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На основу члана 6.Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јаном
сектору (Сл.гласник рс бр.68/15),Одлуке о максималном броју запослених на неодређено
време у систему јавних служби,систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне
самоуправе за 2015.годину (Сл.гласник РС бр.101/15 и члана 32.Статута општине Бела Црква
бр.8/2008),Скупштина општине Бела Црква,на седници одржаној дана
24.01.2017.године,донела је
О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ
О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ У СВАКОМ ОРГАНИЗАЦИОНОМ ОБЛИКУ У
СИСТЕМУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Члан 1.
У Одлуци о максималном броју запослених у сваком организационом облику у
систему локалне самоуправе (Сл.лист бр. 2 /2016) члан 2 мења се и гласи:
Максималан број запослених на неодређено време у организационим облицима
система локалне самоуправе општине Бела Црква износи 229 радника,и то:
1.Општинска управа Бела Црква . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
2.ДЈУП“Белоцркванска језера“Бела Црква . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3.ЈП“Белоцрквански комуналац“Бела Црква . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
4.ЈП“Белоцрквански водовод иканализација“БелаЦрква . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
5.Јавно аутотранспортно предузеће БелаЦрква.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
6.Предшколска установа „Анђека Ђурић“Бела Црква . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
7.Туристичка организација општине Бела Црква . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
8.Установа културних делатности„УКД“Бела Црква . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
9.Народна библиотека . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
10.Историјски архив БелаЦрква . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
11.ДОО“Ушће“Бела Црква. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном листу
општине Бела Црква.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА
СКУПШТИНЕ
Број: 011-2/2017-01
Дана:24.01.2017.год
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ПРЕДСЕДНИК
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На основу члана 7.и 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/2007), члана 5. 6. и 79. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“,
број15/2016), члана 2.и 3. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број
88/2011), као и члана 35. Статута општине Бела Црква (Службени лист општине Бела Црква
број 8/2008, 1/2009, 3/2010 и 4/2014 ), на седници Скупштине општине Бела Црква, која је
одржана дана 24.01.2017. године донета је следећа :

О Д Л У К А
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА
„БЕЛОЦРКВАНСКИ КОМУНАЛАЦ“
БЕЛА ЦРКВА
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Усклађивање оснивачког акта
Члан 1.
Овом Одлуком врши се измена и допуна оснивачког акта – Одлуке о организовању
Јавног комуналног предузећа ''Белоцрквански комуналац'' Бела Црква (''Службени лист
општине Бела Црква'', број 4/98, 06/13 и 1/14) којим је организовано као Јавно комунално
предузеће за управљање комуналним отпадом, одржавање јавних и зелених површина,
управљање пијацом и гробљима, димничарске и друге услуге ''Белоцрквански комуналац“
Бела Црква, уписано у регистар у регистар Агенције за привредне регистре Решењем бр.
БД.81465/2005 од 27.06.2005.године, ради усклађивања са одредбама Закона о јавним
предузећима.
Оснивање јавног предузећа
Члан 2.
Ради обезбеђивања услова за управљање комуналним отпадом, за одржавање чистоће,
управљања пијацама, гробљима, обављања димничарских и других услуга, оснива се Јавно
комунално предузеће „Белоцрквански комуналац“ Бела Црква (у даљем тексту: Јавно
комунално предузеће ).
Циљеви оснивања

-

-

-

-

Члан 3.
Јавно комунално предузеће оснива се и послује ради обезбеђивања услова трајног
обављања делатности од општег интереса и уредног задовољавања потреба крајњих
корисника услуга, а посебно :
сакупљање комуналног отпада, његово одвожење, третман и безбедно одлагање укључујући
прављање, одржавање, санирање и затварање депонија, као и селекција секундарних
сировина и одржавање, њихово складиштење и третман;
одржавање чистоће на површинама јавне намене, прање асфалтираних, бетонских,
поплочаних и других површина јавне намене, прикупљање и одвожење комуналног отпада са
тих површина, одржавање и пражњење посуда за отпатке на површинама јавне намене;
одржавање јавних зелених површина, текуће и инвестиционо одржавање и санација зелених
рекреативних површина;
управљање пијацама, комунално опремање, одржавање и организација делатности на
затвореним и отвореним просторима, који су намењени за обављање промета
пољопривредно-прехрамбених и других производа;
управљање и одржавање гробља и објеката, који се налазе у склопу гробља (мртвачница,
капела), сахрањивање, одржавање пасивних гробаља и спомен обележја;
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димничарске услуге чишћења и контроле димоводних и ложних објеката и уређаја и
вентилационих канала и уређаја, као делатности од општег интереса и уредног задовољавања
потреба крајњих корисника услуга;
обављање грађевинских послова;
пружање услуге паркинга.
управљања јавним путевима и улицама на територији општине који нису државни
одржавање и изградња комуналних добара од општег интереса
одржавање, реконструкција и изградња општинских и некатегорисаних путева
обезбеђење и одржавање јавног осветљења на територији Општине
- делатност зоохигијене – хватање, збрињавање, ветеринарска нега и смештај
напуштених и изгубљених животиња (паса и мачака) у прихватилишта за животиње,
лишавање живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене животиње,
контрола и смањење популације напуштених паса и мачака, нешкодљиво уклањање лешева
животиња са површина јавне намене до објеката за сакупљање, прераду или уништавање
отпада животињског порекла, спровођење мера контроле и смањења популације штетних
организама, глодара и инсеката спровођењем мера дезинфекције, дезинсекције и
дератизације на површинама јавне намене.
управљање ПИО «Караш-Нера»
Предмет одлуке
Члан 4.
Овом Одлуком, у складу са Законом о јавним предузећима, регулисана су права и
обавезе оснивача и Јавног комуналног предузећа у обављању делатности од општег
интереса, а нарочито:

-

назив и седиште оснивача;
пословно име и седиште Јавног комуналног предузећа ;
претежна делатност Јавног комуналног предузећа;
права, обавезе и одговорности оснивача према Јавном комуналном предузећу и Јавног
комуналног предузећа према оснивачу;
услови и начин утврђивања и распоређивања добити, односно начин покрића губитака и
сношењу ризика;
услови и начини задуживања Јавног комуналног предузећа;
заступање Јавног комуналног предузећа;
износ основног капитала, као и опис, врста и вредност неновчаног улога;
органи Јавног комуналног предузећа ;
имовина која се не може отуђити;
располагање (отуђење и прибављање) стварима у јавној својини која су пренета у својину
Јавног комуналног предузећа у складу са законом;
заштита животне средине;
друга питања од значаја за несметано обављање делатности за коју се оснива Јавно
комуналног предузеће.
ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ
Оснивач јавног предузећа
Члан 5.
Оснивач Јавног комуналног предузећа је:
Општина Бела Црква, улица Милетићева број 2, матични број 08108005.
Права оснивача остварује Скупштина општине.
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Правни статус јавног предузећа
Члан 6.
Јавно комунално предузеће има статус правног лица, са правима, обававезама и
одговорностима утврђеним законом.
Јавно комунално предузеће у правном промету са трећим лицима има сва овлашћења и
иступа у своје име и за свој рачун.
Одговорност за обавезе јавног предузећа
Члан 7.
Јавно комунално предузеће за своје обавезе одговара целокупном својом имовином.
Оснивач не одговара за обавезе Јавног комуналног предузећа , осим у случајевима
прописаним законом.
Заступање и представљање јавног предузећа
Члан 8.
Јавно комунално предузеће заступа и представља директор.
III ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ
Пословно име јавног предузећа
Члан 9.
Јавно комунално предузеће послује под следећим пословним именом : Јавно
комунално предузеће „Белоцрквански комуналац“ Бела Црква.
Скраћено пословно име је ЈКП “ Белоцрквански комуналац'' Бела Црква.
О промени пословног имена одлучује Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа,
уз сагласност оснивача.
Седиште јавног предузећа
Члан 10.
Седиште Јавног комуналног предузећа је у Белој Цркви, улица Хајдук Вељка број 2.
О промени седишта Јавног комуналног предузећа одлучује Надзорни одбор, уз
сагласност оснивача.
Печат, штамбиљ и знак јавног предузећа
Члан 11.
Јавно комунално предузеће поседује свој печат и штамбиљ са исписаним текстом на
српском језику и ћириличним писмом и на језику и писму националних мањина који је у
службеној употреби у општини.
Печат је округлог облика, и садржи пуно пословно име и седиште Јавног комуналног
предузећа.
Штамбиљ је правоугаоног облика и садржи пуно пословно име, седиште Јавног
комуналног предузећа и место за датум и број.
Јавно комунално предузеће има свој знак који садржи назив и седиште Јавног
комуналног предузећа , а који ће бити дефинисан Статутом Јавног комуналног предузећа.
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Упис јавног предузећа у регистар
Члан 12.
Јавно комунално предузеће се за обављање своје делатности од општег интереса,
утврђене овом одлуком, уписује у регистар у складу са законом којим се уређује правни
положај привредних друштава и поступак регистрације, у складу са законом.
Унутрашња организација јавног предузећа
Члан 13.
Јавно комунално предузеће послује са радним јединицима у оквиру предвиђених
делатности.
Актом директора Јавног комуналног предузећа, уређује се унутрашња организација и
систематизација послова.
IVДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Претежна делатност
Члан 14.
Претежна делатност Јавног комуналног предузећа је:
81.30 Услуге уређења и одржавања околине
Јавно комунално предузеће поред послова обухваћених претежном делатношћу, може да
обавља и друге делатности утврђене овим Оснивачким актом.
Јавно комунално предузеће обавља следеће делалности:
-

38.11 Скупљање отпада који није опасан;
38.21 Третман и одлагање отпада који није опасан;
38.32 Поновна употреба разврстаних материјала;
39.00 Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом;
47.89 Трговина на мало тезгама и пијацама;
70.10 Управљање економским субјектом;
70.22 Консултантске активности у вези са пословањем и осталим управљањем;
71.12 Инжењерске делатности и техничко саветовање;
71.20 Техничко испитивање и анализе;
46.76 Трговина на велико и мало осталим полупроизводима;
46.77 Трговина на велико отпатцима и остацима;
49.41 Друмски превоз терета;
52.10 Складиштење;
81.22 Услуге осталог чишћења зграда и опреме;
81.29 Услуге осталог чишћења;
81.30 Услуге уређења и одржавања околине
96.03 Погребне и сродне делатности;
96.09 Остале непоменуте личне услужне делатности;
01.30 Гајење садног материјала;
41.20 Изградња стамбених и нестамбених зграда;
43.10 Рушење и припрема градилишта;
43.21Постављање електричних инсталација;
43.30 Завршни радови у грађевинарству;
43.99.Остали непоменути специфични грађевински радови;
52.21 Услужне делатности у копненом саобраћају;
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01.19 Гајење осталих једгногодишњих и двогодишњих биљака;
02.10 Гајење шума и остале шумске делатности;
02.20 Сеча дрвећа;
02.40 Услужне делатности у вези са шумарством;
42.22 Изградња електричних и телекомуникационих водова;
Јавно комунално предузеће може без уписа у регистар да врши и друге делатности
које служе обављању претежне делатности, уколико за те делатности испуњава услове
предвиђене законом.
О промени делатности Јавног комуналног предузећа, као и о обављању других
делатности које служе обављању претежне делатности, одлучује Надзорни одбор, уз
сагласност оснивача, у складу са законом.
Услови за обављање делатности као делатности од општег интереса
Члан 15.
Јавно комунално предузеће може да отпочне обављање делатности кад надлежни
државни орган утврди да су испуњени услови за обављање те делатности у погледу:

1)
2)
3)
4)
5)

техничке опремљености;
кадровске оспособљености;
безбедности и здравља на раду;
заштите и унапређења животне средине;
других услова прописаних законом.
Оснивање зависних друштава
Члан 16.
Јавно комунално предузеће може да оснује зависно друштво капитала за обављање
делатности из члана 14. ове Одлуке, у складу са Законом о привредним друштвима.
Јавно комунално предузеће према зависном друштву капитала из става 1. овог члана,
има права, обавезе и одговорности које има општина Бела Црква, као оснивач према Јавном
комуналном предузећу.
На одлуку из става 1.овог члана сагласност даје Скупштина општине.
VИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Основни капитал
Члан 17.
Основни капитал Јавног комуналног предузећа „Белоцрквански комуналац“ Бела
Црква чини уписани новчани капитал код Агенције за привредне регистре у износу од
118.661,39 РСД и уплаћени новчани капитал у износу од 118.661,39 РСД.
Имовина јавног предузећа
Члан 18.
Имовину Јавног комуналног предузећа чине право својине на покретним и
непокретним стварима, новчаним средствима и хартијама од вредности и друга имовинска
права која су пренета у својину Јавног комуналног предузећа, укључујући и право
коришћења на стварима у јавној својини општине Бела Црква.
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Јавно комунално предузеће може користити средства у јавној и другим облицима
својине, у складу са законом, одлуком оснивача и посебним уговором којим се регулишу
међусобни односи, права и обавезе Јавног комуналног предузећа са једне и општине, као
оснивача, са друге стране.
Члан 19.
Средства у јавној својини могу се улагати у капитал Јавног комуналног предузећа, у
складу са законом и актима Скупштине општине.
По основу улагања средстава из става 1.овог члана општина стиче уделе у Јавном
комуналном предузећу , као и права по основу тих удела.
Капитал у Јавном комуналном предузећу подељен на уделе уписује се у регистар.
Повећање и смањење оснивачког капитала
Члан 20.
О повећању или смањењу основног капитала Јавног комуналног предузећа одлучује
Скупштна општине, као оснивач у складу са законом.
Средства јавног предузећа

-

Члан 21.
Јавно комунално предузеће, у обављању својих делатности, стиче и прибавља
средства из следећих извора:
продајом производа и услуга;
из кредита;
из донација и поклона;
из буџета оснивача и буџета Републике Србије, буџета аутономне покрајине;
из осталих извора, у складу са законом.
Расподела добити
Члан 22.
Јавно комунално предузеће је дужно да део остварене добити уплати у буџет општине Бела
Црква, по завршном рачуну за претходну годину.
Висина и рок за уплату добити из става 1.Овог члана утврђује се у складу са законом и
Одлуком о буџету општине за наредну годину.
Начела за одређивање цене услуга
Члан 23.
Елементи за образовање цена производа и услуга Јавног комуналног предузећа
уређују се посебном одлуком, коју доноси Надзорни одбор, уз сагласност оснивача, у складу
са законом.
Висина накнаде за услуге формира се у складу са начелима прописаним законом којим
је уређена комунална делатност, и то:

1)
2)
3)
4)
5)

начелом „потрошач плаћа“;
начелом „загађивач плаћа“;
начелом довољности цене да покрије пословне расходе;
начелом усаглашености цена комуналних услуга са начелом приступачности;
начелом непостојања разлике у ценама између различитих категорија потрошача, сем ако се
разлика заснива на различитим трошковима обезбеђивања комуналне услуге.
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Цене производа и услуга предузећа
Члан 24.
Елементи за одређивање цена комуналних услуга су :
1) пословни расходи исказани у пословним књигама и финансијским извештајима;
2) расходи за изградњу и реконструкцију објеката комуналне инфраструктуре и набавку опреме,
према усвојеним програмима и плановима вршиоца комуналне делатности на које је јединица
локалне самоуправе дала сагласност;
3) добит вршиоца комуналне делатности.
Средства која су намењена за финансирање обнове и изградње објеката комуналне
инфраструктуре исказују се посебно и могу се употребити само за те намене.
Усвајање захтева за измену цена
Члан 25.
Јавно комунално предузеће је обавезно да захтев за измену цена производа и услуга
укључи у свој годишњи програм пословања, у складу са чланом 27. ове Одлуке.
Када се значајније промене вредности елемената, који су укључени у методологију за
обрачунавање цена, Јавно комунално предузеће може да током пословне године да поднесе
оснивачу детаљно образложен захтев за одобрење измене цена комуналних услуга, заједно са
изменама годишњег програма пословања.
Измене годишњег програма пословања са предлогом за измену цена достављају се
Скупштини општине.
Унапређење рада и развоја предузећа
Члан 26.
Унапређење рада и развоја Јавногкомуналног предузећа заснива се на дугорочном и
средњорочном плану рада и развоја.
Плановима и програмом рада из става 1.ове Одлуке, утврђују се пословна политика и
развој Јавног комуналног предузећа, одређују се непосредни задаци и утврђују средства и
мере за њихово извршавање.
Планови и програми рада Јавног комуналног предузећа морају се заснивати на
законима којима се уређују одређени односи у делатностима којима се бави Јавно комунално
предузеће .
Планови и програми
Члан 27.
Планови и програми Јавног комуналногпредузећа су:
-

Годишњи програм пословања;
Средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа;
Дугорочни план пословног развоја и стратегије Јавног комуналног предузећа;
Финансијски планови и
Други планови и програми (посебни програми за коришћење субвенције, гаранције или
других средстава)
Планови и програми Јавног комуналногпредузећа из става 1.Алинеја 1,2,3 и 4
овог члана, достављају се Скупштини општине најкасније до 1. децембра текуће године за
наредну годину.
Планови и програми се сматрају донетим када на њих сагласност да Скупштина
општине.
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Члан 28.
Годишњи, односно трогодишњи програм пословања Јавног комуналног предузећа садржи,
нарочито:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама;
планиране набавке;
план инвестиција;
планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка;
елементе за целовито сагледавање цена производа и услуга;
план зарада и запошљавања;
критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду
и репрезентацију.
Измене и допуне годишњег, односно трогодишњег програма пословања могу се
вршити искључиво из стратешких и државних интереса или уколико се битно промене
околности у којима јавно предузеће послује.
Члан 29.
Ако Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа до почетка календарске године не донесе
годишњи, односно трогодишњи програм пословања, до доношења тог програма зараде
запосленима се обрачунавају и исплаћују на начин и под условима утврђеним годишњим,
односно трогодишњим програмом пословања за претходну годину.
Члан 30.
Јавно комунално предузеће је дужно да Скупштини општине доставља тромесечне извештаје
о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања.
Извештај из става 1.овог члана доставља се у року од 30 дана од дана истека
тромесечја.
VIПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА
Права оснивача

-

Члан 31.
По основу учешћа у основном капиталу Јавногкомуналног предузећа, општина, као
оснивач има следећа права:
право
управљања
Јавним
комуналним
предузећем
на
начин
утврђен
СтатутомЈавногкомуналног предузећа;
право на учешће у расподели добити Јавног комуналногпредузећа;
право да буду информисани о пословању Јавногкомуналног предузећа;
право да учествују у расподели ликвидационе или стечајне масе, након
престанкаЈавногпредузећа стечајем или ликвидацијом, а по измирењу обавеза и
друга права у складу са законом.
Обезбеђење општег интереса

-

Члан 32.
Ради обезбеђења општег интереса у делатности за коју је Јавнокомунално предузеће
основано, Скупштина општине даје сагласност на:
Статут Јавногкомуналног предузећа ;
давање гаранција, авала, јемства, залога и других средстава обезбеђења за послове који нису
из оквира делатности од општег интереса;
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располагање (прибављање и отуђење) средствима у јавној својини која су пренета у својину
Јавног комунално предузећа, веће вредности, која је у непосредној функији обављања
делатности од општег интереса
улагања капитала;
статусне промене;
акт о процени вредности капитала и исказивању тог капитала у акцијама, као и на програм и
одлуку о својинској трансформацији и
друге одлуке којима се уређује обављање делатности од општег интереса у складу са законом
и овим уговором.
Члан 33.

