
На основу самосталног члана 60. Закона о изменама и допунама Закона о пловидби и 
лукама на унутрашњим водама (,,Службени гласник РС“,бр. 73/10, 121/12, 18/15, 96/15, 92/16, 
104/16, 113/17, 41/18, 95/18, 37/19‐др.зaкoн и 9/2020), члана 146. став 1. Закона о планирању и 
изградњи (,,Службени гласник РС'', бр.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,  31/19,  37/19‐
др.закон  и  9/2020)  и  прибављеној  сагласности  МГСИ  бр.  342‐01‐514/2019‐06  од 
24.02.2020.године и сагласности и мишљења ЈВП,,Србија воде'', бр. 2614 од 14.04.2020.године, 
члана 32.  став 1.  тачка 6)  Закона о  локалној  самоуправи  (,,Службени  гласник РС“,  бр. 129/07, 
83/14‐др.закон, 101/16 – др.  закон и 47/2018)  и  члана 40.  става 1.  тачка 68)  Статута Општине 
Кладово  (,,Службени  лист  Општине  Кладово“,  бр.  7/2019),  Скупштина  Општине  Кладово,  на 
седници одржаној 18.05.2020. године, донела је: 

П Л А Н 

ЗА ПОСТАВЉАЊЕ И УКЛАЊАЊЕ  ОБЈЕКАТА ЗА ДЕПОНОВАЊЕ И СЕПАРАЦИЈУ РЕЧНИХ 
АГРЕГАТА НА ВОДНОМ ЗЕМЉИШТУ НА ТЕРИТОРИЈИ  

ОПШТИНЕ КЛАДОВО 

А. ТЕKСТУАЛНИ ДЕО 

А.1. Повод и циљ израде 

А.1.1. Повод за израду плана 

Повод  за  израду  плана  за  постављање  и  уклањање  објеката  за  депоновање  и 

сепарацију  речних  агрегата  на  водном  земљишту,  са  могућношћу  пратеће  производње  на 

територији Општине Кладово, представља иницијативу општинских органа, општинске управе 

Кладово и Oдељења за  урбанизам,  грађевинарство и планирање општинске  управе Кладово, 

као и  велики број иницијатива  власника постојећих депонија и  сепарација,  да  се  у  складу  са 

Законима и прописима дефинишу  услови и правила грађења за постављање, уклањање и рад 

постојећих депонија и сепарација као и нове потенцијалне зоне за постављање нових депонија 

и сепарација речних агрегата на водном земљишту са пратећом производњом. 

Територија Општине Кладово налази се на обали  реке Дунав и  представља привлачно 

место за одређивање места на којима се могу постављати  објекти за депоновање и сепарацију 

речних агрегата на водном земљишту. 

У  зони  приобаља  налазе  се  спонтано  формиране  депоније  природног  (речног  и 

мајданског)  материјала  (агрегата),  на  којима  се  врши  сепарација  и  производња  природног 

грађевинског материјала. 

Шљунак  и  песак  довозе  се  водним  путем  до  локације  на  обали,  где  се  обавља 

депоновање,  сепарација  и  продаја  агрегата,  а  на  неким  локацијама  и  производња  бетона  и 

асфалта.  У  технолошком  процесу  прераде  користи  се  често  вода  из  водотока  и  у  водоток  се 

најчешће упуштају воде из производње(отпадне воде).  

Један  од  значајнијих  проблема  јесте  недостатак  простора  за  одлагање  и  прераду 

природног агрегата.  Због негативног  утицаја  које депоновање и  сепарација речног  агрегата и 

производња  природног  грађевинског  материјала  имају  на  животну  средину,  површинске  и 

подземне воде, природу, културно и историјско наслеђе, потребно је дефинисати потенцијалне 

зоне,  односно  локације,  на  којима  је  могуће  њихово  постављање  и  применити  нове, 

побољшане методе (од почетног истраживања, управљања локацијом до коначног затварања и 



санације)  које  доприносе  смањењу  негативних  утицаја  (бука,  емисије  прашине  и  гаса  или 

вибрација). 

План  дефинише  општа  и  посебна  правила  за  нове  потенцијалне  зоне  и  локације  за 

депоновање и сепарацију песка и шљунка на деловима општинског грађевинског земљишта и 

водног земљишта на територији Општине Кладово који су у складу са важећим урбанистичким 

плановима. 

План   обухвата рубно подручје Општине Кладово,  одређене Месне  заједнице,  Текија, 

Давидовац,  Кладушница,  Костол,  Мала  Врбица,  Велика  Врбица,  Корбово,  Велесница, 

Грабовица, Брза Паланка, Купузиште и њиме се дефинишу зоне и правила за места постављања 

објеката  за  депоновање  и  сепарацију  речних  агрегата  на  водном  земљишту  на  територији 

Општине Кладово. 

Овај документ представља план за постављање и уклањање објеката за депоновање и 

сепарацију  речних  агрегата  са  могућношћу  пратеће  производње  на  територији  Општине 

Кладово  који  поред  извода  из  планских  докумената  у  виду  услова  за  опремање  и  уређење, 

постојећих и будућих локација/зона за депоновање агрегата садржи и препоруке и смернице 

за њихово спровођење у циљу реализације ових зона. 

А1.2 Циљеви израде плана 

Циљ  израде  плана  је  дефинисање  зона  и  локација  на  којима  се  може  вршити 
депоновање и сепарација агрегата са могућношћу постављања и пратеће производње, изглед и 
врсту  депоније,  као  и  правила  за  постављање  депонија  и  сепарација  агрегата  у  складу  са 
условима надлежних институција. 

Циљеви плана су: 
– анализа постојећих локација на којима се налазе депоније и сепарације; 
– анализа важеће планске документације са аспекта одрживости и спроводљивости а у 

односу на постојеће депоније и сепарације; 
– идентификација проблема везаних за интеграцију потенцијалних локација у граду са 

просторног, функционалног, саобраћајног, инфраструктурног и еколошког аспекта; 
– формирање  јединственог приступа у вредновању повољности постојећих локација и 

планираних зона у оквиру којих ће се формирати локације за депоновање и сепарацију; 
– израда урбанистичких правила за постављање и изградњу депонија и сепарација; 
–  подизање  квалитета  услуге  садржаја  ове  врсте  (економски  развој  са  заштитом 

животне  средине,  односно  постизање  економског  и  друштвеног  развоја  на  начине  који  не 
исцрпљују природне ресурсе) и 

–  формирање  јединственог  планског  документа  који  се  односи  на  депоније  и 
сепарације са пратећом производњом. 
 
А2. Плански и правни основ 

А2.1. Плански основ 

Просторни план Општине Кладово (,,Сл. лист општине Кладово'', бр. 1/2012) 

Уредба  о  условима  које  морају  да  испуњавају  луке,  пристаништа  и  привремена 

претоварна места (,,Сл.гласник РС'', бр. 9/15 и 86/16). 

А2.2. Правни основ 

Правни основ садржан је у одредбама: 
 

– Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 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, 31/19, 37/19 – др. закон и 9/2020); 



–  Закона  о  водама  („Службени  гласник  РС”,  бр.  30/10,  93/12,  101/2016,  95/2018  и 
95/2018 – др.закон); 

– Закон о пловидби и лукама на унутрашњим водама („Службени гласник РС”, бр. 73/10, 
121/12, 18/15, 96/15 – др.закон, 92/16, 104/16 – др. закон, 113/17 – др. закон, 41/18, 95/18 – др. 
закон, 37/19‐ др. закон и 9/2020); 

–  Уредба  о  условима  које  морају  да  испуњавају  луке,пристаништа  и  привремена 
претоварна места („Службенигласник РС”, бр. 9/15 и 86/16). 

