
 

 На основу чланa 38. Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама („Службени гласник 

РС”, бр. 73/2010, 121/2012, 18/2015, 96/2015-др. закон, 92/2016, 104/2016-др. закон, 113/2017-др. 

закон, 41/2018, 95/2018-др.закон, 37/2019- др. закон и 9/2020), члана 146. став 1. Закона о 

планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 

24/2011, 121/2012, 42/2013– одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 

145/2014, 83/2018, 31/2019,37/2019-др.закон и 9/2020), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 

47/2018) и члана 40. Статута општине Кладово („Службени лист општине Кладово“, бр. 7/2019), на 

предлог Општинског већа општине Кладово по претходно прибављеној сагласности Министарства 

грађевинарства,саобраћаја и инфраструктуре, Скупштина општине Кладово на  седници одржаној 

дана  05.03. 2021. године,  

 д о н о с и, 

 

 

ПЛАН 

МЕСТА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПЛУТАЈУЋИХ ОБЈЕКАТА НА ДЕЛУ ОБАЛЕ И ВОДНОГ 

ПРОСТОРА НА  ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЛАДОВО  

 

 

 

1. УВОД 

 

 Планом места за постављање плутајућих објеката на делу обале и водног простора на 

територији  општине Кладово дефинишу се зоне и локације, општа и посебна правила за 

постављање плутајућих објеката,  и то: 

  

 угоститељски објекат на води,   

 понтон за потребе привезишта за чамце,  

 понтон за потребе спортског клуба на води,  

 плутајућих објеката за укрцавање и искрцавање путника, 

 кућица за одмор и сплав кућица на води, 

 

 

Локације које се овим планом разрађују су одређене стационажама реке Дунав, и то десне обале. 

 Према одлуци, планом је обухваћена територија административног подручја Општине 

Кладово у деловима обале и водног простора реке Дунав, и могућа је његова фазна израда односно 

разрада. Месне заједнице које својом територијом катастарске општине, излазе на реку су:  

Текија, Нови Сип (КО Сип), Давидовац, Кладушница, Кладово, Костол, Мала Врбица, Велика 

Врбица, Ртково, Корбово, Вајуга, Милутиновац, Велесница, Љубичевац, Грабовица, Брза Паланка 

и Купузиште. 

 Процедура за постављање плутајућих објеката дефинисана је Одлуком, којом су дефинисани 

и услови и сагласности за постављање плутајућих објеката и од којих надлежних институција је 

власник плутајућих објеката дужан да их прибави. 

 Сви грађевински радови на обали неопходни за постављање и функционисање плутајућих 

објеката, пројектују се и изводе у складу са Законом о планирању и изградњи. 

 

 

 

 



 

 

2. Циљ израде плана 

 

 Циљ израде плана је дефинисање места унутар локација на којима се може поставити 

плутајући објекат, у складу са условима надлежних институција, као и изглед, врста и намена 

плутајућих објеката и општа и посебна правила постављања. 

 

3. Врсте плутајућих објеката 

 

 Плутајући објекти који су предвиђени Планом места за постављање плутајућих објеката на 

делу обале и водног простора Дунава на територији општине Кладово, биће предмет плана, 

односно планова детаљне разраде и то дефинисани као:  

 

 а – угоститељски објекат на води б – понтон за потребе привезишта за чамце, в – понтон за 

потребе спортског клуба на води, г- понтон – плутајући објекат за укрцавање и искрцавање 

путника (регистрован за прихват путника у линијској и ванлинијској пловидби), д – кућица за 

одмор и сплав кућица на води. 

 

4. Ближе дефиниције плутајућих објеката 

 

а – угоститељски  објекат на води, има првенствено угоститељску намену у оквиру које се могу 

појавити и различите културне манифестације као изложбе, камерна позоришта, модне ревије и 

слично. 