Општинско веће даје сагласност на:
1. Акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места.
2. Претходну сагласност на повећање броја запослених.
Континуирано и квалитетно пружање услуга
Члан 34.
Јавнокомунално предузеће је дужно да делатност од општег интереса за коју је
основано обавља на начин којим се обезбеђује стално, континуирано и квалитетно пружање
услуга крајњим корисницима.
Несметано функционисање постројења и опреме
Члан 35.
Јавнокомунално предузеће је дужно да предузима мере и активности за редовно
одржавање и несметано функционисање постројења и других објеката неопходних за
обављање своје делатности, у складу са законима и другим прописима којима се уређују
услови обављања делатности од општег интереса због које је основано.
Поремећај у пословању
Члан 36.
У случају поремећаја у пословању Јавногкомунално предузећа, Скупштина општине
предузеће мере којима ће обезбедити услове за несметан рад и пословање предузећа у
обављању делатности од општег интереса, у складу са законом, а нарочито:
-

разрешење Надзорног одбора и директора,
ограничење права огранка Јавног комуналног предузећа да иступа у правном промету са
трећим лицима,
ограничење у погледу права располагања појединим срдствима у јавној својини,
друге мере одређене законом којим се уређују услови и начин обављања делатности од
општег интереса и овом Одлуком.
Члан 37.
У случају поремећаја у пословању Јавног комуналногпредузећа, Општинско веће
предузеће мере којима ће обезбедити услове за несметан рад и пословање предузећа у
обављању делатности од општег интереса, у складу са законом, а нарочито:

-

промену унутрашње организације Јавног комуналног предузећа.
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VII ПОСЛОВАЊЕ ПОД ТРЖИШНИМ УСЛОВИМА
Пословање под тржишним условима
Члан 38.
Јавно комуналнопредузеће послује по тржишним условима, ради стицања добити, у
складу са законом.
Пружање услуга корисницима са територије других општина.
Члан 39.
У обављању своје претежне делатности, Јавно комуналнопредузећесвоје производе и
услуге може испоручивати, односно пружати и корисницима са територије других општина и
градова, под условом да се ни на који начин не угрожава стално, континуирано и квалитетно
снабдевање крајњих корисника са територије општине Бела Црква.
Испоруку производа и пружање услуга из става 1.овог члана Јавнокомунално
предузеће обавља у складу са посебно закљученим уговорима.

VIIIОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Органи јавног предузећа
Члан 40.
Управљање у Јавном комуналном предузећу је организовано као једнодомно.
Органи предузећа су:
1) Надзорни одбор;
2) Директор.
1) Надзорни одбор
Састав Надзорног одбора
Члан 41.
Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа има три члана, од којих је један
председник.
Председника и чланове надзорног одбора Јавног комуналног предузећа, од којих је
један члан из реда запослених, именује Скупштина општине, на период од четири године, под
условима, на начин и по поступку утврђеним законом, статутом општине и овом Одлуком.
Члан надзорног одбора из реда запослених предлаже се на начин и по постпку који је
утврђен Статутом Јавног комуналног предузећа.
Услови за чланове Надзорног одбора
Члан 42.
За председника и члана надзорног одбора Јавног комуналног предузећа именује
се лице које испуњава следеће услове:
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1) да је пунолетно и пословно способно;
2) да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири
године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским
студијама или специјалистичким струковним студијама;
3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо
образовање из тачке 2) овог члана;
4) да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима
Јавног комуналног предузећа;
5) да познаје област корпоративног управљања или област финансија;
6) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;
7) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и
то:
- обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
- обавезно психијатријско лечење на слободи;
- обавезно лечење наркомана;
- обавезно лечење алкохоличара;
- забрана вршења позива, делатности и дужности.
Председник и чланови надзорног одбора дужни су да се додатно стручно усавршавају
у области корпоративног управљања, у складу са Програмом за додатно стручно
усавршавање који утврђује Влада.
Члан 43.
Представник запослених у надзорном одбору мора испуњавати услове из члана 39. Одлуке,
као и додатна два услова:
1) да није био ангажован у вршењу ревизије финансијских извештаја предузећа у последњих
пет година и
2) да није члан политичке странке.
Члан 44.
Надзорни одбор, директор и извршни директор не могу предлагати представника
запослених у надзорном одбору.
Престанак мандата чланова Надзорног одбора
Члан 45.
Мандат председнику и члановима Надзорног одбора престаје истеком периода на који
су именовани, оставком или разрешењем.
Председник и чланови Надзорног одбора разрешавају се пре истека периода на који су
именовани, уколико:
1) Јавно комунално предузеће не достави годишњи, односно трогодишњи програм пословања у
роковима прописаним законом;
2) Надзорни одбор пропусти да предузме неопходне мере пред надлежним органима у случају
постојања основане сумње да одговорно лице јавног предузећа делује на штету јавног
предузећа несавесним понашањем или на други начин;
3) се утврди да делује на штету Јавног комуналног предузећа несавесним понашањем или на
други начин;
4) у току трајања мандата буде осуђен на условну или безусловну казну затвора.
Председник и чланови Надзорног одбора којима је престао мандат, дужни су да врше
своје дужности до именовања новог надзорног одбора, односно именовања новог
председника или члана надзорног одбора, а најдуже шест месеци.
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Надлежност Надзорног одбора
Члан 46.
Надзорни одбор:
1) доноси дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за
њихово спровођење;
2) доноси годишњи, односно трогодишњи програм пословања Јавног предузећа, усклађен са
дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије и развоја из тачке 1) овог члана;
3) усваја извештај о степену реализације годишњег, односно трогодишњег програма пословања;
4) усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности;
5) усваја финансијске извештаје;
6) доноси Статут Јавног предузећа;
7) надзире рад директора;
8) успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутрашњу контролу, финансијске извештаје и
политику управљања ризицима;
9) доноси одлуку о расподели добити Јавног предузећа, односно начину покрића губитка;
10) доноси инвестиционе програме и критеријуме за инвестициона улагања;
11) даје сагласност директору за предузимање послова или радњи у складу са овим законом,
статутом и одлуком оснивача;
12) доноси одлуку о давању или одузимању прокуре;
13) закључује уговор о раду са директором, у складу са законом којим се уређују радни односи;
14) доноси одлуку о располагању (прибављање и отуђење) средствима у јавној својини која су
пренета у својину Јавног предузећа, велике вредности, која је у непосредној функцији
обављања делатности од општег интереса, утврђених оснивачким актом;
15) доноси одлуку о висини цена услуга;
16) одлучује о улагању капитала Јавног предузећа;
17) одлучује о статусним променама Јавног предузећа;
18) одлучује о оснивању зависних друштава капитала;
19) одлучује о смањењу и повећању капитала Јавног предузећа;
20) одлучује о издавању, продаји и куповини удела, као и продаји удела у Јавном предузећу или
куповини удела или акција у другом предузећу, односно привредном друштву;
21) доноси акт о исплати стимулације директора и извршног директора;
22) врши друге послове у складу са законом, овом одлуком и Статутом.
Одлуке из става 1.тач. 1), 2), 6), 9), 14), 15), 19), 20), и 22) овог члана Надзорни одбор
доноси уз сагласност Скупштине општине.
Одлуке из става 1.тач. 16), 17) и 18) овог члана Надзорни одбор доноси уз претходну
сагласност Скупштине општине.
Одлуке из става 1.тач. 21) овог члана Надзорни одбор доноси уз претходну сагласност
Скупштине општине.
Члан 47.
Надзорни одбор одлучује већином гласова својих чланова.
Надзорни одбор не може пренети право на одлучивање о питањима из свог делокруга
на директора или другог запосленог у Јавном предузећу.
Накнада за рад
Члан 48.
Председник и чланови Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа имају право на
одговарајућу накнаду за рад у надзорном одбору.
Висина накнаде из става 1.овог члана, утврђује се у складу подзаконским актима.
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2) Директор
Члан 49.
Директора предузећа именује Скупштина општине на период од четири године, а на
основу спроведеног јавног конкурса.
Директор Јавног комуналног предузећа заснива радни однос на одређено време.
Директор предузећа је функционер који обавља јавну функцију.
Директор не може имати заменика.
Надлежности директора
Члан 50.
представља и заступа Јавно комунално предузеће;
организује и руководи процесом рада;
води пословање Јавног комуналног предузећа;
одговара за законитост рада Јавног комуналног предузећа, за реализацију одлука и других
аката Скупштине општине, председника општине и Општинског већа;
5) предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног
прдузећа и одговоран је за њихово спровођење;
6) предлаже годишњи, односно трогодишњи програм пословања Јавног комуналног предузећа
и одговоран је за његово спровођење;
7) предлаже финансијске извештаје;
8) предлаже доношење посебног програма коришћења средстава из буџета општине
(субвенције, гаранције или коришћење других средства);
9) извршава одлуке Надзорног одбора;
10) бира извршне директоре;
11) бира представнике Јавног комуналног предузећа у скупштини друштва капитала чији је
једини власник Јавно комунално предузеће, по претходно прибављеној сагласности
Скупштине општине;
12) закључује уговоре о раду са извршним директорима, у складу са законом којим се уређују
радни односи;
13) доноси акт о систематизацији;
14) редлаже Надзорном одбору доношење акта о исплати стимулације извршним директорима;
15) предлаже Надзорном одбору доношење одлука и других аката из делокруга директора;
16) одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених у складу са
законом, колективним уговором и Статутом предузећа;
17) доноси план набавки за текућу годину;
18) доноси одлуке у поступцима јавних набавки и набавки на које се не примењује закон о
јавним набавкама,
19) врши друге послове одређене законом, овом Одлуком и Статутом Јавног комуналног
предузећа.
Услови за избор директора
1)
2)
3)
4)

Члан 51.
За директора Јавног комуналног предузећа, може бити именовано лице које испуњава
следеће услове:
1) да је пунолетно и пословно способно;
2) да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири
године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским
студијама или специјалистичким струковним студијама;
3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо
образовање из тачке 2) овог члана;
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4) да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима
Јавног комуналног предузећа;
5) да познаје област корпоративног управљања;
6) да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова;
7) да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу
функције у органу политичке странке;
8) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;
9) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и
то:
-

обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
обавезно психијатријско лечење на слободи;
обавезно лечење наркомана;
обавезно лечење алкохоличара;
забрана вршења позива, делатности и дужности.
Услови за именовање директора из става 1.овог члана прописани су законом, а
Статутом Јавног комуналног предузећа могу бити одређени и други услови које лице мора да
испуни да би било именовано за директора предузећа.
Извршни директор
Члан 52.
Директор може бирати извршне директоре за вођење послова из одређених области од
значаја за успешно функционисање Јавног комуналног предузећа.
Извршни директор за свој рад одговара директору.
Извршни директор обавља послове у оквиру овлашћења које му је одредио директор, у
складу са овом Одлуком и Статутом Јавног комуналног предузећа.
Извршни директор не може имати заменика.
Извршни директор мора бити у радном односу у Јавном предузећу.
Члан 53.
За извршног директора Јавног комуналног предузећа бира се лице које испуњава услове:

1) да је пунолетно и пословно способно;
2) да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири
године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским
студијама или специјалистичким струковним студијама;
3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо
образовање из тачке 2) овог члана;
4) да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова;
5) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;
6) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и
то:
- обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
- обавезно психијатријско лечење на слободи;
- обавезно лечење наркомана;
- обавезно лечење алкохоличара;
- забрана вршења позива, делатности и дужности.
Поред услова из става 1.овог члана, лице које се бира за извршног директора мора
имати три године радног искуства на пословима за које ће бити задужен у јавном предузећу.
Јавно комунално предузеће не може имати више од седам извршних директора, а број
извршних директора утврђује се Статутом Јавног комуналног предузећа.
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Зарада директора и извршног директора
Члан 54.
Директор и извршни директор имају право на зараду, а могу имати и право на
стимулацију, у складу са подзаконским актом.
Одлуку о исплати стимулације директора и извршног директора доноси Надзорни
одбор Јавног комуналног предузећа, уз сагласност Скупштине општине.
Одлука о исплати стимулације извршног директора доноси се на предлог директора.
Поступак именовања директора
Члан 55.
Директор јавног комуналног предузећа именује се након спроведеног јавног конкурса,
у складу са законом, подзаконским актима, Статутом општине и овом Одлуком.
Јавни конкурс спроводи Комисија за спровођење конкурса за избор директора.
Комисија јединице локалне самоуправе има пет чланова, од којих је један председник.
Комисију из става 3.овог члана образује Скупштина општине.
Председник и чланови комисије не могу бити народни посланици, посланици у
скупштини аутономне покрајине, одборници у скупштини општине Бела Црква, као ни
изабрана, именована и постављена лица у органима општине.
Члан 56.
Одлуку о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног
предузећа доноси Скупштина општине, на предлог Општинског већа.
Иницијативу за доношење одлуке из става 1.овог члана може покренути и Надзорни
одбор Јавног комуналног предузећа, преко Општинске управе.
Општинска управа доставља Општинском већу текст огласа о јавном конкурсу.
Оглас о јавном конкурсу садржи нарочито: податке о Јавном комуналном предузећу,
пословима, условима за именовање директора Јавног комуналног предузећа, месту рада,
стручној оспособљености, знањима и вештинама које се оцењују у изборном поступку и
начину њихове провере, року у коме се подносе пријаве, податке о лицу задуженом за давање
обавештења о јавном конкурсу, адресу на коју се пријаве подносе, као и податке о доказима
који се прилажу уз пријаву.
Оглас о јавном конкурсу за избор директора Јавног комуналног предузећа објављује се
у "Службеном гласнику Републике Србије", у Службеном листу општине Бела Црква, у
најмање једним дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике
Србије, као и на интернет страници општине Бела Црква.
Рок за објављивање огласа из става 4.овог члана у "Службеном гласнику Републике
Србије" не може бити дужи од осам дана од дана доношења одлуке о спровођењу јавног
конкурса за избор директора јавног предузећа.
Пријава на јавни конкурс за избор директора јавног предузећа подноси се у року од 30
дана од дана објављивања јавног конкурса у "Службеном гласнику Републике Србије".
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази,
Комисија одбацује закључком против кога није допуштена посебна жалба.
Члан 57.
Решење о именовању директора је коначано.
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа са образложењем,
објављује се у ''Службеном гласнику РС'', Службеном листу општине Бела Црква и на
интернет страници општине Бела Црква.
Члан 58.
Именовани кандидат дужан је да ступи на функцију у року од осам дана од дана
објављивања решења о именовању у "Службеном гласнику Републике Србије".
Рок из става 1.овог члана, из нарочито оправданих разлога, може се продужити за још
осам дана.
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Мандат директора
Члан 59.
Мандат директора престаје истеком периода на који је именован, оставком или
разрешењем.
Поступак за именовање директора покреће се шест месеци пре истека периода на који
је именован, односно у року од 30 дана од дана подношења оставке или разрешења.
Оставка директора
Члан 60.
Оставка се у писаној форми подноси Скупштини општине.
Разрешење
Члан 61.
Предлог за разрешење директора Јавног комуналног предузећа, подноси Општинско
веће.
Предлог из става 1.овог члана може поднети и Надзорни одбор Јавног комуналног
предузећа, преко надлежне Општинске управе.
Предлог за разрешење мора бити образложен, са прецизно наведеним разлозима због
којих се предлаже разрешење и доставља се директору који има право да се у року од 20 дана
изјасни о разлозима због којих се предлаже разрешење.
Пошто директору пружи прилику да се изјасни о постојању разлога за разрешење и
утврди потребне чињенице, Општинско веће, предлаже Скупштини општине доношење
одговарајућег решења.
Против решења о разрешењу жалба није допуштена, али се може водити управни
спор.
Члан 62.
Директор се разрешава пре истека периода на који је именован уколико:
1) У току трајања мандата престане да испуњава услове за директора Јавног комуналног
предузећа из чл. 51. ове одлуке;
2) Друштво не достави годишњи, односно трогодишњи програм пословања у роковима
прописаним чланом 27. ове одлуке;
3) Се утврди да је, због нестручног, несавесног обављања дужности и поступања супротног
пажњи доброг привредника и пропуста у доношењу и извршавању одлука и
организовањапослова у Јавном комуналном предузећу, дошло до знатног одступања од
остваривања основног циља пословања Јавног комуналног предузећа, односно од плана
пословања Јавног комуналног предузећа;
4) Се утврди да делује на штету Јавног комуналног предузећа кршењем директорских
дужности, несавесним понашањем или на други начин;
5) Извештај овлашћеног ревизора на годишњи финансијски извештај буде негативан;
6) У току трајања мандата буде осуђен на условну или безусловну казну затвора;
7) У другим случајевима прописаним законом.
Члан 63.
Директор Јавног комуналног предузећа може бити разрешен пре истека периода на који је
именован уколико:
1) Јавно комунално предузеће не достави тромесечни извештај у року прописаном чланом 30.
ове одлуке;
2) Јавно комунално предузеће не испуни планиране активности из годишњег, односно
трогодишњег програма пословања;
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3) Јавно комунално предузеће утроши средства за одређене намене изнад висине утврђене
програмом пословања за те намене, пре прибављања сагласности на измене и допуне
годишњег, односно трогодишњег програма пословања;
4) Јавно комунално предузеће не спроводи усвојен годишњи, односно трогодишњи програм
пословања, у делу који се односи на зараде или запошљавање из члана 66. Закона о раду;
5) Јавно комунално предузеће врши исплату зараде без овере обрасца из члана 66. Закона о
раду;
6) Не примени предлоге комисије за ревизију или не примени рачуноводствене стандарде у
припреми финансијских извештаја;
7) Јавно комунално предузеће не поступи по препорукама из извештаја овлашћеног ревизора;
8) Не извршава одлуке надзорног одбора;
9) У другим случајевима прописаним законом.
Члан 64.
Скупштина општине разрешава или може разрешити директора Јавног комуналног
предузећа под условима предвиђеним законом.
Суспензија директора
Члан 65.
Уколико у току трајања мандата против директора буде потврђена оптужница,
Скупштина општине доноси решење о суспензији директора Јавног комуналног предузећа.
Суспензија траје док се поступак правноснажно не оконча.
Вршилац дужности директора
Члан 66.
Скупштина општине може именовативршиоца дужности директора до именовања
директора јавног предузећа по спроведеном јавном конкурсу или у случају суспензије
директора.
Период обављања функције вршиоца дужности директора не може бити дужи од једне
године.
Исто лице не може бити два пута именовано за вршиоца дужности директора.
Вршилац дужности директора мора испуњавати услове за именовање директора јавног
предузећа из члана 51.ове Одлуке.
Вршилац дужности има сва права, обавезе и овлашћења која има директор јавног
предузећа.
IХПОРЕМЕЋАЈИ У РАДУ УСЛЕД ВИШЕ СИЛЕ
Поремећаји у пословању
Члан 67.
У случају поремећаја у пословању Јавног комуналног предузећа , Скупштина
општине, може предузети мере прописане законом, ради обезбеђења услова за несметано
функционисање Јавног комуналног предузећа и обављање делатности од општег интереса, а
нарочито:
-

промену унутрашње организације Јавног комуналног предузећа;
разрешење Надзорног одбора и директора и именовање привременог органа Јавног
комуналног предузећа;
ограничење права појединих делова Јавног комуналног предузећа;
ограничење у погледу права располагања појединим средствима у јавној својини.
друге мере одређене законом којим се одређују делатности од општег интереса.
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За време ратног стања или непосредне ратне опасности, у складу са одлуком Владе,
Скупштина општине може у Јавном комуналном предузећу утврдити организацију за
извршавање послова од стратешког значаја за Републику Србију, аутономну покрајину или
општину Бела Црква.
Остваривање права на штрајк
Члан 68.
У јавном комуналном предузећу право на штрајк остварује се у складу са законом.
У случају да у јавном комуналном предузећу нису обезбеђени услови за остваривање
редовног процеса рада услед више силе, Скупштина општине, ако оцени да могу наступити
штетне последице за живот и здравље људи или њихову безбедност и безбедност имовине
или друге штетне неотклоњиве последице, поступа у складу са законом.
Унутрашња организација
Члан 69.
Статутом, општим актима и другим актима Јавног комуналног предузећа ближе се
уређују унутрашња организација Јавног комуналног предузећа, делокруг органа и друга
питања од значаја за рад и пословање Јавног комуналног предузећа, у складу са законом и
овим одлуком.
Радни односи
Члан 70.
Права, обавезе и одговорности запослених из радног односа уређују се колективним
уговором Јавног комуналног предузећа у складу са законом и актима оснивача.
Колективни уговор Јавног комуналног предузећа мора бити сагласан са законом,
општим и посебним колективним уговором.
Безбедност и здравље запослених на раду
Члан 71.
Права, обавезе и одговорности у вези са безбедношћу и здрављем на раду остварују се
у складу са законом и прописима донетим на основу закона, а ближе се уређују колективним
уговором, општим актима Јавног комуналног предузећа или уговором о раду.
Заштита животне средине
Члан 72.
Јавно комунално предузеће је дужно да у обављању своје делатности обезбеђује
потребне услове за заштиту и унапређење животне средине и да спречава узроке и отклања
штетне последице које угрожавају природне и радом створене вредности човекове средине.
Статутом Јавног комуналног предузећа детаљније се утврђују активности предузећа
ради заштите животне средине, сагласно закону и прописима оснивача који регулишу област
заштите животне средине.
Јавност рада предузећа
Члан 73.
Јавно комунално предузеће дужно је да на својој интернет страници објави:
1) радне биографије чланова Надзорног одбора, директора и извршних директора;
2) организациону структуру;
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3) годишњи, односно трогодишњи програм пословања, као и све његове измене и допуне,
односно извод из тог програма ако јавно предузеће има конкуренцију на тржишту;
4) тромесечне извештаје о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања;
5) годишњи финансијски извештај са мишљењем овлашћеног ревизора;
6) друге информације од значаја за јавност.

