, део 2643/2, део 2644, део 2645, део 2646, део 2647, део 2648, део 2649, део 
2650, део 2651, део 2652, део 2764, 3176/3, део 3763/1, део 3763/2, део 3765/1, део 
3765/2, део 3859, 3864/1, 3864/3, 3864/4, 3864/5, 3867/1, 3867/2, 3867/5, 3867/6, 3868, 
3869/1, 3869/2, 3869/3, 3869/4, 3869/5, 3869/6, 3869/8, 3869/9, 3869/10, 3870, 3871, 
3872/1, 3872/2, 3872/3, 3872/4, 3872/5, 3872/6, 3872/7, 3872/8, 3872/9, 3872/10, 3872/11, 
3872/12, 3872/13, 3872/14, 3873/1, 3873/2, 3873/3, 3873/4, 3873/5, 3873/6, 3873/7, 
3873/8, 3873/9, 3874, 3875/1, 3875/2, 3875/3, 3875/4, 3875/5, 3875/6, 3875/7, 3875/8, 
3875/9, 3875/10, 3875/11, 3876/1, 3876/2, 3876/4, 3876/5, 3876/6, 3876/7, 3876/8, 3876/9, 
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3887/8, 3887/9, 3887/10, 3887/11, 3887/12, 3887/13, 3887/14, 3887/15, 3887/16, 3887/17, 
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3899/1, 3899/2, 3899/3, 3899/4, 3899/5, 3899/6, 3899/7, 3899/8, 3899/9, 3899/10, 3899/11, 
3899/12, 3899/13, 3900/1, 3900/2, 3900/3, 3900/4, 3903, 3904, 3905, 3906, 3907, 3908, 
3909, 3910, 3911, 3912, 3913/1, 3913/2, 3914/1, 3914/2, 3915/1, 3915/2, 3915/3, 3915/4, 
3915/5, 3915/6, 3915/7, 3915/8, 3916, 3917/1, 3917/2, 3917/3, 3917/4, 3917/5, 3917/6, 
3918, 3919, 3920/1, 3920/2, 3920/3, 3920/4, 3921/1, 3921/2, 3922, 3923/1, 3923/2, 3923/3, 
3924/1, 3924/2, 3924/3, 3924/4, 3924/5, 3925, 3926, 3927, 3928, 3929, 3930, 3931, 3932, 
3933, 3934, 3935, 3936, 3937/1, 3937/2, 3937/3, 3938, 3940/1, 3940/2, 3940/3, 3940/4, 
3941/1, 3941/2, 3942, 3943, 3944, 3945/1, 3945/2, 3946/1, 3946/2, 3946/3, 3946/4, 3946/5, 
3946/6, 3946/7, 3946/8, 3946/9, 3946/10, 3946/11, 3946/12, 3946/13, 3946/14, 3947, 3948, 
3949, 3950, 3951, 3952, 3953, 3954, 3955/1, 3955/2, 3955/3, 3955/8, 3956/1, 3956/2, 
3956/3, 3956/4, 3956/5, 3956/6, 3956/7, 3956/8, 3956/9, 3957/1, 3957/2, 3957/3, 3957/4, 
3958/1, 3958/2, 3959, 3960/1, 3960/2, 3960/4, 3961, 3962/1, 3962/2, 3962/3, 3963/1, 
3963/2, 3963/3, 3963/4, 3963/5, 3963/6, 3964/1, 3964/2, 3964/3, 3964/4, 3964/5, 3964/6, 
3964/7, 3965/1, 3965/2, 3965/3, 3965/4, 3965/5, 3965/6, 3965/7, 3965/8, 3965/9, 3965/10, 
3965/11, 3965/12, 3965/13, 3965/14, 3965/15, 3965/16, 3965/17, 3965/18, 3965/19, 3966, 
3967/1, 3967/2, 3967/3, 3967/4, 3967/5, 3968, 3969/1, 3969/2, 3969/3, 3969/4, 3969/5, 
3969/6, 3969/7, 3969/8, 3969/9, 3969/10, 3969/11, 3969/12, 3969/13, 3969/14, 3969/15, 
3969/16, 3969/17, 3969/22, 3970/1, 3970/2, 3970/3, 3970/4, 3971/1, 3971/2, 3971/3, 
3971/4, 3971/5, 3971/6, 3971/7, 3971/8, 3971/9, 3971/10, 3971/11, део 4578, део 4579, 
део 4582, 4583, 4597 и део 4598. 

 
У случају неслагања горњег пописа са катастарским стањем или с графичким делом 
плана, примењује се катастарско стање, односно графички прилог плана. 
 
Обухват Плана заузима површину од 229,86 ha. 
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1.3. Извод из постојећег планског документа  
       
ИЗВОД ИЗ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ТУРИСТИЧКОГ НАСЕЉА  
БЕЛИ БАГРЕМ У ОПШТИНИ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ: 
 
П р а в и л а   у р е ђ е њ а 

                        
Подела на карактеристичне целине и зоне: 

 

За планско решење даје се опис поделе подручја у обухвату плана на карактеристичне 
целине и зоне. У склопу описа су у поднасловима приказане и оријентационе планиране 
намене и садржаји, што су били и критеријуми за планску поделу. Обални појас и 
приобаље нису планом превиђени као посебна целина, већ план садржи јединствена 
правила уређења за цео обални појас заштите и целу зону шеталишта, као и посебне 
одредбе за поједине објекте и површине других намена из додирних зона. 
 
Зона А:  
туристички смештај са рекреацијом и пратећим садржајима, марина и пратећи 

садржаји и централни садржаји и комерцијални објекти.  
 
Зона Б:  
туристички смештај и пратећи садржаји и стамбене виле. 
 
Зона Е:  
угоститељство, виле, виле и викендице, становање мање густине, апартмани са 
пратећим садржајима, централни садржаји, забавни и водени садржаја.  
 
Зона Ф:  
викенд насеље са пратећим садржајима, туризам и остале компатибилне намене. 
 
Зона Г:  
комерцијална зона, зона хотела, смештај и зона са карактеристикама викенд 
насеља, као и природна зона пејзажног уређења. 
 
Зона И:  
парк шума, резиденцијална зона са пратећим садржајима, зона посебног пејзажног 
уређења и рекреације. 
 
Зона ЈЈ:  
резиденцијална и викенд зона дуж обале 

 
Зона К:  
резиденцијална зона са пратећим садржајима, зона посебног пејзажног уређења и 
туристички смештај са пратећим садржајима  
 
Зона Х 4:  
резиденцијална зона, спортско рекреативни центар, привредна подцелина 

 
Зона Л:  
шеталиште, пецарошка стаза и уређена обала 
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Концепцијa уређења  
 
У дефинисању концепта развоја најбољег коришћења туристичког насеља Бели 
Багрем треба рачунати на пресудни утицај из система природних и од човека 
створених атракција на ширем подручју зоне обухвата, а на којима је могуће изградити 
и успоставити одржив систем туристичких искустава.  
У опредељивању капацитета појединих намена и садржаја истовремено треба водити 
рачуна и о потребама потенцијалних нових корисника туристичких услуга и о 
одрживости свих планских решења.  
Додатну туристичку понуду треба у највећој мери позиционирати у циљу 
задовољавања потреба за рекреативним активностима и активним одмором.  
Концепција уређења је у складу са типологијом карактеристичних грађевинских зона и 
карактеристичних целина одређених овим планом и то: 
  

Зона А:  
У зони су предвиђени луксузни хотел, централни садржаји и комерцијални објекти 
(првенствено угоститељски и трговачки) марина (са припадајућим садржајима), 
спортско рекреативни садржаји, сплавови и објекти на води.  
 
Зона Б:  
У зони се планира хотел високе категорије и пратећи садржаји, природна зона и 
резиденцијална зона.  
 
Зона Е:  
Део подручја зоне Е је већ реализован као објекти са угоститељским садржајима и 
апартманима у функцији туризма и планом се даље предвиђају садржаји и уређена 
"water fun" и akvaland.  
 
Зона Ф:  
Постојеће викенд насеље са апартманима и пратећим садржајима у зони Ф планом 
остаје што и јесте, уз проширење и даљу урбанистичку регулацију и опремање 
викенд насеља пратећим садржајима и осталим компатибилним наменама. 
 
Зона Г:  
Комерцијална зона језера - зона Г - задржала би своју постојећу намену, уз 
употпуњење садржаја хотела спортско рекреативном понудом, затим претежно 
комерцијалном понудом ка језеру и становање на проширеном делу зоне. 
 
Зона И:  
У зони И као зони рекреативног шумског комплекса и култивисаног пејзажног 
уређења нуди се потпуно ново туристичко искуство, уз систем вила и апартманских 
јединица високе категорије са пратећим садржајима.  
 
Зона ЈЈ:  
Зона ЈЈ је део обухвата плана са већ реализованом изградњом мањих викендица и 
задржала би своју иницијалну намену.  
 
Зона К:  
Зона К је предвиђена за резиденцијалну зону, спортско рекреативне садржаје и 
мање угоститељство. 
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Зона Х 4:  

У зони Х4 предвиђена је изградња викендица по ободу и већих јавних спортских 
терена и објеката. 
 
Зона Л:  

У зони Л предвиђена је изградња викендица по ободу, постојећа привреда и 
комунални садржаји, а шеталиште Бели Багрем - Велико Градиште  задржава 
постојећу намену, уз додатно опремање и уређење. 
 
Обални појас  
У свим зонама у подручју акваторије и обале - појас уз шеталиште и појас 
небрањеног дела копна до насипа - нема нове градње осим лаких монтажних и 
дрвених објеката са различитим садржајима.  

 
Планиране претежне детаљне намене површина и објеката: 
 
Главна карактеристика планираних претежних намена је да је, с циљем постизања што 
веће флексибилности у реализацији планских решења, проширена скала 
компатибилних објеката и садржаја. Међусобно компатибилне намене су становање; 
туристичко становање (апартмани за издавање); пословање; трговина; угоститељство; 
занатство, услуге и комерцијалне делатности. 
У обухвату плана предвиђена су три „типа“ становања малих густина, у односу на 
величину парцела и проценат парцеле под објектом, односно обавезни проценат 
зеленила. Типови су „а“, „б“ и „в“. Типови су на цртежима обележени раличитом 
шрафуром исте боје и словима. 
Тип „а“ је тип који постоји на највећем делу насеља, то су сви затечени објекти коју су 
грађени у претходном периоду на постојећим парцелама, код њих су парцеле најмање 
а проценат парцеле под објектом највећи. 
Тип „б“ је тип изван централног дела плана, такође има доста затечених објеката и 
започете парцелације, с тим што је овај тип карактеристичан по томе што су то 
најчешће викендице западно и јужно од аутокампа, по некад и са малом 
пољопривредом или уз пољопривреду. Тип „в“ је најраскошнији, то би требало да су 
виле на великим парцелама и са значајним уделом зеленила на њима. 
Под наменом туризам и угоститељство планиран је широк спектар садржаја, 
распоређен у складу са већ реализованом мрежом објеката ове намене (Х - хотели, А - 
апартмани, П - пансиони, Р - ресторани, К - кафеи, АП - аква парк,) спорт и рекреација , 
насип и обалоутврда, интегрисане саобраћајнице, пешачке стазе и површине, уређена 
градска плажа и уређено и парковско зеленило. Намена пансиони (П), односно да се 
односи на објекат са собама за издавање и пратећим угоститељством, намене 
апартмани (А) се односи на објекат са више станова, који могу бити у функцији 
туризма. 
Комерцијалне делатности (као преовлађујућа намена) предвиђене су само у зони 
центра насеља, на потезу између кружног тока и марине, али оне првенствено су 
омогућене у свим другим наменама као компатибилна намена. 
Паркинг за аутобусе и аутомобиле планиран је у блоку преко пута парцеле за 
кошаркашке терене. 
Рестрикције су да у читавом обухвату плана, сем постојећег, није дозвољена изградња 
индустријских и производних објеката. 
Оријентациона дистрибуција планираних претежних намена по зонама је следећа: 
 
Зона А:  
Планирана намена површина су туристички и апартмански смештај или хотел са 
рекреацијом и пратећим садржајима, марина (са паркингом и припадајућим сервисним 
садржајима), централни садржаји и комерцијални објекти (првенствено угоститељски и 
трговачки).  
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Зона Б:  
У зони Б се планирају хотел и луксузније становање мање густине, апартмански 
смештај и пратећи садржаји, зона уређене обале и природна зона.  
 
Зона Е:  
Планом се даље предвиђају објекти са тиристичким и угоститељским садржајима и 
апартманима у функцији туризма, комерцијални и централни садржаји и уређена "water 
fun" зона са изградњом атрактивних водених садржаја (akvaland). 
  
Зона Ф:  
Постојеће викенд насеље са апартманима и пратећим садржајима у зони Ф планом 
остаје што и јесте, уз проширење и даљу урбанистичку регулацију и опремање насеља 
пратећим садржајима и осталим компатибилним наменама. 
 
Зона Г:  
Планиране намене површина су: хотелски смештај, централни садржаји и 
комерцијални објекти и уређена обала; камп и зона са карактеристикама викенд 
насеља, резиденција или апартмана, становање мале густине  и природна зона 
пејзажног уређења. 
 
Зона И:  
По ивици парк-шуме Бели Багрем, планиран је систем вила и апартманских јединица 
високе категорије са пратећим садржајима. На самом северном крају зоне, ближе зони 
обале, уз спорт и рекреацију (базен), предвиђен је јавни паркинг простор са паркингом 
и стајалиштем за аутобусе.  
 
Зона ЈЈ:  
Зона ЈЈ планирана је за викендице, као и друге компатибилне садржаје. 
 
Зона К:  
Зона К је предвиђена за виле, спортско рекреативне садржаје и објекте за апартмански 
смештај. 
 
Зона Х 4:  
У зони Х4 на делу оријентисаном ка обалном појасу и шеталишту уз Дунав, предвиђена 
је изградња викендица по рубу зоне, а у централном делу зоне изградња већих јавних 
спортских терена и објеката са пратећим садржајима и понудом. 
 
Зона Л:  
Уз изградњу резиденција по ободу, шеталиште Бели Багрем - Велико Градиште 
задржава постојећу намену. 
 