Остали закони од значаја за израду плана су: Закон о управљању отпадом („Службени 
гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 14/2016 и 95/2018‐ др. закон), Закон о заштити животне средине 
(„Службени гласник РС”, бр. 135/04, 36/09, 36/2009 ‐ др.закон,  72/09 ‐ др. закон, 43/11 ‐ одлука 
УС, 14/16, 76/2018, 95/2018 ‐ др. закон и 95/2018 ‐ др.закон), 

Закон  о  заштити  природе  („Службени  гласник  РС”,  бр.  36/2009,88/2010,  91/2010  – 
исправка, 14/2016 и 95/2018 – др. закон ), Закон о шумама  („Службени гласникРС”, бр. 30/10, 
93/12,  89/15  I  95/2018  –  др.  закон),  Закон  о  културним  добрима(„Службени  гласник  РС”,  бр. 
71/94, 52/11 – др. закон и 99/11 – др. закон), Уредба о еколошкој мрежи  („Службени гласник 
РС”,  бр.  102/10),  Закон  о  потврђивању  конвенције  о  сарадњи  на  заштити  и  одрживом 
коришћењу  реке  Дунав  („Службени  лист  СРЈ–  Међународни  уговори”,  број  2/03),  Закон  о 
потврђивању Европске конвенције о пределу („Службени гласник РС –Међународни уговори”, 
број 4/11) итд. 

Одлука о утврђивању Националног програма заштите животне средине са националним 
програмом заштите животне средине („Службени гласник РС”, број 12/10). 
 
А3. Обухват плана 

А3.1. Граница и површине обухвата простора 

Обухват  Плана  се  налази  у  зони  која  обухвата  десну  обалу  реке  Дунав,  те  са  аспекта 
безбедности пловидбе и одвијања речног саобраћаја планирање ових објеката не сме угрозити 
вредности  и  параметре  пловног  пута  дате  у  најновијим  Препорукама  Дунавске  комисије 
(ДК/СЕС 77/11). 

При  уређењу  подручја  предметног  плана  треба  водити  рачуна  да  се  планирањем  и 
изградњом нових објеката не  сме утицати на промену дефинисаних  габарита пловног пута и 
безбедност пловидбе. У том смислу, потребно је испунити и следеће услове: 
 

– у циљу обезбеђења пловног пута и безбедне пловидбе ширина ангажоване акваторије, 
за постављање пловила у приобаљу реке Дунав, може бити максимално 40m воденог 
простора од уреза воде при ниском пловидбеном нивоу; 

– обалски  знаци  за  регулисање  пловидбе  морају  бити  видљиви  у  свим  условима,  што 
подразумева  да  пловила  током  обављања  својих  радних  задатака  у  акваторији 
депонија  не  смеју  да  угрожавају њихову  видљивост.  Позиције  знакова  за  регулисање 
пловидбе нису ограничавајући фактор код дефинисања могућих локација за депоније, 
али се мора узети у обзир претходно постављени принцип; 

– 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 чланом 20. Закона 
о  пловидби  и  лукама  на  унутрашњим  водама  („Службени  гласник  РС”,  бр.  73/10, 
121/12, 18/15, 96/15 – др.  закон, 92/16, 104/16 – др.  закон, 113/17 – др.  закон, 41/18, 
95/18 – др. закон, 37/19‐ др. закон и 9/2020). За потребе одржавања обалских знакова 
за  регулисање  пловидбе  потребно  је  обезбедити  слободан  приступ  јавних  пловила 
Дирекције за водне путеве обали; 

– грађевине и објекти на пловном путу, као и други објекти у приобаљу морају се узети у 
обзир при планирању локација за депоновање и сепарацију речних агрегата и њихово 
функционисање се не сме ни на који начин угрозити; 

– на месту за пристајање пловног објекта мора да постоји довољно дубине при сваком 
водостају.  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; 

– при  уређењу  подручја  предметног  плана  треба  водити  рачуна  да  се  планирањем 
локација  за  привремене  депоније  шљунка  и  песка  не  сме  утицати  на  безбедност 



пловидбе  и  промену  дефинисаних  габарита  пловног  пута.  Потребно  је  предвидети 
такво  техничко  решење  и  технологију  за  везивање  пловила  уз  обалу,  којима  се  неће 
нарушити  хидрауличко‐морфолошка слика  тока, што би могло довести до поремећаја 
проноса наноса, као и до негативног утицаја на режим великих вода и режим леда; 

– сидришта  на  територији  Општине  Кладово,  на  којима  нису  дозвољна  места  за 
депоновање агрегата: 
 
 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 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, 
што  значи да није дозвољено постављање депонија на простору који почиње на 120 
метара  узводно  од  узводне  границе  сидришта,  а  завршава  120  метара  низводно  од 
низводне границе сидришта, 
 

– грађевине и објекти на пловном путу, као и други објекти у приобаљу морају се узети у 
обзир  при  планирању  локација  за  привремене  депоније  шљунка  и  песка  и  њихово 
функционисање се не сме ни на који начин угрозити, 

 
– уредбом  о  условима  које  морају  да  испуњавају  луке,  пристаништа  и  привремена 

претоварна места ("Службени гласник РС", бр. 9/15 и 86/16), прописани су услови које 
свака  локација,  на  којој  се  ван  лука  и  пристаништа  обавља  делатност  депоновања  и 
сепарације речних агрегата, мора да испуњава, 
 

– посебно водити рачуна о забранама и ограничењима постављања предметних објеката  
у зони ХЕ „Ђердап 1“ (услови од надлежних институција). 

 

А3.2. Правила изградње и уређења депоније и сепарација 

А3.2.1. Општа правила за постављање и изградњу 

Депонија и сепарација агрегата  (речног и мајданског материјала) представља технолошки 

уређен  технички  објекат  који  има  вишеструке  намене.  Најчешће  служи  за  привремено 

складиштење агрегата, њихово просејавање коришћењем воде,  која се избистравањем може 

користити у процесу припреме: 

‐ правила дата овим планом примењују се за изградњу свих депонија и сепарација које 

су намењене јавном коришћењу; 

‐ депонија и сепарација агрегата не смеју угрозити јавне објекте и комплексе; 

‐ депоније  и  сепарације  агрегата  не  могу  се  планиратиу  непосредној  зони  санитарне 

заштите  (зона  I).  За  све  евидентиране  и/или  затечене  –  постојеће  објекте  за 

складиштење  речног  агрегата  са  пратећом  производњом  унутар  уже  и  шире  зоне 

санитарне  заштите  водоизворишта  (зона  II  и  зона  III),  као  и  за  све  планиране  нове 

објекте за складиштење речног агрегата са пратећом производњом унутар шире зоне 

санитарне  заштите  водоизворишта  (зона  III)  неопходно  је  кроз  микролокацијско 

вредновање  прибавити  додатну  специфичну  документацију  (елаборат,  студија, 

експертско  мишљење  итд.)  о  могућностима  условног  постављања  нових  објеката  и 

условног задржавања или обавезног уклањања за сваку локацију појединачно; 



‐ депоније  и  сепарације  као  и  пратећа  производња  не  смеју  угрозити  функционисање 

било којег вида саобраћаја(речног, друмског итд.) и ни на који начин не сме се угрозити 

функционисање суседних објеката; 

 

 

‐ изградња нових депонија и сепарација као и реконструкција, доградња или адаптација 

постојећих које се задржавају овим планом мора се радити у складу са Правилима овог 

плана. 