Доступност информација
Члан 74.
Доступност информација од јавног значаја Јавно комунално предузеће врши у складу
са одредбама закона који регулише област слободног приступа информацијама од јавног
значаја.
Пословна тајна
Члан 75.
Пословном тајном сматрају се исправе и подаци утврђени одлуком директора или
Надзорног одбора Јавног комунално предузећа чије би саопштавање неовлашћеном лицу
било противно пословању Јавног комуналног предузећа и штетило би његовом пословном
угледу и интересима.
XСТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ
Општи акти
Члан 76.
Општи акти Јавног комуналног предузећа су Статут и други општи акти утврђена
законом.
Статут је основни општи акт Јавног комуналног предузећа.
Други општи акти Јавног комуналног предузећа морају бити у сагласности са
Статутом Јавног комуналног предузећа.
Појединични акти које доносе органи и овлашћени појединци у Јавном комунално
предузећу, морају бити у складу са општим актима Јавно комуналног предузећ.
XIПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 77.
Јавно комунално предузеће дужно је да Статут и друга општа акта усагласи са законом
и овом Одлуком у року од 90 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 78.
Чланови Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа, који не испуњавају услове из
члана 40.ове Одлуке, разрешиће се, а нови именовати, најкасније до 4. септембра 2016.
године.
Председник и чланови Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа разрешавају се
пре истека периода на који су именовани уколико Надзорни одбор не донесе дугорочни и
средњорочни план пословне стратегије и развоја у року од годину дана од дана ступања на
снагу овог Закона о јавним предузећима, односно најкасније до 4.марта 2017. године.
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Члан 76.
Јавно предузеће наставља са радом у складу са овом одлуком и Законом о јавним
предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16).
Јавно предузеће ускладиће Статут Јавног предузећа са овом одлуком у року од 90 дана
од дана доношења ове одлуке.

Члан 77.
Ова Одлука ступа на снагу осмог да од дана објављивања у ''Службеном листу
општине Бела Црква.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА
Број:011-1/2017-01
Датум: 24.01.2017.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Марјан Алексић
7.
На основу одредби члана 3. став 1. тачка 24. и члана 7. став 1. тачка 1. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12,14/2015, 68/2015 ) и члана 35. Статута општине Бела
Црква, Скупштине општине Бела Црква на седници одржаној 24.01.2017.године, донела је
ОДЛУКУ
О ДОДЕЉИВАЊУ ИСКЉУЧИВОГ ПРАВА ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА КОЈИМА ЈЕ ОСНИВАЧ
ОПШТИНА БЕЛА ЦРКВА, ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ПРУЖАЊЕ УСЛУГА НА КОЈЕ СЕ
ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗА 2017. ГОДИНУ
Члан 1.
Додељује се Јавном предузећу „Белоцрквански водовод и канализација“ Бела Црква
искључиво право на обављање делатности пружања услуга:
-

Изградња водоводне мреже и канализације.
Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.
Уклањање отпадних вода.
Изградња цевовода.
Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система.
Члан 2.

Додељује се Јавном комуналном предузећу „Белоцрквански комуналац“ Бела Црква
искључиво право на обављање делатности пружања услуга и поправке која су предмет јавне набавке и
то:
Послови одржавања хигијене на јавним површинама (чишћења коловоза, тротоара и јавних
зелених површина).
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Послови управљања депонијом смећа.
Третман и одлагање отпада који није опасан.
Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпада.
Поновна употреба разврстаних материјала.
Трговина на велико отпацима и остацима.
Услуге редовног чишћења града Бела Црква.
Послови ЗОО хигијене.
Погребне и сродне делатности.
Уређивање и одржавање пијаца.
Сахрањивање умрлих лица
Уређење и одржавање гробаља.
Израда и продаја гробница.
Уређивање и одржавање јавних површина у свим насељеним местима на територији
општине Бела Црква.
-

обављање грађевинских послова;
16. пружање услуге паркинга.
17. управљањe јавним путевима и улицама на територији општине који нису државни
18. одржавање и изградња комуналних добара од општег интереса
19. одржавање, реконструкција и изградња општинских и некатегорисаних путева
20. обезбеђење и одржавање јавног осветљења на територији Општине
-

управљање ПИО «Караш-Нера»
Члан 3.

Додељује се Јавном аутотранспртном предузећу Бела Црква искључиво право на обављање
делатности пружања услуга:
-

Шкоски превоз деце (основаца и средњошколаца).
Бесплатни превоз пензионера старијих од 65 година.
Превоз деце са специјалним потребама.
Превоз спортских клубова.

Превоз у функцији промоције туризма који ће се вршити преко Туристичке
организације општине Бела Црква
Превоз ће се вршити на територији општине Бела Црква у свим насељеним местима а за потребе
Туристичке организације општине и изван територије општине Бела Црква.
Члан 4.
Додељује се Друштвеном јавном услужном предузећу „Белоцркванска језера“ Бела Црква
искључиво право на обављање делатности пружања услуга:
Уређење и одржавање зеленила спортских терена (фудбалски терени, терени за игру, терени за
рекреацију).
Одржавање обала око водених површина (језера) травњака за сунчање око језера.
Измуљивање и чишћење водених површина и дна језера.
Сађење дрвећа за заштиту од буке, ветра, ерозије и др.
Санитарна сеча стабала око језера.
Сакупљање, одвожење и одлагање у контејнере отпада који није опасан са језера и приобаља.
Члан 5.
Додељује се Друштву за водопривреду ДОО „Ушће“
обављање делатности пружања услуга управљање водама:

Бела Црква искључиво право на

- спровођење одбране од поплава и других облика заштите од штетног дејства вода
–
старање о функционицању водних објеката и система
25. јануар 2017.
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- одржавање регулационих и заштитних објеката и претећих уређаја на њима
- одржавање мелиорационих система за одводњавање и наводњавање
- извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима
- праћење стања водних објеката
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и има се објавити у Службеном листу општине
Бела Црква.
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА
Број:011-3/2017-01
Дана: 24.01.2017.год

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Марјан Алексић

8.

Скупштина општине Бела Црква на седници одржаној 24.01.2017 .године, након разматрања
Програма рада и пословања са финансијским планом за 2017. годину ЈКП „Белоцрквански
комуналац“ Бела Црква, донела је следеће
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Програм рада и пословања са финансијским планом за 2017.
годину ЈКП ,,Белоцрквански комуналац“ Бела Црква.
II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и има се објавити у Службеном листу Општине
Бела Црква.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА
Број: 020-3/2017-01
Дана: 24.01.2017.године
Бела Црква
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Марјан Алексић
9.

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл.гл.РС“,бр.129/07 и 83 /2014),
Скупштина општине Бела Црква на седници од 24.01.2017.године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Статут ЈКП „Белоцрквански кoмуналац“ Бела Црква.
II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и има се објавити у Службеном листу
Општине Бела Црква.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА
Број: 020-2/2017-01
Дана: 24.01.2017. године.
Бела Црква
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Марјан Алексић

10.

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл.гл.РС“,бр.129/07 и 83 /2014),
Скупштина општине Бела Црква на седници од 24.01.2017.године, донела је
ЗАКЉУЧАК
Даје се сагласност на предлог Уговора о статусној промени припајања ЈП „Дирекција за
изградњу општине Бела Црква“ Бела Црква и ЈКП „Белоцрквански комуналац“ Бела Црква.
Овај закључак има се објавити у Службеном листу Општине Бела Црква.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА
Број: 06-2/2017-01
Дана: 24.01.2017. године.
Бела Црква
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Марјан Алексић

11.

На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС",
бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и
145/14) и члана 14 Статута општине Бела Црква ("Службени лист општине Бела Црква",
бр.8/2008 и допуне, бр.8/2016), а на основу Информације од стране ЈП Завода за урбанизам
Војводине, од 17.01.2017.године, објављује се
ОДЛУКА О
ДОНОШЕЊУ ПЛАНA ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ МОТОДРОМА
„СРБИЈА РИНГ“БЕЛА ЦРКВА, СА ИЗВЕШТАЈЕМ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ
УТИЦАЈА ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
-исправкаЧлан 1.
Овом одлуком доноси се План детаљнерегулације за изградњу мотодрома „Србија Ринг“ Бела
Црква (у даљем тексту: План), који је израђен од стране ЈП "Завод за урбанизам Војводине"
Нови Сад, Железничка 6/III, под бројем Е–2532, а који је саставни део ове Одлуке.
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Члан 2.
Обухват Плана:
Почетна тачка описа границе обухвата Плана налази се на тромеђи државног пута Iб реда бр.
18, кат. парцела бр. 92 и кат. парцела бр. 93 и 166/1.
Од тромеђе граница у правцу истока прати северну међу државног пута до тромеђе државног
пута и кат. парцела бр. 109 и 110, мења правац ка југу, пресеца државни пут и пратећи
западну међу кат. парцела бр. 79 и 81 долази до тромеђе кат. парцела бр. 78, 82 и 1583.
Од тромеђе граница у правцу југоистока прати северну међу кат. парцеле бр. 1583 до тромеђе
кат. парцела бр. 1583, 57 и 54, мења правац ка северу и прати западну међу кат. парцеле бр. 54
до тромеђе државног пута Iб реда бр.18, кат. парцела бр. 92 и кат. парцела бр. 54 и 55.
Од тромеђе граница у правцу истока прати јужну међу државног пута до тромеђе државног
пута и кат. парцела бр. 59 и 60/1, мења правац ка северу, пресеца државни пут и долази до
тромеђе државног пута Iб реда бр. 18, кат. парцела бр. 92 и кат. парцела бр. 120 и 122.
Од тромеђе граница наставља у правцу истока и прати јужну међу кат. парцела бр. 122 и 123
и долази до тромеђе кат. парцела бр. 54 (улица Живице Митровића) и кат. парцела бр. 123 и
124, пресеца улицу и долази до тромеђе улице и кат. парцела бр. 39 и 42.
Од тромеђе граница наставља у правцу југа и прати источну међу улице Живице Митровића,
кат. парцела бр. 54 до тромеђе улице и кат. парцела бр. 321 и 322, мења правац ка истоку и
пратећи северну међу кат. парцела бр. 322 и 327 долази до тромеђе кат. парцела бр. 321, 327 и
328.
Од тромеђе граница у правцу југа прати источну међу кат. парцеле бр. 327, северну међу кат.
парцела бр. 332, 331 и 333 до тромеђе кат. парцела бр. 333, 334 и 350 где мења правац ка југу
и пратећи источну међу кат. парцела бр. 333 и 1583 долази до тромеђе кат. парцела бр. 316,
364 и 366/1.
Од тромеђе граница у правцу истока пресеца кат. парцелу бр. 316, прати северну међу кат.
парцела бр. 1592, 1593/6 и 1593/5 и источном међом кат. парцеле бр. 1593/5 долази до
тромеђе кат. парцела бр. 1593/4, 1593/5 и 1593/7.
Од тромеђе граница у правцу запада пресеца кат. парцелу бр. 1593/7, дужином од око 65 m
прати северну међу кат. парцеле бр. 1672/1, скреће ка југозападу и пресеца кат. парцеле бр.
1672/1, 1591, 1583, 1586/2,1586/1 и 1567 до тачке на међи кат. парцела бр. 1566 и 1567, која
се налази на одстојању од око 95 m северно од југоисточне међе кат. парцеле бр. 1566.
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Даље граница наставља у правцу севера и прати западну међу кат. парцеле бр. 1567 до
тромеђе кат. парцела бр. 1567, 1568 и 1569, мења правац ка западу, прати северну међу кат.
парцеле бр. 15682 до тромеђе кат. парцела бр. 1568, 1572 и 1573/1.

Од тромеђе граница у правцу севера прати западну међу кат. парцеле бр. 1572 до тромеђе кат.
парцела бр. 1572, 1573/1 и 1577/2, мења правац ка северозападу и прати северну међу кат.
парцела бр. 1573/1 ,1573/2 и 1574,, источну међу кат. парцела бр. 1545/2 и 1544 и долази до
тромеђе кат. парцела бр. 1575, 1544 и 1543.
Од тромеђе граница у правцу запада прати северну међу кат. парцела бр. 1544, 1541/7 и 1542,
пресеца кат. парцелу бр. 1541/1 до југоисточне међе кат. парцеле бр. 1540 и даље ка западу
прати јужну међу кат. парцела бр. 1540,1539/3, и 1539/1, и долази до тромеђе кат. парцела бр.
1538, 1539/1 и 1549/1, мења правац ка југу и пратећи источну међу кат. парцеле бр. 1538
долази до тачке на међи кат. парцела бр. 1538 и 1551, скреће ка западу, пресеца кат. парцелу
бр. 1538 и дужином од око 390 m прати јужну међу пољског пута, кат. парцела бр. 1526,
поново мења правац ка северу, пресеца пољски пут и пратећи јужну међу кат. парцеле бр.
1508/2 и 1508/1, долази до тромеђе кат. парцела бр. 1506/4, 1507/4 и 1508/1.
Од тромеђе граница наставља у правцу запада и прати западну међу кат. парцела бр. 1506/4,
1506/3,1506/2,1506/1,1503/2,1503/1 и 1502 и долази до тромеђе кат. парцела бр. 1499, 1500 и
1502, мења правац ка североистоку и прати западну међу кат. парцеле бр. 1502 до тромеђе
кат. парцела бр. 1500, 1501 и 1502.
Од тромеђе граница у правцу запада прати јужну међу кат. парцела бр. 1501, 1496, 1495 и
1491 до тромеђе кат. парцела бр. 1491, 1494 и 1492, у правац севера пресеца кат. парцелу бр.
1491 и у правцу истока њеном северном међом долази до четворомеђе кат. парцела бр. 1490,
1469, 1470 и 1471/1.
Од четворомеђе граница у правцу истока прати северну међу кат. парцеле бр. 1490, пресеца
кат. парцелу бр. 1476, и прати северну међу кат. парцела бр. 1481/1, 1481/2, 1484/1,1484/2,
1485 и 1488 до четворомеђе кат. парцела бр. 1488, 1487, 1489/1 и 1490, мења правац ка северу
и прати западну и северну међу кат. парцеле бр. 1489/1 и западном међом кат. парцеле бр. 92
(државни пут Iб реда бр. 18) долази до почетне тачке описа обухвата Плана.
Укупна површина обухвата Плана износи око 70,30 ha.
Члан 3.
План се састоји из текстуалног дела и графичког дела.
Текстуални део Плана се објављује у "Службеном листу општине Бела Црква", уз ову
Одлуку.
Графички део Плана садржи:
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Назив карте

Страна 54.

Размера

ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА
Извод из плана вишег реда - ППО Бела Црква Положај ПДР за изградњу мотодрома „Србија Ринг“у
ширем окружењу
Границеобухвата Плана и постојећа намена површина

-1:2500

ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ ПЛАНИРАНИХ РЕШЕЊА
2.
Катастарско-топографски план са границама
2.1.

1:2500
Подела на карактеристичне целине и зоне

2.2.

1:2500
Планирана намена површина

2.3.
2.4.

1:2500
Саобраћајна
инфраструктура,
регулационо
нивелациони план са аналитичко геодетским
елементима за обележавање, грађевинске линије и
спратност објеката

1:2500

Површине јавне намене
2.5.
2.6.

1:2500
План мреже и објеката инфраструктуре са синхрон
планом

1:2500

Текстуални и графички део Плана заједно чине целину.

Члан 4.
Саставни део ове Одлуке је Решење о сагласности на Извештај о стратешкој процени утицаја
Плана детаљне регулацијеза изградњу мотодрома „ Србија Ринг“ Бела Црква, на животну
средину, које је донело Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове, Општинске
управе општине Бела Црква, под редним бројем 501-39/2016-05, од 24.11.2016. године.
Члан 5.
Плансе потписује, оверава и архивира у складу са Законом о планирању и изградњи.
План је израђен у 6 (шест) примерака у аналогном и 6 (шест) примерака у дигиталном
облику.
Пет примерка донетог, потписаног и овереног Плана у аналогном облику и пет примерка у
дигиталном облику чувају се у надлежној служби општине.
Један примерак донетог, потписаног и овереног Плана у аналогном облику и један примерак
у дигиталном облику чува се у ЈП "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад, Железничка бр.
6/III.
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Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине
Бела Црква".

Број:011-4/2017-01
Дана: 19.01.2017.год
Председник Скупштине општине
Марјан Алексић
12.

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ЗА ИЗГРАДЊУ МОТОДРОМА
"СРБИЈА РИНГ" БЕЛА ЦРКВА
УВОД
Изради Плана детаљне регулације за изградњу мотодрома''Србија Ринг'' Бела Црква
приступило се на основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације за изградњу
мотодрома''Србија Ринг'' Бела Црква (''Службени лист општине Бела Црква'', бр. 8/15).
Саставни део Одлуке је Решење о изради стратешке процене утицаја Плана детаљне
регулације за изградњу мотодрома''Србија Ринг'' Бела Црква на животну средину које је
донело Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове, Општинске управе
општине Бела Црква, под редним бројем 350-12/2015-05, од дана 04.08.2015. године.
Планом детаљне регулације за изградњу мотодрома''Србија ринг'' Бела Црква (у даљем
тексту: План) је обухваћен простор јужно од насеља Калуђерово, а на прописаном одстојању
од државне границе са Румунијом, која се пружа источно и јужно од планираног комплекса.
Циљ израде Плана је омогућавање формирања нових атрактивних спортских и туристичких
садржаја који ће допринети развоју туризма Општине, а посебно оживљавању пограничног
сеоског насеља Калуђерово.С обзиром на то да овакви садржаји привлаче велики број
посетилаца, очекује се изградња угоститељских садржаја у Калуђерову, као и побољшање
туристичке понуде у Белој Цркви. Такође, Планом ће се дефинисати грађевинскоземљиште,
површинејавне намене за које је предвиђено утврђивање јавног интереса, намена површина,
правила уређења и грађења, заштита простора, а обезбедиће се саобраћајна доступност и
услови за опремање предметног подручја са неопходном комуналном инфраструктуром.
Носилац израде Плана је Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове општине
Бела Црква, а обрађивач Плана је ЈП ''Завод за урбанизам Војводине'' Нови Сад, Железничка
6/III.
Укупна површина простора обухваћеног Планом износи око 70,30ha.
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ОПШТИ ДЕО
1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ
1.1. ПРАВНИ ОСНОВ