Обални појас  
Саобраћајница уз обалу, сем у подручју пристана - марине и пратећих садржаја, цела 
је планирана као интегрисана са контролисаним приступом. 
 
У појасу уз шеталиште и појасу небрањеног дела копна до насипа нема нове градње, 
али се могу подизати атрактивно обликовани лаки монтажни и дрвени објекти са 
различитим забавним и комерцијалним садржајима, уз претходну израду урбанистичког 
пројекта, а по програму органа надлежног за уступање јавног земљишта на 
коришћење.  
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Могуће компатибилне намене: 
 
На бази кључних атракција обухвата туристичког насеља и потенцијала за развој и 
тржишну комерцијализацију, може се закључити да је садашњим и потенцијалним 
туристима могуће понудити комплексан систем искустава: доживљај реке, доживљај 
одмора на језеру и у зони језера, пецање, активности у природи - шетње, вожња 
бициклом, водене активности, спортске и рекреативне активности, наутика, марина, 
spa i wellness, кратки одмори  базирани на опуштању и активностима и други 
специјални интереси. Сва планирана градња треба овакве садржаје да има као 
компатибилне намене. 
План предвиђа и могућност већих туристичких објеката и комплекса, али за које је 
обавезна израда урбанистичких пројеката. 
У склопу сваке зоне намењене изградњи, као једна од компатибилних намена, могућа 
је изградње дома за старе. 
У свим зонама са дозвољеном изградњом, у зонама друге претежне намене могућа је и 
изградња луксузних вила намењених тржишту, објеката за становање или туристичко 
становање (апартмани за издавање); пословање; трговина; угоститељства; занатства, 
услуга и комерцијалних делатности, с тим да се у погледу процента заузетости, висина 
објеката и других параметара, реализују у складу са правилима градње дефинисаним 
за планирану претежну намену.  
 

 

1.4. Општи циљеви израде плана  

 
Циљ израде Измена и допуна Плана детаљне туристичког насеља Бели Багрем у 
општини Велико Градиште је да се уз поштовање приступа и ставова визије и циљева 
планирања, коришћења, уређења и заштите планског подручја, а који су дефинисани 
постојећим планом, дају прецизнија, рестриктивнија и недвосмислена правила 
уређења и грађења у оквиру планског подручја.  
 
Изменама и допунама обухватиће се појединачне одредбе и решења, првенствено у 
поглављима са правилима грађења, а у складу с потребом и последичне промене 
детаља у планираним наменама површина, подели на зоне или регулацији. 
 
С обзиром да се кроз Измену и допуну плана сагледава читав захват важећег ПГР-а у 
току израде размотриће се и остали предлози и захтеви и уградити у план уколико су 
исти оправдани. 
 
Израда Измена и допуна плана заснива се на постављеним циљевима и задацима који 
су дефинисани пројектним задатком и то у складу са: 

 Просторним план општине Велико Градиште („Општински службени гласник“ бр. 
2/2011). 

 Планом детаљне регулације туристичког насеља Бели Багрем у општини 
Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“ бр. 5/2016). 

 Могућностима геоморфолошких карактеристика терена новонасталим 
потребама и принципима заштите животне средине. 
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2. АНАЛИЗА И ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 

 

2.1. Опис постојећег стања и начина коришћења простора 

 
Симбол Великог Градишта је подручје Сребрног Језера. Ова целина је један од 
обележја садашњег и будућег идентитета Великог Градишта. Као специфични 
комплекс у склопу утицаја Сребрног Језера, туристичко насеље Бели Багрем се 
издваја као посебна целина.  
 
У овој целини доминирају с једне стране језерска плажа, с друге хотелски комплекси, 
који су и створили материјалну основу за досадашњи развој туризма, а с треће стране 
већ знатно реализована стамбена и викенд градња.  
 
Карактеристика простора обухваћеног планом је и одбрамбени насип, од насеља 
Велико Градиште, до превлаке и затим дуж Дунава на острву, а као стаза дуж самог 
језера. Насип са земљаном обалоутврдом и шетном стазом или улицом у круни је 
изграђен дуж обале Дунава и дуж језера на читавом обухвату плана.  
 
Главне туристичке атракције уже и шире зоне комплекса "Бели Багрем" су:  
Дунав; Сребрно језеро; превлака, рт и "рукавац"; пејзажни комплекс Бели Багрем, 
хотели, пансиони и апартмани, Аква парк и рекреативна или озелењена површина 
(багремар, ливаде, терени, стазе) различитог квалитета.  
 
Највећим делом постојећег грађевинског подручја у обухвату овог плана доминира 
класична викенд индивидуална градња, која је постепено пoпунила простор и прерасла 
у класичну стамбену изградњу, са појединачним објектима на парцелама различите 
величине, малих густина и разне типологије, али ниско. У матрици која је  урбанистички 
попуњена и завршена, објекти су слободностојећи.  
 
У обухвата плана, сем плански грађених групација кућа за одмор, присутни су и делови 
заузети различитим комерцијалним садржајима  - углавном угоститељство (хотелски 
комплекси, камп, мањи угоститељски садржаји и пансиони), а мање трговина и остало. 
У зонама ближим језеру приметно је и пословање у приземљима или различитим 
локалима у склопу стамбених објеката. 
 
У простору се јасно чита плански приступ у изградњи, приметан после доношења првог 
ПОУ, али са одређеним мањкавостима у реализацији (неизграђена планирана паркинг 
места дуж улица, недоследно реализоване кружне раскрснице, парцијално регулисан 
саобраћај, недостатак паркинга за аутобусе и слично).  
 
На две веће просторне целине које окружују постојеће туристичко насеље градња још 
није узела маха и њихову главну карактеристику чине квалитетне и здраве насељске 
шуме, углавном под багремом и липом, само делом са киселим растињем и дрвећем. 
 
Главна карактеристика насеља Бели Багрем је да је оно, као јединствена и недељива 
географска и функционална целина природних и створених ресурса и вредности од 
значаја за туризам већ добило идентитет препознатљивог туристичког простора.  
 
Другим речима, насеље Бели Багрем као туристичко место је већ постало дефинисана 
организациона и функционална целина са формираном туристичком понудом, 
природним вредностима, културним добрима и другим знаменитостима значајним за 
туризам, комуналном, саобраћајном и туристичком инфраструктуром, као и објектима и 
другим садржајима за смештај и боравак туриста. 
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Од доношења постојећег плана градња је углавном настављена у оквиру већ 
формираних зона кроз попуњавање. Због пре свега двосмислених и не децидних 
правила грађења долази до  неуједначене градње па се појавила потреба Измене и 
допуне постојећег плана. 
 
 

2.2. Саобраћајна инфраструктура 

 
2.2.1. Трасе, коридори и регулација саобраћајница 

 
 

Постојећа мрежа се развијала пратећи потребе туристичких објеката и 
пољопривредних целина, више стихијски него плански. 
 
У постојећем стању доминирају два правца: 
- хоризонтални од Великог Градишта до хотела "Сребрно језеро" (улица Градиштанска) 
и 
- вертикални (правац улице Језерска), од везе са путем Пожаревац - Велико Градиште, 
односно од улице Обала Краља Петра ка острву преко превлаке. 
 
Главни улични правци су опремљени савременим коловозним застором. Осим њих, 
асфалтиран је и путни правац дуж Дунава, прилаз шеталишту пре превлаке, улица 
Језерске звезде као и други краћи потези, али је већина постојећих улица мале ширине 
са непотпуним попречним профилом и лошим стањем коловозног застора. Просечна 
ширина постојећих саобраћајница износи  5 - 6 м у урбанизованом делу, док је остатак 
мреже земљани или од туцаника, просечне ширине 3,0 м. Пешачке површине нису 
издвојене од колског саобраћаја и углавном користе заједничку површину.  
Основне карактеристике постојеће саобраћајне мреже су неразвијеност, неуређеност и 
лош квалитет. 
Може се закључити да је потребно реконструисати већину постојеће мреже, допунити и 
изградити мрежу саобраћајница како би се саобраћајно повезале све функционалне 
целине на простору будуће туристичког насеља, а превасходно задржала адекватна и 
безбедна веза овог простора са ширим окружењем. 
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3. ПЛАНСКИ ДЕО 

 

3.1. Планирана претежна намена површина 

 
Овим Изменама и допунама у потпуности се задржавају претежне намене као и подела 
на урбанистичке зоне које су дефинисане постојећим планом с тим што се из намене 
туризам пансиони као садржаји укидају а компатибилне намене, у оквиру сваке намене 
понаособ, децидно одређују. Површине у функцији саобраћаја као и површине за 
поједине намене у мањој мери се коригују  или је извршена прерасподела.  
 
У оквиру урбанистичке зоне А површина опредељена за комерцијалне делатности 
овим Изменама и допунама се мења у површину опредељену за туризам и 
угоститељство као претежну намену.  
Површина која је постојећим планом у оквиру урбанистичке зоне И опредељена за 
спорт и рекреацију – затворен базен овим Изменама и допунама се опредењује за 
јавне пешачке стазе и површине – трг а површина која је у оквиру исте зоне 
опредељена за паркинг и стајалиште за аутобусе овом Изменом и допуном се 
опредељује за становање тип „в“. 
Паркинг за аутобусе овим Изменама и допунама се планира  у оквиру зоне Х4 а на 
рачун порвшине опредељене за спорт и рекреацију. 
 
У складу са корекцијом саобраћајне мреже овим Измена и допунама се врше и мање 
корекције и прилагођавања намене површина саобраћајном решењу и то у делу 
укидања саобраћајнице у оквиру зоне А и кружног тока на који се она наслањала. 
Пешачка стаза уз језеро овим Изменама и допунама је коригована тако да је 
постављена у оквиру постојеће катастарске парцеле па су у складу са тим кориговане 
и намене у контакту.  
Кружни ток између улице Шеталачке и пешачке стазе уз језеро овим Изменама и 
допунама се такође укида па се и намене у контакту коригују у складу са корекцијом 
саобраћајних површина. 
Приступ преко КП.бр. 2311/3 се овим Изменама и допунама укида као јавна површина и 
самим тим опредељује за остале намене – становање тип „а“. 
 
У оквиру овако дефинисаног простора у потпуности се задржава подела из постојећег 
плана на површине јавне намене и површине остале намене стим што сада обухватају: 
 
- површине јавне намене, површину од 84,77 ha и 
- површине остале намене, површину од 145,08 ha. 

 

 Саобраћајне површине 

 
Овим Изменама и допунама задржава се основни концепт саобраћајне мреже и 
организације саобраћаја из постојећег плана и врше мање корекције у складу са 
новонасталим условима и потребама. 
 
-општи циљеви израде плана 
 

 побољшање решења саобраћаја и паркирања, нарочито у зони највише туристичке 
атракције 

 у складу с тим усклађено решење уличне, комуникацијске и инфраструктурне мреже 
и обезбеђење услова за уређење и фазну изградњу 

 регулисање саобраћаја тако да се елиминише кретање моторних возила (осим за 
економске приступе и интервентна возила) у појасу планиране градње дуж језерског 
приобаља (делови зона  А3, Е, Б и Г1) 
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 стварање услова за развој еколошки функционалнијих и прихватљивијих видова 
кретања (бициклистичи, пешачки саобраћај, зоне успореног кретања, фаворизовање 
јавног превоза...)    

 планирање стајалишта за аутобусе, као и јавних паркинга и правила за изградњу уз 
регулисање паркирања на гравитирајућим јавним паркинзима 

 повећање безбедности свих учесника у саобраћају кроз изградњу и комплетирање 
недостајућих обавезних елемената уличне мреже (тротоари, пешачке стазе)  

 
Улична мрежа 

 
Планско решење саобраћајних површина насеља Бели Багрем представља разраду 
постојеће саобраћајне мреже у складу са извршеном парцелацијом на предметном 
подручју и њену надоградњу у складу са планом развоја становања, туристичких, 
спортско рекреативних, услужних и других делатности подручја. Основни циљ разраде 
и надоградње саобраћајних површина је омогућавање приступа јавним површина свим 
парцелама подручја, као и ефикасно вођење и  функционисање свих видова 
саобраћаја у обухвату плана.   
 
Основне интервенције на уличној мрежи односе се на унапређење постојећих траса 
кроз реконструкцију постојећих улица и дефинисање нових саобраћајних коридора. 
Планом су дефинисане и површине за безбедно вођење бициклистичког саобраћаја 
као и унапређење пешачких кретања (изградња тротоара и независних пешачких 
стаза). 
 
Рангирање основне уличне мреже у оквиру плана извршено је према значају и 
функцији улица у саобраћајном систему Великог Градишта.  
 
Окосницу мреже, у оквиру граница, чини правац улице Језерска који се простире од 
везе са пожаревачким путем и улице Обала Краља Петра па све до превлаке и даље 
ка острву. Примарној мрежи припадају и улице које се, као попречни правци надовезују 
на правац улице Језерска. У питању је правац Градиштанске улице, Карпатске улице 
(до улице Језерска звезда) и у наставку улица Рударево са једне стране и правац 
улице Ритска према Рудареву, са друге стране. Поменути правци повезују Бели Багрем 
са центром Великог Градишта. Саобраћајнице Ловачка и Језерска звезда (Дунавска 
звезда) које су делом новопланиране а делом реконструисане постојеће улице, 
сачињавају прстен око центра самог насеља.  
 
Укрштање улица примарне мреже је решено кружним раскрсницама које сем визуелног 
имају и значај у смиривању саобраћаја на подручју које је првенствено намењено 
одмору и рекреацији. 
 
Све улице примарне мреже пројектовати са коловозом минималне ширине 6,0 м и 
обостраним тротоарима ширине 2,0 м (минимално 1,5м). Шире регулације улица 
примарне мреже омогућавају и пројектовање једностраног или обостраног паркирања 
(углавном подужног) уз ивицу коловоза. Осим тога, у оквиру регулације улице 
Рударево планирана је и траса бициклистичке стазе.  
 
Остале улице у оквиру плана припадају секундарној мрежи, стамбеног карактера, 
поједине „класичне“ (намењене динамичком саобраћају) а поједине су колско пешачке, 
тзв "интегрисане". 
 