А3.2.2. Посебна правила изградње 

Посебним  правилима  дефинисана  је  изградња  комплекса  депоније  и  сепарације 

агрегата.  Посебна  правила  изградње  примењују  се  заједно  са  општим  правилима  изградње 

која су дата овим Планом. 

У зависности од величине комплекса, депоније речног агрегата деле се на три типа: 

– тип А (депоновање шљунка и песка, минимална површина 0,5 хa); 
– тип Б (депоновање и сепарација шљунка и песка, минимална површина 1,5 хa); 
– тип Ц (депоновање, сепарација шљунка и песка, бетонска и асфалтна база и погон за 

бетонску галантерију минимална површина 2,5 ha). 
Депоније  тип  А  и  Б  налазе  се  у  приобаљу,  а  тип  Ц  у  непосредној  зони  приобаља,  у 

оквиру индустриjских зона. Сви објекти у оквиру депонија су привременог карактера, приземни 
и  намењени  су  пријему  –  отпремању  материјала  и  могу  бити  лоциране  у  зони  приобаља. 
Изузетак су објекти у комплексу типа Ц. 

Положај и типологија депоније у функцији изградње саобраћајних и инфраструктурних 
објеката  утврђује  се  кроз  микролокациjско  вредновање  локације  у  сарадњи  са  надлежним 
институцијама. 
 

А3.2.2.1 Депонија речног материјала (агрегата) – тип А 
 

Депонија речног агрегата типа А намењена је одлагању шљунка и песка. Постављају се у 
приобалном појасу (у оквиру водног земљишта), на неуређеном делу обале који се налази на 
простору заштите од високих вода. Ови терени су у периоду виших водостаја плавни. Обале би 
требало да буду релативно благе, са слабо израженим исталожавањем из реке. 

Комплекс  мора  да  има  обезбеђен  приступни  пут  којим  се  директно  приступа  јавној 
саобраћајници. У оквиру комплекса типа А обавезно се планира једносмеран саобраћај. 

Смер  кретања  у  оквиру  комплекса  мора  бити  јасно  обележен  знацима  вертикалне  и 
хоризонталне сигнализације. 

Комплекс типа А састоји се из следећих зона: 
– прихватање допремљеног материјала; 
– депоновања метријала; 
– отпремања материјала; 
– смештаја мехaнизације и 
– саобраћајно‐манипулативних површина. 
Пријем  материјала  обавља  се  преко  наменски  постављеног  пловног  објекта  за 

прихватање и претовар доставног пловила. Поставља се у делу водотока који је увек довољне 
дубине, а на безбедној удаљености од пловног пута. 

Депоновање  речног  агрегата  се  организује  на  природној,водопропусној  подлози  која 
захтева адекватну припрему. 

Терен  на  коме  се  врши  депоновање,  у  оквиру  водног  земљишта,  претходно  се  мора 
уредити нивелисањем до коте 38,00– 38,60 мнв (кота заштите од вода које орјентационо трају 
месец дана годишње). Воду из агрегата прихватити у ободни канал око депоније и усмерити га 
ка водотоку у циљу одвођена преосталих вода из агрегата. 

Зона  отпремања  (улаз –  излаз  у  комплекс)  налази  се  у  непосредној  близини  границе 
комплекса. Обавезно вршити влажење приступног пута, манипулативних површина и агрегата. 
 



У  оквиру  ове  зоне  дозвољена  је  изградња  приземног  објекта  за  потребе 
административних  послова,  са  санитарним  просторијама  и  простором  за  одмор  радника. 
Објекат  је монтажног  типа,  од  природних материјала.  Дозвољено  је  постављање  контејнера. 
Максимална БРГП објекта је 40 m2. 

Дозвољена изградња надстрешнице – склоништа за мехaнизацију. Капацитет и висина 
склоништа зависи од величине и количине опреме. 

Слободне  површине  око  депоније  уредити  формирањем  заштитног  зеленила  од 
високог растиња, како би се у највећој мери смањио негативни утицај на окружење. 
 

ТИП А 

 
Слика 1: Шематски приказ депоније речног материјала ‐ типа А 

Кладушница, Кладово‐кота 38,60мнв. ен 33,60.Површина комлекса за депоновање речног 
материјала типа А је 0,5 – 1,0 ha. 

 
 
А3.2.2.2  Депонија речног материјала (агрегата) – тип Б 
 

Деонија  тип  Б  поставља  се  у  приобалном  појасу  (у  оквиру  водног  земљишта),  на 
неуређеном делу обале који се налази на простору заштите од високих вода. 

Депонија речног агрегата типа Б садржи: 
– депонију типа А и 
– део за сепарацију. 
Део за сепарацију састоји се од: 
– постројења за сепарацију некласификованог материјала и 
– простора за складиштење класификованог агрегата (песак, ибер и шљунак различитих 

гранулација), који је раздвојен по величини зрна и ускладиштен у засебним бункерима. 
За постављање сепаратора неопходно је изградити водо‐непропусну бетонску подлогу. 
Минимална кота платоа за сепарацију је 38,60 мнв. 
У  технолошком  процесу  сепарације  користи  се  вода  за  прање  некласификованог 

материјала. Воде које се сливају из сепарације морају се прикупити каналима и пре испуштања 
у водоток третирати на систему таложник – сепаратор. 

Атмосферске  воде  које  се  сливају  са  радних  и  манипулативних  површина  и  других 
површина где постоји могућност загађења, а посебно загађења нафтним дериватима, морају се 
третирати у засебном систему таложника – сепаратора. 



Moже  се  користити  и  затворени  систем  сепарације  који  захтева  претходно  прање 
гранулата,  који  се  путем  гасних  пећи  суши  и  у  затвореном  сепаратору  врши  просејавање  и 
раздвајање фракција. 
 
 

Простор за складиштење сепарисаног гранулата обухвата: 
– бункере за смештај класификованог гранулата и 
– манипулативне површине за употребу неопходних машина. 
Овај  простор  може  бити  на  претходно  припремљеном  природном  терену  или 

избетониран.  Преграде  које  раздвајају  различите  гранулате  у  оквиру  сепаратора  (бункери) 
требало би да буду израђене од бетона. 

Комплекс  мора  имати  обезбеђен  приступни  пут  који  је  директно  повезан  са  јавном 
саобраћајницом. У оквиру комплекса типа Б обавезно се планира једносмеран саобраћај. Смер 
кретања  у  оквиру  комплекса мора бити  јасно обележен  знацима вертикалне и  хоризонталне 
сигнализације. У оптималним условима коришћења интерна саобраћајна и манипулативна 
површина  којом  се  врши  одвоз  некласификованог  материјала  до  сепаратора  и  одвоз 
класификованог  агрегата  до  бункера  је  на  коти  депоновања  како  би  се  олакшао  утовар  и 
истовар материјала. Обавезно вршити влажење приступног пута, манипулативних површина и 
агрегата. 

У комплексу типа Б, у оквиру ове зоне отпремања (улаз – излаз у комплекс) дозвољена 
је  изградња  монтажног  објекта  намењеног  административним  пословима  депоније,  са 
санитарним  просторијама  и  простором  за  одмор  радника.  Спратност  објекта  је  максимално 
П+Пк, а максимална површина објекта је 60 m2. 

Објекти  се  прикључују  на  комуналну  инфраструктурну  мрежу  у  складу  са  условима 
надлежних комуналних предузећа. 

Око функционалног дела комплекса формира се појас заштитног зеленила. 
 

ТИП Б 

 



Слика 2: Шематски приказ депоније речног материјала ‐ типа Б,Кладово‐кота 38,60мнв. ен 
33,60. 

Минимална површина комплекса за депоновање речног 
материјала типа Б је 1,5 ha. 