Правни основ за израду Плана представља Одлука о изради Плана детаљне регулације за
изградњу мотодрома''Србија Ринг'' Бела Црква (''Службени лист општине Бела Црква'', бр.
8/15). Саставни део Одлуке је Решење о изради стратешке процене утицаја Плана детаљне
регулације за изградњу мотодрома ''Србија Ринг'' Бела Црква на животну средину, које је
донело Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове, Општинске управе
општине Бела Црква, под редним бројем 350-12/2015-05, од дана 04.08.2015. године.
Након доношења Одлуке о изради Плана, а на основу члана 45а Закона о планирању и
изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), приступило се припреми Материјала за рани јавни
увид. Рани јавни увид за План оглашен је 22.01.2016. године, од стране Носиоца израде Плана
(Општина Бела Црква) и одржан у периоду од 28. јануара до 12. фебруара 2016. године.
У току одвијања раног јавног увида Одељењу за урбанизам, привреду и инспекцијске послове
пристигла је једна примедба (бр. 350-3/2015-05, од 08.02.2016. године). Обрађивачу Плана је
достављенИзвештај о обављеном раном јавном увиду (бр. 350-2/2016-05, од 23.02.2016. године)и
Записник са седнице Комисије за планове (бр. 350-8/2016-05, од 08.04.2016. године) на којој је
разматран Извештај о обављеном раном јавном увиду и донет закључак Комисије за
планове,након чега се приступило изради Нацрта Плана.
Садржина и начин израде Планасу регулисани Законом о планирању и изградњи(„Службени
гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13УС, 132/14 и 145/14) и Правилником о садржини, начину и поступку израде докумената
просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, бр. 64/15),
каоисадругимпрописимакојинепосредноилипосреднорегулишуовуобласт.
Законски оквир:
- Закон о државном премеру и катастру (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 18/10, 65/13,
15/15-УС и 96/15);
- Закон о заштити државне границе (''Службени гласник РС'', бр. 97/08 и 20/15);
- Закон о експропријацији (''Службени гласник РС'', бр. 53/95, 23/01-СУС и ''Службени лист
СРЈ'', бр. 16/01-СУС и ''Службени гласник РС'', бр. 20/09 и 55/13-УС);
- Закон о водама (''Службени гласник РС'', бр. 30/10 и 93/12);
- Закон о водама (''Службени гласник РС'', бр. 46/91,53/93, 53/93-др. закон, 67/93-др. закон,
48/94-др.закон, 54/96, 101/05-др. закон - одредбeчл.81. до 96.);
- Закон о комуналним делатностима (''Службени гласник РС'', бр. 88/11 и 46/14-УС);
- Закон о пољопривредном земљишту (''Службени гласник РС'', бр. 62/06, 65/08-др. закон,
41/09 и 112/15);
- Закон о пољопривреди и руралном развоју (''Службени гласник РС'', бр. 41/09 и 10/13-др.
закон);
- Закон о јавним путевима (''Службени гласник РС'', бр. 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и
104/13);
- Закон о безбедности саобраћаја на путевима (''Службени гласник РС'', бр. 41/09, 53/10,
101/11, 32/13-УС, 55/14, 96/15-др. закон и 9/16-УС);
- Закон о заштити животне средине (''Службени гласник РС'', бр. 135/04, 36/09, и 36/09-др.
закон, 72/09 - др. закон, 43/11-УС и 14/16);
- Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.
135/04 и 88/10);
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- Закон о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр. 135/04 и 36/09);
- Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (''Службени
гласник РС'', бр. 135/04 и 25/15);
- Закон о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', бр. 36/09, 88/10 и 14/16);
- Закон о заштити ваздуха (''Службени гласник РС'', бр. 36/09 и 10/13);
- Закон о заштити од буке у животној средини (''Службени гласник РС'', бр. 36/09 и 88/10);
- Закон о заштити земљишта (''Службени гласник РС'', број 112/15);
- Закон о рударству и геолошким истраживањима (''Службени гласник РС'', бр. 101/15)
- Закон о електронским комуникацијама (''Службени гласник РС'', бр. 44/10, 60/13-УС и
62/14);
- Закон о енергетици (''Службени гласник РС'', бр. 145/14);
- Закон о енергетици (''Службени гласник РС'', бр. 57/11, 80/11-исправка, 93/12 и 124/12,
престао да важи осим одредаба члана 13. став 1. тачка 6) истав 2.
уделукојисеодносинатачку 6) ичлан 14. став 2.);
- Закон о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима (''Службени гласник РС'',
број 54/15);
- Закон о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима (''Службени гласник
СРС'', бр. 44/77, 45/85 и 18/89 и''Службени гласник РС'', бр. 53/93-др. закон, 67/93-др.
закон, 48/94-др. закон и 101/05-др. закон)
- Закон о ванредним ситуацијама (''Службени гласник РС'', бр. 111/09, 92/11 и 93/12);
- Закон о заштити од пожара (''Службени гласник РС'', бр. 111/09 и 20/15);
- Закон о туризму (''Службени гласник РС'', бр. 36/09, 88/10, 99/11-др. закон, 93/12 и 84/15);
- Закон о спорту (''Службени гласник РС'', број 10/16);
- Закон о културним добрима (''Службени гласник РС'', бр. 71/94, 52/11-др. закон, 52/11-др.
закон и 99/11-др. закон);
- Закон о шумама (''Службени гласник РС'', бр. 30/10, 93/12 и 89/15);
- Закон о шумама (''Службени гласник РС'', бр. 46/91, 83/92, 53/93-др. закон, 54/93, 60/93исправка, 67/93-др. закон, 48/94-др. закон, 54/96, 101/05-др. закон, престао да важи осим
одредаба чл. 9. до 20.);
- Закон о заштити природе (''Службени гласник РС'', бр. 36/09, 88/10 и 91/10-исправка);
- Закон о ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС", брoj 111/09, 92/11 и 93/12);
- Закон о одбрани (''Службени гласник РС'', бр. 116/07, 88/09, 104/09-др.закон и 10/15);
- Закон о одбрани од града (''Службени гласник РС'', број 54/15);
- Закон о санитарном надзору (''Службени гласник РС'', број 125/04);
- Закон о заштити од пожара (''Службени гласник РС'', број 111/09 и 20/15);
- Уредба о категоризацији државних путева (''Службени гласник РС'', број 105/13, 119/13 и
93/15);
- Уредба о класификацији вода (''Службени гласник СРС'', бр. 5/68);
- Уредба о еколошкој мрежи (''Службени гласник РС'', бр. 102/10);
- Уредба о режимима заштите (''Службени гласник РС'', бр. 31/12) и др.
1.2. ПЛАНСКИ ОСНОВ

ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ЈЕ ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ БЕЛА
ЦРКВА(''СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА'', БРОЈ 8/08).
1.2.1. Извод из Просторног плана општине БелаЦрква
РАЗВОЈ ПРИВРЕДНИХ ДЕЛАТНОСТИ
Туризам
Спортско-рекреативни туризам ''Вода – имиџ Беле Цркве''
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''Стратешки приоритети су:
истраживање интереса, потреба и могућности за спровођење различитих програма
спортске рекреације у туризму, на основу којих ће се унапредити туристичка понуда и
обезбеди оптимално коришћење туристичких капацитета;
проширење, модернизација и унапређење постојећих и изградња нових рецептивних
капацитета1;''
''организовање спортских манифестација које ће омогућити развој спортскорекреативног туризма.''
ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА И УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА ОПШТИНЕ
Пољопривредно земљиште
''Водећи рачуна о основним принципима заштите пољопривредног земљишта, на
пољопривредном земљишту се могу градити:'' … ''формирати грађевинско земљиште за
потребе привреде, туризма, рекреације и друго, у складу са Планом.''
УСЛОВИ УРЕЂЕЊА И ИЗГРАДЊЕ НА ШУМСКОМ ЗЕМЉИШТУ
''Водећи рачуна о основним принципима заштите шума, на шумском земљишту се могу
градити следећи садржаји:
објекти инфраструктуре у складу са просторним и урбанистичким планом;
објекти свих видова туризма и рекреације, у складу са овим Планом''…
УСЛОВИ УРЕЂЕЊА И ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКАТА НАМЕЊЕНИХ ТУРИЗМУ, СПОРТУ,
РЕКРЕАЦИЈИ, КУЛТУРИ И СЛ.
''За ове комплексе потребна је израда одговарајућег урбанистичког плана уз добијене
Сагласности надлежних органа и служби за заштиту природе, споменика, водопривреде,
енергетике и др.''
1.3. ОПИС ОБУХВАТА ПЛАНА И ГРАНИЦЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА

1.3.1. Опис обухвата Плана (са пописом катастарских парцела)
Почетна тачка описа границе обухвата Плана налази се на тромеђи државног пута Iб реда
бр.18, кат. парцела бр. 92 и кат. парцела бр. 93 и 166/1.
Од тромеђе граница у правцу истока прати северну међу државног пута до тромеђе државног
пута и кат. парцела бр. 109 и 110, мења правац ка југу, пресеца државни пут и пратећи
западну међу кат. парцела бр. 79 и 81 долази до тромеђекат. парцела
бр. 78, 82 и 1583.
Од тромеђе граница у правцу југоистокапрати северну међу кат. парцеле бр. 1583 до
тромеђекат. парцела бр. 1583, 57 и 54, мења правац ка северу и прати западну међу кат.
парцеле бр. 54 до тромеђе државног пута Iб реда бр.18, кат. парцела бр. 92 и кат. парцела бр.
54 и 55.
Од тромеђе граница у правцу истока прати јужну међу државног пута до тромеђе државног
пута и кат. парцела бр. 59 и 60/1, мења правац ка северу, пресеца државни пут и долази до
тромеђе државног пута Iб реда бр.18, кат. парцела бр. 92 и кат. парцела бр. 120 и 122.
Од тромеђе граница наставља у правцу истока и прати јужну међу кат. парцела бр. 122 и 123
и долази до тромеђекат. парцела бр. 54 (улица Живице Митровића) и кат. парцела бр. 123 и
124, пресеца улицу и долази до тромеђе улице и кат. парцела бр. 39 и 42.
Од тромеђе граница наставља у правцу југа и прати источну међу улице Живице Митровића,
1

Капацитети који привлаче/доводе стране туристе
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кат. парцела бр. 54 до тромеђе улице и кат. парцела бр. 321 и 322, мења правац ка истоку и
пратећи северну међу кат. парцела бр. 322 и 327 долази до тромеђекат. парцела бр. 321, 327 и
328.
Од тромеђе граница у правцу југа прати источну међу кат. парцеле бр. 327, северну међу кат.
парцела бр. 332, 331 и 333 до тромеђекат. парцела бр. 333, 334 и 350 где мења правац ка југу
и пратећи источну међу кат. парцела бр. 333 и 1583долази до тромеђекат. парцела бр. 316, 364
и 366/1.
Од тромеђе граница у правцу истока пресеца кат. парцелу бр. 316, прати северну међу кат.
парцела бр. 1592, 1593/6 и 1593/5 и источном међом кат. парцеле бр. 1593/5 долази до
тромеђекат. парцела бр. 1593/4, 1593/5 и 1593/7.
Од тромеђе граница у правцу запада пресеца кат. парцелу бр. 1593/7, дужином од око 65m
прати северну међу кат. парцеле бр. 1672/1, скреће ка југозападу и пресеца кат. парцеле бр.
1672/1, 1591, 1583, 1586/2, 1586/1 и 1567 до тачке на међи кат. парцела
бр. 1566 и 1567, која се налази на одстојању од око 95 m северно од југоисточне међе кат.
парцеле бр. 1566.
Даље граница наставља у правцу севера и прати западну међу кат. парцеле бр. 1567 до
тромеђекат. парцела бр. 1567, 1568 и 1569, мења правац ка западу, прати северну међу кат.
парцеле бр. 1568 до тромеђекат. парцела бр. 1568, 1572 и 1573/1.
Од тромеђе граница у правцу севера прати западну међу кат. парцеле бр. 1572 до тромеђекат.
парцела бр. 1572, 1573/1 и 1577/2, мења правац ка северозападу и прати северну међу кат.
парцела бр. 1573/1, 1573/2 и 1574, источну међу кат. парцела бр. 1545/2 и 1544 и долази до
тромеђекат. парцела бр. 1575, 1544 и 1543.
Од тромеђе граница у правцу запада прати северну међу кат. парцела бр. 1544, 1541/7 и 1542,
пресеца кат. парцелу бр. 1541/1 до југоисточне међе кат. парцеле бр. 1540 и даље ка западу
прати јужну међу кат. парцела бр. 1540, 1539/3 I 1539/1 и долази до тромеђекат. парцела бр.
1538, 1539/1 и 1549/1, мења правац ка југу и пратећи источну међу кат. парцеле бр. 1538
долази до тачке на међи кат. парцела бр. 1538 и 1551, скреће ка западу, пресеца кат. парцелу
бр. 1538 и дужином од око 390 m прати јужну међу пољског пута, кат. парцела бр. 1526,
поново мења правац ка северу, пресеца пољски пут и пратећи јужну међу кат. парцеле бр.
1508/2 и 1508/1 долази до тромеђекат. парцела бр. 1506/4, 1507/4 и 1508/1.
Од тромеђе граница наставља у правцу запада и прати западну међу кат. парцела бр. 1506/4,
1506/3, 1506/2, 1506/1, 1503/2, 1503/1 и 1502 и долази до тромеђекат. парцела бр. 1499, 1500 и
1502, мења правац ка североистоку и прати западну међу кат. парцеле бр. 1502 до тромеђекат.
парцела бр. 1500, 1501 и 1502.
Од тромеђе границау правцу запада прати јужну међу кат. парцела бр. 1501, 1496, 1495 и
1491 до тромеђекат. парцела бр. 1491, 1494 и 1492, у правац севера пресеца кат. парцелу бр.
1491 и у правцу истока њеном северном међом долази до четворомеђекат. парцела бр. 1490,
1469, 1470 и 1471/1.
Од четворомеђе граница у правцу истока прати северну међу кат. парцелебр. 1490, и прати
северну међу кат. парцела бр. 1481/1, 1481/2, 1484/1, 1484/2, 1485 и 1488 до четворомеђе кат.
парцела бр. 1488, 1487, 1489/1 и 1490, мења правац ка северу и прати западну и северну међу
кат. парцеле бр. 1489/1 и западном међом кат. парцеле бр. 92 (државни пут Iб реда бр.18)
долази до почетне тачке описа обухвата Плана.
Укупна површина обухвата Плана износи око 70,30 ha.
Кат. парцеле које се налазе у обухвату Плана су следеће целе кат. парцеле бр.: 92, 90, 89, 86,
87, 85, 84, 83/2, 83/1, 1481/1, 1481/2, 1484/1, 1484/2, 1485, 1488, 1489/1, 1489/2, 1490, 1495,
1496, 1501, 1502, 1503/1, 1503/2, 1504/1, 1504/2, 1505/1, 1505/2, 1505/3, 1505/4, 1509/1, 1509/2,
1510, 1513, 1506/1, 1506/2, 1506/3, 1506/4,1508/1, 1508/2, 1511, 1512, 1514, 1515, 1516/1,
1516/2, 1517, 1518, 1519, 1521, 1520, 1522, 1523, 1524, 1525/1, 1525/2, 1539/1, 1539/2, 1539/3,
1540, 1575, 82, 54, 1577/1, 1577/2, 1576, 1578, 1572, 1571, 1570, 1569, 1592, 322, 323, 327, 324,
325, 1579, 1580/1, 1580/2, 1578, 1581/1, 1581/2, 1582, 326, 332, 331 и 333, као и делови кат.
парцела: 316, 1476, 1491, 1538, 1583, 1541/1, 1543, 1567, 1586/1, 1586/2, 1591, 1593/7, 1593/6,
1593/5, 1526 и 1672/1.
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Пописане катастарске парцеле

се налазе у катастарској општини Калуђерово I.
1.3.2. Опис грађевинског земљишта са пописом катастарских парцела у обухвату
Плана
1.3.2.1.

Опис грађевинског земљишта у грађевинском подручју насеља Калуђерово

Кат. парцеле које чине грађевинско земљиште у грађевинском подручју насеља Калуђерово
су следеће целе кат. парцеле бр.: 326, 332, 331 и 333, као и делови парцела: 54, 92 и 316.
1.3.2.2.

Опис грађевинског земљишта изван грађевинског подручја насеља
Калуђерово

Кат. парцеле које чине грађевинско земљиште изван грађевинског подручја насеља Калуђерово
су следеће целе кат. парцеле бр.: 92, 90, 89, 86, 87, 85, 84, 83/2, 83/1, 1481/1, 1481/2, 1484/1,
1484/2, 1485, 1488, 1489/1, 1489/2, 1490, 1504/1, 1504/2, 1505/1, 1505/2, 1505/3, 1505/3, 1509/1,
1509/2, 1510, 1513, 1518, 1519, 1521,1539, 1540, 82, 1578, 1592, 1579, 1580/1, 1580/2, 1581/1,
1581/2 и 1582, као и делови кат. парцела: 92, 1517, 1520, 1522, 1538, 1541/1, 1583, 1543, 1567,
1586/1, 1591 и 1672/1.
2. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ
Постојећа намена површина
Локација предвиђена за изградњу мотодрома налази се јужно од насеља Калуђерово, a у
оквиру обухвата Плана налази седео неизграђених површина грађевинског подручја насеља
Калуђерово. Највећи део површине у оквиру обухвата Плана чини пољопривредно земљиште
(91,07%).Знатно мањи део површина у обухвату Плана заузимају шумско земљиште (3,84%),
неизграђене површине у грађевинском подручју насеља Калуђерово (3,73%), као и
саобраћајне површине које заузимају 1,36% укупне површине обухвата Плана.
Саобраћајна повезаност је добра јер је обезбеђена веза са државним путем Iб реда бр. 18/М7.1 (Зрењанин–Сечањ–Пландиште–Вршац–Стража-Бела Црква - државна граница са
Румунијом (гранични прелазКалуђерово)). Јужно и источно од локације је државна граница
са Румунијом, што је, због обавезног растојања од границе, утицало на дефинисање положаја
комплекса.
Преко северозападног дела обухвата Плана прелази 20 kVдалековод, а остала површина у
обухвату Плана је неизграђена што је чини повољном за планирану намену.
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Слике бр. 1-3: Простор у обухвату Плана

Природна добра
У обухвату Плана се не налазе заштићена подручја, као ни остале просторне целине од
значаја за очување биолошке разноврсности (подручја планирана за заштиту, регистрована
станишта строго заштићених врста, еколошки значајна подручја еколошке мреже Републике
Србије или регистровани еколошки коридори).
Културна добра
На основу Потврде издате од стране Завода за заштиту споменика културе у Панчеву
утврђено је да на простору који је у оквиру обухвата Плана нема утврђених непокретних
културних добара, нити евидентираних локалитета са археолошким садржајем - добара која
уживају претходну заштиту.
Стање животне средине
Предметни простор јепретежно пољопривредноземљиште које је малим делом у функцији
пољопривредне производње, па се може претпоставити, с обзиром на то да нису вршена
мерења параметара који карактеришу квалитет животне средине, да је тло у одређеној мери
деградирано услед делимичне неадекватне употребе хемијских средстава заштите биља и
вештачког ђубрива. Међутим, имајући у виду планирану намену, ова чињеница нема
релевантних утицаја за овај План.
Валоризацијом постојећег стања животне средине уочено је да на подручју обухваћеном Планом,
осим државног пута Iб реда бр. 18, који тангира плански простор, нема објеката који би својим
радом угрожавали чиниоце животне средине.
Природни услови
Рељеф, геолошке и геоморфолошке карактеристике
Рељеф општине Бела Црква је веома изражен са јасно дефинисаним морфолошкимцелинама.
Уобухваћеном простору издваја се Калуђеровско проширење, којезахвата крајњи источни део
општине.Абразиона тераса се налази у источном делу општине и састављена је од језерских
седимената, а дисецирана је многобројним поточним долинама.
У погледу геолошког састава на простору се издвајају наслаге квартарних седимената,
неогених наслага, мезозојске и најстарије палеозојске формације.
Климатске карактеристике
Климатске карактеристике Беле Цркве представљене су на основу података климатолошке
станице у Белој Цркви и главне метеоролошке станице у Банатским Карловцима за период
1981-2010. године. Годишње колебање температуре ваздуха показује карактер умерено
континенталне климе са изразито топлим летима и хладним зимама. Средња годишња
температура ваздуха за посматрани период износи 11,6°С.Јужни Банат нема довољно кише,
те се смењују кишни и сушни периоди, а просечна количина падавина на подручјуизноси
611,2 mm годишње. За разлику од количине падавина, највише влаге у ваздуху има у периоду
новембар-фебруар, просечно 74%. Просечна инсолација за дати период износи 2171,4h, број
облачних дана је 90, а сунчаних 86 дана што је изнад просекаР.Србије.Подручје општине
Бела Црква припада подручју Србије са ветровитим карактером. Доминантан ветар је
Кошава, јак и слаповит југоисточни ветар који има ударе од најмање 5.5 Bofora или 11 m/s.
Сеизмолошке карактеристике:
Према подацима Републичког сеизмолошког завода, на картисеизмичког хазардаза повратни
период од 475 година, у обухвату Плана утврђени су VII и VIII степен сеизмичког
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интензитета. У односу на структуру тј. тип објекта дефинисане су класе повредивости,
односно очекиване деформације. За VII степен сматра се да ће се у смислу интензитета и
очекиваних последица манифестовати "силан земљотрес", а за VIII – "штетан земљотрес",те
су нужне пасивне и активне мере заштите од трусних померања.
ПЛАНСКИ ДЕО
I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
1.