Најмања регулациона ширина стандардних секундарних саобраћајница износи 6,5м за 
једносмерно кретање (коловоз ширине 3,5м и обострани тротоари ширине 1,5м), 
односно 9м за двосмерни саобрачај и у попречном профилу садржи коловоз са две 
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саобраћајне траке најмање ширине 6м (2х3м) и обостране тротоаре најмање ширине 
по 1,5м. Поред обавезних површина за кретање пешака, у коридорима појединих 
секундарних саобраћајница планирана је изградња бициклистичких стаза и/или 
паркирање уз ивицу коловоза.  
 
Остале секундарне улице у мрежи су најнижег, локалног ранга (укључујући и приступе 
појединим објектима и парцелама), тзв. "интегрисане" улице и улице са контролисаним 
приступом за возила, код којих коловоз углавном није физички издвојен од осталих 
саобраћајних површина (тротоара и бициклистичких трака).  
 
Основна карактеристика тзв. "интегрисаних" односно колско - пешачких улица је пун 
степен интеграције моторног саобраћаја у кретању и мировању уз заједничко 
коришћење површина под условима прихватљивим за пешаке. Ове улице су настале 
од постојећих улица и унутар блоковских пролаза и на правцима уз обалу уз викенд 
насеља. 
 
У групу колско пешачких саобраћајница спадају и улице са контролисаним приступом 
за поједине категорије возила, односно улице које су углавном намењене кретању 
пешака и бициклиста док је моторни саобраћај дозвољен за интервентна возила, 
доставна возила или возила са посебним дозволама. Кретање возила овим улицама 
може бити временски ограничено.  
 
Пешачка кретања 
 
Пешачка кретања су доминантна у локалним путовањима и нарочито су изражена на 
правцима рекреативног шетања од Великог Градишта ка Белом Багрему.  
 
Планом је предвиђена изградња недостајућих тротоара приликом реконструкције 
постојећих улица, односно изградња код планираних саобраћајница као обавезни 
елемент попречног профила. Поред обавезних тротоара, планом је предвиђена и 
изградња независних пешачких стаза минималне ширине 3м.  
 
У колско - пешачким улицама, апсолутни приоритет у кретању имају пешаци у односу 
на моторна возила. 
 
Бициклистички саобраћај 
 
Имајући у виду карактер насеља Бели Багрем (пре свега туристичко и викенд насеље), 
планом је, поред фаворизовања пешачких кретања, предвиђено и унапређење 
бициклистичког саобраћаја. Укупна дужина уређене бициклистичке стазе на територији 
плана износи око 3100м. Континуитет у кретању бициклиста на територији целог плана 
остварен је и преко интегрисаних, колско пешачких и улица са контролом приступа, на 
којима, као и пешачки саобраћај и бициклистички саобраћај има приоритет у односу на 
кретање моторних возила. 
 
Паркирање 

 
Паркирање возила треба обезбедити по нормативима прописаним за одговарајуће 
садржаје по зонама и целинама. 
Ограничиће се саобраћај у зони језера, али ће се омогућити изградња јавних паркинга 
широм насеља, чиме ће се елиминисати обавеза обезбеђења паркинг места на 
парцели код туристичких и комерцијалних објеката у најатрактивнијим зонама у 
непосредној близини језера. На свим саобраћајницама где је било места формирано је 
подужно паркирање у оквиру саме саобраћајнице. 
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Паркинг за аутобусе планиран је уз Улицу Језерску је у зони спорта и рекреације, 
оквирног капацитета око 35 паркинг места.  
На овај начин, у насељу Бели Багрем биће омогућено најмање 500 паркинг места за 
путничке аутомобиле (као управно или косо паркирање) и најмање 750 подужних 
паркинг места у регулацијама постојећих и планираних саобраћајница.   
 
Изменама и допунама Плана детаљне регулације врше се мање корекције 
саобраћајног решења из важећег плана и то: 

- Укидање планираног саобраћајног крака кроз урбанистичку зону A 
(продужетак Улице Стари бели багрем) као и кружне раскрснице са улицом 
Градиштанском 

- Укидање кружне окретнице и измена саобраћајног решења у Улици 
Шеталачкој која води до Црпне станице 

- Скраћење једног крака приступне саобраћајнице која се везује на Језерску 
улицу у урбанистичкој зони Ф 

- Мања корекција трасе и попречног профила пешачке стазе Нова 3 уз 
Језеро ради бољег уклапања у катастарско стање. 

- Укидање планираног Стајалиштa за аутобусе и простор за њихово 
паркирање планиран са локације јужно од улице Рударево, на деловима 
катастарских парцела 2366/437 и 2366/191 (преко пута планираног 
кошаркашког кампа) и планирање нове локације у урбанистичкој зони X4 - 
уз Улицу Језерску је у зони спорта и рекреације. 

 
 
У складу са корекцијом саобраћаја као и наменом површина у плану ће се 
извршити и корекција регулације (положај регулационих и грађевинских линија) 
као и прилагођавање решења инфраструктуре при чему се основни концепт 
задржава.  
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3.3. Предлог основних урбанистичких параметара – правила грађења 

 
Планом чија се измена и допуна врши правила грађења су дефинисана на нивоу зоне 
док су само параметри градње (индекс заузетости, спратност и услови паркирања) 
везани за намену. 
 
Овим Изменама и допунама правила грађења дефинисаће се по зонама и посебно за 
сваку намену у оквиру зоне. 
 

ЗОНА А  

 
Зона А заузима део уз реку Дунав северно од превлаке. Ограничена је са југозападне 
стране делом Језерске улице према зони Е, са југоисточне стране делом улице 
Градиштанске према зонама Ф и К, са североисточне стране  делом интегрисане 
саобраћајнице преко насипа према зони Б а са северозападне стране се наслања на 
реку Дунав.  
Плански ову зону карактерише нова изградња на неизграђеном простору као и 
уређење у оквиру формираних целина (тениски терени, марина) 
 
У оквиру ове зоне планиране су следеће намене: 

 Туризам и угоститељство (хотели, сплавови и објекти на води) 
 Спорт и рекреација – тениски терени 

 Привезиште – марина 
 

Tуризам и угоститељство ( Х – хотели) 

I)  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)  
 

Планирани садржаји могу се органозовати у оквиру слободностојећих објеката на 
парцели или се формирати комплекси.   
Као пратећи садржаји који подржавају основну намену, у оквиру објекта или комплекса 
могу се организовати спортско рекреативни садржаји, отворени и затворени базени и 
сл. 
 

II)  Положај објеката на парцели 

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

Грађевинске линије су дефинисане у односу на планирану регулацију саобраћајница и 
површина јавне намене у контаку. Грађевинска линија према насипу се поклапа са 
регулационом линијом. 

Минимална удаљеност објеката од границе суседне парцеле је 3,5 m.  

 

III)  Правила у погледу величине парцеле  
Парцелацију у циљу формирања грађевинских парцела за нову градњу могуће је 
извршити тако да минимална површина новоформиране парцеле буде 2000м2. Тежити 
што већим парцелама са што већим слободним озелењеним и партерно уређеним 
површинама. 
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IV) 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. 

V)  Најмања међусобна удаљеност објеката 

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

 

VI)  Дозвољена заузетост грађевинске парцеле 

Максимална заузетост грађевинске парцеле је 50% (укључује све објекте на парцели)  

Проценат учешћа зеленила на парцели 30%.  
 
VII)  Дозвољена спратност и висина објеката  

Максимална спратност објеката је  4 надземне етаже. 
 
У складу са конфигурацијом терена и геотехничким условима дозвољена је изградња 
подрумске етаже.  
 
Максимална висина објекта 18м мерено од најниже коте уређеног терена око објекта 
до слемена, при чему кота пода приземља може бити највише 1,2м од најниже коте 
уређеног терена око објекта. 
 
Уколико се у објекту организује подкровна етажа висина надзитка је 1,6м. 
 
Уколико се услед косог крова и великог распона објекта јављају високи тавански 
простори могуће је у оквиру њих организовати смештајне јединице или друге садржаје 
с тим што се осветљење може обезбедити искључиво преко кровних прозора без 
отварања баџа и повлачења етаже. 
 

VIII)   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. 
 
IX) Услови за уређење зелених и слободних површина на парцели 
Приликом организације грађевинске парцеле тежити да се сачува постојећа 
квалитетна вегетација, багремар и засаде топола, уз потребну санитарну сечу и 
прореду, уз уклањање киселог дрвећа и другог коровског биља са кореновим 
системом.  
Даљом разрадом обезбедити  пејзажно  уређење  према  потребама  и  функцији. За 
свако здраво стабло посечено ради изградње морају се на истој грађевинској парцели 
посадити два нова. 

 

X)  Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила 
Приликом парцелације свакој новоформираној парцели која се не наслања на планом 
дефинисане саобраћајнице обезбедити адекватан приступ са јавне саобраћајне 
површине који се може остварити и индиректним путем, преко саобраћајнице 
минималне ширине 5,5м. 
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Паркирање обезбедити у овкиру објекта или парцеле по нормативу који ће бити 
дефинисан у посебном поглављу плана. 
 

XI) Минимални степен комуналне опремљености 

 приступ парцели са јавне саобраћајнице  
 обезбеђено одлагање комуналног отпада;  

 прикључење на електроенергетску мрежу; 
 прикључење на систем водовода и канализације. 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. 

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

 

Tуризам и угоститељство ( СОВ – сплавови и објекти на води) 
 
У оквиру ове намене могућа је постављати сплавове на баржама или објекте као 
сојенице са приступним мостовима и надстрешницама. Објекти могу бити у функцији 
угоститењских објеката, ресторани, кафеи или садржаја који прате спортове на води. 
 
Објекте причврстити уз обалу и поставити их тако да један другог не угрожавају како у 
редовним условима тако и при већим водама. 
 
Објекте градити од дрвета са потребном челином конструкцијом у циљу стабилности. 
 
Максимална спратност је две етаже.  
 
Препорука је да се објекти постављају као типски а према идејном решењу које ће бити 
прихваћено од стране комисије за планове и потврђено надлежне службе Општине. 
 

Паркирање за садржаје у оквиру ове намене обезбедити у оквиру јавних паркинга у 
оквиру зоне. 

 

Спорт и рекреација (ТТ – тениски терени) 
 

I)  Врста и намена објеката 

У оквиру ове намене поред постојећих тениских терена могућа је организација и 
изградња објеката у функцији пратећих садржаја. 

Дозвољена је изградња пратећих објеката (свлачионице, канцеларија, просторије за 
реквизите итд), угоститељских објеката, забавних и рекреативних објеката и садржаја 
(дечија игралишта, теретане на отвореном и сл.)   

II)  Положај објеката на парцели 

Све нове објекте и садржаје организовати у оквиру планом задатих грађевинских 
линија.   
 

 



Измена и допуна Плана детаљне регулације туристичког насеља Бели Багрем  
у општини Велико Градиште – рани јавни увид 

 

  18 
 

III)  Правила у погледу величине парцеле  
Грађевинска парцела се поклапа са планом опредељеном површином намене. 

IV) Други објекти на парцели 

Пратеће садржаје уз тениске терене могуће је организовати у више објеката при чему 
објекти својим положајем треба да подрже функцију комплекса. 

 

 V)  Најмања међусобна удаљеност објеката 

Обзиром на карактер објеката међусобна удаљеност није условљена већ је у функцији 
организацје комплакса.  

 

VI)  Дозвољена заузетост грађевинске парцеле 
 
Максимална заузетост грађевинске парцеле је 50% (укључује све терене и објекте на 
парцели) 
Проценат учешћа зеленила на парцели је 40%. 

 
VII)  Дозвољена спратност и висина објеката 
 
Дозвољена спратност објеката је  П+Пк. 
Максимална висина објекта 8м мерено од најниже коте уређеног терена око објекта до 
слемена, при чему кота пода приземља може бити највише 0,6м од најниже коте 
уређеног терена око објекта. 
 
Висина надзитка подкровне етаже је 1,6м. 
 

VIII)   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. 
Ограђивање тениских терена и других терена у комплексу у складу са прописима. 
 
IX) Услови за уређење зелених и слободних површина на парцели 
Даљом разрадом обезбедити  пејзажно  уређење  према  потребама  и  функцији уз  
максимално задржавање  постојећих  квалитетних  засада. За свако здраво стабло 
посечено ради изградње морају се на грађевинској парцели посадити два нова. 

 

X)  Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила 
Присту је планом обезбеђен са јавне саобраћајне површине. 
Паркирање за потребе спортско рекреативних садржаја је на јавном паркингу уз 
Градиштанску улицу. 
 

XI) Минимални степен комуналне опремљености 

 приступ парцели са јавне саобраћајнице  
 обезбеђено одлагање комуналног отпада;  

 прикључење на електроенергетску мрежу; 
 прикључење на систем водовода и канализације. До изградње канализационе     

мреже могуће је одвођење отпадних вода преко водонепропусних септичких 
јама. До изградње водоводне мреже снабдевање водом је могуће из бунара. 
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Када се изгради систем водовода и канализације објекти се морају прикључити 
на исти а септичке јаме и бунари укинути. 

 

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

 

Привезиште (марина) 
 

I)  Врста и намена објеката 

У оквиру ове намене могућа је организација марине и пратећих садржаја неопходних 
за њено функционисање.  
Садржаје организовати у виду јединственог комплекса 

II)  Положај објеката на парцели 

Према интегрисаној саобраћајници у залеђу и јавној површини у функцији насипа 
објекте постављати на или иза планом задате грађевинске линије, а према реци у 
складу са прописима за функционисање марине. 
 

III)  Правила у погледу величине парцеле  
Грађевинска парцела се поклапа са планом опредељеном површином намене. 

IV) Други објекти на парцели 

У оквиру парцеле могућа је изградња више објеката који формирају функционални 
комплекс. 

V)  Најмања међусобна удаљеност објеката 

Минимално растојање објеката у комплексу треба да задовољи технолошке, 
функционалне и противпожарне услове. 

 

VI)  Дозвољена заузетост грађевинске парцеле 
 
Максимална заузетост грађевинске парцеле је 60%  

 
 

VII)  Дозвољена спратност и висина објеката 

 
Висина објеката до висине стабала у залеђу , односно 8.0м. 
 

VIII)   Услови за ограђивање 

Ограђивање није предвиђено осим у функционалним зонама где због контроле 
приступачности прописи то захтевају и где је ограђивање у складу са прописима за ову 
врсту објеката. 
 