 
А3.2.2.3. Депонија речног материјала (агрегата) – тип Ц 
 

Депонија  речног  агрегата  типа Ц може  се  наћи  у  оквиру  привредних  и  индустријских 
зона, на локацијама у оквиру планираних индустријских зона које су у непосредном контакту са 
приобаљем  и  у  појединим  случајевима  и  у  оквиру  приобаља  уколико  се  планира  велика 
изградња било инфраструктурних или мешовитих комплекса који  су  у интересу Општине или 
Републике. 
 

Депоније  речног  агрегата  типа  Ц  осим  садржаја  наведених  за  депоновање  речног 
агрегата типа Б могу садржати и прераду агрегата попут: 
 

– асфалтне, бетонске базе; 
– постројења за бетонску галантерију и 
– интерне пумпе за снабдевање горивом. 

 
Површине  на  којима  се  организује  депоновање  и  прерада  агрегата  морају  бити 

постављење  у  индустријској  зони,  ван  појаса  приобалног  земљишта,  осим  у  изузетним 
случајевима  који  су  у  интересу Општине или  Републике.  Претовар не‐класификованог  речног 
наноса  са  баржи  вршити  преко  понтона  са  елеваторима  или  тракастим  транспортерима 
затвореног типа до места депоновања у оквиру индустријске зоне. 
 

Комплекс  мора  имати  обезбеђен  приступни  пут  који  је  директно  повезан  са  јавном 
саобраћајницом.  У  оквиру функционалних делова  комплекса  типа Ц планира  се  једносмеран 
саобраћај. У изузетним случајевима може се у оквиру отпремне зоне (улаз – излаз у комплекс 
са  административним  објектом  и  пунктом  за  точење  горива  за  потребе  мехaнизације) 
организовати  двосмерни  саобраћај.  У  том  случају  неопходно  је  спречити  укрштања  са 
возилима  која  су  у  функцији  технолошког  процеса.  Смер  кретања  у  оквиру  комплекса  мора 
бити јасно обележен знацима вертикалне и хоризонталне сигнализације.  
 

У оптималним условима коришћења интерна саобраћајна и манипулативна површина 
којом  се  врши  одвоз  некласификованог  материјала  до  сепарације  и  одвоз  класификованог 
агрегата до бункера је на коти депоновања како би се олакшао утовар и истовар материјала. 
 

У  оквиру  комплекса  типа  Ц  може  се  налазити  и  пумпа  заточење  горива,  са  једним 
точионим местом, за потребе мехaнизације. Постројење пумпе мора бити изведено у складу са 
свим  прописима  којима  се  уређује  изградња  објеката  те  намене.  Пумпа  за  точење  горива 
поставља се у оквиру отпремне зоне или у непосредној близини. 
 

У  оквиру  производне  зоне  дозвољена  је  изградња  објеката  чија  намена  и  површина 
зависе  од  технолошких  потреба.  Максимална  спратност  објеката  је  П+1.  Обавезно  је 
обезбедити паркинг места за возила запослених по нормативу 1пм/3 запослена. Паркинг места 
се  могу  организовати  у  оквиру  отпремне  зоне  или  на  независном  паркингу  у  оквиру 
производне зоне а у непосредној близини објеката(лабораторија и сл). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ТИП Ц 

 
Слика 3: Шематски приказ речног материјала ‐ типа Ц, Кладово‐кота 38,60мнв. ен 

33,60.Минимална површина комплекса за депоновање речног 
материјала типа Ц је 2,5 ha. 

Табела3: Посебна правила изградње 
 

  Правила и услови  Тип депоније  површина 

1.   Површина парцеле у типу 
(ha) 
 

А  Мин. 0,5ha 

Б 
Мин. 1,5 

ha 

Ц  Мин. 2,5ha 

2.   Мин. ширина фронта 
парцеле (m) 

20–40 m  / 

3.   Пратећи садржаји у 
зависности од зоне 

   

4.   Макс. степен заузетости (%)  25%   

5.   Макс. спратност/висина 
објекта 

П, односно макс.  5 m 

6.   Положај објекта на 
парцели/комплексу 

слободностојећи 
објекат 

 

7.   Удаљење објекта од граница 
парцеле/комплекса 

Мин.1/2 висине 
објекта, а не 
мање од 3 m 

 

8.   Незастрте зелене површине у 
комплексу – без 
подземне изградње (%) 

20%   



 
 
 
 

 

Б1. Спровођење плана 

Планом  за  постављање и  уклањање  објеката  за  депоновање и  сепарацију  природних 
агрегата  са  могућношћу  пратеће  производње  анализирана  је  територија  административног 
подручја  Општине  Кладово,  постојеће  локације  (5  локације)  и  предложене  су  нове 
потенцијалне зоне на територији четири Месне заједнице. На основу утврђених критеријума, уз 
поштовање  просторних  и  функционалних  ограничења,  мера  заштите  и  услова  надлежних 
институција, извршено је вредновање постојећих локација и формиране су потенцијалне зоне 
за депоновање речног материјала. 

У  централним  деловима  језгра  самог  места  Кладово  и  на  уређеним  обалама  реке  
Дунав због просторних ограничења и непосредне близине стамбених објеката, нису одређене 
нове  зоне  за  депоновање  речног  наноса.  Препорука  је  да  се  у  овом  делу/зоне  постојеће 
депоније речног материјала преместе на локације у оквиру нових потенцијалних зона. 

Према овом плану није могуће директно спровођење. 
План дефинише: 
– потенцијалне нове зоне на којима се може вршити депоновање и сепарација речног 

материјала; 
–  постојеће  локације  изван  нових  потенцијалних  зона  на  којима  се  може  вршити 

депоновање и сепарација; 
– изглед, врсту, намену и величину локације; 
– правила и критеријуме за микролокацијско вредновање сваког места на коме се може 

обављати ова привредна делатности. 
Планом  су  дефинисани  услови  на  деловима  грађевинског  земљишта,  обале  и  водног 

земљишта  на  територији  Општине  Кладово,  на  којима  се  могу  поставити  депоније  и 
сепарације,  на  основу  захтева  за  потребе  републичких,  регионалних  и  установа  и  предузећа 
чији  су  ониоснивачи,  као  и  услови  за  локације  у  којима  постоје  посебна  просторна  и 
функционална  ограничења  за  постављање  депонија  и  сепарација,  што  ће  се  дефинисати 
микролокацијским вредновањем. 

Планом  се  одређују  услови  за  постављање  привремене  депоније  и  сепарације, 
искључиво  у  функцији  извођења  радова  за  велике  инвестиције,  што  ће  се  дефинисати 
микролокацијским вредновањем. 

Према Уредби о условима које морају да испуњавају луке, пристаништа и привремена 
претоварна  места(„Службени  гласник  РС”,  бр.  9/15  и  86/16)  (у  даљем  тексту:Уредба) 
привремено  претоварно  место  је  место  на  коме  се  обављају  само  претоварне  активности  у 
односу на вангабаритну робу коју, услед  техничких ограничења приступних саобраћајница или 
других ограничења, није могуће крајњем кориснику доставити користећи претовар у луци или 
пристаништу,  као  и  претоварне  активности  у  односу  на  отпадни  материјал,  чије  вишеструке 
манипулације  или  превоз  друмским  транспортним  средствима  до/од  најближе  луке  или 
пристаништа, значајно повећавају степен ризика од загађења животне средине.  

У  привременим  претоварним  местима  се  обављају  и  претоварне  активности  у  сврху 
допреме  шљунка  и  песка  за  потребе  изградње  инфраструктурних  објеката  у  непосредној 
близини водног пута. 