б – понтон  за потребе привезишта за чамце, је плутајући објекат опремљен за прихват и чување 

чамаца, који се састоји од бова које се користе за привез чамаца или од понтона уз који се привезују 

чамци, на основу чл. 237 ст. 9  Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама за оснивање 

привезишта за чамце потребно је добити наутичке услове које издаје надлежна лучка капетанија. 

Без ових услова, не може да се изда Решење о одобрењу постављања овог типа пл.објекта.  

в – понтон за потребе спортског клуба на води, је плутајући објекат у власништву спортског 

клуба регистрованог за спортове на води. 

г – плутајући објекат за укрцавање и искрцавање путника, је део лучке инфраструктуре (на 

основу чл.4 ст. 1. тч. 38а Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама) плутајући објекат за 

укрцавање и искрцавање путника  који се користи за укрцавање и искрцавање путника у оквиру 

утврђеног лучког подручја, у складу са одредбама овог закона или укрцавање и искрцавање путника 

у домаћој линији. Постављање и употреба плутајућег објекта за укрцавање и искрцавање путника 

или снабдевање бродова горивом не подлеже обавези добијања грађевинске, односно употребне 

дозволе у складу са законом којим се уређује планирање и изградња. 

 

д – кућица за одмор и сплав кућица на води, Плутајући објекти на сплаву могу бити традиционалне 

архитектуре у стилу колибе (дрвени материјали, кровни покривач трска или дрвена шиндра, ограда 

од дрвених елемената) – нарочито на деловима обале која није уређена и где постоји изразито 

растиње у окружењу.  

Не примењивати материјале уобичајене у стамбеној изградњи (опека,цреп,пластична столарија). 

Дужина плутајућих објеката кућице за одмор и сплав кућице, паралелно са обалом је максимум 20 

м. Габарит објекта – сплав кућице је максимум 64 м2, а слободна висина испод објекта минимум 2,2 

м до тла на делу територије, а минимум 1,2 м до највишег водостаја на акваторију. И то су 

плутајући објекти намењени за повремено или стално становање. 

 



 

5. Локације и зоне уређења обале и водног простора 

 

 Дефиниција: Локација је скуп зона. Зона је скуп места истоветних просторно функционалних 

карактеристика и услова за постављање плутајућих објеката дефинисаних овим планом, у складу са 

Законом о пловидби и лукама на унутрашњим водама. 

 Идући обалом Дунава низводно на територији општине Кладово, почев од КО Текија па све до 

КО Купузиште, локације за постављање плутајућих објеката, означене словном скраћеницом Л и 

индексом локације од 1 до X, као и називом локације, оријентационим стационажама предвиђене 

овим планом на делу обале и пловног пута су: 

- Л1 : Текија 1 - ,,Варница''  

- Л2 : Текија 2  

- Л3 : Кладово 1 

- Л4 : Мала Врбица 1 - ,,Караула'' 

- Л5 : Корбово 1 

- Л6 : Љубичевац 1 - ,,Караула'' 

- Л7 : Брза Паланка 1 

 

 Положај предметних локација приказан је на Графичком прилогу бр. 1: Локације за 

постављање плутајућих објеката на територији општине Кладово – од Л1 до Л7, који је саставни део 

овог Плана. 

 Детаљнији опис садржаја односно структуре локација, тј. врста планираних плутајућих 

објеката   - појединачних или у оквиру зона плутајућих објеката истих намена унутар одређених 

локација– као и њихов положај у простору дефинисано оријентационом стационажом – км реке 

Дунав, тачније обалним потезом око одређене стационаже или обалним потезом од једне до друге 

тачке између двеју приближних стационажа (са описом објеката или комплекса, тј. планске намене 

простора на обали код једне и друге тачке) је следећи: 

 Л1 – налази се у близини насеља Текија тзв. место ,,Варнице'', на потезу код стационаже км 

969+000 и у оквиру ње је плутајући објекат за потребе привезишта за чамце (ПЧ); 

 

 Л2 – налази се у насељу Текија на потезу дефинисаном од најнизводније тачке пристаништа у 

Текији које се налази код стационаже км 956+400, до најнизводније тачке релативно уређенијег 