IX) Услови за уређење зелених и слободних површина на парцели 
Даљом разрадом обезбедити  пејзажно  уређење  према  потребама  и  функцији при 
чему сачувати засаде багрема, уз потребну санитарну сечу и прореду уз уклањање 
киселог дрвећа са кореновим системом. За свако здраво стабло посечено ради 
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изградње морају се на истој локацији на истој грађевинској парцели посадити два нова. 
 

X)  Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила 
 
Присту је планом обезбеђен са јавне саобраћајне површине. 
Паркирање обезбедити у оквиру грађевинске парцеле по нормативу који ће бити 
дефинисан у посебном поглавњу плана. 
 

XI) Минимални степен комуналне опремљености 

 приступ парцели са јавне саобраћајнице  
 обезбеђено одлагање комуналног отпада;  

 прикључење на електроенергетску мрежу; 
 прикључење на систем водовода и канализације. 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. 

 

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

 
 

ЗОНА Б  
 
Зона Б заузима најсевернији део захвата плана између Градиштанске улице и реке 
Дунав. 
Плански ову зону карактерише изградња на неизграђеном простоу са циљем стварања 
ексклузивног амбијента у коме ће се наћи хотел високе категорије а у оквиру намене 
становања мале густине као претежне намене виле са већом окућницом и други типови 
туристичгог смештаја које могу пратити пословање и услуге. 
 
У оквиру ове зоне планиране су следеће намене: 

 Туризам и угоститељство - хотел  
 Становање мале густине тип «В» 

 
Tуризам и угоститељство ( Х – хотел) 
 

I)  Врста и намена објеката 

У оквиру ове намене панирана је изградња хотела високе категорије са свим пратећим 
садржајима. Садржаје хотела организовати у оквиру једног објекта или формирати 
комплекс партерно уређен, организован и повезан са реком. Део садржаја хотела може 
се спустити на реку и са уређеним приобаљем формирати целину. У оквиру комплекса 
могу се наћи и објекти и терени спортско рекреативног карактера повезани са реком и 
спортовима на води, трим стазе, простори за игру деце и сл.    
 

II)  Положај објеката на парцели 

Објекте и друге садржаје у оквиру комплекса поставити у оквиру планом задатих 
грађевинских линија а у складу са функционалном организацијом објекта и партерног 
уређења.  
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Грађевинске линије су дефинисане у односу на планирану регулацију саобраћајница и 
површина јавне намене у контаку. Грађевинска линија према реци се поклапа са 
регулационом линијом. 

Минимална удаљеност објеката од границе суседне парцеле дефинисана положајем 
грађевинских линија датих у плану које одређују зону градње.  

 

III)  Правила у погледу величине парцеле  
Грађевинска парцела се поклапа са планом опредељеном површином намене. 

IV) 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. 

 

V)  Најмања међусобна удаљеност објеката 

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

 

VI)  Дозвољена заузетост грађевинске парцеле 
 
Максимална заузетост грађевинске парцеле је 50% (укључује све објекте на парцели) 

Проценат учешћа зеленила на парцели 30%.  
 
 
VII)  Дозвољена спратност и висина објеката  
Максимална спратност објеката је  4 надземне етаже. 
 
У складу са конфигурацијом терена и геотехничким условима дозвољена је изградња 
подрумске етаже.  
 
Максимална висина објекта 18м мерено од најниже коте уређеног терена око објекта 
до слемена, при чему кота пода приземља може бити највише 1,2м од најниже коте 
уређеног терена око објекта. 
 
Уколико се у објекту организује подкровна етажа висина надзитка је 1,6м. 
 
Уколико се услед косог крова и великог распона објекта јављају високи тавански 
простори могуће је у оквиру њих организовати смештајне јединице или друге садржаје 
с тим што се осветљење може обезбедити искључиво преко кровних прозора без 
отварања баџа и повлачења етаже. 
 

VIII)   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. 
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IX) Услови за уређење зелених и слободних површина на парцели 

Приликом организације грађевинске парцеле тежити да се сачувају постојеће групације 
дрвећа и приобалног зеленила . Појасеве багрема уз путеве очувати уз потребну 
санитарну сечу и прореду, уз уклањање киселог дрвећа и другог коровског биља са 
кореновим системом.  
Даљом разрадом обезбедити  пејзажно  уређење  према  потребама  и  функцији. За 
свако здраво стабло посечено ради изградње морају се на истој грађевинској парцели 
посадити два нова. 

 

X)  Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила 

Приступ је планом обезбеђен преко јавне саобраћајне површине на коју ће се везати 
интерни саобраћај кроз комплекс. 
  
Паркирање обезбедити у овкиру објекта или парцеле по нормативу који ће бити дат у 
посебном поглављу плана. 
 

XI) Минимални степен комуналне опремљености 

 приступ парцели са јавне саобраћајнице  
 обезбеђено одлагање комуналног отпада;  

 прикључење на електроенергетску мрежу; 
 прикључење на систем водовода и канализације. 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. 

 

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

 

Становање мале густине – типа в 
 

I)  Врста и намена објеката 

Становање је у плану дефинисано као претежна намена у оквиру ове намене могу се 
наћи и објекти у функцији туристичког смештаја различитих типова (хотели, апартмани, 
објекти са стамбеним јединицама за повремено становање и сл.), објекти 
угоститељства (ресторани, кафеи, посластичарнице) и објекти трговине и других услуга 
које подржавају становаље као примарну намену.  

У оквиру ове намене могу се градити  
 стамбени објекти 

 стамбено - пословни објекти где је у приземним етажама организовано 
угоститељство и услуге а на и вишим етажама становање.  

 Објекти у функцији туризма и угоститељства 

 Објекти у функцији пословања и услуга 

II)  Положај објеката на парцели 

Објекат се може поставити на или иза грађевинске линије у складу са функционалном 
организацијом објекта и партерног уређења.  
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Грађевинске линије су дефинисане у односу на планирану регулацију саобраћајница и 
површина јавне намене у контаку а према намени опредељеној за хотел као зона 
градње.  

Минимална удаљеност објеката од границе суседне парцеле је 2,0 m.  

III)  Правила у погледу величине парцеле  
Парцелацију у циљу формирања грађевинских парцела извршити тако да је 
минимална површина новоформиране парцеле за изградњу 600 m². Изузетно 
површина може бити и мања за постојеће парцеле које су задовољавале овај услов, 
али им је планираном саобраћајном мрежом смањена површина 

Минимална ширина грађевинске парцеле је 12 m. 

У случају неизграђених или већ изграђених парцела, грађевинским парцелама се 
сматрају све парцеле чија је минимална површина задовољава претходно наведене 
услове, све мање парцеле су неусловне за градњу, а уколико на истим постоје објекти 
на њима се могу вршити само текуће одржавање, адаптација, санација и 
реконструкција.  

IV) 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 
терн исл) 

V)  Дозвољена заузетост грађевинске парцеле 
Дозвољена заузетост грађевинске парцеле је 50%  

Проценат учешћа зеленила на парцели 30%.  
 

VI)  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 
0,9м од најниже коте уређеног терена око објекта. 
 
Висина надзитка подкровне етаже је 1,6м. 
 

VII)  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. 

VIII)   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 1,4м од дрвета или метала 
без наглашених елемената. 
 
IX) Услови за уређење зелених и слободних површина на парцели 
Приликом организације грађевинске парцеле тежити да се сачувају постојеће групације 
дрвећа и приобалног зеленила . Појасеве багрема уз путеве очувати уз потребну 
санитарну сечу и прореду, уз уклањање киселог дрвећа и другог коровског биља са 
кореновим системом.  
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Даљом разрадом обезбедити  пејзажно  уређење  према  потребама  и  функцији. За 
свако здраво стабло посечено ради изградње морају се на истој грађевинској парцели 
посадити два нова. 

 

X)  Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила 

Приликом парцелације свакој новоформираној парцели која се не наслања на планом 
дефинисане саобраћајнице обезбедити адекватан приступ са јавне саобраћајне 
површине који се може остварити и индиректним путем, преко саобраћајнице 
минималне ширине 5,5м. 
 
Паркирање обезбедити у овкиру објекта или парцеле по нормативу који ће бити дат у 
посебном поглављу плана. 
 

XI) Минимални степен комуналне опремљености 

 приступ парцели са јавне саобраћајнице  
 обезбеђено одлагање комуналног отпада;  

 прикључење на електроенергетску мрежу; 
 прикључење на систем водовода и канализације. 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. 

 

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

 
 

ЗОНА Е  
 

Зона E заузима простор уз језеро у непосредном контакту са превлаком. Ограничена је 
је са југо - западне стране према Зони Г улицом Нова 08, са југо - источне стране 
према Зони Ф  улицом Карпатском, са северо- источне стране према Зони А улицом 
Језерском а са северо – западне стране се наслања на језеро. 
 
Плански ову зону карактерише задржавање постојећих изграђених структура пре свега 
ресторана уз улицу Језерску и шеталиште за које важе услови дати за третман 
постојећих објеката.  
Аква-парк се такође задржава и уз њега је планира допуна туристичко рекреативним 
садржајима. 
 
У оквиру ове зоне за нову градњу планиране су следеће намене: 

 Туризам и угоститељство – аква-парк 

 Туризам и угоститељство – кафеи и ресторани 
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Tуризам и угоститељство -  АП – аква парк 

 

I)  Врста и намена објеката 

У оквиру планом опредељене површине за ову намену могуће је поред аква парка 
организовати и друге туристичко угоститељске садржаје и то као допуну уз аква парк 
или као посебне објекте.  
Уз аква-парк могуће је извршити допуну садржаја истог карактера и изградити 
ресторан, кафе или објекат смештајног карактера. 
Као  посебне садржаје у оквиру планом дефинисане претежне намене могуће је 
изградити објекте туристичког смештаја (хотели, апартмани) или угоститељске објекте 
(кафеи, ресторани, посластичарнице...) који се могу организовати уз улицу Карпатску. 

 

Парцелу аква-парка организовати као комплекс а на парцелама других садржаја 
градити искључиво слободностојеће објекте на парцели. 
 

II)  Положај објеката на парцели 

Објекте поставити у оквиру планом задатих грађевинских линија а у складу са 
функционалном организацијом објекта и партерног уређења.  

Грађевинске линије су дефинисане у односу на планирану регулацију саобраћајница и 
површина јавне намене у контаку.  

Минимална удаљеност објеката од границе суседне парцеле: 

 Објекти и други садржаји у оквиру комплекса аква-парка минимално удаљени од 
границе суседне парцеле 3,5м 

 Објекти туристичког смештаја минимално удаљени од границе суседне парцеле 
2,5м 

 Објекту угоститељства (ресторани, кафеи, посластичарнице) минимално 
удаљени од границе суседне парцеле 1,5м. 

 

III)  Правила у погледу величине парцеле  
За простор омеђен шетном стазом, улицом Шеталачком, улицом Карпатском и улицом 
Новом 08, обавезна је разрада кроз Урбанистички пројекат који ће садржати предлог 
парцелације.  
Предлогом парцелације дефинисати: 

 припадајућу парцелу уз аква-парк чија површина је у функцији садржаја који ће 
се на њој организовати 

 припадајуће парцеле уз постојећи ресторан и кафе уз шеталачку стазу 

 парцеле за нову градњу уз улицу Карпатску и то: 
o за објекте туристичког смештаја минимална површина парцеле 1000м2 
o за објекте угоститељства минимална површина парцеле 300м2 

IV) Други објекти на парцели 

У оквиру парцеле аква-парка могућа је изградња више објеката и садржаја који 
формирају функционални комплекс а на парцелама других намена није дозвољена 
изградња другог објекта.. 
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V)  Најмања међусобна удаљеност објеката 

Објекте на истој парцели (аква-парк) 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. 

 

VI)  Дозвољена заузетост грађевинске парцеле 
Максимална заузетост грађевинске парцеле: 

 за аква-парк је 50% (укључује све објекте на парцели) 
 за објекте туристичког смештаја (хотели, апартмани) – 60% 

 за угоститељске објекте (кафеи, ресторани, посластичарнице...) – 70% 

Проценат учешћа зеленила на парцели 20%.  
 
VII)  Дозвољена спратност и висина објеката  

Максимална спратност објеката: 

 објекти туристчког смештаја у оквиру аква-парка и као посебни садржаји – три 
надземне етаже 

 угоститељски објекти (ресторани, кафеи, посластичарнице) у оквиру аква-парка 
и као посебни садржаји – П+Пк. 

 
У складу са конфигурацијом терена и геотехничким условима дозвољена је изградња 
подрумске етаже.  
 
Максимална висина садржаја аква-парка у складу са одабраним типом 
 
Висина надзитка подкровне етажае је 1,6м. 
 
Уколико се услед косог крова и великог распона објекта јављају високи тавански 
простори могуће је у оквиру њих организовати смештајне јединице или друге садржаје 
с тим што се осветљење може обезбедити искључиво преко кровних прозора без 
отварања баџа и повлачења етаже. 
 

VIII)   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. Ограђивање зоне мобилијара аква-парка у складу са прописима за ту 
врсту објекта и условима контроле приступачности. 
Ограђивање према шетној стази није планирано. 
 
IX) Услови за уређење зелених и слободних површина на парцели 
Приликом разраде Урбанистичким пројектом партерно решити и јединствено пејзажно 
уредити читав захват разраде, при чему максимално сачувати квалитетна стабла уз 
потребну санитарну сечу и прореду уз обавезу да се за свако здраво стабло посечено 
ради изградње морају на истој грађевинској парцели посадити два нова. 
 

X)  Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила 
Приступ је планом обезбеђен преко јавне саобраћајне површине. 
  
Паркирање обезбедити у складу са нормативима који ће бити дати у посебном 
поглављу плана 
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XI) Минимални степен комуналне опремљености 

 приступ парцели са јавне саобраћајнице  
 обезбеђено одлагање комуналног отпада;  

 прикључење на електроенергетску мрежу; 
 прикључење на систем водовода и канализације. 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. 

 

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

 
 

ЗОНА Ф 

 
Зона Ф заузима део у залеђу Зона Е и А од којих је деле улице Карпатска и 
Градиштанска, са северо-источне стране према Зони К ограничена је улицом Ловачком 
и Ритском, са југо-источне стране према зони Х4 ограничена је улицом Пешачком нова 
и каналом а на југозападу према Зони И ограничена је улицама Језерска звезда, Нова 
12 и Нова13. 
 