У  складу  са  чланом  16.  Уредбе  свака  лука,  пристаниште  и  привремено  претоварно 
место мора да има израђен транспортно‐технолошки елаборат, на који Агенција за управљање 
лукама  даје  сагласност.  Елаборат  мора  да  садржи  технолошке  поступке  који  се  примењују 
приликом обављања конкретне лучке делатности. 

У  складу  са  чланом  24.  Уредбе  привремено  претоварно  место  мора  да  испуњава 
следеће техничко‐технолошке услове: 

– да има одређен простор на копну и водној површинина којем је омогућен безбедан 
прилаз,  пристајање,  привез  и  маневрисање  пловила,  укрцавање  и  искрцавање  робе,  као  и 
друге активности које се обављају на привременом претоварном месту; 



– да  буде  опремљено  претоварном,  складишном  и  транспортном  механизацијом,
технолошки  и  организационо,  прилагођено  и  кадровски  оспособљено  да  може  да  оствари 
квантитет и  квалитет претоварних операција  у  складу са одлуком о одређивању претоварног 
места; 

– уређаји и механизација за укрцавање, искрцавање,претовар и транспорт робе морају
да буду атестирани/сертификовани са важећим одобрењем за рад. 

– оперативна обала привременог претоварног места мора да омогући безбедан пријем
пловила  или  потискиваних  састава  који  се  користе  за  превоз  робе  који  се  претоварује  на 
привременом претоварном месту; 

– располаже  понтоном  са  приступним  мостом  или  одговарајућим  прелазницама  или
степеницама на обали за безбедно кретање људи на релацији пловило‐обала; 

– да има планове, средства и обучено особље за противпожарну заштиту и реаговање у
ванредним ситуацијама, ускладу са прописима који регулишу ову област; 

– да омогући услове за ефикасно пружање хитне медицинске помоћи;
– својим  садржајима  и  активностима  не  може  да  угрожава  и  нарушава  животну

средину. 
Оператер  привременог  претоварног  места  у  обавези  је  да  након  истека  одобрења 

инфраструктуру доведе  у  стање  које не  сме бити лошије  од  стања у  коме  се инфраструктура 
налазила пре издавања решења о одређивању привременог претоварног места. 

Имплементација  предложених  нових  потенцијалних  зона  и  локација  за  постављање 
депоније речног материјалана територији Општине Кладово обухвата: 

Мере  и  активности  за  реализацију  појединачних  локација  за  депоновање  речног 
материјала: 

Б1.1 Процедура 

Заинтересовани предаје захтев надлежном одељењу Општинске управе Кладово.  
Одељење упућује носиоца захтева на израду микролокацијске анализе носиоцу израде 

плана.Захтев треба да садржи ажурну копију плана у одговарајућој размери оверену од стране 
Републичког геодетског завода са уцртаном дециметарском мрежом, као и тачну површину 
катастарских парцела од којих треба формирати будуће комплексе за депоније и сепарације. 

На  захтев  надлежног  органа  управе  спроводи  се  микролокацијско  вредновање. 
Проверу  минималног  степена  ваљаности  сваке  локације  у  складу  са  критеријумима  за 
микролокацијско  вредновање  обавља Одељење  за  урбанизам,  грађевинарство  и  планирање 
Општинске управе Кладово. 

Б1.2 Микролокацијско вредновање локација 

Микролокацијске анализе спроводе се у складу са критеријумима и ограничењима из 
плана.  Уколико  микролокацијска  анализа  буде  позитивна,  приступа  се  даљим  радњама  у 
поступку.  Уколико  је  микролиокацијска  анализа(вредновање)  негативна,  обуставља  се  даљи 
поступак. 

Микролокацијска  анализа  унутар  предложених  зона  и  локација  које  се  задржавају 
треба да буде урађена на ажурној катастарско‐топографској подлози и да обухвати: 

– утицај на јавни интерес и намене према важећој планској документацији;
– инжењерско‐геолошке  критеријуме  (литолошки  састав,  ниво  подземне  воде,

сеизмика и припрема локације за депоновање); 
– заштиту животне  средине  (водоизворишта,  природне  вредности  и  природна  добра,

културно наслеђе, микроклиматске карактеристике, конфигурација терена, објекти у окружењу 
и др.); 

– саобраћајне  критеријуме  (прилаз  локацији  и  повезаност  са  улицама  I  реда,
магистралама, итд.); 

– урбанистичко‐архитектонске  критеријуме  (уклопљеност  у  простор  са  аспекта:
диспозиције  депоније,  приступа,сагледивости/несагледивости,  хоризонталне  и  верикалне 
регулације);  

– инфраструктурне  критеријуме  (могућности  прикључења  и  ограничења  у  односу  на
постојеће инфраструктурне водове и постројења); 



– могућност добијања привременог претоварног места; 
– дефинише тип депоније; 
– аналитички тачно дефинише површину комплекса будуће депоније. 

 
У  поступку  израде  документације  неопходно  је  прибавити  потребне  сагласности  и 

услове,  кроз сарадњу са свим релевантним институцијама, надлежним комуналним кућама и 
организацијама на нивоу Општине и Републике. 

Након микролокацијског вредновања формира се Елаборат локације који се доставља 
надлежном општинском органу управе за послове урбанизма, у даљу надлежност. 

 
За  израду  одговарајуће  микролокацијске  анализе  појединачних  локација  за 

депоновање  речних  наноса,  обавезно  је  прибављање  мишљења  Одељења  за  привреду, 
Одељења  за  заштиту  животне  средине,  ЈКП  „Јединство”,  Министарства  грађевинарства, 
саобраћаја,  инфраструктуре,  ЈВП  „Србијаводе”,  Завод  за  заштиту  природе  Србије,Завод  за 
заштиту споменика културе Града Ниша и других важних институција. 
 

Потребно  је  прибавити мишљење органа  управе  надлежног  за  спровођење државног 
мониторинга  квалитета  вода–  Агенције  за  заштиту  животне  средине  (Министарство  заштите 
животне средине). 

За  постојеће  локације,  које  се  овим  планом  задржавају,а  немају  издата  одговарајућа 
водна  акта  или  привремене  дозволе,  морају  се  обратити  надлежном  органу  за  заштиту 
животне средине ради утврђивања потребе израде Студије затеченог стања,  сходно Закону о 
процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 36/09). 

За  локације  које  се  налазе  у  оквиру  Еколошки  значајног  подручја  Републике  Србије 
„Националног парка Ђердап”, потребно је мишљење Завода за заштиту природе Србије. 
За  сваку  локацију  је  потребно  урадити додатну  документацију  (елаборат,  студију,  експертско 
мишљење итд.) у којој ће се сагледати утицај на квалитет подземне воде, утврдити могућност 
постојања  објеката  у  зонама  санитарне  заштите  и  утврдити  мере  заштите  и  ограничења  у 
сарадњи са ЈКП ,,Јединство'' Кладово. 
 
Б1.3 Вредновање локација за депоније и сепарацију 
 

Повољност постојећих локација депоније и сепарације вреднована је са аспекта утицаја 
на јавни интерес и наменама према важећој планској документацији. 

Микролокацијски критеријуми: 
‐ саобраћајни критеријуми; 
‐ урбанистичко‐архитектонски критеријуми; 
‐ инжењерско‐геолошки критеријуми; 
‐ заштита животне средине и 
‐ инфраструктурне условљености. 

 
Овај  систем  вредновања  биће  примењиван  и  на  сваку  нову  локацију  која  у  својству 

предлога буде дата као могућа за реализацију депоније и сепарације. 
 