ОПИС И КРИТЕРИЈУМИ ПОДЕЛЕ НА КАРАКТЕРИСТИЧНЕЦЕЛИНЕИ ЗОНЕ

Планом је предвиђена изградња комплекса мотодрома, као и обезбеђење саобраћајног
приступа комплексу. Из тог разлога површина у обухвату Плана подељена је на три
карактеристичне целине:
-комплекс мотодрома,
- саобраћајне површине изван комплекса мотодрома,
- остале површине (пољопривредноземљиште).
Целина 1 - комплекс мотодромаподељен је на следеће зоне:
-зона саобраћајних површина у оквиру комплекса мотодрома,
- зона планираних објеката и садржаја,
- зона зелених површина.
Целина 2 - саобраћајне површине изван комплекса мотодрома подељене су на следеће зоне:
-зона државног путаIбредабр. 18 и
- зона приступненасељскесаобраћајнице.
Целина 3 - остале површине (пољопривредно земљиште) подељене су на следеће зоне:
- зона пољопривредних површинаи
- зона атарских путева.
1.1. ЦЕЛИНА 1 - КОМПЛЕКС МОТОДРОМА

Комплекс мотодрома планиран је јужно од насеља Калуђерово, према условима
Министарства унутрашњих послова, Дирекције полиције, Управе граничне полицијена
прописаном одстојању од државне границеса Румунијом (минимум 300 m), која се пружа
источно и јужно од планираног комплекса, а све у складу са Законом о заштити државне
границе.
У оквиру комплекса мотодрома планирано је да се одржавају мото такмичења. Моћи ће да се
одржавају национална, источно-европска, европска и светскатакмичења.Предвиђено је да
планирани комплекс мотодрома прими између 10 000 – 15 000 посетилаца.
Комплекс мотодрома би се користио током целе године, осим зимског периода. Поред
поменутих такмичења мотодром би се користио за тренинге, као и за едукативне активности.
У оквиру комплекса мотодрома планиране су следеће зоне:зона саобраћајних површина у
оквиру комплекса мотодрома, зона планираних објеката и садржаја и зона зелених површина.
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Слика бр. 4:Целина 1 - Комплекс мотодрома

1.1.1. Зона саобраћајних површина у оквиру комплекса мотодрома
Планиране су следеће саобраћајне површинеу оквиру комплекса које су неопходне за
одвијање такмичења: мотодромстаза, заштитна зона (излетназона) и сервисна саобраћајница.
Такође, у оквиру комплекса планирана је и драг стаза која се може користити као специфична
стаза за трку мотоцикала.
Приступна саобраћајница, интерне саобраћајнице и платои у оквиру комплекса су планирани
како би се омогућио приступ планираним садржајима.
Предвиђене су паркинг површине у оквиру комплекса, уз приступну саобраћајницу, а могуће
је користити и слободне зелене површине у северном делу комплекса, као резервне површине
за потребе додатног паркирања.
1.1.2. Зона планираних објеката и садржаја
У оквиру зоне комплекса мотодрома планирани су следећи објекти и садржаји који су
неопходни за функционисање мотодрома: управна зграда – Центар за руковођење
такмичењем, помоћне службе и трибине, боксови и конференцијска сала, остава за гуме,
контролни пунктови, трибинеи простор за одлагање отпада. Поред тога, планирани су и
следећи садржаји:картинг, спидвеј и хелидром.
Предвиђено је да комплекс мотодрома буде ограђен и да се контрола улазака у комплекс
обавља на два утврђена места – контрона пункта, у оквиру којих ће се налазити и
билетарнице.
1.1.3. Зона зелених површина
Највећи део слободних површина у оквиру комплекса чиниће уређене зелене површине. У
оквиру зелених површина у северном делу комплекса, између приступног пута и мотодром
стазе, моћи ће за време такмичења да се организује продаја брзе хране и пића у монтажним
објектима. Такође, са уређених зелених површина посетиоци ће моћи да посматрају
такмичење.
Заштитно зеленило предвиђено је у североисточном делу комплекса, према стамбеним
објектима који се налазе у насељу Калуђерово. Такође, заштитно зеленилотреба формирати
ободом комплексапрема пољопривредном земљишту, у оним деловима где неће бити
угрожена прегледност такмичења.
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1.2.

ЦЕЛИНА 2 - САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ ИЗВАН КОМПЛЕКСА МОТОДРОМА

Саобраћајне површине изван комплекса мотодромачинијавнауличнамрежа: зона државног
пута Iбреда бр. 18 - главнанасељскасаобраћајница и зона приступненасељске саобраћајнице.

Слика бр. 5:Целина 2 - Саобраћајне површине изван комплекса мотодрома

1.2.1. Зона државног пута Iбреда бр. 18
Државни пут Iб реда бр. 18, Зрењанин-Сечањ-Пландиште-Вршац-Стража-БелаЦрква државнаграницасаРумунијом (граничнипрелазКалуђерово) представља јавну површину
уличног коридора која је истовремено и главна насељска саобраћајница.
1.2.2. Зона приступне насељске саобраћајнице
Приступ комплексу омогућен је преко приступне насељске саобраћајнице (улица Живице
Митровића) која се везује на државни пут Iбреда бр. 18 (Белоцркванска улица).
1.3. ЦЕЛИНА 3 - ОСТАЛЕ ПОВРШИНЕ (ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ)

Остале површине чинипољопривредно земљиште у оквиру којег се налазизона
пољопривредних површина и зонаатарских путеви.

Слика бр. 6: Целина 3 - Остале површине (пољопривредно земљиште)
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1.3.1. Зона пољопривредних површина
Пољопривредне површине чини постојеће пољопривредно земљиште које је у обухвату
Плана.
1.3.2. Зонаатарских путева
Поред постојећих атарских путева, планирани су нови атарски путеви како би власници
пољопривредног земљишта несметано могли да приђу свом поседу.
2.

ДЕТАЉНА НАМЕНА ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА

2.1. КОМПЛЕКС МОТОДРОМА

2.1.1. Саобраћајне површине у оквиру комплекса мотодрома
Мотодром стаза
Мотодром (Circuit racetrackmotodrom) стаза je намењена за одржавање такмичарских трка
мотоцикала у међународној, регионалној и националној конкуренцији. (Superbike, Supersport,
Endurance, Moto GP sidecarChampionships, Balcan&NationalChampionships). Оваква стаза мора
имати прецизно дефинисане параметре, које прописује међународнa мотоциклистичка
организација (FIM2). Максимална пропусна моћ стазе (максимални број такмичара у моменту
трке на стази) је 24 мотоциклиста. У перспективи могуће је уз извесне модификације
(изградња, реконструкција, доградња), као и уз одговарајуће међународне и националне
сертификате стазе и пратеће садржаје, организовати и ауто-мото трке.
Заштитна зона (излетна зона)
Заштитна зона се налази уз сам мотодром са спољашње стране тркачке стазе. Функција овог
простора је формирање сигурносних зона за евентуална тркачка излетања, за смештај
хаварисаних мотоцикала до њихове евакуације са стазе, као и за формирање заштитиних
зелених појасева. Прецизно дефинисање ових сигурносних зона мора бити обрађено кроз
посебан елаборат, који мора садржати анализу безбедности и прегледности, посебно у
кривинама.
Сервисна саобраћајница
Сервисна саобраћајница се налази непосредно уз тркачку стазу – мотодром, са унутрашње
стране стазе. Сервисна саобраћајница је примарно у функцији такмичења, за време трајања
трке, и омогућава приступ свим сервисним и ургентним службама, у регуларним и ванредним
околностима (излетања, тркачки инциденти и незгоде и слично).
Драг стаза
Драг (Drag)стаза је специфична стаза за трке мотоцикала, са посебним захтевима у погледу
просторних и техничких карактеристика. Посебан захтев подразумева апсолутну равност –
правац целом ширином саме стазе.
Приступна саобраћајница
Приступна саобраћајница представља директну везу комплекса мотодрома са државном
путном мрежом – ДП бр.18, односно главном насељском саобраћајницом – улицом
25. јануар 2017.
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Белоцркванском. Осим тога, приступна саобраћајница је и веза управно-контролног центра са
насељем и на њу се везује интерна саобраћајна мрежа мотодрома.
Интерне саобраћајнице
Интерне саобраћајнице су намењене за функционисање унутрашњег саобраћаја, не само за
време трка, већ и за време када нема такмичења. У случајевима када се на стази дешавају
трке, интерне саобраћајнице нису примарно у функцији такмичења. Када на стази нема
такмичења, интерне саобраћајнице служе за приступ, сервисно и интервентно одржавање на
свим садржајима и објектима (картинг стаза, спидвеј стаза, хелидром, остава за гуме и друго).
Паркинг површине и плато
Паркинг површине су предвиђене у зони приступне саобраћајнице и у функцији су
стационирања службених возила (уз управну зграду - Центар за руковођење такмичењем),
као и возила посетилаца (у непосредној близини улаза у комплекс). За евентуална вршна
оптерећења (за време такмичења), могуће је ангажовати резервне површине у северном делу
комплекса, као и уз сам улаз у комплекс мотодрома.
Плато је резервисан простор у оквиру којег се налази управна зграда- Центар за руковођење
такмичењем, помоћне службе и трибине.
2.1.2. Планирани објекти и садржаји
Управна зграда - Центар за руковођење такмичењем планиран је у источном делу
комплекса, уз заштитну зону (излетнузону). Удаљен је 15m од мотодром стазе. Приступ
објекту обезбеђен је преко приступне саобраћајнице.
Уз Центар за руковођење такмичењем планиран је и објекат за помоћне службе, у оквиру
којег би се налазиле и трибине.
Уз мотодром стазу планирани су ибоксови за такмичаре(24 бокса), као и конференцијска
сала.
Остава за гуме планирана је у југоисточном делу комплекса. До оставе се приступа преко
интерне саобраћајнице.
Контролни пунктови предвиђени су на улазима у комплекс, уз приступну саобраћајницу.
Трибине су планиране у оквиру објекта помоћних служби, као и у југоисточном и западном
делу комплекса. За посетиоце на трибинама у оквиру објекта помоћних служби предвиђен је
санитарни чвор, док је уз друге трибине у комплексу могуће поставити мобилни тоалете у
оквиру уређених зелених површина.
У централном делу комплекса планиране су површине закартинг и спидвеј. Веза
планираних садржаја са приступном саобраћајницом остварена је преко интерних
саобраћајница.
Преко интерне саобраћајнице приступа се и хелидрому који се налази у јужном делу
комплекса.
Простор за одлагање комуналног отпада планиран је у северном делу, уз приступну
саобраћајницу.
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2.1.3.Зелене површине
У
оквиру
комплекса
мотодрома
свеслободнеповршинеје
потребно
затравитисмешомтраваотпорномнагажење, ради прегледног и безбедног одвијања мото
такмичења. У коридору приступне саобраћајнице (улица Живице Митровића), формирати
линијско зеленило од лишћара средње висине. За озелењавање применити
Tiliaparvifolia,Acerplatanoides или друге врсте.

Ободом комплекса, према суседним наменама, у оним деловима где неће бити угрожена
прегледност такмичења, треба формирати заштитно зеленило. Приликом подизања
заштитног зеленила са улогом вишефункционалногзаштитног појаса, фаворизовати аутохтоне
дрвенасте и жбунасте врсте из групе отпорних на аерозагађење, као и примерке егзота за које
је утврђено да се добро адаптирају на услове средине. Избегавати примену инвазивних врста.
За озелењавање предлажу се врсте лишћара и четинара из рода: Tiliasp., Quercussp.,
Sophorasp., Pinussp., Piceasp., Thujasp., а од партерног зеленила применити: Forsittiasp.,
Spireasp., Coptoneastersp., Juniperussp. и др. врсте.

2.2 САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ ИЗВАН КОМПЛЕКСА МОТОДРОМА

Државни пут
Државни пут Iб реда бр.18, Зрењанин-Сечањ-Пландиште-Вршац-Стража-БелаЦрква државнаграницасаРумунијом (граничнипрелазКалуђерово), представља јавну површину
уличног коридора са одговарајућим геометријским елемнтима попречног профила. Траса ДП
је истовремено и главна насељска саобраћајница која је главни апсорбер свих саобраћајних
токова насеља.
Приступна насељска саобраћајница
Приступна насељска саобраћајница је јавна површина унутар регулације улице Живице
Митровића. Приступну саобраћајницу чине сви потребни елементи поречног профила
захтеваних за ову категорију саобраћајнице.

2.3. ОСТАЛЕ ПОВРШИНЕ(ПОЉОПРИВРЕДНОЗЕМЉИШТЕ)

Остале површине (пољопривредно земљиште) чине пољопривредне површине и атарски
путеви који су изван границе комплекса мотодрома, а у оквиру обухвата Плана. Планом су
предвиђени нови атарски путеви на пољопривредном земљишту, како би власници
пољопривредног земљишта несметано могли да приђу свом поседу.
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2.4. БИЛАНС ПОВРШИНА
НАМЕНА ПОВРШИНА
Пољопривредно земљиште

1)

Пољопривредне
површине

2)

Атарски путеви

ha
64
62
1

ПОСТОЈЕЋЕ
a
m2
%
02
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12
89,52
09

26

1,55

НАМЕНА ПОВРШИНА

ПЛАНИРАНО
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a
m2
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Грађевинско земљиште изван
грађевинског подручја насеља
Калуђерово
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23
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91

63
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57
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Грађевинско земљиште у
грађевинском подручју насеља
Калуђерово
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- Саобраћајне површине изван
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3,84
Грађевинско земљиште изван
грађевинског подручја насеља
Калуђерово

Грађевинско земљиште у
грађевинском подручју насеља
Калуђерово

3

29
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- Неизграђене површине
- Саобраћајне површине

2

62
67

53
24

3,73
0,96

Грађевинско земљиште изван
грађевинског подручја насеља
Калуђерово
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комплекса мотодрома
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Калуђерово
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70

ПОВРШИНА

ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА

m2

a

ha
КОМПЛЕКС МОТОДРОМА
Саобраћајне површине у оквиру комплекса мотодрома
Мотодром стаза и драг стаза
Заштитна зона (излетназона)
Сервисна саобраћајница
Приступна саобраћајница
Интерна саобраћајница
Паркинг површина
Плато
Планирани објекти и садржаји
Управна зграда – Центар за руковођење такмичењем
Помоћне службеи трибине
Боксови и конференцијска сала
Остава за гуме
Контролни пунктови
Трибине
Картинг
Спидвеј
Хелидром
Простор за одлагање комуналног отпада
Зелене површине
Уређене зелене површине
Заштитно зеленило

47
15
5
5
1

40
54
85

84
68
46
43
71
50
42
71
45
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САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ ИЗВАН КОМПЛЕКСА МОТОДРОМА

95

53

Државни пут Iб реда бр. 18
Приступна насељска саобраћајница
ОСТАЛЕ ПОВРШИНЕ
(ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ)
Пољопривредне површине
Атарски путеви
УКУПНА ПОВРШИНА У ОБУХВАТУ ПЛАНА
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3. ТУРИСТИЧКИ ПОТЕНЦИЈАЛИ И РАЗВОЈ ТУРИЗМА
У оквиру комплекса мотодрома планирано је да се одржавају мото такмичења, која би
привуклавеликибројдомаћих и иностраних посетилаца. Реализација планираних
садржајабидопринеларазвојуспортскорекреативногтуризма,асамаопштинабисенашланамапиЕвропеипосталаједнаодважнијихуСрбији.
Имајући у виду да простор у обухвату Плана има повољан положај у близини границе са
Румунијом, постоји велики потенцијал за развој међународне сарадње у области туризма. Поред
развојаспортско-рекреативногтуризма, постоји могућност активирања руралног туризма у
оближњем насељу Калуђерово, као и увођење смештајно-угоститељсих садржаја у насељу
Калуђерово, чиме би се употпунила туристичка понуда ове просторне целине.
4.

ПОПИС ПАРЦЕЛА И ОПИС ЛОКАЦИЈА ЗА ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ И ЗА
КОМПЛЕКС МОТОДРОМА

У обухвату Плана се налазе следеће јавне површине:
државни пут Iб реда, бр. 18, кат. парцела бр. 92 (постојеће),
приступна насељска саобраћајница - улица Живице Митровића, кат. парцела бр.
54 (постојеће),
атарски путеви (планирани), кат. парцеле бр.:1496, 1501, 1502, 1503/1, 1503/2,
1506/1, 1506/2, 1506/3, 1506/4, 1508/1, 1508/2, 1511, 1512, 1514, 1515, 1516/1, 1516/2,
1525/1, 1525/2, 1538, 1523, 1524, 1543, 1577/1, 1577/2, 1572, 1571, 1569, 1570, 1567,
1586/1, 1586/2, 1583, 1591, 1592, 1593/6, 1593/7, 1593/5, 1672/1и 316 (делови) и 1526,
1491 и 1678 (целе).
Комплекс мотодрома се образује од следећих кат. парцела бр.: 1490, 1481/1, 1481/2, 1484/1,
1484/2, 1485, 1488, 1504/1, 1504/2, 1505/1, 1505/2, 1505/3, 1505/4, 1509/1, 1509/2, 1510, 1513, 1518,
1519, 1521, 1489/1, 1489/2, 83/1, 83/2, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 82, 323, 322, 324, 325, 327, 331, 332,
326, 333, 1539/1, 1539/2, 1539/3, 1540, 1579, 1580/1, 1580/2, 1578, 1581/1, 1581/2, 1582 и 1592
(целе парцеле) 1476, 1517, 1520, 1522, 1583, 1538, 1541/1, 1577, 1567, 1586/1, 1586/2, 1591 и
1672/1 (делови парцела).
Површине у обухвату Плана
1. Површине јавне намене
Државни пут Iб реда бр. 18
Приступна насељска
саобраћајница
Атарски путеви
2. Површине остале намене
Комплекс мотодрома
Пољопривредне површине
Укупна површина у обухвату Плана

5.

ha
2

1
67
47
19
70

Површина
a
75
55
40
79
54
55
98
30

m2
44
18
35
91
56
84
72
00

РЕГУЛАЦИОНЕ ЛИНИЈЕ УЛИЦА И ЈАВНИХ ПОВРШИНА И ГРАЂЕВИНСКЕ
ЛИНИЈЕ СА ЕЛЕМЕНТИМА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКОЈ ПОДЛОЗИ

Регулација државног путаIб бр. 18и приступненасељске саобраћајнице је дефинисана
постојећим регулационим линијама.
Регулационе линије планираних јавних површина – атарски путевису дефинисани
постојећим међним тачкама, као и аналитичким елементима .
Нивелационим решењем се задржава постојеће стање на површинама јавне намене –
државни пут Iб редабр. 18 и приступна насељска саобраћајница (улица Живице Митровића),
док се за површине јавне намене – атарски путеви задржава и прати постојећа конфигурација

терена.
Нивелациона решења у комплексу мотодрома се дефинишу пројектном документацијом.
25. јануар 2017.
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Хоризонтални габарити објеката, грађевинске линије, као и спратност објеката дати су на
графичком прилогу бр. 2.4.
Удаљеност грађевинске од регулационе линије дате на графичком прилогу бр. 2.4. приказане
су оријентационо, а детаљно ће бити дефинисане одговарајућим пројектима, уз обавезно
уважавање урбанистичких параметара датих овим Планом.
6. ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ
6.1. ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ

На основу новоодређених регулационих линија од постојећих парцела у обухвату Плана деобом се
образују нове парцеле које или задржавају постојећу или добијају нову намену.
6.2. ПЛАН ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ

Од парцела насталих деобом које добијају нову намену и постојећих парцела
препарцелацијом се образују нове јединствене грађевинске парцеле, а то су: атарски путеви и
комплекс мотодрома.
7.

