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Број:С/15-527

1 9  N0^ 2015 '
На основу члана 118. став 4. Закона о водама („Сл. гласник РС“ број 30/2010) -  

(у даљем тексту: ЗОВ) и Правилника о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката 
и садржини мишљења у постунку издавања водних услова („Сл. гласник РС“ број 74/2010) -  
(у даљем тексту: Правилник) решавајући по захтеву општинске управе Голубац, Улица цара 
Лазара број 15 (у даљем тексту: инвеститор) број 30-6/2015 од 23.X 2015. године (наш број 
С/15-527 од 26.Х 2015. године), матични број 07162901, ПИБ 101483358 Јавно 
водопривредно предузеће „Србијаводе“ -  Водопривредни центар „Сава-Дунав“ Нови 
Београд, издаје

М И Ш Љ Е Њ Е  
у поступку издавања водних услова

1. Општи подаци

1.1. Назив: План детаљне регулације и стратешке процене утицаја на животну средину за 
гробље у Голубцу (у даљем тексту: План).
Планска документација: инвеститор је за потребе стварања законског и планског 
основа за просторно уређење предметног подручја, предузео кораке на изради Плана 
детаљне регулације и стратешке процене утицаја на животну средину за гробље у 
Голупцу. Неопходно је да инвеститор у даљим корацима прибави сву потребну планску 
документацију сходно Закону о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 72/09, 
81/2009 - испр. 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - 
одлукаУС, 98/2013 - одлукаУС, 132/2014 и 145/2014).

1.2. Хидрографски подаци: доминантни водоток у границама Плана је Гробљански поток.
- Слив -  река Дунав.
- Водно подручје -  Доњи Дунав.

1.3. Хидролошки подаци:
Меродавни водостај реке Дунав у профилу Голубца (максимално забележени водостај) 
је Н1%=71,13 пш т.
Кота заштитог система је изведена на 72,00 тш п

1.4. Остали подаци
Циљ Плана је просторно уређење предметног подручја, ради утврђивања правила 
уређења и грађења.
Границом плана је обухваћено подручје површине око 3,65 хектара у оквиру 
катастарске општине Голубац.
Најближа локација која је обухваћена Републичким Оперативним планом одбране 
од поплава, се налази низводно у оквиру деонице ДЂ.2.1. Дунав десна обала код 
Голупца. Штићено поплавно подручје је Отворена касета „Голубац“ коју чини: 
обалоутврда на десној обали Дунава у Голупцу 1,5 к т .
Гробље није угрожено од великих вода реке Дунав.

2. Подаци од значаја за издавање водних услова

2.1. Подручје обухваћено Планом, односно катастарска општина Голубац припада 
хидромелиорационом систему Великоградиштански рит, мелиорационо подручје 
„Доњи Дунав“.

2.2. Гробљански поток је водоток П-ог реда, сходно Одлуци о утврђивању Пописа вода 
првог реда („Сл. гласник РС“ број 83/2010). Оперативни план за воде П-ог реда доноси 
надлежни орган јединице локалне самоуправе.
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2.3. Детаљном анализом достављеног плана утврђено је да је један од прилаза гробљу 
остварен преко такозване „насуте ретензионе бране“. Наглашавамо да предметна 
преграда у кориту Гробљанског потока не представља водни објекат у 
хидрограђевиснком смислу и да је кроз Мишљење у поступку доношења Оперативног 
плана за одбрану од поплава за воде II реда за подручје општине Голубац, за 2015. 
годину, локалној самоуправи, између осталих, једна од приоритетних мера за 
унапређење спровођења одбране од поплава у наредном периоду уклањање 
импровизованог прелаза на предметној деоници Гробљанског потока.

2.4. Према Уредби о категоризацији водотока и Уредби о класификацији водотока 
(„Сл. гласник СРС“ број 5/68), река Дунав сврстана је у II категорију водотока. 
Максималне количине опасних материја за дату класу, које се не смеју прекорачити 
дефинисане су Правилником о опасним материјама у водама („Сл. гласник СРС“ број 
31/82).

2.5. Циљ заштите вода је да се квалитет у рекама задржи у класама I и 1/П такође и у зонама 
изворишта и у подручјима која су заштићена као посебне природне вредности, а у 
класама Па и Пб у свим осталим случајевима. Класа III је дозвољена само на краћим 
потезима мањих река низводно од већих насеља и/или индустрија. Ни један потез 
водотока не може остати у квалитету „ван класа“.

3. Други карактеристични иодаци (ограничења, обавеза и др.)

3.1. Приликом израде Плана водити рачуна, о посредном или непосредном утицају на већ 
изграђене водне објекте, као и о актуелном режиму површинских и подземних вода.