Ц1 ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 
Ц1.1  Типологија речних агрегата и технички процеси 
 

Агрегати  су  зрнасти  материјали,  који  су  настали  природно  (шљунак  и  песак)  или  су 
произведени  дробљењем  (дробљени  камен).  Агрегати  без  везивног  материјала  и  спојени 
везивним  материјалом  (цементом,  кречом  или  битуменом)  користе  се  у  изградњи  објеката 
(вештачки агрегати). Такође се користе као бетон, малтер, туцаник, асфалт, дренажни слој или 
за  употребу  као  грађевинско  пуњење  или  застор  за  железничке  пруге  и  називају  се 
„грађевински агрегати”. 

Око  90%  укупне  производње  агрегата  у  Европи,  потиче  од  природних  ресурса,  из 
каменолома  или  експолатацијом  из  река.  Преосталих  10%  европске  производње  агрегата 
потиче од морских наслага, рециклаже индустријског отпада(попут згуре и пепела), рециклаже 
грађевинског  отпада  и  отпада  од  рушења.  Производња  морских  агрегата  и  агрегата 



произведених кроз активности рециклаже ће наставити да расте међутим, дугорочно око 85% 
потражње  ће  још  увек  морати  да  буде  покривено  агрегатима  произведеним  извлачењем  из 
каменолома или река. 

Потражња  агрегата  је  такође  повезана  са  нивоом  одржавања  и  поправке  постојећих 
објеката и  са обимом изградње нових објеката.  Транспорт агрегата може значајно да повећа 
цену.  Услед  тога,  многа  тржишта  су  локална  или  регионална.  С  тим  у  вези,  развој  адекватне 
мреже депонија шљунка и песка је неопходан да би се задовољиле потребе локалних, односно 
регионалних  тржишта,  смањила  цена  транспорта  и  повезаних  еколошких  утицаја,  тј.  емисија 
СО2.  У  складу  са  претходним  долази  се  до  закључка  да  је  сектор  агрегата  далеко  највећи  у 
неенергетској екстрактивној индустрији. 

 

Ц1.2 . Агрегати шљунaк и песaк из речног наноса и мајдана 

 
У  природне  агрегате  спадају  шљунак  и  песак  и  могу  бити  речни  и  мајдански.  На 

територији  Општине  Кладово  шљунaк  и  песaк  се  добијају  ископом  из  речног  корита  или 
транспортом ломљеног камена из мајдана. 

Шљунак је невезани седимент, углавном хетерогеног састава, заобљеног зрна крупноће 
од 4 до 125 mm. Добија се природним дробљењем или распадањем стена на ситније комаде, 
који се путем воде или ветра транспортују далеко од места настанка. Приликом транспорта ови 
комади се услед удара и даље уситњавају, а услед трења се све више заобљавају. Налазе се у 
речним  коритима  или  на  спрудовима  садашњих  (или  некадашњих)  река  и  називају  се  речни 
шљунак. Најчешће су кварцног или карбонатног састава. 

Песак  настаје  на  исти  начин  као  и  шљунак,  при  чему  је  степен  уситњености  стенског 
материјала знатно већа (0–4mm) и углавном је кварцног састава. 
 

Разлика између шљунка и песка је крупноћа зрна: 
– од 4,0 до 31,5 mm је шљунак; 
– од 0,0 до 4,0 mm је песак. 

 
Мајдански шљунак и песак настали су распадањем стена и транспортом низ падину до 

подножја, услед ветра и дејства атмосфералија. Зрна овог агрегата имају оштре ивице.Није увек 
чист. Садржи доста иловаче, која или обавија поједина зрна или је слободна у виду прашине. 

Вештачки агрегат добија се дробљењем и млевењем гранитних, порфирских, кварцних, 
кречњачких и других стена. Овај агрегат има зрна оштрих ивица и бољег квалитета.Чистији је, а 
зрна му нису захваћена процесом распадања. 
 
Ц1.2.1  Транспорт агрегата шљунка и песка 
 

Ископ грађевинског шљунка и песка врши се на посебно организованим налазиштима у 
оквиру речнога корита или мајдана. 

Одвоз  некласификованог  шљунка  и  песка  од  места  утовара  до  обале  обавља  се 
воденим  путем,  теретним  бродовима  –  баржама.  Барже  пристају  на  одговарајућим местима 
која  су  планирана  за  истовар  (пристани).  Тракастим  транспортерима  (транспортне  траке), 
елеваторима  који  се  налазе  на  понтонима,  транспортују  се  до  привремене  депоније 
некласификованог  шљунка  и  песка.  Транспорт  материјала  са  баржи  се  може  обављати  и 
хидрауличким  путем,  преко  пумпи  кроз  челичне  цевоводе  или  се  утовар  врши  директно  на 
камион или утоваривачима којима се може одвозити и до привремене депоније. На овај начин 
се омогућава независан одвоз  једнодневне количине ископаног материјала. Некласификован 
шљунак и песак се са привремене депоније одвозе камионима и стресачима до постројења за 
сепарацију. 
 
Ц1.2.2  Депоновање некласификованог агрегата шљунка и песка 
 

Простор на  коме  се  врши депоновање некласификованог  агрегата шљунка и  песка  се 
налази  на  обалама  река.  Обично  су  то  неуређене  обале,  које  захтевају  претходну  припрему 
терена пре него што се почне са депоновањем. Део обале којима се депонује речни материјал 
претходно се припрема скидањем биљног покривача и хумуса, насипањем и нивелацијом до 
планираних  кота  (у  складу  саводним  условима),  формира  се  плато  са  завршним  слојем  од 



туцаника у благом нагибу према реци,  како би се вршило дренирање воде из тела депоније. 
Насипање се врши природним материјалима, шљункоми песком, а не грађевинским шутом. 
 
Ц1.2.3  Ситњење и класирање у постројењу за сепарацију 
 

Сепарације  су  постројења  за  прање  и  просејавање,  класификацију  материјала  по 
крупноћи зрна тј. поделу на фракције. Сепарација се изводи на вибрационим ситима са 
уграђеним млазницама  којима  се  врши  прање шљунка  и  песка.  За  прање  некласификованог 
материјала  користи  се  вода  из  река  или  из  водовода.  Искоришћена  вода  из  постројења  за 
ситњење и класирање одводи се у таложник, одакле се враћа у реку или уз адекватан третман 
враћа у процес сепарације. Након прања, шљунак се неформално назива природни шљунак. 
Линија  сепарације  се  састоји  од:  усипног  коша,  прихватног  бункера,  електромагнетног 
додавача  транспортера  сировине  (фракције  од 16  до 32 mm),  млина,  вертикалне  дробилице 
шљунка и вибрационог сита (0 до 4 mm, 4 до 8 mm,итд) на којима се врши просејавање. 
 

Сепарацијом се добијају следеће групе: 
 

– сепарација 1: песак од 0,0 до 4,0 mm; 
– сепарација 2: шљунак од 2,0 до 8,0 mm; 
– сепарација 3: шљунак од 8,0 до 16,0 mm; 
– сепарација 4: шљунак од 16,0 до 32,0 mm; 
– сепарација 5: ибер дијаметра преко 32,0 mm. 

 
Просејавањем  кроз  серију  сита  добијају  се  поједине  групе  зрна  приближне 

крупноће.Ове групе се називају фракцијама. Једна фракција представља зрнасти материјал који 
пролази  кроз  сито  са  крупнијим  отворима,  које  се  налазе  на  врху,  а  задржавају  на  ситу  са 
мањим  отворима  које  се  налази  на  дну  (фракције  8–12 mm,  представљају  материјал  који  је 
прошао кроз сито са отвором 12 mm, а задржао се на ситу од 8 mm). 