КОРИДОРИ, КАПАЦИТЕТИ И УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ
ИНФРАСТРУКТУРЕ И ЗЕЛЕНИЛА СА УСЛОВИМА ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ

7.1. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

7.1.1. Услови за уређење саобраћајне инфраструктуре
Просторна дефиниција обухваћеног простора који је предвиђен за урбанистичку разраду је
мањимделом грађевинско подручје насеља Кaлуђерово, а већим делом пољопривредно
земљишта непосредно уз насеље – ванграђевинско подручје.
Положај у оквиру дела насељске саобраћајне мреже, положај у оквиру ванграђевинског
подручја општине Бела Црква (КОКалуђерово), траса државног пута Iб реда бр.18 /(М7.1)3,Зрењанин-Сечањ-Пландиште-Вршац-Стража-БелаЦрква - државнаграницасаРумунијом
(граничнипрелазКалуђерово) –ГНС(главна насељска саобраћајница), близинаграничног
прелаза Калуђерово као и диспозиционирани (планирани) објекти комплекса мотодрома
''Србија Ринг'' елементи су који овом простору дају одговарајуће просторно-саобраћајне
предиспозиције за неометан развој.
Саобраћајнице у оквиру коридора постојећих и планираних саобраћајних капацитета
(површине за јавне намене), које повезују комплекс мотодрома са насељем, својим везама са
хијерархијски више рангираним насељским саобраћајницама - главна насељска
саобраћајница (ГНС) - траса ДП, омогућиће квалитетну и безбедну саобраћајну доступност
свим планираним садржајима.
Конкретизација самог решења у оквиру обухвата Плана подразумева задржавање постојећe
трасeдржавног пута, задржавање свих постојећих укрштаја и њихово прилагођавање
(реконструкција) – планираним садржајима. Сви укрштаји су планирани као површинске
раскрснице.
Предлогом саобраћајног решења у оквиру обухвата Планаутврђени су прикључци комплекса
мотодрома ''Србија Ринг'', са стационажама:
3

Донета је Уредба о категоризацији државних путева, па је некадашњи М-7.1сада ДП Iбреда бр.18

km 132+398
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km 132+658

постојећи укрштај ДП бр.18 – ГНС (главна насељска саобраћајница) –
трокрака раскрсница са раздвајањем саобраћајних струја (трака за
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лева скретања)
постојећи укрштај ДП бр.18 – ПНС (приступна насељска
саобраћајница) – раскрсница (саобраћајни прикључак) без раздвајања
саобраћајних струја

По предлогу Плана главни улаз/излаз (за посетиоце) у комплекс мотодрома би био дефинисан
на стационажиkm 132+398, док би укрштај на стационажиkm 132+658 углавном служио као
службени и сервисниулаз/излаз (за особље, такмичаре, судије, ургентне службе и службе
одржавања).
Перспективно, у случају повећања саобраћајне тражње (повећање обима саобраћаја) и ако
саобраћајном анализом буде доказано, могуће је предвидети редефиницију раскрснице на km
132+658 из класичне у кружну.
У случају редефиниције раскрснице, као и приликом реконструкцијеприступне
саобраћајнице потребно је извршити анализу саобраћајних прикључака-колских прилаза у
непосредној зони саме раскрснице, као и у оквиру комплетне приступне насељске
саобраћајнице.Ову анализу и утврђена решења потребно је уважити као стечену обавезу
приликом израде планске и урбанистичке домументације за насеље Калуђерово.
У оквиру површина јавне намене – коридора ГНС (делимично) и приступних саобраћајница
изградиће/реконструисаће се сви садржаји у оквиру профила са елементима који ће
омогућити безбедно и неометано кретање свих друмских превозних средстава уз обезбеђење
одговарајућег одводњавања са свих саобраћајних површина.
Очекивани обим немоторних (пешачких) кретања је релативно велик у кратком временском
периоду (вршно оптерећење), с обзиром на специфичност планираних садржаја (одржавање
такмичарских трка мотоцикала) и пројектовани број посетилаца (10 - 15 000 ).Безбедно и
неометано одвијање немоторног (пешачког) саобраћаја биће омогућено преко насељске путне
мреже (ГНС - ПНС) док се унутар самог комплекса строгим режимско-регулаторним мерама
(контролисани улаз, посебно обезбеђени простори за гледаоце, ограничење-забрана кретања
пешака за време одвијања трка) обезбеђује неометано функционисање првенствено тркачких
такмичења а самим тим и безбедно посматрање свих догађаја на тркачким стазама.
Приступне, сервисне и интерне саобраћајнице, као интерни делови мреже комплекса мотодрома,
омогућиће неометано и безбедно функционисање, доступност до свих садржаја и објеката, уз
примену одговарајућих режимских мера за све време док трају тркачке манифестације.

Путни-друмски саобраћај за потребе мотодрома ''Србија Ринг'' ће се обављати преко:
- главне насељскесаобраћајнице (траса ДП бр.18) – улица Белоцркванска, као деонасељске путне
мреже, која се просторно пружа на правцу исток-запад, у северном делу обухваћеног простора;
- приступне насељскесаобраћајница – улица Живице Митровића, као дела ниже рангиране
насељске мреже у североистичном делу обухвата Плана.
Површине за стационарни саобраћај у оквиру јавне површине коридора саобраћајница нису
предвиђене, док се стационирање возила планира у оквиру самог комплекса мотодрома, у оквиру
дефинисаних паркинг површина и слободних резервних површина.
С обзиром на заузимање значајних површина пољопривредног земљишта, поремећај у

постојећем функционисању атарског саобраћаја (приступ парцелама), предвиђена је потпуно
нова редефиниција атарске путне мреже, која је овим Планом потпуно дефинисана у оквиру
обухвата Плана.
25. јануар 2017.
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За простор у обухвату Плана важе следећи параметри:
Врста саобраћајнице
главна нас.саобраћајница
приступна нас. саобраћајница
атарска путна мрежа
главни атарски пут
сабирни атарски пут
приступни атарски пут

мин.ширина коридора
мин 20 m
мин 10 m

ширина коловоза
7,0 m(мин 6,5 m)
5,5 m(мин 5,0 m)

12-15
8-10
4-6

-

7.1.2. Услови за изградњу саобраћајне инфраструктуре
Услов за изградњу саобраћајне инфраструктуре је израда Идејних пројеката и пројеката за
грађевинску дозволу за све саобраћајне капацитете уз поштовање одредби:
1) Закона о јавним путевима (''Службени гласник Републике Србије'', 101/05, 123/07, 101/11,
93/12 и 104/13),
2) Закона о безбедности саобраћаја на путевима (''Службени гласник Републике Србије'', број
41/09, 53/10, 101/11 и 32/13-УС),
3) Правилника о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају
путни објекти и други елементи јавног пута (''Службени гласник РС'', бр. 50/11),
4) Правилника о ближим саобраћајно-техничким и другим условима за изградњу, одржавање
и експлоатацију аутобуских станица и аутобуских стајалишта (''Службени гласник РС", бр.
20/96, 18/04, 56/05 и 11/06),
5) Техничких прописа из области путног инжењеринга,
6) SRPS-а за садржаје који су обухваћени пројектима.
Главна насељска саобраћајница- траса ДП бр.18 /(М-7.1):
задржава се постојећа регулација главне насељске саобраћајнице;
коловоз има ширину 7,1 m тј., две саобраћајне траке са ширином од минимум
3,25 m и ивичним тракама од 0,3 m;
носивост коловозне конструкције је за средње тежак саобраћај (оптерећење 115 kN по
осовини);
нагиб коловоза је једностран (могућ је и двостран нагиб на местима где није могуће
извести једностран);
бициклистичке стазе извести од асфалта, бетона или неког другог материјала са
ширином од 2,5m (минимум 2,0 m) као двосмерне или 1,6m (минимум 1,0 m) као
једносмерне;
вођење интерних пешачких токова дуж главне насељске саобраћајнице вршити преко
изграђених пешачких стаза са ширином од мин. 1,5 m уз регулациону линију;
саобраћајне и слободне профиле пешачких и бициклистичких стаза предвидети
саразделним (зеленим) појасом у односу на коловоз државног пута;
реконструкцију постојећих (изградњу нових) аутобуских стајалишта извршити по
следећим препорукама:
1.
ширина коловоза аутобуског стајалишта мора износити 3,25 m (изузетно 3,0 m),
2.
дужина нише аутобуског стајалишта мора износити 13,0 m за један аутобус, односно
26,0 m за два или зглобни аутобус,
3.
коловозна конструкција аутобуског стајалишта мора бити пројектована и изведена за
осовинско оптерећење као и код коловоза државног пута – главне насељске саобраћајнице,
4.
одводњавање стајалишта са падом од 2% од ивице коловоза државног пута.
Услови укрштања инсталација са државним путем

-

Укрштање са државним путем планирати, пројектовати и извести искључиво методом

Страна 73. Број 2.

-

-
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механичког подбушивања испод трупа пута, управно на пут, употребом адекватног
материјала у прописаној заштитној цеви.
Заштитна цев мора бити постављена на целој дужини између крајњих тачака попречног
профила пута (изузетно спољних ивица коловоза који је изграђен/реконструисан у
ширинама утврђеним важећим законима, прописима и стандардима) увећаној за по 3,0 m
са сваке стране.
Минимална дубина од најниже горње коте коловоза до горње коте инсталације заштитне цеви, износи 1,35-1,5 m.
Минимална дубина мерена од коте дна путног канала за одводњавање (постојећег или
планираног) до горње коте заштитне цеви износи 1,0-1,2 m.
Укрштаје планираних инсталација удаљити од укрштаја постојећих на мин.10,0 m;

Услови паралелног вођења инсталација са државним путем
- Предметне инсталације морају бити постављене минимално 3,0 m од крајње тачке
попречног профила јавног пута – ножице насипа, или спољне ивице канала за
одводњавање, изузетно од ивице реконструисаног коловоза уколико се тиме не ремети
режим одводњавања коловоза.
- На местима где није могуће задовољити услове из претходног става мора се
испројектовати и извести адекватна заштита трупа предметног пута.
- Не дозвољава се вођење инсталација по банкини, косинама усека и насипа, кроз јаркове и
локације које могу бити иницијалне за отварање клизишта.
За све предвиђене интервенције и инсталације које се воде кроз земљишни појас потребно је
обратити се управљачу ДП за прибављање сагласности и услова за израду пројектне
документације, изградњу и постављање инсталација у складу са законском регулативом.
Приступнанасељска саобраћајница
Приступну саобраћајницу изводити за двосмерни и једносмерни саобраћај у
зависности од мобилности у зони и дужине улице. Минимална ширина уличног коридора је
10,0 m;
Саобраћајнице за двосмерни саобраћај градити са две траке 2 х 3,0 m (2 х 2,75) или за
једносмерни саобраћај са ширином 3,5 m (минимум 3,0 m) са мимоилазницама (ако се за
њима укаже потреба);
Носивост коловозне конструкције за лак саобраћај (оптерећење од 60 kN по осовини);
Нагиб коловоза је једностран;
Раскрснице и кривине тако геометријски обликовати да омогућују задовољавајућу
прегледност и безбедност;
Пешачку стазу изводити ширине минимум 1,0 m уз регулациону линију.
Саобраћајна инфраструктура у оквиру комплекса мотодрома
Основни урбанистички услов за саобраћајну инфраструктуру у оквиру комплекса мотодрома
(остале намене)била би обавезна израда Идејних пројеката и пројеката за грађевинску дозволу, за
све саобраћајне капацитете према Закону о јавним путевима (''Службени гласник РС'', 101/05,
123/07, 101/11, 93/12 и 104/13) и Правилнику о условима које са аспекта безбедности саобраћаја
морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута (''Службени гласник РС'', бр.
50/11), а према приложеној ситуацији:
1) Интерне саобраћајнице, саобраћајно-манипулативне површине унутар комплекса
мотодрома изградити са различитим ширинама и свим потребним елементима за комфорно
кретање (одговарајући полупречници кривина);
2) Паркинг површине за путничка возила извести кроз систем управног паркирања са
димензијама паркинг места 5,0 (4,8) х 2,5 (2,3) m и застором од асфалта, бетона или без
застора др.;
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3) Одводњавање са коловоза мотодром стазе, картинг и драг стазе, манипулативних и
паркинг површина извести путем попречних и подужних падова, преко затвореног система
(риголи, каналете) до реципијента;
4) Затворени систем за одводњавање мора бити у функцији безбедности и заштите тркача
(без избочина, са травнатим покривачем и/или геопокривкама);
5) Коловозну конструкцију мотодром стазе извести са одговарајућим доњим и горњим
стројем у складу са стандардима - захтевима које поставља међународна тркачка федерација
(врста асфалтне мешавине, квалитет хабајућег слоја, равност и храпавост коловозне
конструкције и друго);
6) Коловозну конструкцију спидвеј стазе извести са одговарајућим доњим стројем у складу
са стандардима - захтевима које поставља међународна тркачка федерација (земљано подтло,
камени агрегат одговарајућег гранулометријског састава, систем за овлаживање-квашење
стазе);
7) Коловозну конструкцију интерних саобраћајница комплекса димензионисати у складу са
очекиваним саобраћајним оптерећењем, меродавним возилом (КВ2).
7.1.3. Услови за прикључење на саобраћајну инфраструктуру
Грађевинским парцелама обезбедити колски прилаз, односно прикључак на јавну саобраћајницу,
минималне ширине 5,0 m, уз сагласност управљача - јавног комуналног предузећа (траса ДП – ЈП
''Путеви Србије''), које је задужено за насељске саобраћајнице у оквиру грађевинског подручја.
7.2. ВОДНА И КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

7.2.1. Услови за уређење водне и комуналне инфраструктуре
Обезбеђивање водом за санитарне потребе, као и за потребе технолошког процеса и
хидрантске противпожарне мреже, вршиће се путем бунара избушених на парцели
комплекса. Бушење бунара вршити на основу расположивих подлога, ширих хидрогеолошких
истраживања и студија, података о бушењу постојећих бунара на подручју и података
добијених истражним радовима за потребе изградње бунара, сходно Закону о водама и
другим законима, односно прописима. На бунаре поставити уређај за мерење количина
захваћене воде.
Унутар комплекса потребно је извести и дистрибутивну мрежу санитарног водовода, као и
хидрантску противпожарну мрежу и по потреби пратеће објекте за оба система (резервоари,
бустери итд.).
Изградњу хидрантске мреже извршити у складу са Правилником о техничким нормативима
за хидрантску мрежу за гашење пожара (''Службени лист СФРЈ'', број 30/91). Разводна и
дистрибутивна мрежа водовода и хидрантска мрежа дате су оријентационо, а детаљно ће
бити дефинисане одговарајућим пројектима.
Интерну канализацију комплекса предвидети сепаратног типа, посебно за сакупљање и одвођење
санитарно-фекалних отпадних вода, посебно зазауљене и атмосферске воде.
Одвођење санитарно фекалних отпадних вода биће решено путем водонепропусних
септичких јама лоцираних у комплексу, које ће се празнити аутоцистернама, ангажовањем
надлежног комуналног предузећа, или изградњом постројења за пречишћавање вода (у
даљем тексту: ППОВ) одговарајућег капацитета.
Санитарно фекалне отпадне воде се могу испуштати у Лесковачки поток, али само након
комплетног пречишћавања на ППОВ, а квалитет ефлуента мора бити такав да обезбеди
одржавање минимално доброг еколошког статуса за вештачка водна тела (типа 5) на основу
Уредбе о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама
и седименту и роковима за њихово достизање (''Службени гласник РС'', број 50/12), како се не
би реметио квалитет воде крајњег реципијента и мора најмање испунити граничне вредности
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емисије за постројење са секундарним пречишћавањем у складу са чланом 14. и табелом 2.
прилога 2, Глава III Комуналне отпадне воде, Уредбе о граничним вредностима емисије
загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање (''Службени гласник РС'',
бр.67/11, 48/12 и 1/16).
Концентрације штетних и опасних материја у ефлуенту морају бити у складу са Уредбом о
граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују
површинске воде и роковима за њихово достизање (''Службени гласник РС'', број24/14),
односно Правилником о опасним материјама у водама („Службени гласник РС“, број 31/82).
Квалитет ефлуента, с обзиром да реципијент отпадних вода служи за одводњавање, мора да
задовољи граничне вредности емисије за осетљива подручја у складу са табелом 4. прилога
2, Глава III, Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима
за њихово достизање.
Као могућност се оставља прикључење интерне канализације на насељску канализациону
мрежу насеља Калуђерово, уколико иста буде изведена.
Условно чисте атмосферске воде са надстрешница и кровова објеката, других бетонских и
асфалтираних површина, могу се испуштати на околни затрављен терен.
Количину атмосферских вода коју треба евакуисати одредити користећи меродавну, усвојену
вредност интензитета кише са најближе кишомерне станице.
За загађене атмосферске воде са саобраћајних и манипулативних површина, као и из боксова,
предвидети одговарајући контролисани прихват и третман путем таложника и сепаратора
уља.За коначну диспозицију зауљенихотпадних вода предвиђено је да се зауљене
атмосферске воде са манипулативних површина, као и воде од прања и одржавања тих
површина (претакачка места, точећа места и др.), посебном мрежом спроведу кроз таложник
за механичке нечистоће и сепартор уља и масти и лако испарљивих течности и тек потом
испусте у реципијент – Лесковачки поток. Отпадно уље, мазива и др. из моторних
возила,могуће је и сакупљати у одговарајућу амбалажу (водонепропусни резервоар довољне
запремине са заштитном танкваном која може да прими целокупну количину резервоара), без
могућности испуштања у канализациону мрежу, и предавати овлашћеном оператеру у складу
са Законом о управљању отпадом и Правилником о условима, начину и поступкууправљања
отпадним уљима и Правилником о начину складиштења, паковања и обележавања опасног
отпада.Просторија у којој ће се држати наведени специјални контејнери предвиђена је у
оквиру објекта где су планирани боксовиза возила.Димензионисање простора биће накнадно
утврђено кроз израду пројектно-техничке документације у складу са капацитетима.
7.2.2. Услови за изградњу водне и комуналне инфраструктуре
- Снабдевање водом комплекса обезбедити бушењем бунара унутар комплекса;
- Бушење бунара извести у складу са Законом о водама, а око бунара обезбедити зоне
санитарне заштите у складу са Законом о водама и Правилником о начину одређивања и
одржавања зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања (''Службени гласник РС'',
број 92/08);
- За потребе противпожарне хидрантске мреже, као и за потребе заливања зелених
површина и одржавање, могуће је бушење бунара који ће захватати мање квалитетну
издан, уз изградњу базена (резервоара) потребног капацитета;
- Трасе водовода водити у зеленимповршинама или интерним саобраћајницама;
- Пролазак испод саобраћајница и укрштање са осталим инсталацијама обезбедити
челичном заштитном цеви;
- Дубина укопавања не би смела да је плића од 1,0 m - 1,20 m од нивелете терена, због зоне
мржњења и саобраћајног оптерећења;
1) Канализацију радити по сепаратном систему, посебно за санитарно фекалне воде, посебно
за атмосферске воде;
2) Трасуфекалне канализације водити у слободном профилу;
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3) Минимални пречник канала не сме бити мањи од 200 mm;
4) Минималне падове колектора одредити у односу на усвојени цевни материјал, према
важећим прописима и стандардима (не препоручују се бетонске цеви);
5) Дубина не сме бити мања од 1,20 m од нивелете коловоза;
- Канализациону мрежу усмерити ка водонепропусној септичкој јами;
- Пражњење јаме организовати према потребама, ангажовањем надлежног комуналног
предузећа;
- Уместо септичке јаме, могућа је изградња и пречистача отпадних вода одговарајућег
капацитета;
1) Изградити атмосферску канализациону мрежу сасливницима и системом ригола и
каналета;
1) Сливнике радити са таложницима за песак или предвидети таложнице за песак пре улива у
сепаратор масти и уља;
2) Трасе водити у зеленом појасу дуж саобраћајнице;
3) Реципијент је Лесковачки поток;
4) Коте дна канализационих испуста пројектовати тако да буду 0,5 m изнад дна канала у који
се уливају, уз обавезно спречавање ерозије на месту излива;
5) Све радове извести уз претходно прибављене услове и сагласности надлежног комуналног
предузећа.
7.2.3. Услови за прикључење на водну и комуналну инфраструктуру
6) Уколико се изведе насељска водоводна и канализацина мрежа у насељу Калуђерово,
прикључење на насељски водоводни и канализациони систем извести уз претходно
прибављене услове и сагласности надлежног комуналног предузећа.
7.3. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА

7.3.1. Услови за уређење електроенергетске инфраструктуре
На подручју обухвата Плана налази се надземни 20 kV вод, извод ''1219-Сарајевска'' из ТС
110/20kV''Бела Црква''којим се напаја насеље Калуђерово. На овом простору не постоји
нисконапонска мрежа, односно електроенергетска инфраструктура за потребе будућих
корисника простора.
За потребе напајања електричном енергијом потрошача у обухвату Плана потребно је
изградити трансформаторску станицу, типа стубне или монтажно – бетонске, 20/0,4 kV
напонског преноса, снаге до 400kVA.
За напајање трансформаторске станице обезбедити подземни прикључак на постојећу 20 kV
мрежу по условима надлежног оператора дистрибутивног система електричне енергије.
Од трансформаторскeстаницe вршиће се развод нисконапонским кабловима до планираних
потрошача.
Постојећи надземни 20 kV вод потребно је изместити и каблирати у делу преласка преко
планског простора.
Мрежа јавног осветљења ће се каблирати.
Зарасветнателакориститиизворесветлостиускладусановимтехнологијамаразвоја и мерама
енергетске ефикасности.
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Коришћење обновљивих извора енергије
У наредном планском периоду потребно је стимулисати развој и коришћење обновљивих
извора енергије чиме ће се знатно утицати на побољшање животног стандарда и заштиту и
очување животне средине.
Енергетски производни објекти који користе обновљиве изворе енергије (соларна енергија),
могу се градити у склопу објеката (постављање соларних панела на кров).Ова енергија
(топлотна, електрична) се може користити за сопствене потребе или део електричне енергије
предавати у мрежу дистрибутивног система електричне енергије.
7.3.2. Услови за изградњу електроенергетске инфраструктуре
Услови за изградњу подземне електроенергетске мреже
1) Eлектроенергетска дистрибутивна мрежа ће бити грађена подземно;
2) Код подземне електроенергетске мреже дубина полагања каблова треба да буде најмање
0,8 - 1,0 m;
3) При паралелном вођењу енергетских каблова до 10 kV и електронских комуникационих
каблова, најмање растојање мора бити 0,5 m, односно 1,0 m за каблове напона преко 10 kV;
4) При укрштању енергетских и електронских комуникационих каблова угао укрштања треба
да буде око 90°;
5) Није дозвољено полагање електроенергетских каблова изнад електронских
комуникационих, сем при укрштању, при чему минимално вертикално растојање мора
бити 0,5 m;
6) Паралелно полагање електроенергетских каблова и цеви водовода и канализације
дозвољено је у хоризонталној равни при чему хоризонтално растојање мора бити веће од
0,5 m;
7) Није дозвољено полагање електроенергетског кабла изнад или испод цеви водовода или
канализације;
8) При укрштању електроенергетских каблова са цевоводом гасовода вертикално растојање
мора бити веће од 0,3 m, а при приближавању и паралелном вођењу 0,5 m.
Зона заштите електроенергетских водова и објеката
Заштитни појас за надземне електроенергетске водове, са обе стране вода од крајње фазног
проводника дефинисан је Законом о енергетици (''Службени гласник РС'', број 145/14) и
износи:
1) за напонски ниво од 1kV до 35 kV:
- за голе проводнике 10 m;
- за слабо изоловане проводнике 4 m;
- за самоносеће кабловске снопове 1 m.