3.2. Дефинисати нивелационе елементе, коте будућих уређених површина, саобраћајница 
и других објеката имајући у виду постојећи систем заштите приобаља од великих вода 
реке Дунав и изложеност плављењу при појави великих вода веће вероватноће појаве.

3.3. Предвидети решење за пријем и евакуацију површинских, атмосферских вода, са 
планираних манипулативних и саобр^ајних површина. Воде са манипулативних 
(паркинг), претоварних површина и свих саобр^ајница, морају пре упуштања у 
реципијент, проћи третман одвајања чврсте фазе кроз таложник прописно 
димензионисаног, за меродавне падавине. Дефинисати правце евакуације. 
Дефинисати место упуштања изливних објеката у реципијент. Положај објеката и 
трасе саобраћајница морају обезбедити оптималне услове течења и евакуације вода из 
залеђа.

3.4. Дефинисати начин евакуације санитарно-фекалних и других отпадних вода. Отпадне 
воде се не могу упуштати у постојеће регулисане и нерегулисане водотоке, без 
третмана (систем за пречишћавање) до нивоа квалитета воде у водотоку, у који се 
упуштају. Могу се предвидети и водонепропусне септичке јаме, које се морају 
празнити преко надлежног комуналног предузећа.

3.5. За све радове који се изводе у зони и поред водних објеката неопходно је дати 
детаљан приказ потребних мера заштите стабилности водних објеката и детаљну 
динамику реализације свих припремних, главних и завршних радова. Планом се 
морају дефинисати технички услови за извођење радова, чијим се извођењем може 
угрозити стабилност постојећих водних објеката и водни режим. Приликом вршења 
радова, ископа, предвидети место одлагања ископаног материјала. Ископани 
материјал се не сме одлагати на обале и у корито водотока.

3.6. У току извођења радова неопходно је придржавати се „Забрана и ограничења“ која су 
прописаначланом 133. ЗОВ-а.

3.7. На бази хидролошких анализа и хидрауличких прорачуна предвидети све мере 
заштите гробља, поред кога пролази нерегулисан ток Гробљанског потока. 
Предвидети све мере заштите да не дође до плављења. Штете које се јаве услед 
несагледавања свих ризика који се могу јавити преузима инвеститор.

3.8. Положај објеката и трасу саобраћајница у зони укрштања са Гробљанским потоком 
прилагодити елементима трасе водотока. Дефинисати очекиване утицаје на водни 
режим, планираних објеката, на узводним деоницама (висину успора), у односу на



л место укрштања планиране инфрастуктуре, а услед евентуалног сужења корита 
водотока у зони будућих укрштања.

3.9. Извршити избор адекватних решења превођења инсталација на месту укрштања са 
регулисаним или природним водотоцима. Предвидети одговарајуће сигурносно 
одстојање које обезбеђује потребну функционалну сигурност ових објеката и услове 
за евентуалне неопходне интервенције.

3.10. Обратити пажњу да се усвојепим Планом предвиди несметапо редовно одржавање 
водпих објеката. Овај услов је неопходан да би се омогућио несметан пролаз за 
машине и људство надлежног територијалпог водопривредног предузећа. Овај услов 
мора бити испуњеп у свим ситуацијама везаним за оперативпо спровођење одбрапе од 
поплава па овој деопици.

3.11. За све радове и објекте који могу имати утицаја на постојеће водне објекте и водни 
режим неопходпо израдити пројекте и исходовати водна акта.

Увидом у расположиву документацију и иа основу познатог стања на локалитету, 
мишљења смо да нема сметњи да се иивеститору издају водни услови.

Уз захтев, ипвеститор је поднео на увид:
- одлуку о изради плана детаљпе регулације за гробље у Голупцу („Сл.гласпик 

општине Голубац“ број 12/2015);
- катастарско топографски план са грапицом плана (лист 1) у размери 1:2500 

(обрађивач „Архиплап“ д.о.о. из Аранђеловца);
- извод из Плана гепералпе регулације градског насеља Голубац (лист 2) у размери 

1:1000 (обрађивач „Архиплан“ д.о.о. из Аранђеловца);

* * *

Након издавања овог мишљења, инвеститор је у обавези да од Министарства за 
пољопривреду и заштиту животне средине -  Републичка дирекција за воде, прибави водне 
услове сходно члану 118. став 1. ЗОВ-а и Правилнику.

Доставити:
- подносиоцу захтева (х1);
- архиви ВПЦ „Сава-Дунав“ Нови Београд (х1); 

архиви РЈ „Смедерево“ Смедерево (х1).