Плански ову зону карактерише задржавање већ формираног викенд насеља уз 
попуњавање кроз нову градњу на неизграђеним површинама  и то објектима 
становања мале густине, тип «а» а у контаку са зоном Х4 тип «в», уз које се као 
претежну намену могу наћи и објекти туристичгог смештаја које могу пратити 
пословање и услуге, као и објектима туризма и угоститељства као посебне намене. 
 
 
У оквиру ове зоне планиране су следеће намене: 

 Туризам и угоститељство – хотели, апартмани, ресторани 

 Становање мале густине тип «а» 

 Становање мале густине тип «в» 
 
Tуризам и угоститељство ( Х – хотели, апартмани,) 
 

I)  Врста и намена објеката 

У оквиру ове намене могућа је изградња објеката у функцији туристичког смештаја и то 
хотела свих категорија и апартмана у складу са размештајем датим у графичком 
прилогу. 

 

Објекте организоватзи као слободностојеће на парцели.  
 

II)  Положај објеката на парцели 

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

Грађевинске линије су дефинисане у односу на планирану регулацију саобраћајница и 
површина јавне намене у контаку.  

Минимална удаљеност објеката од границе суседне парцеле је 2,5 m.  



Измена и допуна Плана детаљне регулације туристичког насеља Бели Багрем  
у општини Велико Градиште – рани јавни увид 

 

  28 
 

 

III)  Правила у погледу величине парцеле  
Парцелацију у циљу формирања грађевинских парцела за нову градњу могуће је 
извршити тако да минимална површина новоформиране парцеле буде 2000м2. Тежити 
што већим парцелама са што већим слободним озелењеним и партерно уређеним 
површинама. 

IV) Други објекти на парцели 

У оквиру парцеле је планирана изградња једног објекта у функцији туристичког 
смештаја и то као слободностојећег објекта.  

Није планирана изградња другог објекта осим сеника, и надстрешница који су у 
функцији партерног уређења и обликовања слободних површина. 

 

V)  Најмања међусобна удаљеност објеката 

На парцели није дозвоњена изградња другог објекта а сеници и надстрешнице треба 
да прате функционалну организацију објекта и да партерно буду укомпоновани. 

 

VI)  Дозвољена заузетост грађевинске парцеле 
Максимална заузетост грађевинске парцеле је 60%  

Проценат учешћа зеленила на парцели 20%.  
 
 
VII)  Дозвољена спратност и висина објеката  

Максимална спратност објеката је  3 надземне етаже. 
 
У складу са конфигурацијом терена и геотехничким условима дозвољена је изградња 
подрумске етаже.  
 
Максимална висина објекта 15м мерено од најниже коте уређеног терена око објекта 
до слемена, при чему кота пода приземља може бити највише 1,2м од најниже коте 
уређеног терена око објекта. 
 
Уколико се у објекту организује подкровна етажа висина надзитка је 1,6м. 
 
Уколико се услед косог крова и великог распона објекта јављају високи тавански 
простори могуће је у оквиру њих организовати смештајне јединице или друге садржаје 
с тим што се осветљење може обезбедити искључиво преко кровних прозора без 
отварања баџа и повлачења етаже. 
 

VIII)   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. 
 
IX) Услови за уређење зелених и слободних површина на парцели 
Приликом организације грађевинске парцеле тежити да се сачува постојећа 
квалитетна вегетација и укомпонује у пејзажно уређење парцеле. Појасеве багрема уз 
путеве сачувати  уз потребну санитарну сечу и прореду, уз уклањање киселог дрвећа и 
другог коровског биља са кореновим системом.  
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Даљом разрадом обезбедити  пејзажно  уређење  према  потребама  и  функцији. За 
свако здраво стабло посечено ради изградње морају се на истој грађевинској парцели 
посадити два нова. 

 

X)  Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила 

Приликом парцелације свакој новоформираној парцели која се не наслања на планом 
дефинисане саобраћајнице обезбедити адекватан приступ са јавне саобраћајне 
површине који се може остварити и индиректним путем, преко саобраћајнице 
минималне ширине 5,5м. 
 
Паркирање обезбедити у овкиру објекта или парцеле према условима који ће бити 
дати у посебном поглављу плана. 
 

XI) Минимални степен комуналне опремљености 

 приступ парцели са јавне саобраћајнице  
 обезбеђено одлагање комуналног отпада;  

 прикључење на електроенергетску мрежу; 
 прикључење на систем водовода и канализације. 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. 

Прикључење објеката на комуналну инфраструктуру врши се на основу правила 
овог плана и услова овлашћених комуналних предузећа и организација. 
 
 
Становање мале густине – тип а 

 

I)  Врста и намена објеката 

Становање је у плану дефинисано као претежна намена у оквиру ове намене могу се 
наћи и 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 становаље као примарну намену.  
У оквиру ове намене могу се градити  

 стамбени објекти 

 стамбено - пословни објекти где је у приземним етажама организовано 
угоститељство и услуге а на спрату становање.  

 Објекти у функцији туризма и угоститељства 

 Објекти у функцији пословања и услуга 

II)  Положај објеката на парцели 

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

Грађевинске линије су дефинисане у односу на планирану регулацију саобраћајница и 
површина јавне намене у контаку а према намени опредељеној за хотел као зона 
градње.  
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Минимална удаљеност објеката од границе суседне парцеле је 1,5 m, осим за двојне и 
објекте у низу који се једном или са две стране постављају на границу суседне 
парцеле. 

III)  Правила у погледу величине парцеле  
Парцелацију у циљу формирања грађевинских парцела извршити тако да је 
минимална површина новоформиране парцеле за изградњу слободностојећег објекта 
300м2, двојног објекта 200м2 (2х200м2), објекта у низу 200м2. 

Изузетно површина може бити и мања за постојеће парцеле које су задовољавале овај 
услов, али им је планираном саобраћајном мрежом смањена површина 

Минимална ширина грађевинске парцеле је за слободностојећи објекат 10 m, двојни 
објекат 8м (2х8м), а објекат у низу 6м. 

У случају неизграђених или већ изграђених парцела, грађевинским парцелама се 
сматрају све парцеле чија је минимална површина задовољава претходно наведене 
услове, све мање парцеле су неусловне за градњу, а уколико на истим постоје објекти 
на њима се могу вршити само текуће одржавање, адаптација, санација и 
реконструкција према условима датим за третман постојећих објеката. 

IV) 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 
терн исл) 

  

V)  Дозвољена заузетост грађевинске парцеле 
Дозвољена заузетост грађевинске парцеле је 40%  
Проценат зеленила у оквиру парцеле 40% 

 
 

VI)  Дозвољена спратност и висина објекта 
Максимална спратност објеката је  П+Пк или две надземне етаже 
 
У складу са конфигурацијом терена и геотехничким условима дозвољена је изградња 
подрумске или сутеренске етаже при чему кота пода приземља може бити највише 
0,9м од најниже коте уређеног терена око објекта. 
 
Висина надзитка подкровне етаже је 1,6м. 
 

VII)  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. 

VIII)   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 1,4м од дрвета или метала 
без наглашених елемената. 
 
IX) Услови за уређење зелених и слободних површина на парцели 
Приликом организације грађевинске парцеле тежити да се сачува постојећа 
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квалитетна вегетација и укомпонује у пејзажно уређење парцеле. Појасеве багрема уз 
путеве сачувати  уз потребну санитарну сечу и прореду, уз уклањање киселог дрвећа и 
другог коровског биља са кореновим системом.  
Даљом разрадом обезбедити  пејзажно  уређење  према  потребама  и  функцији. За 
свако здраво стабло посечено ради изградње морају се на истој грађевинској парцели 
посадити два нова. 
 

X)  Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила 
Приликом парцелације свакој новоформираној парцели која се не наслања на планом 
дефинисане саобраћајнице обезбедити адекватан приступ са јавне саобраћајне 
површине који се може остварити и индиректним путем, преко саобраћајнице 
минималне ширине 2,5м. 
 
Паркирање обезбедити у овкиру објекта или парцеле у складу са условима који ће бити 
дати у посебном поглављу плана. 
 

XI) Минимални степен комуналне опремљености 

 приступ парцели са јавне саобраћајнице  
 обезбеђено одлагање комуналног отпада;  

 прикључење на електроенергетску мрежу; 
 прикључење на систем водовода и канализације. 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. 

Прикључење објеката на комуналну инфраструктуру врши се на основу правила 
овог плана и услова овлашћених комуналних предузећа и организација. 
 
 
Становање мале густине – типа в 
 

I)  Врста и намена објеката 

Становање је у плану дефинисано као претежна намена у оквиру ове намене могу се 
наћи и објекти у функцији туристичког смештаја различитих типова (хотели, апартмани, 
објекти са стамбеним јединицама за повремено становање и сл.), објекти 
угоститељства (ресторани, кафеи, посластичарнице) и објекти трговине и других услуга 
које подржавају становаље као примарну намену.  
У оквиру ове намене могу се градити  

 стамбени објекти 

 стамбено - пословни објекти где је у приземним етажама организовано 
угоститељство и услуге а на и вишим етажама становање.  

 Објекти у функцији туризма и угоститељства 

 Објекти у функцији пословања и услуга 

II)  Положај објеката на парцели 

Објекат (се може поставити на или иза грађевинске линије у складу са функционалном 
организацијом објекта и партерног уређења.  
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Грађевинске линије су дефинисане у односу на планирану регулацију саобраћајница и 
површина јавне намене у контаку а према намени опредељеној за хотел као зона 
градње.  

Минимална удаљеност објеката од границе суседне парцеле је 2,5 m.  

III)  Правила у погледу величине парцеле  
Парцелацију у циљу формирања грађевинских парцела извршити тако да је 
минимална површина новоформиране парцеле за изградњу 600 m². Изузетно 
површина може бити и мања за постојеће парцеле које су задовољавале овај услов, 
али им је планираном саобраћајном мрежом смањена површина 

Минимална ширина грађевинске парцеле је 12 m. 

У случају неизграђених или већ изграђених парцела, грађевинским парцелама се 
сматрају све парцеле чија је минимална површина задовољава претходно наведене 
услове, све мање парцеле су неусловне за градњу, а уколико на истим постоје објекти 
на њима се могу вршити само текуће одржавање, адаптација, санација и 
реконструкција.  

IV) 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 
терн исл) 

  

V)  Дозвољена заузетост грађевинске парцеле 

Дозвољена заузетост грађевинске парцеле је 50%  

Проценат учешћа зеленила на парцели 30%.  
 
 

VI)  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 
0,9м од најниже коте уређеног терена око објекта. 
 
Висина надзитка подкровне етаже је 1,6м. 
 

VII)  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. 

VIII)   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 1,4м од дрвета или метала 
без наглашених елемената. 
 
IX) Услови за уређење зелених и слободних површина на парцели 

Приликом организације грађевинске парцеле тежити да се сачува постојећа 
квалитетна вегетација и укомпонује у пејзажно уређење парцеле. Појасеве багрема уз 
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путеве сачувати  уз потребну санитарну сечу и прореду, уз уклањање киселог дрвећа и 
другог коровског биља са кореновим системом.  
Даљом разрадом обезбедити  пејзажно  уређење  према  потребама  и  функцији. За 
свако здраво стабло посечено ради изградње морају се на истој грађевинској парцели 
посадити два нова. 

 

X)  Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила 
Приликом парцелације свакој новоформираној парцели која се не наслања на планом 
дефинисане саобраћајнице обезбедити адекватан приступ са јавне саобраћајне 
површине који се може остварити и индиректним путем, преко саобраћајнице 
минималне ширине 2,5м. 
 
Паркирање обезбедити у овкиру објекта или парцеле у складу са условима који ће бити 
дати у посебном поглављу плана. 
 

XI) Минимални степен комуналне опремљености 

 приступ парцели са јавне саобраћајнице  
 обезбеђено одлагање комуналног отпада;  

 прикључење на електроенергетску мрежу; 
 прикључење на систем водовода и канализације. 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. 

 

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

ЗОНА Г  
 

Зона Г заједно са Зоном Е има директан контакт са језером преко шетне стазе и 
градске плаже. Ограничена је са југо-запада према Зони ЈЈ и са југо-истока према Зони 
И улицом Рударево, са северо-истока према Зони Е улицом Нова 08 а са северо – 
западне стране се наслања на језеро. 
 
Плански ову зону карактерише задржавање постојећих изграђених структура пре свега 
ресторана и кафеа уз шеталиште, кошаркашког кампа, објекта у функцији веслачког 
савеза и постојећег хотела Бели багрем за које важе услови дати за третман 
постојећих објеката.  
Ауто-камп се такође задржава на локацији на којој тренутно егзистира а планом се дају 
услови за његово уређење у циљу побољшања услова коришћења. 
 
Већ формирано викенд насеље се задржава уз попуњавање кроз нову градњу на 
неизграђеним површинама  и то објектима становања мале густине, тип «а» уз које се 
као претежну намену могу наћи и објекти туристичгог смештаја које могу пратити 
пословање и услуге, као и објектима туризма и угоститељства као посебне намене. 
У оквиру ове зоне за нову градњу планиране су следеће намене: 

 Туризам и угоститељство – хотели и апартмани 

 Туризам и угоститељство – ауто-кам 

 Становање мале густине тип «а» 
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Tуризам и угоститељство ( Х – хотели, апартмани) 

I)  Врста и намена објеката 

У оквиру ове намене могућа је изградња објеката у функцији туристичког смештаја и то 
хотела свих категорија и апартмана у складу са размештајем датим у графичком 
прилогу. 
 

Објекте организовати као слободностојеће на парцели осим хотела у контакту са ауто-
кампом који се могу организовати и у виду комплекса партерно уређеног, 
организованог и повезаног пешачким коминикацијама са садржајима ауто камапа и 
садржајима уз језеро. У оквиру комплекса могу се наћи и објекти и терени спортско 
рекреативног карактера, трим стазе, простори за игру деце и сл.    
 

 

II)  Положај објеката на парцели 

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

Грађевинске линије су дефинисане у односу на планирану регулацију саобраћајница и 
површина јавне намене у контаку.  

Минимална удаљеност објеката од границе суседне парцеле је 2,5 m.  