Заштитни појас за подземне водове (каблове), од ивице армирано–бетонског канала износи:
- за напонски ниво од 1kV до 35 kV, укључујући и 35 kV, 1 m.
Заштитни појас за трансформаторске станице на отвореном износи:
- за напонски ниво од 1kV до 35 kV, 10 m.
Услови за изградњу трансформаторских станица 20/0,4kV
1) Трансформаторске станице за 20/0,4 kV напонски пренос градити као монтажно-бетонске,
зидане или у склопу објеката, у складу са важећим законским прописима и техничким
условима надлежног оператора дистрибутивног система електричне енергије;
2) Минимална удаљеносттрансформаторске станице од осталих објеката мора бити 3,0 m;
3) Монтажно-бетонске трансформаторске станице ће се градити као слободностојећи објекти,
са једним трансформатором називне снаге до 630 kVA и могућношћу прикључења до 8
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нисконапонских извода;
4) За изградњу монтажно-бетонске трансформаторске станице потребно је обезбедити
слободан простор 5,5х6,5 m;
5) Приступ дистрибутивним трансформаторским станицама обезбедити са јавних
саобраћајница.
Услови за изградњу јавног осветљења
- Светиљке за јавно осветљење поставити на стубове поред саобраћајница и пешачких
стаза;
- Стубове поставити на мин. растојању 0,5 m од коловоза и ван прилаза објектима;
- Користити расветна тела у складу са новим технологијама развоја уважавајући принципе
енергетске ефикасности.
Правила за изградњу производних енергетских објеката:
- соларни панели се могу постављати на кров објекта.
7.3.3. Услови за прикључење на електроенергетску инфраструктуру
- За прикључење објеката на дистрибутивни електроенергетски систем потребно је
изградити прикључак који ће се састојати од прикључног вода и ормана мерног места
(ОММ);
- За кориснике са предвиђеном једновременом снагом већом од 200 kW прикључење ће се
вршити из трансформаторске станице 20/0,4kV планиране у оквиру парцеле(комплекса).
7.4. ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА

7.4.1. Услови за уређење термоенергетске инфраструктуре
За грејање управнезграде – Центра за руковођење такмичењем,помоћних служби и објекта
где су предвиђени боксови и сала за конференције,као енергент може се користити
електрична енергија, чврсто или течно гориво и природни гас. Објекти се могу грејати
електричним радијаторима, калориферима, системом централног грејања топлом водомкоји
је прикљученнакотларницу која као енергент може користити чврсто и течно гориво и
природни гас у комбинацији са топлотним пумпама. Инвеститор ће се након одговарајуће
економске анализе и потреба за топлотном енергијом одлучити за начин грејања планираних
објеката.
У насељеном месту Калуђерово постоји изграђена дистрибутивнагаснамрежа ДГМ Калуђерово
од полиетиленских цеви.Гасоводна мрежа тренутно није у функцију јер су току активности на
изградњи транспортног гасовода, сабирна гасна станица Тилва - Бела Црква, након чије изградње
и пуштања у рад ће се створити услови за прикључење насеља Калуђерово на гасоводни систем
Србијагас-а, а тиме и могућност прикључења планираног комплекса мотодрома на
дистрибутивну гасну мрежу у насељу Калуђерово.
Прикључење комплексамотодрома на постојећу дистрибутивну гасну мрежу извешће се
изградњом дистрибутивног гасовода од ПЕ цеви од постојеће дистрибутивне гасне мреже у
насељу Калуђероводо управнезграде-Центра за руковођење такмичењем.
Према ПРОСТОРНОМ ПЛАНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 2010. ДО 2020. ГОДИНЕ
(''Службени гласник Републике Србије'', број 88/10) и РЕГИОНАЛНОМ ПРОСТОРНОМ
ПЛАНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (''Службени ЛИСТ АПВ'', број 22/11), као
и плановима развоја ЈП"Транснафта" Панчево, у непосредној близини предметног подручја
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планираног комплексамотодрома, планира се изградњапаневропскогнафтовода, односно
налази се потенцијални коридор за нафтовод.
Стратегија развоја енергетике Републике Србије до 2025. године са пројекцијама до 2030.
године (''Службени гласник РС'', број 101/15), у поглављу пет Развој енергетских сектора
Нафтакаже: "Идејаизградњепаневропскогнафтоводаусадашњимоколностиманијереална,али
јене требаупотпуности одбацитизбогекономског,еколошкогистратешкогзначаја
транспортакаспијскеирускенафтенаподручјеземаљајугоисточнеицентралнеЕвропе".
Да би се тачно дефинисао коридор планираног паневропскогнафтовода, потребно је
приступити изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурногкоридора
паневропскогнафтовода са елементима детаљне регулације, којим би се тачно дефинисала
траса нафтовода, заштитни коридор и друго.
У овом тренутку, поштујући претходне услове ЈП"Транснафта" Панчево, број 2804 од
01.08.2014 год., као смерница за одређивање коридора и трасе планираног
паневропскогнафтовода, минимална удаљеностнафтовода (мерено од осе нафтовода) од
планираног комплекса мотодрома мора износити 200m, што уједно представља и заштитни
појас нафтовода и продуктовода(појас ширине од 200 m са обе стране цевовода, рачунајући
од осе цевовода, у ком други објекти утичу на сигурност нафтовода и продуктовода).
Поштовањем ове прописане удаљености од 200m од осе цевовода нафтовода, аутоматски ће
се испоштовати и остале одредбе дате у Правилнику о техничким условима за несметан и
безбедан транспорт нафтоводима и продуктоводима (''Службени гласник РС'', бр. 37/13).
На простору обухваћеним Планом налази се одобрени истражни простор НИСа.д. Нови Сад
на основу Решења Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине,
истражни простор јужног Баната број 5070.
Имајући у виду да истраживање, експлоатација и коришћење хидрогеотермалне енергије не
представља никакву опасност за животну средину.Покрајински секретеријат за енергетику и
минералне сировине дозвољава ове активности на овом простору, како би се утврдили
геотермални потенцијали самог простора.
7.4.2.

Услови за изградњу термоенергетске инфраструктуре и истраживање и
експлоатацију минералних сировина

Гасоводна инфраструктура
Приликом изградње гасовода за дистрибутивну гасну мрежу поштовати услове који су дати у
Правилнику о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гасагасоводима
притиска до 16 bar (''Службени гласник PC'', бр. 86/15).
Минимална дозвољена хоризонтална растојања подземних гасовода од стамбених објеката,
објеката у којима стално или повремено борави већи број људи (од ближе ивице цеви до
темеља објекта) су:

Гасовод од полиетиленских цеви

МОР ≤4 bar (m)
1
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Минимална дозвољенарастојања спољне ивице подземних челичних и ПЕ (полиетиленских)
гасовода МОР < 4 bar са другим гасоводима, инфраструктурним и другим објектима су:
Минима
лно
дозвоље
но
растојањ
е (m)
Гасоводи међусобно
Од гасовода до водовода и канализације
Од гасовода до вреловода и топловода
Од гасовода до проходних канала вреловода и топловода
Од гасовода до нисконапонских и високонапонских сл. каблова
Од гасовода до телекомуникационих и оптичких каблова
Од гасовода до резервоара* и других извора опасности, станице за снабдевање горивом превозних
средстава у друмском саобраћају, мањих пловила, мањих привредних и спортских ваздухоплова
Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих и горивих течности
укупног капацитета највише 3 m3
Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих и горивих течности
укупног капацитета више од 3 m3,a највише 100 m3
Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих и горивих течности
укупног капацитета преко 100 m3
Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих гасова укупног
капацитета највише 10m3
Од гасовода до извора опасности постројењаи објеката за складиштење запаљивих гасова укупног
капацитета већег од 10 m3, a највише 60 m3
Од гасовода до извора опасности постројењаи објеката за складиштење запаљивих гасова укупног
капацитета преко 60 m3
Од гасовода до шахтова и капала
Од гасовода до високог зеленила
* растојање се мери до габарита резервоара

Укрштање
0,20
0,20
0,30
0,50
0,20
0,20
0,20
-

Минимална дубина укопавања дистрибутивног гасовода је 80 cm,мерено од горње ивице
гасовода.
Минимална дубина укопавања челичних и ПЕ (полиетиленских) гасовода, мерена од горње
ивице цеви, код укрштања са другим објектима je:
Објекат
до дна одводних канала путева
до дна регулисаних корита водених токова
до горње коте коловозне конструкције пута
до дна нерегулисаних корита водених токова

Минимална дубина укопавања (cm)
100
100
135
150

Приликом укрштања гасовода са путевима, водотоковима, каналима, далеководима,
нафтоводима, продуктоводима и другим гасоводима, гасовод се поправилу води под правим
углом. Уколико то није могуће, угао између осе препреке и осе гасовода може бити од 60°до
90°.
AKO се гасовод поставља испод путева бушењем, поправилу се поставља у заштитну цев
одговарајуће чврстоће. За гасоводе пречника већег од100 mm пречник заштитне цеви мора
бити најмање 100 mm већи од спољашњег пречника гасовода.
Крајеви заштитне цеви која се поставља на прелазу испод пута морају бити удаљени
минимално 1 m од линија које чине крајње тачке попречног профила јавног путаван
насеља,мерено на спољну страну и минимално 3 m са обе стране од ивице крајње коловозне
траке.
Крајеви заштитне цеви која се поставља напрелазу испод саобраћајница морају бити удаљени
минимално 1m од ивице крајње коловозне траке.
Ради контролисања евентуалног пропуштања гасау међупростор заштитне цеви и гасовода
наједном крају заштитне цеви мора да се угради одушна цев пречника најмање 50 mm.

Минимално растојањеодушне цеви мерено од линија које чине крајњетачке попречног
профила јавног пута ван насеља, на спољну страну мора бити најмање 5 m.
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Минимално растојање одушне цеви мерено од ивице крајње коловозне траке саобраћајница,
наспољну страну мора бити најмање 3 m. У случају ако je удаљеност регулационе линије од
ивице крајњеколовозне траке саобраћајницамања од 3 m одушна цев се поставља на
регулациону линију, али не ближе од 1 m.
Отвор одушне цеви мора бити постављен на висину од 2 m изнад површине тла и заштићенод
атмосферских утицаја.
Минимална хоризонтална растојања подземних гасовода од надземне електро мреже и
стубова далековода су:
Називни напон

Минимално растојање
При укрштању (m)

п
р
и
п
а
р
а
л
е
л
н
о
м
в
о
ђ
е
њ
у

1kV>U
1 k V < U < 2 0 kV
20 kV < U < 35 kV

1
2
5

35kV< U

10

(
m
)
1
2
1
0
1
5

Минимално хоризонтално растојање се рачуна од темеља стуба далековода, при чему се не
сме угрозити стабилност стуба.
Гасне котларнице
При пројектовању и изградњи гасне котларнице придржавати се Правилника о техничким
нормативима за пројектовање, грађење, погон и одржавање гасних котларница (''Службени лист
СФРЈ'', бр. 10/90 и 52/90):
- Вентилацију котларнице извести природним путем, преко доводне вентилационе решетке у
спољашњим вратима и одводне вентилационе решетке која се уграђује на наспрамном зиду
котларнице (при врху зида);
- Одвод продуката сагоревања се врши преко димњака са димњачком цеви. Не постоји опасност
од прескока пламена;
- Код улазних врата котларнице предвидети тастер за нужно искључење комплетне електро

инсталације у котларници;
- Изградити АБ постоље за котао.
Минералне сировине
Приликом извођења инжењерско-геолошких-геотехничких истраживања на предметном
простору мора се испоштовати процедура прописана Законом о рударству и геолошким
истраживањима.
7.4.3. Услови за прикључење на термоенергетску инфраструктуру
Прикључење на гасоводну инфраструктуру извести у складу са условима и сагласности од
надлежног дистрибутера за гас и у складу са одредбама Правилника о условима за несметану
и безбеднудистрибуцијуприродног гаса гасоводима притиска до 16 barа ("Службени гласник
РС", број 86/15).
7.5. ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИОНА (ЕК) ИНФРАСТРУКТУРА

7.5.1. Услови за уређење ЕК инфраструктуре
На делу простора у обухвату Плана налази се подземни електронски комуникациони кабл
првог реда и приступна електронска комуникациона мрежа.
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За потребе корисника планског простора потребно је изградити електронску комуникациону
мрежу у саобраћајним коридорима, како би се створили услови за примену и коришћење
широкопојасних сервиса и приступног мултиплексера дигиталних претплатничких линија,
којим ће се омогућити брзи приступ интернету, као и мултимедијални сервиси. Електронску
комуникациону мрежу у потпуности каблирати.
У циљу обезбеђења потребе за новим ЕК прикључцима и преласка на нову технологију
развоја у области електронских комуникација потребно је обезбедити приступ свим
планираним објектима путем ЕК канализације од планираног ЕК окна до просторије
планиране за смештај електронске комуникационе опреме унутар парцела корисника.
7.5.2. Услови за изградњу ЕК инфраструктуре
Услови за изградњу подземне електронске комуникационе мреже
1) Електронска комуникациона мрежа обухвата све врсте каблова који се користе за потребе
комуникација (бакарне, коаксијалне, оптичке и др);
2) Eлектронску комуникациону мрежу градити подземно у коридорима саобраћајница и
поред пешачких стаза;
3) Препорука је да се при изградњи нових саобраћајница постављају и цеви за накнадно
провлачење електронских комуникационих каблова;
4) Дубина полагања каблова треба да је најмање 0,8-1,2 m код полагања каблова у ров,
односно 0,3 m, 0,4 m до 0,8 m код полагања у миниров и 0,1-0,15 m у микроров у коловозу,
тротоару сл.
5) Ако већ постоје трасе, нове електронске комуникационе каблове полагати у исте;
6) При паралелном вођењу комуникационих и електроенергетских каблова до 10 кV најмање
растојање мора бити 0,5 m, а 1,0 m за каблове напона преко 10 кV.
7) При укрштању најмање вертикално растојање од електроенергетског кабла мора бити 0,5
m, а угао укрштања око 90°;
8) При укрштању електронског комуникационог кабла са цевоводом водовода и канализације
вертикално растојање мора бити најмање 0,5 m;
9) При приближавању и паралелном вођењу електронског комуникационог кабла са цевима
водовода хоризонтално растојање мора бити најмање 0,6 m, односно 0,5 m при

приближавању и паралелном вођењу комуникационог кабла са канализацијом;
10)
При укрштању електронског комуникационог кабла са цевоводом
гасовода вертикално растојање мора бити најмање 0,4 m;
11)
При приближавању и паралелном вођењу електронског комуникационог
кабла са цевоводом гасовода хоризонтално растојање мора бити најмање 0,4 - 1,5 m, у
зависности од притиска гасовода;
12) У складу са важећим Правилником о захтевима за утврђивање заштитног појаса за електронске
комуникационе мреже и припадајућа средства, радио коридора и заштитне зоне и начину извођења
радова приликом изградње објеката (''Службени гласник PC'', број 16/12), унутар заштитног пojaca
није дозвољена изградња и постављање објеката (инфраструктурних инсталација) других комуналних
предузећа изнад и испод постојећих подземних ЕК каблова или кабловске ЕК канализације, осим на
местима укрштања, као ни извођење радова који могуда угрозе функционисање
електронскихкомуникација (ЕК објеката).

7.5.3. Услови за прикључење на ЕК инфраструктуру
1) Прикључење корисника на електронску комуникациону мрежу извести подземним
прикључком по условима надлежног предузећа.
2) У циљу обезбеђења потреба за новим ЕК прикључцима и преласка на нову технологију
развоја у области ЕК потребно је обезбедити приступ свим планираним објектима путем
ЕК канализације, од планираног ЕК окна до просторије планиране за смештај ЕК опреме
унутар парцеле корисника, или до објекта на јавној површини.
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7.6. УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ И СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА
Обавезна је израда главног пројекта озелењавања за комплексмотодрома, који ће детерминисати прецизан избор
и количину дендролошког материјала, његов просторни распоред, технику садње, мере неге и заштите, предмер
и предрачун:

1) Озелењавање ускладити са подземном и надземном инфраструктуром према техничким нормативима за
пројектовање зелених површина. Дрвеће и шибље у планираним коридорима садити на следећој удаљености
од инсталација:

Дрвеће
Шибље
Водовода
мах 1,5 m
Канализације
мах 1,5 m
Електрокаблова
мах 2,5 m
0,5 m
ЕК и КДС мреже
2,0 m
Гасовода
1,5 m
2. Дрвеће у садити на удаљености 2 m од коловоза, а од објекта4 -7 m;
3. Избор дендролошког материјала орјентисати на аутохтоне и предложене врсте;
4. Однос лишћара и четинара треба да буде 5:1;
5. Саднице треба да буду I класе, минимум 4-5 год. старости.

8.

УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ ДОБАРА И НЕПОКРЕТНИХ
КУЛТУРНИХ ДОБАРА

8.1. ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ ЦЕЛИНА

Ради заштите биодиверзитета на предметном простору, неопходно је подизање заштитног
зеленила ободом комплекса (према суседним наменама). Приликом подизања заштитног
зеленила са улогом вишефункционалногзаштитног појаса, фаворизовати аутохтоне дрвенасте
и жбунасте врсте из групе отпорних на аерозагађење, као и примерке егзота за које је
утврђено да се добро адаптирају на услове средине. Избегавати примену инвазивних врста.
Уколико се током извођења радова наиђе на геолошка или палеонтолошка документа која би
могла да представљају заштићену природну вредност, неопходно је да извођач радова иста
пријави Министарству животне средине, рударства и просторног планирања, као и да
предузме све мере заштите од оштећења, уништења или крађе.