Сепарација не мора бити на локацији на којој се врши депоновање некласификованог 
речног материјала.  Уколико  се  сепарација налази на локацији  где  се  врши и депоновање,  за 
потребе сепарације, неопходно је пре постављања сепаратора урадити одређене предрадње. 

Простор  на  коме  ће  се  поставити  сепаратор  захтева  додатно  насипање  и  збијање 
насутог  тла,  како  би  се  спречило  било  какво  слегање.  Тај  простор  се  бетонира  са  израдом 
ободних бетонских канала за прихват технолошке воде из сепаратора. Преграде које раздвајају 
сепарације би требалода буду урађене од бетона. Неопходна је израда бетонских таложника у 
којима  ће  се  вршити  таложење  ситнијих  фракција  песка,  глине  и  муља,  који  остају  након 
процеса сепарације. Сепаратор са таложником повезан је преко бетонских канала. 

Вода  за  прање  некласификованог  шљунка,  песка  и  за  потребе  технолошког  процеса 
сепарације, може бити из реке или из водоводне мреже. 
 
Ц1.2.4  Отпад 
 

У  технолошком  поступку  депоновања  и  сепарације  шљунка  и  песка,  као  и  при 
одржавању  машина  и  мехaнизације,  услед  боравка  људи  на  локацијама,  могу  настати 
oдређене  категорије  отпада.  Отпад  са  локације  се  одвојено  прикупља  према  категоријама  и 
врстама отпада. 
 
Ц1.2.5  Транспорт класификованих фракција 
 

Транспорт  класификованих  фракција  шљунка  и  песка  од  места  утовара  (депоније 
класификованог материјала)  до потрошача или до производног  погона бетонске  галантерије, 
врши  се  камионима.  Саобраћајнице  на  којима  се  врши  транспорт  су  углавном  макадамски 
путеви, који воде до саобраћајнице вишег реда. 
 
 
Ц1.2.6  Затварање, санација и рекултивација 
 



По  завршетку  коришћења  локације  за  депоновање  и  сепарацију  шљунка  и 
песка,обавезно  се  мора  извршити  санација  коришћеног  простора.  Санација  подразумева 
санацију косина према рекама и то обликовањем, како не би дошло до клизања и обрушавања 
материјала.  Косине  према  рекама  могу  се  различито  обликовати,  како  би  се  осигурала 
разноврсност  станишта  биљних  и  животињских  врста.  У  циљу  формирања  различитих 
микробиотипова местимично се могу формирати и  стрме обале,  плићаци,  полуотоци и увале 
(направити разуђена обална линија). 

Биолошка рекултивација се врши ради смањења површинске ерозије и ради добијања 
завршног изгледа терена. 
 
 
Д1. Постојеће стање 
 
Д1. 1  Депоније агрегата (речног и мајданског) на територији Кладова 
 

Шљунак  и  песак  који  се  добијају  из  река  или  транспотром  из  мајдана  као  природни 
агрегати  потребни  су  у  грађевинарству.  Основни  циљ  је  економично  снабдевање  агрегатима 
прихватљивог квалитета уз примену мера заштите животне средине. 

На  територији  административног  подручја  Општине  Кладово  налази  се  5  локација  за 
депоновање речних агрегата.  Просечно се на њима депонује од 20.000 до 30.000 тона шљунка 
и песка из Дунава. Висине депоније крећу се од 10m до 15 m. Поред депоновања највише се 
обавља  сепарација,  док  су  у мањем броју  присутни  погони  за  прављење бетона,  фабрике  за 
производњу бетонске галантерије и рециклажу. 
 

 
Д1.2 Постојеће локације 

Све постојеће депоније речних агрегата (5 локација) обрађене су према локацијама на 
којима се налазе, стационажама и обалама река. 
 

Успостављени критеријуми за анализу постојећих локација су: 
 

– планска покривеност подручја и планиране намене површина; 
– саобраћајна и инфраструктурна опремљеност; 
– евиденција ограничења проистеклих из услова надлежних институција; 
– организација и технологија депоније. 
Територија  обухваћена  Планом  места  за  одређивање  зона  на  којима  се  могу 

постављати    објекти    за  депоновање  и  сепарацију  речних    агрегата  на  водном  земљишту  на 

територији  Општине  Кладово,  на  основу  уређености  обала  и  атрактивности,  подељена  је  на 

централно и рубно подручје. 

Централно подручје обухвата водно земљиште у индустријској зони  Кладова: 

‐ локација звана  ,,Гаман  ''  ‐ Кладово, налази се на водном земљишту на стационажи км 

936+400 реке у распону од око 150 м.  У залеђу ове локације водног, земљишта налази 



се    депонија  и  сепарација  агрегата  на  кп.бр.  3108/1,  кп.бр.3108/2  и  кп.бр.  3109  КО 

Кладушница, (која је у приватној својини ,,Гаман''д.о.о. Кладово).  

Према  подацима  из  катастра  кп.бр.  310,  KО  Kладово  по  начину  коришћења  и 

катастарској класи води се као река, а према врсти земљишта као остало земљиште. Део ове 

парцеле 0.6 ха се на основу водне сагласности користи за експлоатацију речног наноса и налази 

се  у  границама  одобреног  експлоатационог  поља.  Технологија  експлоатације  је  таква  да  не 

проузрокује  загађење  реке  и  тла,  па  због  тога  нису  предвиђене  никакве  посебне  мере  за 

њихову заштиту. 

‐ локација звана  ,,Стајко  ''  ‐ Кладово, налази се на водном земљишту на стационажи км 

936+600 реке у распону од око 110 м.  У залеђу ове локације водног земљишта налази 

се    депонија  и  сепарација  агрегата  на  кп.бр.  3022/3,  кп.бр.  3100  и  кп.бр.  3101,  КО 

Кладушница (која је у приватној својини  ,,Стајко''д.о.о. Кладово).  

Рубно  подручје  обухвата  позиције  за  одређивање  локација  за  депоновање  и 

сепарацијуречних  агрегата у месним заједницама Велесница  и Купузиште: 

‐ локација звана ,,Гаман '' ‐ Велесница, налази се на водном земљишту на стационажи км 

897 +500  (средина депоније),  у  распону  од  око 100  м.    У  залеђу  ове  локације  водног 

земљишта  налази  се    депонија  и  сепарација  агрегата  на  кп.бр.  996/1,  КО  Велесница 

(која је у приватној својини  ,,Гаман''д.о.о. Кладово).  

‐ локација звана ,,Близанци '' ‐ Велесница, налази се на водном земљишту на стационажи 

км 897 + 300  реке  у  распону  од  око 120  м.    У  залеђу  ове  локације  водног  земљишта 

налази се  депонија и сепарација агрегата на кп.бр. 996/3 и кп.бр. 997/2 КО Велесница 

(која је у приватној својини  ,,Близанци''д.о.о. Велесница).  

‐ локација звана ,,Балаш '' ‐ Купузиште, налази се на водном земљишту на стационажи км 

881 + 100 реке у распону од око 100 м.  У залеђу ове локације водног земљишта налази 

се  депонија и сепарација агрегата на кп.бр. 511/10 и кп.бр. 511/11 КО Купузиште (која 

је у приватној својини  ,,Балаш''д.о.о. Купузиште).  

 
Опремљеност простора саобраћајем и инфраструктуром. 
 

Саобраћај:  реком  Дунав  се  обавља  речни  транспорт  баржама,  док  се  колски  приступ 
обезбеђује преко локалног приступног пута. 