дела планираног спортско-рекреативног центра тј. зоне спорта и рекреације у чијем средишту је 

игралиште (фудбалски терен) ФК ,,Коча Анђелковић'' Текија, на кп бр. 2900 КО Текија, код 

приближне стационаже км 956+200 па све до км 956+000 и у оквиру ње се може поставити : 

плутајући објекат за потребе привезишта за чамце (ПЧ), плутајући објекат за потребе спортског 

клуба на води (СКВ), угоститељски објекти на води (УО); 

 

 

 Л3 – налази се у насељу Кладово на потезу дефинисаном од најузводније тачке комплекса 

Тврђаве ,,Фетислам'' код приближне стационаже км 934+800, па низводно све до стационаже 

међународног путничког пристаништа на км 933+500 и све до стационаже на км 932+750, и у 

оквиру ње се може поставити: плутајући објекат за укрцавање и искрцавање путника (ПОУИП),  

плутајући објекат за потребе привезишта за чамце (ПЧ), плутајући објекат за потребе спортског 

клуба на води (СКВ); угоститељски објекти на води (УО), и остали плутајући објекти у функцији 

плаже; 



 

 Л4 – налази се у близини насеља Мала Врбица код некадашње карауле, на потезу од 

стационаже км 928+400, до стационаже км 928+200 и у оквиру ње се може поставити : плутајући 

објекат за потребе привезишта за чамце (ПЧ), кућице за одмор или сплав кућице на води (СК), и 

плутајући објекат за потребе спортског клуба на води (СКВ), угоститељски објекти на води (УО); 

 

 Л5 – налази се у насељу Корбово на потезу од стационаже км 911+200 , па све до стационаже 

на км 911+000 и у оквиру ње се може поставити: плутајући објекат за потребе привезишта за чамце 

(ПЧ), плутајући објекат за потребе спортског клуба на води (СКВ), угоститељски објекти на води 

(УО), и остали плутајући објекти у функцији плаже; 

 

 Л6 – налази се у насељу Љубичевац, код некадашње карауле на потезу од стационаже км 

893+200 па све до стационаже км 893+000 и у оквиру ње се може поставити: плутајући објекат за 

потребе привезишта за чамце (ПЧ), кућице за одмор или сплав кућице на води (СК); 

 

 Л7 – налази се у насељу Брза Паланка на потезу дефинисаном од најнизводније тачке ушћа 

Речке реке у Дунав, и то од стационаже км 884+500, па све до најузводније тачке зоне Пристаништа 

Брза Паланка, односно Слободне зоне ,,Прахово'' – део у Брзој Паланци, код стационаже км 

884+000 и у оквиру ње се може поставити: плутајући објекат за потребе привезишта за чамце (ПЧ), 

плутајући објекат за потребе спортског клуба на води (СКВ), угоститељски објекти на води (УО), и 

остали плутајући објекти у функцији туристичко-спортског кампа и плаже; 

 

 

6. Правила за постављање плутајућих објеката 

 

 Правила за постављање објеката дефинисана су као, општа правила за постављање плутајућих 

објеката, и посебна правила постављања. 

 Општа правила за постављање плутајућих објеката се примењују и важе за постављање свих 

типова ових објеката на обухваћеном подручју без обзира у којој се зони налазе. 

 Посебна правила за постављање плутајућих објеката дата су за сваку зону посебно, важе 

заједно са општим правилима за постављање истих. 

 Делови обале који нису под режимом заштите или функционалних ограничења, представљају 

места на којима је за постављање плутајућих објеката надлежна организациона јединица општинске 

Управе. 

 Делови обале који су под режимом заштите или ограничења, представљају места за која ће се 

дефинисати начин коришћења, под посебним условима. 

 

6.1 Општа правила за постављање плутајућих објеката 

 Ширина слободне зоне за постављање плутајућег објекта на реци Дунав у оквиру локација 

предвиђених овим Планом износи 40 м од уреза воде на обали при ниском успореном пловидбеном 

нивоу, осим за локацију Л1 где износи 30м.  