 

III)  Правила у погледу величине парцеле  
Парцелацију у циљу формирања грађевинских парцела за нову градњу могуће је 
извршити тако да минимална површина новоформиране парцеле буде 1000м2. Тежити 
што већим парцелама са што већим слободним озелењеним и партерно уређеним 
површинама. 
За простор оредељен за туризам и угоститељство хотел и ауто-камп обавезна је 
разрада кроз Урбанистички пројекат који ће садржати предлог парцелације.  
Предлогом парцелације дефинисати: 

 Парцелу за организацију ауто-кампа чија површина је у функцији садржаја који 
ће се на њој организовати 

 Парцеле за изградњу хотела 

IV) Други објекти на парцели 

У оквиру парцеле је планирана изградња једног објекта у функцији туристичког 
смештаја и то као слободностојећег објекта.  

Није планирана изградња другог објекта осим сеника, и надстрешница који су у 
функцији партерног уређења и обликовања слободних површина. 

Изузетак су хотели у уз аутокамп где је 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. 

 

V)  Најмања међусобна удаљеност објеката 

Уколико се објекат поставља као слободностојећи на парцели сеници и надстрешнице 
треба да прате функционалну организацију објекта и да партерно буду укомпоновани. 
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Уколико се формира комплекс 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. 

 

VI)  Дозвољена заузетост грађевинске парцеле 
Максимална заузетост грађевинске парцеле је 60%  

Проценат учешћа зеленила на парцели 30%.  
 
 
VII)  Дозвољена спратност и висина објеката 
Максимална спратност објеката је  3 надземне етаже. 
 
У складу са конфигурацијом терена и геотехничким условима дозвољена је изградња 
подрумске етаже. Број етажа под земљом није ограничен.  
 
Максимална висина објекта 15м мерено од најниже коте уређеног терена око објекта 
до слемена, при чему кота пода приземља може бити највише 1,2м од најниже коте 
уређеног терена око објекта. 
 
Уколико се у објекту организује подкровна етажа висина надзитка је 1,6м. 
 
Уколико се услед косог крова и великог распона објекта јављају високи тавански 
простори могуће је у оквиру њих организовати смештајне јединице или друге садржаје 
с тим што се осветљење може обезбедити искључиво преко кровних прозора без 
отварања баџа и повлачења етаже. 
 

VIII)   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. 
 
IX) Услови за уређење зелених и слободних површина на парцели 
Приликом организације грађевинске парцеле тежити да се сачува постојећа 
квалитетна вегетација и укомпонује у пејзажно уређење парцеле. Сачувати фронтални 
појас засада багрема уз потребну санитарну сечу и прореду, уз уклањање киселог 
дрвећа и другог коровског биља са кореновим системом.  
Даљом разрадом обезбедити  пејзажно  уређење  према  потребама  и  функцији. За 
свако здраво стабло посечено ради изградње морају се на истој грађевинској парцели 
посадити два нова. 

 

X)  Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила 

Приликом парцелације свакој новоформираној парцели која се не наслања на планом 
дефинисане саобраћајнице обезбедити адекватан приступ са јавне саобраћајне 
површине који се може остварити и индиректним путем, преко саобраћајнице 
минималне ширине 5,5м. 
 
Паркирање обезбедити у овкиру објекта или парцеле према условима који ће бити 
дати у посебном поглављу плана. 
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XI) Минимални степен комуналне опремљености 

 приступ парцели са јавне саобраћајнице  
 обезбеђено одлагање комуналног отпада;  

 прикључење на електроенергетску мрежу; 
 прикључење на систем водовода и канализације. 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. 

Прикључење објеката на комуналну инфраструктуру врши се на основу правила 
овог плана и услова овлашћених комуналних предузећа и организација. 
 
 
Tуризам и угоститељство ( АК – ауто-камп ) 

 

I)  Врста и намена објеката 

У оквиру ове намене огранизовати камп са пратећим садржајима што обухвата 
површине за смештај (постављање шатора, камп приколица и постављање кампера), 
пратеће садржаје (управа и рецепција кампа, санитарни чвор, ресторан, кафе и сл.), 
спортско рекреативне садржаје (терени на отвореном, игра деце и сл), као и друге 
садржаје којима се постиже виши ниво услуге и коришћења. 

Садржаје организовати у оквиру јединствене целине са једним или више објеката у 
функцији пратећих садржаја а све партерно повезати и усмерити ка језеру. 
 
 

II)  Положај објеката на парцели 

Све садржаје у оквиру кампа поставити у оквиру планом задатих грађевинских линија а 
функционалну организацију дефинисати кроз разраду Урбанистичким пројектом који ће 
одредити и положај садржаја према површинама за хотеле, при чему минимално 
одстојање зоне градње од границе суседне парцел мора бити 3,5м. 

Грађевинске линије су дефинисане у односу на планирану регулацију саобраћајница и 
површина јавне намене у контаку.  

 

III)  Правила у погледу величине парцеле  
За простор оредељен за туризам и угоститељство хотел и ауто-камп обавезна је 
разрада кроз Урбанистички пројекат који ће садржати предлог парцелације.  
Предлогом парцелације дефинисати: 

 Парцелу за организацију ауто-кампа чија површина је у функцији садржаја који 
ће се на њој организовати 

 Парцеле за изградњу хотела 

IV) Други објекти на парцелиКамп ће се организовати у виду комплекса у оквиру кога 
се пратећи садржаји могу организовати у једном или више објеката.  
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V)  Најмања међусобна удаљеност објеката 

Међусобна удањеност објекат у комплексу је без посебног услова и у функцији је 
орагнизације кампа, при чему сваком објекту треба да се задовоље услови 
противпожарне заштите и приступачности сваком од објеката. 

 

VI)  Дозвољена заузетост грађевинске парцеле 
 
Максимална заузетост грађевинске парцеле је 10% (укључује све објекте на парцели) 

Проценат учешћа зеленила на парцели 30%.  
 
 
VII)  Дозвољена спратност и висина објеката  
Максимална спратност објеката је  П. 
 

VIII)   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 са плетеном жицом по средини ради спречавања уласка животиња. 
Капије могу бити максималне висине 1,4м од дрвета или метала без наглашених 
елемената. 
 
IX) Услови за уређење зелених и слободних површина на парцели 

Приликом организације грађевинске парцеле тежити да се сачува постојећа 
квалитетна вегетација и укомпонује у пејзажно уређење парцеле. Сачувати фронтални 
појас засада багрема уз потребну санитарну сечу и прореду, уз уклањање киселог 
дрвећа и другог коровског биља са кореновим системом.  
Даљом разрадом обезбедити  пејзажно  уређење  према  потребама  и  функцији, за 
заштиту од сунца максимално користити постојеће зеленило. За свако здраво стабло 
посечено ради изградње морају се на истој грађевинској парцели посадити два нова. 

 

X)  Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила 
Приступ кампу остварити са планом дефинисаних јавних саобраћајних површина. 
 
Паркирање за потребе кампа обезбедити у овкиру парцеле према условима који ће 
бити дати у посебном поглављу плана. 
 

XI) Минимални степен комуналне опремљености 

 приступ парцели са јавне саобраћајнице  
 обезбеђено одлагање комуналног отпада;  

 прикључење на електроенергетску мрежу; 
 прикључење на систем водовода и канализације. 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. 

Прикључење објеката на комуналну инфраструктуру врши се на основу правила 
овог плана и услова овлашћених комуналних предузећа и организација. 
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Становање мале густине – тип а 

 

I)  Врста и намена објеката 

Становање је у плану дефинисано као претежна намена у оквиру ове намене могу се 
наћи и 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 становаље као примарну намену.  
У оквиру ове намене могу се градити  

 стамбени објекти 

 стамбено - пословни објекти где је у приземним етажама организовано 
угоститељство и услуге а на спрату становање.  

 Објекти у функцији туризма и угоститељства 

 Објекти у функцији пословања и услуга 

II)  Положај објеката на парцели 

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

Грађевинске линије су дефинисане у односу на планирану регулацију саобраћајница и 
површина јавне намене у контаку а према намени опредељеној за хотел као зона 
градње.  

Минимална удаљеност објеката од границе суседне парцеле је 1,5 m, осим за двојне и 
објекте у низу који се једном или са две стране постављају на границу суседне 
парцеле. 

III)  Правила у погледу величине парцеле  
Парцелацију у циљу формирања грађевинских парцела извршити тако да је 
минимална површина новоформиране парцеле за изградњу слободностојећег објекта 
300м2, двојног објекта 200м2 (2х200м2), објекта у низу 200м2. 

Изузетно површина може бити и мања за постојеће парцеле које су задовољавале овај 
услов, али им је планираном саобраћајном мрежом смањена површина 

Минимална ширина грађевинске парцеле је за слободностојећи објекат 10 m, двојни 
објекат 8м (2х8м), а објекат у низу 6м. 

У случају неизграђених или већ изграђених парцела, грађевинским парцелама се 
сматрају све парцеле чија је минимална површина задовољава претходно наведене 
услове, све мање парцеле су неусловне за градњу, а уколико на истим постоје објекти 
на њима се могу вршити само текуће одржавање, адаптација, санација и 
реконструкција према условима датим за третман постојећих објеката. 

IV) 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 
терн исл) 

 V)  Дозвољена заузетост грађевинске парцеле 

 
Дозвољена заузетост грађевинске парцеле је 40%  

Проценат учешћа зеленила на парцели 40%.  
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VI)  Дозвољена спратност и висина објекта 

Максимална спратност објеката је  П+Пк или две надземне етаже 
 
У складу са конфигурацијом терена и геотехничким условима дозвољена је изградња 
подрумске или сутеренске етаже при чему кота пода приземља може бити највише 
0,9м од најниже коте уређеног терена око објекта. 
 
Висина надзитка подкровне етаже је 1,6м. 
 

VII)  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. 

VIII)   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 1,4м од дрвета или метала 
без наглашених елемената. 
 
IX) Услови за уређење зелених и слободних површина на парцели 
Приликом организације грађевинске парцеле тежити да се сачува постојећа 
квалитетна вегетација и укомпонује у пејзажно уређење парцеле. Појасеве багрема уз 
путеве сачувати  уз потребну санитарну сечу и прореду, уз уклањање киселог дрвећа и 
другог коровског биља са кореновим системом.  
Даљом разрадом обезбедити  пејзажно  уређење  према  потребама  и  функцији. За 
свако здраво стабло посечено ради изградње морају се на истој грађевинској парцели 
посадити два нова. 

 

X)  Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила 
Приликом парцелације свакој новоформираној парцели која се не наслања на планом 
дефинисане саобраћајнице обезбедити адекватан приступ са јавне саобраћајне 
површине који се може остварити и индиректним путем, преко саобраћајнице 
минималне ширине 2,5м. 
 
Паркирање обезбедити у овкиру објекта или парцеле у складу са условима који ће бити 
дати у посебном поглављу плана. 
 

XI) Минимални степен комуналне опремљености 

 приступ парцели са јавне саобраћајнице  
 обезбеђено одлагање комуналног отпада;  

 прикључење на електроенергетску мрежу; 
 прикључење на систем водовода и канализације. 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. 

 

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

 
Зона И заузима део у залеђу Зоне Г од које је дели улица Рударево, са северо-источне 
стране према Зони Ф ограничена је улицама Језерска звезда, Нова 12 и Нова 13 а са 
југоисточне стране простире се до границе захвата плана. 
 
Плански ову зону карактерише изградња на неизграђеном простору по ивици парк 
шуме Бели багрем са циљем стварања ексклузивног амбијента у коме ће се у оквиру 
намене становања мале густине као претежне намене наћи виле са већом окућницом и 
други типови туристичгог смештаја које могу пратити пословање и услуге. 
 
У централном делу захвата плана уз кружни ток у коме се сутичу најатрактивније и 
садржајно најпотпуније урбанистичке зоне планирана је јавна површина у функцији 
трга на коме се могу организовати објекти у функцији централних садржаја који 
опслужују читав простор (пошта, банка, апотека и сл. садржаји) 
 
Туристичко угоститељски садржаји су планирани у контакту са тргом а као део целине 
у функцији туризма која се формира уз улицу Језерска звезда. 
 
У оквиру ове зоне планиране су следеће намене: 

 Туризам и угоститељство – хотели, апартмани 

 Становање мале густине тип «в» 
 
 
Tуризам и угоститељство ( Х – хотели, апартмани,) 
 

I)  Врста и намена објеката 

У оквиру ове намене могућа је изградња објеката у функцији туристичког смештаја и то 
хотела свих категорија и апартмана.  
 

Објекте организоватзи као слободностојеће на парцели.  
 

II)  Положај објеката на парцели 

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

Грађевинске линије су дефинисане у односу на планирану регулацију саобраћајница и 
површина јавне намене у контаку.  

Минимална удаљеност објеката од границе суседне парцеле је 2,5 m.  

 

III)  Правила у погледу величине парцеле  
Парцелацију у циљу формирања грађевинских парцела за нову градњу могуће је 
извршити тако да минимална површина новоформиране парцеле буде 2000м2. Тежити 
што већим парцелама са што већим слободним озелењеним и партерно уређеним 
површинама. 

IV) Други објекти на парцели 

У оквиру парцеле је планирана изградња једног објекта у функцији туристичког 
смештаја и то као слободностојећег објекта.  
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Није планирана изградња другог објекта осим сеника, и надстрешница који су у 
функцији партерног уређења и обликовања слободних површина. 

 

V)  Најмања међусобна удаљеност објеката 

На парцели није дозвоњена изградња другог објекта а сеници и надстрешнице треба 
да прате функционалну организацију објекта и да партерно буду укомпоновани. 

 

VI)  Дозвољена заузетост грађевинске парцеле 
Максимална заузетост грађевинске парцеле је 60%  

Проценат учешћа зеленила на парцели 30%.  
 
 
VII)  Дозвољена спратност и висина објеката  
Максимална спратност објеката је  3 надземне етаже. 
 
У складу са конфигурацијом терена и геотехничким условима дозвољена је изградња 
подрумске етаже. Број етажа под земљом није ограничен.  
 
Максимална висина објекта 15м мерено од најниже коте уређеног терена око објекта 
до слемена, при чему кота пода приземља може бити највише 1,2м од најниже коте 
уређеног терена око објекта. 
 
Уколико се у објекту организује подкровна етажа висина надзитка је 1,6м. 
 