Водовод: предметна зона је опремљена водоводном мрежом. 
Канализација: постоји изграђена канализација сеоског типа. 
Водопривреда:  неуређена  обала  реке  Дунав.  Обала  са  линијом  одбране  од  великих 

вода. (Одбрамбени насипи) 
Електронергетска  мрежа  и  објекти:  предметна  зона  се  налази  на  подручју  добро 

изграђене електроенергетске мреже 10 и 1 kV. У близини се налази трафостаница ТС 35/10 kV. 
Телекомуникациона  мрежа  и  објекти:  предметна  зона  се  налази  на  подручју  добро 

изграђене телекомуникационе мреже. 
Топловод: на предметном подручју не постоји топоводна мрежа и постројења. 
Природни услови и ограничења: 
Геологија:  терен  неповољан  за  изградњу  (  због  немогућности  прилаза,  стрм  терен  и 

могућност плављења). 
Заштита животне средине: провера локације и  заштите простора од загађења. 
Заштита  природе:  река  Дунав  са  својим  приобалним  појасом  представља  Еколошки 

коридор  од  међународног  значаја  Уредба  о  еколошкој  мрежи  („Службени  гласник  РС”,  број 
102/10). 

Тип депоније: могуће постављање депонија речног материјала типа А, Б и Ц. 
 
 
 



Е1.Опште мере заштите за постављање објеката 

Приликом обезбеђивања приступа објекту за депоновање и сепарацију речних агрегата 

на  водном  земљишту,  извршити  валоризацију  постојеће  вегетације  у  приступној  зони, 

задржати и сачувати сва вредна стабла, у свему према условима ЈKП "Комуналац" Кладово. 

‐  на  локацијама  на  којима  се  предвиђа  депоновање/сепарација  речних  агрегата  на 

водном земљишту,не сме да се девастира обала, зелене површине и пешачке комуникације; 

‐  на  локацијама  на  којима  се  предвиђа  депоновање/сепарација  постоји  само 

привремено  претоварно  место  и  мора  бити  крајње  једноставно  и  функционално,  без 

елемената  архитектуре  и  не  треба  га  акцентовати  оградама,  стубовима,  порталима,  за  које 

одобрење даје Агенција за управљање лукама; 

‐  на  локацијама  на  којима  се  предвиђа  депоновање/сепарација  речних  агрегата  на 

водном земљишту, постављати искључиво објекат у једном нивоу, без спратне конструкције, у 

циљу очувања визура са реке и на реку,за које одобрење даје Агенција за управљање лукама; 

Kолски  приступ  локацијама  за  депоновање/сепарацију  речних  агрегата  на  водном 

земљишту дозвољен је само директним приступом, са јавних саобраћајница или индиректним 

приступом  од  ових  преко  других  парцела  уз  обезбеђивање  приступа  преко  тих  парцела 

Уговором о службености пролаза. 

Приступна  саобраћајница  мора  бити  одговарајућих  димензија  (минимални  колски 

прилаз 4.5 м) како би могла да прихвати возила за одношење смећа и против пожарна 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    објекта.  До  саме  локације  треба  обезбедити  пешачку 

стазу која заједно са приступом објекту мора бити адекватно осветљена и обезбеђена. 

  Омогућити несметано кретање хендикепираним лицима. 

Е.1.1. Услови за прикључење  објеката на инфраструктурну мрежу 

Водовод 

Прикључак  објекта за депоновање и сепарацију речних  агрегата на водном земљишту 

на  територији  Општине  Кладово  на  водоводну  мрежу  извести  у  складу  са  условима  ЈП 

"Јединство"  Кладово,  са  којом  власник  закључује  уговор  о  коришћењу  воде  (ако  постоји 

потреба). 

Kанализација 

Објекти  се  не  смеју  повезати  на  објекте  градске  канализације.  Није  дозвољено 

директно упуштање отпадних вода у водоток. Објекат мора да поседује непропусну септичку 

јаму, која мора да испуњава важеће санитарно‐техничке услове. Пражњење из септичке јаме, 

камионом  цистерном,  врши    за  то  овлашћено  комунално  предузеће  (са  којим  власник 

закључује Уговор) и да односи на место које одреди надлежни санитарни орган. 



 

Електроенергетска мрежа 

Планиране објекте напајати са постојеће и планиране дистрибутивне мреже. Напајање 

вршити из планираних кабловских прикључних ормана смештених на неплавном делу обале. 

Постављањем  објеката  за  депоновање  и  сепарацију  речних  агрегата  на  водном 

земљишту, у зони надземних водова морају се задовољити прописане сигурносне удаљености 

и  сигурносне  висине,  према  Правилнику  о  техничким  нормативима  за  изградњу 

електроенергетских  водова  називног  напона  од  1  кВ  до  400  кВ  ("Службени  лист  СФРЈ",  број 

65/88).  

Манипулативни простор објеката у приобалном појасу опремити инсталацијама  јавног 

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

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

На  местима  где  се  очекују  већа  механичка  напрезања  тла  и  тамо  где  може  доћи  до 

оштећења  подземних  водова,  исте  поставити  у  кабловску  канализацију  или  кроз  заштитне 

цеви. 

Прикључак  на  електро  мрежу  извести  у  складу  са  условима  "Електродистрибуције" 

Кладово, 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  ЈKП  "Комуналац"  Кладово,  или  другим 

надлежним комуналним предузећем за одношење смећа. 

Заштита природе 

Приликом постављања објеката за депоновање и сепарацију речних агрегата на водном 

земљишту,  на  свим  планираним  локацијама  у  обалном  делу  неопходно  је  испоштовати 

следеће услове заштите природе и животне средине: 

‐ изградњу објеката извести тако да 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 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,  пратећих  објеката,  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 објеката за депоновање и сепарацију речних агрегата на водном земљишту; 

‐ сви 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 објекта  за депоновање и  сепарацију речних агрегата на  водном 

земљишту се мора одлагати на начин који је прописала надлежна комунална служба; 

‐  власник  односно  корисник  објекта  је  дужан  да  спречи  изливање  штетних  материја 

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

‐ власници односно корисници објеката за депоновање и сепарацију речних агрегата на 

водном  земљишту,  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 објекте и локацију доведе у првобитно стање; 

‐  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, објеката за депоновање и сепарацију речних агрегата на 

водном земљишту, 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 животне средине 

Планирати изградњу водонепропусног платоа за манипулацију са отпадним материјама 

и материјалима пореклом из уклоњених пловних објеката, са сабирним шахтом за прикупљање 

процедних вода, без могућности оцеђивања у реку. 

Ф1. Реализација плана локација 

Процедура  за  постављање  и  уклањање  објеката  за  депоновање  и  сепарацију  речних 

агрегата  на  водном  земљиштуна  територији  Општине  Кладово    дефинисана  је  одлуком.  У 

складу  са  тим  власник  је  дужан  да  за  депоновање  и  сепарацију  речних  агрегата  на  водном 

земљишту прибави услове и сагласности од свих надлежних институција. 

Све  зоне  које  се  користе  за  депоновање  и  сепарацију  речних    агрегата  на  водном 

земљишту морају бити обележене од стране корисника локације. 

Сви грађевински радови на обали неопходни за постављање и функционисање објеката 

за  депоновање  и  сепарацију  речних  агрегата  на  водном  земљишту,  пројектују  се  и  изводе  у 

складу  са  чланом  146.  Закона  о  планирању  и  изградњи  (,,Службени  гласник  РС'',  бр.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,  31/19,  37/19‐др.закон  и  9/2020),  на  основу  овог  Плана, 

урбанистичког плана и других планских докумената. 

Број : 325‐3/2020‐I 

У Кладову, 18.05.2020.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КЛАДОВО 

Секретар           Председник 
Бранислав Јордачевић                 Драган Максимовић 