 Забрањено је постављање плутајућих објеката 50 м узводно и низводно од свих подводних 

инсталација. Дубине у акваторију привезишта за чамце  или понтона треба да буду обезбеђене на 

нивоу дубина у пловном путу и износе 3.5 м испод ниског пловидбеног нивоа. Позиције подводних 

инсталација као и услове у којим зонама подводних инсталација не треба планирати нити 

постављати плутајуће објекте, прибавити од надлежних институција које управљају предметним 

инсталацијама. 



 Све акваторије које се користе за пристајање и сидрење пловила, морају бити обележене од 

стране Дирекције за водне путеве, о трошку инвеститора или власника објекта који се користи за 

сидрење и пристајање пловила. 

 На местима на којима су пројектоване и изведене степенице на изграђеној косој обали, као и 5 

м узводно и низводно од степеништа, забрањује се постављање било каквих објеката. 

 Планом одређено место за постављање плутајућег објекта мора бити удаљено: 

 Минимална међусобна удаљеност плутајућих објеката, поред ограничења од 15m, одређиваће 

се независно за сваки објекат у складу са елаборатом противпожарног обезбеђења издатим од 

стране надлежног органа  

 од рени бунара у пречнику 120 м, 

 од цевастих бунара у пречнику 50 м, 

 од водозахвата 800 м узводно и 50 м низводно, односно у зависности од услова   надлежног 

јавног комуналног предузећа, 

 најмање од моста узводно и низводно 50 м, 

 од обалних рампи узводно и низводно 20 м, 

 од другог пловног објекта 10-15м 

 није дозвољено постављање плутајућих објеката на простору који почиње на 120 метара 

узводно од узводне границе сидришта, а завршава 120 метара низводно од низводне границе 

сидришта 

- од km 966+700 до km 966+500 сидриште опште намене „Хајдучка воденица“ на 

десној обали 

- од km 958+400 до km 957+400 сидриште опште намене „Текија“ на десној обали 

- од km 932+600 до km 931+600 сидриште опште намене „Костол 1“ на десној 

обали 

- од km 930+700 до km 930+200 сидриште посебне намене „Костол 2“ на десној 

обали 

  

 Минимална удаљеност између плутајућих објеката за укрцавање и искрцавање путника или 

снабдевање бродова горивом и суседних низводних и узводних плутајућих објеката не сме бити 

мања од 20m. Крајња тачка у линији узводних и низводних плутајућих објеката према пловном путу 

не сме прелазити крајњу тачку плутајућег објекта који се користи за пристајање пловних објеката; 

 Према напред наведеној одлуци, на месту за постављање плутајућег објекта мора да постоји 

довољно дубине при сваком водостају, у складу са наутичко техничким условима добијеним од 

Лучке капетаније  и водопривредним условима.  

 Дирекција за водне путеве има право службености за постављање објеката безбедности 

пловидбе (за техничко побољшање услова пловидбе и за обележавање и сигнализацију) на обалама 

међународних водних путева у складу са чл.20. Закона о пловидби и лукама на унутрашњим 

водама. 

 Обалски знаци морају бити видљиви у свим условима, односно плутајући објекти својим 

постављањем не смеју угрожавати њихову видљивост. За одржавање пловидбених знакова на обали 

мора бити обезбеђен слободан приступ службених пловила већ уређеној обали и степеништу на њој. 

 Технологију изградње евентуалних објеката на обали или у кориту реке и начин везивања 

пловила предвидети тако да се не наруши хидрауличко-морфолошка слика тока, да не дође до 

поремећаја проноса наноса. Водити рачуна да неадекватна технологија и начин везивања пловила 

могу изазвати негативан утицај на режим великих вода и режим леда. 



 Делови водног простора који ће се користити за спортске активности и тренинг биће одређени 

посебним условима Лучке капетаније у складу са чл.33-35. Закона о пловидби и лукама на 

унутрашњим водама. Приликом дефинисања полигонa за једриличарске, веслачке и остале спортове 

на води водити рачуна да буду смештени ван пловног пута на безбедној удаљености; купалишта и 

полигони за наутичке спортове у току сезоне морају бити прописно обележени. 