Уколико се услед косог крова и великог распона објекта јављају високи тавански 
простори могуће је у оквиру њих организовати смештајне јединице или друге садржаје 
с тим што се осветљење може обезбедити искључиво преко кровних прозора без 
отварања баџа и повлачења етаже. 
 

VIII)   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. 
 
IX) Услови за уређење зелених и слободних површина на парцели 
Приликом организације грађевинске парцеле тежити да се сачува постојећа 
квалитетна вегетација и укомпонује у пејзажно уређење парцеле. Појасеве багрема уз 
путеве сачувати  уз потребну санитарну сечу и прореду, уз уклањање киселог дрвећа и 
другог коровског биља са кореновим системом.  
Даљом разрадом обезбедити  пејзажно  уређење  према  потребама  и  функцији. За 
свако здраво стабло посечено ради изградње морају се на истој грађевинској парцели 
посадити два нова. 

X)  Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила 
 
Парцелацију вршити тако да се свакој новоформираној парцели обезбеди приступ са 
улуце Језерска звезда 
 
Паркирање обезбедити у овкиру објекта или парцеле према условима који ће бити 
дати у посебном поглављу плана. 
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XI) Минимални степен комуналне опремљености 

 приступ парцели са јавне саобраћајнице  
 обезбеђено одлагање комуналног отпада;  

 прикључење на електроенергетску мрежу; 
 прикључење на систем водовода и канализације. 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. 

Прикључење објеката на комуналну инфраструктуру врши се на основу правила 
овог плана и услова овлашћених комуналних предузећа и организација. 
 
 
Становање мале густине – типа в 
 

I)  Врста и намена објеката 

Становање је у плану дефинисано као претежна намена у оквиру ове намене могу се 
наћи и објекти у функцији туристичког смештаја различитих типова (хотели, апартмани, 
објекти са стамбеним јединицама за повремено становање и сл.), објекти 
угоститељства (ресторани, кафеи, посластичарнице) и објекти трговине и других услуга 
које подржавају становаље као примарну намену.  
У оквиру ове намене могу се градити  

 стамбени објекти 

 стамбено - пословни објекти где је у приземним етажама организовано 
угоститељство и услуге а на и вишим етажама становање.  

 Објекти у функцији туризма и угоститељства 

 Објекти у функцији пословања и услуга 

II)  Положај објеката на парцели 

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

Грађевинске линије су дефинисане у односу на планирану регулацију саобраћајница и 
површина јавне намене у контаку.  

Минимална удаљеност објеката од границе суседне парцеле је 2,0 m.  

III)  Правила у погледу величине парцеле  
Парцелацију у циљу формирања грађевинских парцела извршити тако да је 
минимална површина новоформиране парцеле за изградњу 600 m². Изузетно 
површина може бити и мања за постојеће парцеле које су задовољавале овај услов, 
али им је планираном саобраћајном мрежом смањена површина 

Минимална ширина грађевинске парцеле је 12 m. 

У случају неизграђених или већ изграђених парцела, грађевинским парцелама се 
сматрају све парцеле чија је минимална површина задовољава претходно наведене 
услове, све мање парцеле су неусловне за градњу, а уколико на истим постоје објекти 
на њима се могу вршити само текуће одржавање, адаптација, санација и 
реконструкција.  
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IV) 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 
терн и сл.)  

V)  Дозвољена заузетост грађевинске парцеле 
 
Дозвољена заузетост грађевинске парцеле је 40%  

Проценат учешћа зеленила на парцели 30%.  
 
VI)  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 
0,9м од најниже коте уређеног терена око објекта. 
 
Висина надзитка подкровне етаже је 1,6м. 
 

VII)  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. 

VIII)   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 1,4м од дрвета или метала 
без наглашених елемената. 
 
IX) Услови за уређење зелених и слободних површина на парцели 

Приликом организације грађевинске парцеле обавезно је очување и максимална 
искоришћеност природних потенцијала терена уз неопходне мере оплемењавања. 
Даљом разрадом  кроз пејзажно  уређење  обезбедити атрактивност локације а у 
складу са потребама  и  функцијом. За свако здраво стабло посечено ради изградње 
морају се на истој грађевинској парцели посадити два нова. 

 

X)  Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила 
Приликом парцелације свакој новоформираној парцели која се не наслања на планом 
дефинисане саобраћајнице обезбедити адекватан приступ са јавне саобраћајне 
површине који се може остварити и индиректним путем, преко саобраћајнице 
минималне ширине 2,5м. 
 
Паркирање обезбедити у овкиру објекта или парцеле према условима који ће бити 
дати у посебном поглављу плана. 
 

XI) Минимални степен комуналне опремљености 

 приступ парцели са јавне саобраћајнице  
 обезбеђено одлагање комуналног отпада;  

 прикључење на електроенергетску мрежу; 
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 прикључење на систем водовода и канализације. 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. 

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

 

ЗОНА Х4 

 
Зона Х4 заузима крајњи југо-истични део захвата плана. Просторно контактира са 
зонама Ф и Л а са југо-источне стране се наслања на насељске структуре Великог 
Градишта. 
 
Плански ову зону карактерише организација спортско рекреативних садржаја на 
неизграђеном простору као и градња објеката становања мале густине типа «а» уз 
границу захвата плана. 
Постојећа привреда се задржава на простору на коме и сада егзистира уз могућност 
текућег одржавања без ширења. 
 
Уз Језерску улицу планиран је паркинг за аутобусе 
 
У оквиру ове зоне за нову градњу планиране су следеће намене: 

 Спорт и рекреација 

 Становање мале густине тип «а» 

 

Спорт и рекреација - центар 
 

I)  Врста и намена објеката 

У оквиру ове намене могу се градити објекти у функцији спорта и рекреације са 
пратећим садржајима и ораганизовати терени на отвореном.  

II)  Положај објеката на парцели 

Објекати и терени на отвореном могу се постављати у оквиру планом задатих 
грађевинских линија.  

Грађевинске линије су дефинисане у односу на планирану регулацију саобраћајница и 
површина јавне намене у контаку.  

Минимална удаљеност објеката од границе суседне парцеле је 5,0 m.  

III)  Правила у погледу величине парцеле  
За намену спорт и рекреација, у целости, обавезна је разрада кроз Урбанистички 
пројекат који ће садржати предлог парцелације.  
Предлогом парцелације дефинисати припадајуће парцеле у складу са Урбанистичким 
пројектом дефинисаном просторном организацијом. 

IV) Други објекти на парцели 

Дозвољена је изградња комплекса  
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V)  Дозвољена заузетост грађевинске парцеле 

У складу са просторном и функционалном организацијом која ће се решити разрадом 
кроз Урбанистички пројекат. 

 
 

VI)  Дозвољена спратност и висина објекта 
Максимална спратност објеката је  П+1(Вп). Висина објекта је у функцији спортско 
рекреативних садржаја који се у њему организују. 
 

VII)  Најмања међусобна удаљеност објеката 

Објекте на истој парцели организовати тако да се задовољи функционална повезаност 
између објеката и обезбеди приступачност и противпожарна заштита. 

VIII)   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. 
Ограђивање терена и контрола приступа су у складу са прописима за ту врсту објеката. 
 
IX) Услови за уређење зелених и слободних површина на парцели 
Даљом разрадом  кроз пејзажно  уређење  обезбедити атрактивност локације а у 
складу са потребама  и  функцијом. У оквиру сваке парцеле обезбедити мин.40% 
зеленила. 

X)  Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила 
Приликом парцелације свакој новоформираној парцели која се не наслања на планом 
дефинисане саобраћајнице обезбедити адекватан приступ са јавне саобраћајне 
површине који се може остварити и индиректним путем, преко саобраћајнице 
минималне ширине 5,5м. 
 
Паркирање обезбедити у овкиру објекта или парцеле према условима који ће бити 
дати у посебном поглављу плана. 
 

XI) Минимални степен комуналне опремљености 

 приступ парцели са јавне саобраћајнице  
 обезбеђено одлагање комуналног отпада;  

 прикључење на електроенергетску мрежу; 
 прикључење на систем водовода и канализације. 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. 

Прикључење објеката на комуналну инфраструктуру врши се на основу правила 
овог плана и услова овлашћених комуналних предузећа и организација. 
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Становање мале густине – тип а 

 

I)  Врста и намена објеката 

Становање је у плану дефинисано као претежна намена у оквиру ове намене могу се 
наћи и 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 становаље као примарну намену.  
У оквиру ове намене могу се градити  

 стамбени објекти 

 стамбено - пословни објекти где је у приземним етажама организовано 
угоститељство и услуге а на спрату становање.  

 Објекти у функцији туризма и угоститељства 

 Објекти у функцији пословања и услуга 

II)  Положај објеката на парцели 

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

Грађевинске линије су дефинисане у односу на планирану регулацију саобраћајница и 
површина јавне намене у контаку а према намени опредељеној за хотел као зона 
градње.  

Минимална удаљеност објеката од границе суседне парцеле је 1,5 m, осим за двојне и 
објекте у низу који се једном или са две стране постављају на границу суседне 
парцеле. 

III)  Правила у погледу величине парцеле  
Парцелацију у циљу формирања грађевинских парцела извршити тако да је 
минимална површина новоформиране парцеле за изградњу слободностојећег објекта 
300м2, двојног објекта 200м2 (2х200м2), објекта у низу 200м2. 

Изузетно површина може бити и мања за постојеће парцеле које су задовољавале овај 
услов, али им је планираном саобраћајном мрежом смањена површина 

Минимална ширина грађевинске парцеле је за слободностојећи објекат 10 m, двојни 
објекат 8м (2х8м), а објекат у низу 6м. 

У случају неизграђених или већ изграђених парцела, грађевинским парцелама се 
сматрају све парцеле чија је минимална површина задовољава претходно наведене 
услове, све мање парцеле су неусловне за градњу, а уколико на истим постоје објекти 
на њима се могу вршити само текуће одржавање, адаптација, санација и 
реконструкција према условима датим за третман постојећих објеката. 

IV) 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 
терн исл) 

V)  Дозвољена заузетост грађевинске парцеле 

 
Дозвољена заузетост грађевинске парцеле је 30%  

Проценат учешћа зеленила на парцели 40%.  
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VI)  Дозвољена спратност и висина објекта 

 
Максимална спратност објеката је  П+Пк или две надземне етаже 
 
У складу са конфигурацијом терена и геотехничким условима дозвољена је изградња 
подрумске или сутеренске етаже при чему кота пода приземља може бити највише 
0,9м од најниже коте уређеног терена око објекта. 
 
Висина надзитка подкровне етаже је 1,6м. 
 

VII)  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. 

VIII)   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 1,4м од дрвета или метала 
без наглашених елемената. 
 
IX) Услови за уређење зелених и слободних површина на парцели 
Приликом организације грађевинске парцеле тежити да се сачува постојећа 
квалитетна вегетација и укомпонује у пејзажно уређење парцеле. Појасеве багрема уз 
путеве сачувати  уз потребну санитарну сечу и прореду, уз уклањање киселог дрвећа и 
другог коровског биља са кореновим системом.  
Даљом разрадом обезбедити  пејзажно  уређење  према  потребама  и  функцији. За 
свако здраво стабло посечено ради изградње морају се на истој грађевинској парцели 
посадити два нова. 

X)  Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила 
Приликом парцелације свакој новоформираној парцели која се не наслања на планом 
дефинисане саобраћајнице обезбедити адекватан приступ са јавне саобраћајне 
површине који се може остварити и индиректним путем, преко саобраћајнице 
минималне ширине 2,5м. 
 
Паркирање обезбедити у овкиру објекта или парцеле у складу са условима који ће бити 
дати у посебном поглављу плана. 
 

XI) Минимални степен комуналне опремљености 

 приступ парцели са јавне саобраћајнице  
 обезбеђено одлагање комуналног отпада;  

 прикључење на електроенергетску мрежу; 
 прикључење на систем водовода и канализације. 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. 

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

 

 

 



Измена и допуна Плана детаљне регулације туристичког насеља Бели Багрем  
у општини Велико Градиште – рани јавни увид 

 

  48 
 

ЗОНА ЈЈ 

 
Зона ЈЈ заузима крајњи западни део захвата плана. Простире се уз језеро у 
продужетку Зоне Г 
 
Плански ову зону карактерише попуњавање, у оквиру започете градње, и то објектима 
становања мале густине различитих типова који подржавају локалитете. У контакту са 
Зоном Г као и на већим неизграђеним парцелама планирана је градња објекат типа 
«а» и «в» док је у остатку зоне планирана градња типа «б» и то попринципу већ 
започете градње. 
 
У оквиру ове зоне планиране су следеће намене: 

 Становање мале густине тип «а» 

 Становање мале густине тип «в» 

 Становање мале густине тип «б» 
 
 

Становање мале густине – тип а, б и в 
 

I)  Врста и намена објеката 

Становање је у плану дефинисано као претежна намена у оквиру ове намене могу се 
наћи и 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 становаље као примарну намену. 
У оквиру ове намене могу се градити  

 стамбени објекти 

 стамбено - пословни објекти где је у приземним етажама организовано 
угоститељство и услуге а на спрату становање.  

 Објекти у функцији туризма и угоститељства 

 Објекти у функцији пословања и услуга 

У оквиру типа „а“ и „б“ објекти се могу градити као слободностојећи на парцели, двојни 
или објекти у низу а у оквиру типа „в“ само као слободностојећи објекти на парцели. 

II)  Положај објеката на парцели 

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

Грађевинске линије су дефинисане у односу на планирану регулацију саобраћајница и 
површина јавне намене у контаку а према намени опредељеној за хотел као зона 
градње.  

Минимална удаљеност објеката од границе суседне парцеле за тип „а“ и „б“ је 1,5 m, 

осим за двојне и објекте у низу који се једном или са две стране постављају на границу 
суседне парцеле. За објекте типа „в“ минимална удаљеност објеката од границе 
суседне парцеле је 2,0м. 

III)  Правила у погледу величине парцеле  
Парцелацију у циљу формирања грађевинских парцела извршити тако да је 
минимална површина новоформиране парцеле за изградњу слободностојећег објекта у 
оквиру типа «а» и «б»  300м2, двојног објекта 200м2 (2х200м2), објекта у низу 200м2. А 
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за изградњу објеката у оквиру типа «в» минимална површина новоформиране парцеле 
за изградњу слободностојећег објекта је 400м2. 