 Сви постојећи објекти и грађевине у кориту и на обали реке, морају се узети у обзир при 

планирању и постављању плутајућих објеката, односно ни на који начин се не смеју угрозити. 

 При уређењу подручја предметне локације треба водити рачуна да се планирањем и  

постављањем плутајућих објеката не сме утицати на безбедност пловидбе и промену дефинисаних 

габарита пловног пута. 

 Није дозвољено постављање елемената за везивање, било које врсте објеката и необезбеђених 

водова на делу обалног просторапростора предвиђеног за комуникацију. 

 На местима где је изграђена регулациона грађевина или обалоутврда, а где је предвиђено 

постављање плутајућих објеката, потребно је проверити и санирати постојеће прикључке на 

инфраструктуру. 

 На деловима неуређених  обала, у чијем се залеђу налази линија одбране од великих вода 

(углавном земљани насип), приступни пут до зоне за постављање плутајућих објеката, предвидети 

на местима постојећих рампи за прелаз преко насипа. 

Приступ објекту на води 

 Приступ објекту и начин везивања за обалу зависи од типа обале. Према условима 

водопривредног предузећа, извршена је следећа подела: 

 Уређене обале у ужем делу насеља са обалоутврдама и кејским зидовима (насипима). 

 Неуређене обале у ужем делу насеља за које је планском и техничком документацијом 

планирана изградња и уређење. 

 Неуређене обале са линијом одбране од великих вода (одбрамбени насипи ван ужег дела градског 

ткива). 

 Неуређене обале - природно висок терен без одбрамбене линије за одбрану од великих вода. 

 

 Пројектовање, изградњу приступне стазе и инфраструктурних прикључака до објекта као и 

начин везивања за обалу и за плутајуће објекте урадити у зависности од типа обале и у складу са 

условима надлежне институције.  

 Неопходно је обезбедити и њихову сагласност на пројектну документацију и надзор над 

извођењем радова. 

 Плутајући објекат треба да буде привезан са обалом покретним мостом односно приступном 

стазом, једном, а максимум две, тако да не омета коришћење нижих платоа на обалоутврди и зону 

прилаза дуж обалоутврде. Ширина приступне стазе која повезује плутајући објекат са обалом је 

мин. 1.5 м. 

 Приликом обезбеђивања приступа плутајућем објекту извршити валоризацију постојеће 

вегетације у приступној зони, задржати и сачувати сва вредна стабла. 

 



Услови за копнени саобраћај 

 Kолски приступ локацијама за постављање плутајућих објеката дозвољен је само са јавних 

саобраћајница, према условима организационе јединице општинске управе надлежне за послове 

саобраћаја. Приступна саобраћајница мора бити одговарајућих димензија (минимални колски 

прилаз 4.5 м), како би могла да прихвати возила за одношење смећа и противпожарна возила. 

 Снабдевање робом и материјалом као и одвожење амбалаже и осталих чврстих отпадака, врши 

се са јавних саобраћајница и колско-пешачких стаза као и воденим путем. 

 Паркирање возила за запослене и посетиоце могуће је на постојећим јавним паркинг 

површинама, у непосредној близини плутајућег објекта.  

 До саме локације треба обезбедити пешачку стазу која заједно са приступом објекту мора бити 

адекватно осветљена и обезбеђена. Омогућити несметано кретање хендикепираним лицима. 

Услови за прикључење плутајућих објеката на инфраструктурну мрежу 

 Прикључак плутајућег објекта на водоводну мрежу извести у складу са условима надлежног 

ЈКП. 

 Плутајући објекти се не смеју повезати на објекте градске канализације. Није дозвољено 

директно упуштање отпадних вода у водоток. Плутајући објекат мора да поседује непропусни танк 

који мора да испуњава важеће санитарно-техничке услове.  