Изузетно површина може бити и мања за постојеће парцеле које су задовољавале овај 
услов, али им је планираном саобраћајном мрежом смањена површина 

Минимална ширина грађевинске парцеле је за слободностојећи објекат 10 m, двојни 
објекат 8м (2х8м), а објекат у низу 6м. 

У случају неизграђених или већ изграђених парцела, грађевинским парцелама се 
сматрају све парцеле чија је минимална површина задовољава претходно наведене 
услове, све мање парцеле су неусловне за градњу, а уколико на истим постоје објекти 
на њима се могу вршити само текуће одржавање, адаптација, санација и 
реконструкција према условима датим за третман постојећих објеката. 

IV) 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 
терн исл) 

 V)  Дозвољена заузетост грађевинске парцеле 
 
Дозвољена заузетост грађевинске парцеле је: 

 тип „а“ - 40%  

 тип „б“- 30%  

 тип „в“ - 30%  
 
 

VI)  Дозвољена спратност и висина објекта 

 
Максимална спратност објеката је: 

 тип „а“- П+Пк (две надземне етаже)  
 тип „б“- П+Пк (две надземне етаже) 
 тип „в“- 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 
0,9м од најниже коте уређеног терена око објекта. 
 
Висина надзитка подкровне етаже је 1,6м. 
 

VII)  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. 

VIII)   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 1,4м од дрвета или метала 
без наглашених елемената. 
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IX) Услови за уређење зелених и слободних површина на парцели 

Даљом разрадом обезбедити  пејзажно  уређење  према  потребама  и  функцији. За 
свако здраво стабло посечено ради изградње морају се на истој грађевинској парцели 
посадити два нова. 
У оквиру парцеле обезбедити минимално 40% зеленила. 

 

X)  Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила 
Приликом парцелације свакој новоформираној парцели која се не наслања на планом 
дефинисане саобраћајнице обезбедити адекватан приступ са јавне саобраћајне 
површине који се може остварити и индиректним путем, преко саобраћајнице 
минималне ширине 2,5м. 
 
Паркирање обезбедити у овкиру објекта или парцеле у складу са условима који ће бити 
дати у посебном поглављу плана. 
 

XI) Минимални степен комуналне опремљености 

 приступ парцели са јавне саобраћајнице  
 обезбеђено одлагање комуналног отпада;  

 прикључење на електроенергетску мрежу; 
 прикључење на систем водовода и канализације. 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. 

 

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

 

ЗОНА К  

 
 
Зона К заузима неизграђен простор на уласку у насеље. Просторно је одређена 
улицама Градиштанском, Ловачком и Ритском. 
 
Плански ову зону карактерише изградња на неизграђеном простоу са циљем стварања 
ексклузивног амбијента где се у оквиру претежне намене становање мале густине могу 
градити виле са већом окућницом и други типови туристичгог смештаја које могу 
пратити пословање и услуге. 
 
У оквиру ове зоне планиране су следеће намене: 

 Становање мале густине тип «в» 
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Становање мале густине – типа в 

 

I)  Врста и намена објеката 

Становање је у плану дефинисано као претежна намена у оквиру ове намене могу се 
наћи и објекти у функцији туристичког смештаја различитих типова (хотели, апартмани, 
објекти са стамбеним јединицама за повремено становање и сл.), објекти 
угоститељства (ресторани, кафеи, посластичарнице) и објекти трговине и других услуга 
које подржавају становаље као примарну намену.  
У оквиру ове намене могу се градити  

 стамбени објекти 

 стамбено - пословни објекти где је у приземним етажама организовано 
угоститељство и услуге а на и вишим етажама становање.  

 Објекти у функцији туризма и угоститељства 

 Објекти у функцији пословања и услуга 

II)  Положај објеката на парцели 

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

Грађевинске линије су дефинисане у односу на планирану регулацију саобраћајница и 
површина јавне намене у контаку.  

Минимална удаљеност објеката од границе суседне парцеле је 2,0 m.  

III)  Правила у погледу величине парцеле  
Парцелацију у циљу формирања грађевинских парцела извршити тако да је 
минимална површина новоформиране парцеле за изградњу 600 m². Изузетно 
површина може бити и мања за постојеће парцеле које су задовољавале овај услов, 
али им је планираном саобраћајном мрежом смањена површина 

Минимална ширина грађевинске парцеле је 12 m. 

У случају неизграђених или већ изграђених парцела, грађевинским парцелама се 
сматрају све парцеле чија је минимална површина задовољава претходно наведене 
услове, све мање парцеле су неусловне за градњу, а уколико на истим постоје објекти 
на њима се могу вршити само текуће одржавање, адаптација, санација и 
реконструкција.  

IV) 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 
терн исл) 

  

V)  Дозвољена заузетост грађевинске парцеле 

 
Дозвољена заузетост грађевинске парцеле је 50%  

Проценат учешћа зеленила на парцели 30%.  
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VI)  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 
0,9м од најниже коте уређеног терена око објекта. 
 
Висина надзитка подкровне етаже је 1,6м. 
 

VII)  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. 

VIII)   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 1,4м од дрвета или метала 
без наглашених елемената. 
 
IX) Услови за уређење зелених и слободних површина на парцели 
Приликом организације грађевинске парцеле тежити да се сачувају постојећи засади 
топола.  
Обавезно очување и максимална искоришћеност природних потенцијала терена уз 
неопходне мере оплемењивања. 
Даљом разрадом обезбедити  пејзажно  уређење  према  потребама  и  функцији. За 
свако здраво стабло посечено ради изградње морају се на истој грађевинској парцели 
посадити два нова. 

 

X)  Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила 

Приликом парцелације свакој новоформираној парцели која се не наслања на планом 
дефинисане саобраћајнице обезбедити адекватан приступ са јавне саобраћајне 
површине који се може остварити и индиректним путем, преко саобраћајнице 
минималне ширине 2,5м. 
 
Паркирање обезбедити у овкиру објекта или парцеле у складу са условима који ће бити 
дати у посебном поглављу плана. 
 

XI) Минимални степен комуналне опремљености 

 приступ парцели са јавне саобраћајнице  
 обезбеђено одлагање комуналног отпада;  

 прикључење на електроенергетску мрежу; 
 прикључење на систем водовода и канализације. 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. 

 

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

 
Зона Л заузима уски неизграђен простор у крајњем североисточном делу захвата 
плана који са једне стране контактира са планираним спортско рекреативним 
садржајима у Зони Х4 а са друге стране се наслања на насип према Дунаву. 
 
Плански ову зону карактерише изградња на неизграђеном простоу у оквиру претежне 
намене становање мале густине где се могу градити виле са већом окућницом и други 
типови туристичгог смештаја које могу пратити пословање и услуге. 
 
У оквиру ове зоне планиране су следеће намене: 

 Становање мале густине тип «в» 
 
Становање мале густине – типа в 
 

I)  Врста и намена објеката 

Становање је у плану дефинисано као претежна намена у оквиру ове намене могу се 
наћи и објекти у функцији туристичког смештаја различитих типова (хотели, апартмани, 
објекти са стамбеним јединицама за повремено становање и сл.), објекти 
угоститељства (ресторани, кафеи, посластичарнице) и објекти трговине и других услуга 
које подржавају становаље као примарну намену.  
У оквиру ове намене могу се градити  

 стамбени објекти 

 стамбено - пословни објекти где је у приземним етажама организовано 
угоститељство и услуге а на и вишим етажама становање.  

 Објекти у функцији туризма и угоститељства 

 Објекти у функцији пословања и услуга 

II)  Положај објеката на парцели 

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

Грађевинске линије су дефинисане у односу на планирану регулацију саобраћајница и 
површина јавне намене у контаку.  

Минимална удаљеност објеката од границе суседне парцеле је 2,0 m.  

III)  Правила у погледу величине парцеле  
Парцелацију у циљу формирања грађевинских парцела извршити тако да је 
минимална површина новоформиране парцеле за изградњу 600 m². Изузетно 
површина може бити и мања за постојеће парцеле које су задовољавале овај услов, 
али им је планираном саобраћајном мрежом смањена површина 

Минимална ширина грађевинске парцеле је 12 m. 

У случају неизграђених или већ изграђених парцела, грађевинским парцелама се 
сматрају све парцеле чија је минимална површина задовољава претходно наведене 
услове, све мање парцеле су неусловне за градњу, а уколико на истим постоје објекти 
на њима се могу вршити само текуће одржавање, адаптација, санација и 
реконструкција.  
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IV) 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 
терн исл) 

  

V)  Дозвољена заузетост грађевинске парцеле 
Дозвољена заузетост грађевинске парцеле је 50%  

Проценат учешћа зеленила на парцели 30%.  
 
 

VI)  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 
0,9м од најниже коте уређеног терена око објекта. 
 
Висина надзитка подкровне етаже је 1,6м. 
 

VII)  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. 

VIII)   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 1,4м од дрвета или метала 
без наглашених елемената. 
 
IX) Услови за уређење зелених и слободних површина на парцели 
Приликом организације грађевинске парцеле тежити да се сачувају постојећи засади 
топола.  
Обавезно очување и максимална искоришћеност природних потенцијала терена уз 
неопходне мере оплемењивања. 
Даљом разрадом обезбедити  пејзажно  уређење  према  потребама  и  функцији. За 
свако здраво стабло посечено ради изградње морају се на истој грађевинској парцели 
посадити два нова. 

 

X)  Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила 
Приликом парцелације свакој новоформираној парцели која се не наслања на планом 
дефинисане саобраћајнице обезбедити адекватан приступ са јавне саобраћајне 
површине који се може остварити и индиректним путем, преко саобраћајнице 
минималне ширине 2,5м. 
 
Паркирање обезбедити у овкиру објекта или парцеле у складу са условима који ће бити 
дати у посебном поглављу плана. 
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XI) Минимални степен комуналне опремљености 

 приступ парцели са јавне саобраћајнице  
 обезбеђено одлагање комуналног отпада;  

 прикључење на електроенергетску мрежу; 
 прикључење на систем водовода и канализације. 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. 

 

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

 

 

3.3 Правила за реконструкцију, доградњу и адаптацију постојећих објеката на 
простору плана 

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

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

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

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

са задатим параметрима. 

Постојећи објекти који су постављени на мањој удаљености од планом дозвољене, од 
границе суседне парцеле могу се доградити до планом задатих параметара, с тим што 
се: 
- при доградњи у вертикалном габариту отвори ка суседу могу планирати само са 

минималном висином парапета од 1,8 m. 
- при доградњи у хоризонталном габариту, за дограђени део, мора се испоштовати 

услов за минималну удаљеност од границе суседне парцеле. 

- На површинама где се налазе објекати чија је наслеђена намена супротна намени 
земљишта датој у овом плану, не може се дозволити даља изградња и ширење ове 
намене, већ само нужно текуће одржавање објеката, са тежњом прерастања у 
намену предвиђену овим планом. 
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3.4. Биланс површина у обухвату Измена и допуна плана 

 

 

НАМЕНА 

 

 

површина у m² 

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ: 
- јавне саобраћајне површине (укључујући и површине 

интегрисаних саобраћајница, као и површине јавних паркинга) 
228.368,74 m² 

- јавне пешачке стазе и површине 19.476,06 m² 

-  комуналне делатности 14.823,42 m² 

-  јавно уређено и парковско зеленило (засебне, изван 
саобраћајних површина) 

19.519,87 m² 

-  уређена градска обала 16.647,70 m² 

-  насипи и обалоутврда 43.631,30 m² 

-  водене површине - канали 67.489.94 m² 

-  водене површине - Дунав и Сребрно језеро 437.787,16 m² 

УКУПНО ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 847.744,19 m² 

ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ: 

-  становање мале густине (укупно сви типови:“а”, “б” и “в”) 857.157,60 m² 

-  спорт и рекреација 276.745,88 m² 

-  привреда и индустрија 8.964.28 m² 

-  туризам и угоститељство (укупно) 262.156,42 m² 

-  остале уређене зелене површине 21.944,09 m² 

-  остале пешачке површине 8.815,06 m² 

-  остале саобраћајне површине 6.125,18 m² 

-  привезиште 8.952,53 m² 

УКУПНО ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ 1.450.861,04 m² 

 

УКУПНО ОБУХВАТА ПЛАНА 

 

 

2.298.605,23 m² 

 

НАМЕНА 

 

 

површина у m² 

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ: 

- јавне саобраћајне површине (укључујући и површине 
интегрисаних саобраћајница, као и површине јавних паркинга) 

186.620,61 m² 

- јавне пешачке стазе и површине 15.379,60 m² 

-  комуналне делатности 13.116,17 m² 

-  јавно уређено и парковско зеленило (засебне, изван 
саобраћајних површина) 

18.288,85 m² 

-  уређена градска обала 15.410,88 m² 

-  насипи и обалоутврда 43.316,87 m² 

-  водене површине - канали 67.496.14 m² 

-  водене површине - Дунав и Сребрно језеро 505.283,29 m² 

УКУПНО ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 864.648,50 m² 

ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ: 

-  становање мале густине (укупно сви типови:“а”, “б” и “в”) 856.705,62 m² 

-  комерцијалне делатности 17.316,94 m² 
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-  спорт и рекреација 285.481,38 m² 

-  привреда и индустрија 8.964.28 m² 

-  туризам и угоститељство (укупно) 221.176,53 m² 

-  остале уређене зелене површине 20.052,55 m² 

-  остале пешачке површине 8.815,06 m² 

-  остале саобраћајне површине 6.227,93 m² 

-  привезиште 8.952,53 m² 

УКУПНО ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ 1.433.956,73 m² 

 

УКУПНО ОБУХВАТА ПЛАНА 

 

 

2.298.605,23 m² 

 
 
 
 
 

4. ЗАКЉУЧАК 

 

Измена и допуна Плана детаљне регулације туристичког насеља Бели Багрем у 
општини Велико Градиште треба да створе услове за повећање квалитета 
коришћења простора и за ефикасније спровођење Плана у складу са стварним 
потребама.  
 

Мада се у оквиру плана врше делимичне Измене и допуне план се приказује у целости 
и по његовом донишењу представљаће документ за уређење и грађење у оквиру 
предметног простора а постојећи план ће се ставити ван снаге. 
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