 Танкове треба да празни за то овлашћено ЈKП. Сплавови кућице за санитарно употребљене 

воде користе монтажне санитарне чворове са саморазградњом. 

 Планиране пловне објекте напајати са постојеће и планиране дистрибутивне мреже до 10 кW. 

Напајање вршити из планираних кабловских прикључних ормана смештених на неплавном делу 

обале. 

 Манипулативни простор плутајућих објеката у приобалном појасу опремити инсталацијама 

јавног осветљења. Напајање јавног осветљења ће се вршити из постојеће електричне мреже јавног 

осветљења. Мрежу 1 кW јавног осветљења извести подземно, у рову потребних димензија. 

 Прикључак на електро мрежу извести у складу са условима Дистрибуције, или друге надлежне 

организације са којом власник закључује уговор о коришћењу. 

Евакуација отпада 

 За одлагање смећа потребно је обезбедити потребан број контејнера и поставити их уз 

завршни сегмент приступне саобраћајнице испред обалоутврде. 

 Власник је дужан да закључи уговор са надлежним комуналним предузећем, за одношење 

смећа. 

Заштита природе 

 Приликом постављања плутајућих објеката на свим планираним локацијама у обалном делу 

неопходно је поштовати следеће услове заштите природе и животне средине: 

- изградњу плутајућег објекта извести тако да се позицијом, габаритима, материјалима, изгледом и 

начином коришћења уклопи у околни простор и намену, тј. не смеју се угрозити или нарушити 

природне вредности и пејзажне одлике простора; 

 



 

- при изградњи плутајућих објеката и прилаза, све вишкове земље, грађевинског материјала, као и 

евентуални отпад, по завршетку радова уклонити и депоновати на локацију и под условима које ће 

одредити надлежна општинска комунална служба; 

- у случају хаваријских оштећења и изливања моторних уља и горива у току припреме локације и 

при изградњи, односно постављања плутајућих објеката и пратећих,  оштећења се морају одмах 

санирати ради спречавања даље деградације животне средине или пак депоновати под условима 

надлежне комуналне службе. Потпуна и што бржа санација локације у оваквим ситуацијама је 

обавезна; 

- неопходно је спречити, односно онемогућити сваки вид загађења воде и земљишта од стране 

пловних објеката; 

- сви плутајући објекти који се постављају морају имати решен одвод отпадних и фекалних вода 

(пречишћавање, танкови) и оне се ни у ком случају не смеју слободно испуштати у реку; 

- комунални отпад са плутајућег објекта се мора одлагати на начин који је прописала надлежна 

комунална служба; 

- власник односно корисник плутајућег објекта је дужан да спречи изливање штетних материја 

(уља, горива, детергената и сл.) у реку; 

- власници односно корисници плутајућих објеката су обавезни да након окончања свих радова на 

изградњи одржавају максимални ниво комуналне хигијене; 

- у случају напуштања локације, власник је обавезан да у року од седам дана уклони изграђени 

прилаз и плутајуће објекте и локацију доведе у првобитно стање; 

- на плутајуће објекте се не смеју постављати јаки рефлектори и ласери (ротирајући и фиксни) 

усмерени у висину или ка реци, како би се избегли негативни ефекти на миграторне врсте птица.  

 Осветљење треба поставити тако да испуни услове за безбедност прилаза људи и безбедност 

речне пловидбе и при томе избећи осветљавање шире околине објекта; 

- власник, односно корисник пловила је дужан да спречи нагомилавање отпада донесеног реком и 

да га редовно уклања; 

- објекти морају да задовоље важеће законе и прописе који третирају проблематику буке.  

Заштита од пожара 

 Ради заштите од пожара плутајући објекти, морају бити реализовани према техничким 

противпожарним прописима, стандардима и нормативима, као и условима надлежне организације. 

 

 

 

 

 

 



6.2 Посебна правила  за постављање плутајућих објеката по зонама 

 Зоне које су планиране у појединим локацијама одређеним овим планом обележене су 

одговарајућим словом и то: 

 

а - Угоститељски објекат на води 

 Угоститељски објекат на води са групом основних и пратећих садржаја мора испоштовати 

следеће параметре: 

Максимална површина коју угоститељски објекат може заузимати на води је 450 м2. 

 Објекат може бити висине максимално две етаже (макс. 6,0 м изнад површине воде), односно 

у циљу очувања визура може имати максимално једну затворену етажу изнад платоа понтона. 

Могуће је испод платоа понтона (у оквиру корита пловног објекта) остварити једну етажу намењену 

помоћним просторијама. Изузетно у зони ван пловног пута, висина објекта може бити већа од 6 м, 

али са максимално две етаже. Дужина пловила  паралелно са обалом је  максимално 30 м. Уколико 

се брод, који није у функцији пловидбе, користи као угоститељски објекат на води, треба га 

прилагодити и уредити за потребе угоститељских садржаја. Препоручује се бела боја као 

доминантна. По могућности задржати све оригиналне елементе брода.  

 При пројектовању и изградњи угоститељског објекта на води који има елементе имитације 

брода (бела боја као преовлађујућа, беле надстрешнице и тенде као имитација једара, округли 

прозори, раван кров - тераса и сл.) – треба бити постављен на делу обале која има уређену 

обалоутврду и шеталиште. 

б – Понтон  за потребе привезишта за чамце 

 Максимална површина коју постављени плутајући објекти у функцији понтона заузима на 

води је сразмеран површини места у зони и износи: 

- за место величине 150-260 м x 30-40 м, површина објекта је 15-20% површине акваторије, 

- за место величине 75-150 м x 30-40 м, површина објекта је 25% површине акваторије, 

- за место величине мање од 75 м x 30-40 м, површина објекта је 30% површине акваторије. 

 Објекат може бити висине максимално две етаже (6,0 м изнад површине воде), односно у 

циљу очувања визура може имати максимално једну затворену етажу изнад платоа плутајућег 

објекта. Могуће је испод платоа плутајућег објекта (у оквиру корита пловног објекта) остварити 

једну етажу намењену помоћним просторијама. 

в- понтон за потребе спортског клуба на води 

 Укупна површина плутајућег објекта за потребе спортског клуба на води може захватати 

простор чије су максималне димензије 40 м дуж обале и 20 м у акваторију. Нема других посебних 

услова за постављање плутајућег објекта за потребе спортског клуба на води. 

г – плутајући објекат за укрцавање и искрцавање путника  

 Је део лучке инфраструктуре на основу чл.4 ст. 1. тч. 38а Закона о пловидби и лукама на 

унутрашњим водама и постављање и употреба плутајућег објекта за укрцавање и искрцавање 

путника  не подлеже обавези добијања грађевинске, односно употребне дозволе у складу са законом 

којим се уређује планирање и изградња. 

 

 



д – кућица за одмор и сплав кућица на води 

 Плутајући објекти на сплаву могу бити традиционалне архитектуре у стилу колибе (дрвени 

материјали, кровни покривач трска или дрвена шиндра, ограда од дрвених елемената) – нарочито на 

деловима обале која није уређена и где постоји изразито растиње у окружењу. Не примењивати 

материјале уобичајене у стамбеној изградњи (опека,цреп,пластична столарија). Дужина плутајућих 

објеката кућице за одмор и сплав кућице, паралелно са обалом је максимум 20 м. Габарит објекта – 

сплав кућице је максимум 64 м2, а слободна висина испод објекта минимум 2,2 м до тла на делу 

територије, а минимум 1,2 м до највишег водостаја на акваторију. 

 

7.  Спровођење плана за зоне и локације 

 

  Локације, као и оријентационе зоне унутар њих, приказане су у графичком прилогу који 

чини саставни део овог Плана. Детаљна разрада локација из овог плана врши се детаљним планом, 

посебно за поједине локације или групе локација, са планом зона у локацији и планом постављања 

плутајућих објеката у њима. 
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