8.2. ЗАШТИТА НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА

На основу Закона о културним добрима, уколико се у току извођења грађевинских и других
радова наиђе на археолошка налазишта или археолошке предмете, извођач радова је дужан да
одмах, без одлагања прекине радове и о томе обавести Завод за заштиту споменика културе у
Панчеву, као и да предузме мере да се налаз не уништи и не оштети и да се сачува на месту и
у положају у коме је откривен.Инвеститор је дужан да обезбеди средства за заштитна
ископавања и истраживања, као и за чување, публиковање и излагање добара материјалне
културе откривених приликом археолошког надзора земљаних радова.
9. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ
Енергетски ефикасна градња подразумева изградњу објеката тако да се обезбеди удобан и
комфоран боравак у објекту у свим временским условима, са што мање утрошене енергије. У
контексту одрживог развоја, где се подразумева развој који задовољава данашње потребе, а
при том се не угрожава могућност да и будуће генерације задовоље своје потребе, може се
говорити и о одрживој градњи.
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Енергетски ефикасна изградња подразумева:правилан избор локације и добру оријентацију
објекта, коришћење нових конструктивних решења са традиционалним и савременим
грађевинским материјалима који нису штетни по окружење (еколошки материјали),
адекватну изолацију објекта, уградњу квалитетних прозора и других отвора на
фасади,уградњу савремених система грејања, хлађења и вентилације објекта, уградњу
адекватних система за одвођење дима, система за грејање потрошне воде, система за
снабдевање питком водом и уградњу савремених системаосветљења, електричних
инсталација и остале електричне опреме.
Одржива градња мора да осигура квалитет изградње (конструкција и обликовање) и трајност,
уз финансијску, економску и еколошку прихватљивост.
Одржива градња се заснива на пет принципа:
1) паметно пројектовање,
2) употреба еколошких материјала,
3) енергетска ефикасност,
4) рационална потрошња воде,
5) здрава животна средина.
10.

ОПШТИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЖИВОТА И
ЗДРАВЉА ЉУДИ

У контексту заштите животне средине предметног подручја неопходно је предузети одређене
мере заштите воде, ваздуха и земљишта као природних ресурса.Изградњаобјеката, извођење
радова и других планираних активности, може се вршити под условом да се не изазову трајна
оштећења, загађивање или на други начин деградирање животне средине.
Током извођења радова на припреми терена и изградњи објеката потребно је планирати и
применити следеће мере заштите:
1) вршити редовно квашењезапрашених површина и спречити расипање грађевинског
материјала током транспорта;
2) обавезно извршити санацију земљишта у случају изливања уља и горива током рада
грађевинских машина и механизације;
3) поставити пијазометре за праћење нивоа и квалитета подземних вода;

4) отпадни материјал који настане током извођења радова (комунални, грађевински и остале
врсте отпада) прописно сакупити, разврстати и одложити на за то предвиђену и одобрену
локацију;
5) материјал из ископа одвозити на унапред дефинисану локацију, за коју је прибављена
сагласност надлежног органа, а транспорт овог материјала вршити возилима која поседују
прописане кошеве и систем заштите од просипања материјала.
Заштитно зеленило у комплексу биће у функцији заштите насеља и околних пољопривредних
површина од аерозагађењакоје настаје као последица рада мотора са унутрашњим
сагоревањем и буке, као пратећег феномена саобраћаја.
С обзиром на то да планирани садржаји изазивају буку, мере и услове заштите од буке
јединица локалне самоуправе утврђује у складу са Законом о заштити од буке у животној
средини. Обавезе јединице локалне самоуправе односе се на акустичко зонирање на својој
територији, одређивање мера забране и ограничења у складу са Законом, доношење локалног
акционог плана заштите од буке у животној средини, обезбеђење и финансирање
мониторинга буке у животној средини на својој територији и вршење надзора и контроле
примене мера заштите од буке у животној средини.
Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора
буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини (''Службени гласник РС'', број
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75/10), прописани су индикатори буке у животној средини, граничне вредности, методе за
оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке на здравље људи. Према овој
Уредби, за стамбена подручја, које се налази уз севернуграницу обухвата Плана,гранична
вредност буке је 55dB за дан, а 45 dB за ноћ.
Услед интензивног одвијања саобраћајних активности, надлежни орган може утврдити
потребу мониторинга буке у складу са Правилником о методологији за одређивање
акустичких зона,Законом и важећим подзаконским актима.
Заштиту земљишта од потенцијалне деградације обезбедити адекватним одвођењем отпадних
вода, као и предузимањем превентивних мера при претакању или претовару материја које
имају загађујући карактер.
Привредна друштва, друга правна лица и предузетници који у обављању делатности утичу
или могу утицати на квалитет земљишта дужни су да обезбеде техничке мере за спречавање
испуштања загађујућих, штетних и опасних материја у земљиште, прате утицај своје
делатности на квалитет земљишта, обезбеде друге мере заштите у складу са Законом о
заштити земљишта (''Службени гласник РС'', број 112/15) и другим законима.
Власник или корисник земљишта или постројења чија делатност, односно активност може да
буде узрок загађења и деградације земљишта, дужан је да пре почетка обављања активности
изврши испитивање квалитета земљишта (нулто стање).
Забрањено је испуштање и одлагање загађујућих, штетних и опасних материја и отпадних
вода на површину земљишта и у земљиште. Особине земљишта могу да се мењају само у
циљу побољшања квалитета у складу са његовом наменом.
Уциљу заштите земљиштатреба обезбедити применубиоразградивих материјала у зимском
периоду, за одржавање саобраћајних површина.
Комунални отпад потребно је сакупљати и обезбедити његову редовну евакуацију на
локацији која је утврђена Планом.
Отпадна уља и други опасни отпадће се одлагати у специјалне контејнере, који ће бити под
посебним надзором, а њихово пражњење ће вршити одговарајуће стручне организације у

складу са Законом о управљању отпадом (''Службени гласник РС'',
бр. 36/09, 88/10 и 14/16) и Уредбом о производима који после употребе постају посебни
токови отпада, обрасцу дневне евиденције о количини и врсти произведених и увезених
производа и годишњег извештаја, начину и роковима достављања годишњег извештаја,
обвезницама плаћања накнаде, критеријумима за обрачун, висину и начин обрачунавања и
плаћања накнаде (''Службени гласник РС'', бр. 54/10, 86/11, 15/12, 3/14, 31/15-др. пропис и
44/16-др. пропис).
На околном пољопривредном земљишту треба контролисано користити хемијска средства
заштите и агро-мере у циљу заштите квалитета земљишта.
У северном делу комплекса, према насељу, предлаже се формирање заштитног зеленила,са
улогом вишефункционалногзаштитног појаса, одаутохтоних дрвенастих и
жбунастих врста из групе отпорних на аерозагађење, у складу са просторним

могућностима. На овај начин ће се створити одређена баријера у промету аерозагађивача и
делимично ће се редуковати бука која настаје као последица саобраћаја.
За објекте за које се процени да могу имати негативне утицаје на животну средину у складу са
Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за
које се може захтевати процена утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број
114/08), обавезна је израда студије процене утицаја на животну средину у складу са одлуком
надлежног органа, односно са Законом о заштити животне средине, Законом о процени утицаја
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на животну средину, као и Правилником о садржини студије о процени утицаја на животну
средину (''Службени гласник РС'', број 69/05).
11.

ОПШТИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА,
АКЦИДЕНТНИХ СИТУАЦИЈА И РАТНИХ ДЕЈСТАВА

11.1. ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ

Законом о ванредним ситуацијама у члану 15. став 1. тачка 10. утврђено је да, у остваривању
права и дужности у питањима заштите и спасавања, јединице локалне самоуправе, преко својих
органа, израђују и доносе Процену угрожености и План заштите и спасавања у ванредним
ситуацијама.Проценомугрожености дефинисани су положај и карактеристике територије, могућа
угроженост критичне инфраструктуре, идентификација опасности, процена ризика, процена
потребних снага, средстава и превентивних мера за заштиту и спасавање од елементарних
непогода и других несрећа.
Заштита од елементарних непогода подразумева планирање простора у односу на могуће
природне и друге појаве које могу да угрозе здравље и животе људи или да проузрокују
штету већег обима на простору за који се План ради, као и прописивање мера заштите за
спречавање елементарних непогода или ублажавање њиховог дејства. Подручје обухваћено
Планом може бити угрожено од: поплава, земљотреса,ерозије, метеоролошких појава: суша,
града, олујних ветрова, атмосферског пражњења, пожара, техничко-технолошких
несрећа/акцидената, ратних разарања.
Поплава је најопаснија елементарна непогода која може задесити територију општине Бела
Црква са високим степеном вероватноће, имајући у виду статистичке показатеље о историјским
поплавама, на основу којих се поплаве на овом подручју догађају периодично на сваких 5 до 10
година. Извор поплаве су реке Нера, Караш и Дунав и подземне воде у условима обилних
падавина киша, а посебно када су обилне падавине кише удружене са наглим отапањем снега.
Простор у обухвату Плана није угрожен од поплава изазваних изливањем река, нити од
подземних вода. Заштита од сувишних атмосферских водаса надстрешница и кровова
објеката, других бетонских и асфалтираних површина, обезбеђује се испуштањем на околни
затрављени терен.

Обухваћено подручјесе налази у зони VII и VIII EMS-98 што значи да је могућ силан,
односноштетанземљотрес. Што се тиче начина зидања 90% зграда на територији општине
припада класи А и Б. То значи да ће при земљотресу од VII степени имати 2 степен оштећења у
класи Б и 3 степен оштећења у класи А. При земљотресу од VIII степени биће 3 степен
оштећења у класи зграда Б и 4 степен оштећења у класи А.При земљотресима јачине VII и VIII
не очекују се људске жртве.Предметни простор спада у подручја саумереним степеном
сеизмичности, а земљотреси нису честа појава. Мере заштите подразумевају строгу примену
грађевинско-техничких прописа при пројектовању и утврђивању врсте материјала за
изградњу или реконструкцију објеката. Обавезно је уважити могуће ефекте за наведене
степене сеизмичког интензитета према Европској макросеизмичкој скали ЕМС-98, како би се
максимално предупредиле могуће деформације објеката под сеизмичким дејством.
Ерозијаје на територији општине најчешће проузрокована ветром.Последице еолске ерозије су
тренутно занемарљиве, међутим на дужи временски период она може да измени структуру тла.У
циљу заштите земљишта од штетног дејства ерозије изазване ветром, примењују се
противерозионе мере које обухватају садњу вишегодишњих дрвенастих биљака или подизање и
гајењезаштитног зеленила у виду заштитних појасева.
Клизишта се могу јавити услед обилних падавина и на теренима уз реке Караш и Нера, али не
могу нанети већу штету на инфраструктурним објектима.
Подручје општине нема довољно падавина током године, тако да је генерално угрожено од
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појавесуше која представља знатан ризик.Наводњавање је најсигурнија и најуспешнија борба
против суше. У току сушних периода, лети при високим температурама јављају сеоштећења на
пољопривредним културама, биљне болести и шумски пожари.
Честина појаве града у општини Бела Црква је између 10 и 15 дана у години, а 85% је у периоду
мај-јули, када причињава велику штету пољопривредним културама.За одбрану територије од
града надлежан је радарски центар Самош, а противградне станице изграђене су код Беле Цркве,
Врачев Гаја, Гребенца, Кајтасова, Кусића и Чешког Села.
На територији општине, због њеног географског положаја и рељефа, постоји велика вероватноћа
појавемећаве, сметова, као и залеђивања. Поледица је реална појава на свим путевима како
магистралним, тако и општинским, те их треба редовно одржавати у току зиме.
Општина Бела Црква се налази у изразито ветровитом делу АП Војводине.Као метеоролошка
појава често угрожава људе и њихова материјална добра директним и индиректним путем.Олујни
ветровимогу да доведу до знатних оштећења на крововима кућа, прозорима и возилима. Долази
до ломљења грана дрвећа, на путевима је отежано кретање, а у зимском делу године се јављају
сметови и наноси. Проводници се залеђују и долази до прекида напајања струјом.Основне мере
заштите од ветра су дендролошке мере које подразумевају планирање ветрозаштитних појасева
одговарајуће ширине уз саобраћајнице, канале, као и за заштиту пољопривредног земљишта.
Заштита објеката од атмосферског пражњењаобезбеђује се извођењем громобранске
инсталације у складу са одговарајућом законском регулативом.
Посебна опасност од шумскихпожара ширих размера постоји у летњим месецима када су
високе температуре и суше дужег трајања у шумском подручју. Узроци избијања пожара (на
отвореном и затвореном простору) могу настати услед људске непажње, атмосферског
пражњења (муња, гром), топлотног деловања сунца, експлозије и техничких разлога.
Изграђеност саобраћајница на територији општине је задовољавајућа што подразумева
благовремену интервенцију на гашењу.
Узроци пожара, поред класичних узрока у друмском саобраћају (техничке неисправности
система и агрегата моторних возила, паљења и самопаљења транспортоване робе, саобраћајне
незгоде), у оквиру специфичних садржаја комплекса мотодрома могу бити и тркачки инциденти,

акциденти приликом транспорта тркачких машина (мотоцикала, картинга и др.).
Активности и мере заштите од пожара обезбедиће се:
1) поштовањемпрописаприпројектовању и градњиобјеката (удаљеностизмеђуобјеката,
условискладиштењалакозапаљивихтечности, гасова и експлозивнихматерија и слично);
2) градњом и реконструкцијомсаобраћајницапремадатимправилима
(потребнеминималнеширине, минималнирадијусикривина и слично);
3) одговарајућим капацитетом водоводне мреже, тј. обезбеђивањем проточног капацитета и
притиска за ефикасно гашење пожара;
4) обезбеђивањемусловазарадватрогаснеслужбе (приступних путева и пролаза за ватрогасна
возила),
у складу са Законом о заштити од пожара, важећим техничким прописима.
11.2.АКЦИДЕНТНЕ СИТУАЦИЈЕ/ТЕХНИЧКО ТЕХНОЛОШКИ УДЕСИ

У контексту процене појаве акцидената, нa основу доступних података, утврђено je да се у
обухвату предметног Плана, као и нa целој територији Општине Бела Црква,не налазе севесо
постројења/комплекси.
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У случају изградње нових севесо постројења/комплекса, a у складу са Правилником о
садржини политике превенције удеса и садржини и методологији израде Извештаја о
безбедности и Плана заштите од удеса (''Службени гласник PC'', број 41/10), као полазни
основ за идентификацију повредивих објеката разматра се удаљеност од минимум 1000 m од
границасевесопocтpojењa,односно комплекса, док се коначна процена ширине повредиве
зоне - зоне опасности, одређује на основу резултата моделирања ефеката удеса.
Идентификација севесо постројења/комплекса врши се на основу Правилника о листи
опасних материја и њиховим количинама и критеријумима за одређивање врсте докумената
које израђује оператер севесо постројења, односно комплекса (''Службени гласник PC'', бр.
41/10 и 51/15).
11.3.РАТНА ДЕЈСТВА/ОДБРАНА

Запростор који је предмет израде Плана нема посебних услова и захтева за прилагођавање
потребама одбране земље коју прописују надлежни органи.
У складу са чл. 60. и чл. 62. Закона о ванредним ситуацијамаради заштите од елементарних
непогода и других несрећа, привредна друштва и друга правна лица, у оквиру својих права и
дужности, дужна су да обезбеде да се становништво, односно запослени, склоне у склоништа
и друге објекте погодне за заштиту.
Склањање људии материјалних добара обухвата планирање и коришћење склоништа, тј.
заклона или других заштитних објеката, прилагођавање нових објеката, као и објеката
погодних за заштиту и склањање, њихово одржавање и коришћење за заштиту људи од
природних и других несрећа.
Приликом изградње објеката у којима ће боравити запослени, препорука је да се над
подрумским просторијама или просторијама приземља (ако објекат нема изграђен подрум)
гради ојачана плоча која може да издржи урушавање објекта.
12. ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОЈИМА СЕ ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ
ЧИНЕ ПРИСТУПАЧНИМ ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

При планирању и пројектовању објеката јавне намене ијавних саобраћајних површина
површинапотребно је обезбедити несметано кретање деце, старих, особа са отежаним
кретањем и особа са инвалидитетом, у складу са Правилником о технички стандардима
планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и
приступ особама са инвалидитетом, деци истарим особама (''Службени гласник РС'', бр.
22/15).
Обавезни елементи приступачности су:
1) елементи за савладавање висинске разлике,
2) елементи приступачности кретања и боравка у простору – стамбене и стамбено-пословне
зграде и објекте за јавно коришћење,
3) елементи приступачности јавног саобраћаја.
Објекти пословне намене у оквиру комплекса морају бити тако пројектовани и изведени да
особама са посебним потребама у просторуомогуће несметан приступ, кретање, боравак и
рад.
Код грађевинских објеката, чија је кота пода денивелисана у односу на коте околних
тротоара, треба предвидети, поред степеница, и рампу(или подизну платформу у случају да
не постоји могућност савлађивања висинске разлике рампом) преко којих би се омогућило
несметано кретање хендикепираних лица.
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Нагибрампе је 5% (1:20), а ако нема услова за рампу нагиба 5% може износити8.3% (1:12) за
кратка растојања (до 6m).Највећа дозвољена укупна дужина рампе у посебном случају
износи 15 m. Рампе дуже од 6 m, а највише до 9 m у случају да су мањег нагиба, раздвајају се
одмориштима најмање дужине 150 cm. Минимална чиста ширина рампе за једносмеран
пролаз је 90 cm, а уколико је двокрака чиста ширина рампе износи минимално 150 cm, са
подестом од минимално 150 cm.
13.

СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
ПОТРЕБАН ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА И ГРАЂЕВИНСКЕ
ДОЗВОЛЕ

Планом су дефинисани услови за прикључење на насељску комуналну инфраструктуру: јавне
саобраћајнице, електроенергетску мрежу, гасоводну мрежу и електронску комуникациону
мрежу. Поред тога, прикључци на јавну комуналну мрежу се обавезно изводе према
техничким условима и уз прибављену сагласност предузећа надлежног за одређену
комуналну инфраструктуру.Обезбеђивање воде за санитарне потребе, као и за потребе
технолошког процеса и хидрантске противпожарне мреже, вршиће се путем бунара
избушених на парцели комплекса.Предвиђена је интерна канализација комплекса сепаратног
типа, посебно за сакупљање и одвођење санитарно-фекалних отпадних вода, посебно за
зауљене и атмосферске воде. Одвођење санитарно фекалних отпадних вода биће решено
путем водонепропусних септичких јама лоцираних у комплексу, које ће се празнити
аутоцистернама, ангажовањем надлежног комуналног предузећа, или изградњом постројења
за пречишћавање вода (у даљем тексту: ППОВ) одговарајућег капацитета.
За потребе издавања локацијских услова и грађевинске дозволе, неопходно је обезбедити
одређени минимални степен комуналне опремљености грађевинског земљишта, односно
обезбедити прикључке на ону комуналну инфраструктуру која је неопходна за оптимално
функционисање објеката у оквиру комплекса.
За објекте управне зграде – Центра за руковођење такмичењем, помоћних служби и објекта у
којем се налазе боксови и сала за конференције обавезно је обезбедити водоводну,
канализациону, електроенергетску и електронску комуникациону инфраструктуру. За
контролне пунктове обавезно је обезбедити електроенергетску и електронску комуникациону

инфраструктуру.
II ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
1. ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
У циљу обезбеђивања реализације планских циљева потребно је одредити урбанистичке
критеријуме и услове за изградњу и реконструкцију свих планираних садржаја:
1) Конструкцију објеката прилагодити осцилацијама изазваним земљотресом јачине 8 MCS
(Сеизмолошка карта за повратни период од 50 година, Сеизмолошки завод Србије);
2) При пројектовању и грађењу обавезно је придржавати се Закона о заштити од пожара;
3) Спроводити мере заштите природних и радом створених вредности животне средине у
складу са Законом о заштити животне средине ("Службени гласник РС",
бр. 135/04, 36/09 и 72/09);
4) Поштовати одредбе Уредбе о организовању и функционисању цивилне заштите
("Службени гласник РС", бр. 21/92).
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2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ПЛАНИРАНЕ ОБЈЕКТЕ И САДРЖАЈЕ У ОКВИРУ
КОМПЛЕКСА МОТОДРОМА
2.1.

ВРСТА, НАМЕНА ОБЈЕКАТА И САДРЖАЈА, ХОРИЗОНТАЛНИ ГАБАРИТИ,
ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКАТА И САДРЖАЈА И СПРАТНОСТ ОБЈЕКАТА

Планирано је да комплекс мотодрома буде ограђен по граници комплекса мотодрома
(графички прилог бр. 2.3.). Предвиђена висина ограде комплекса мотодрома је мин. 2,2 m, у
складу са специфичном наменом комплекса.Ограда, стубови ограде и капије морају бити на
грађевинској парцели која се ограђује. Капије на регулационој линији се не могу отварати ван
регулационе линије.
Хоризонтални габарити и положај планираних објеката и садржаја датису на графичком
прилогу бр. 2.4.
УПРАВНА ЗГРАДА – ЦЕНТАР ЗА РУКОВОЂЕЊЕ ТАКМИЧЕЊЕМ
У оквиру управне зграде - Центраза руковођење такмичењем планиране су следеће
просторије: улазни хол са инфо пултом, канцеларије за секретаријат такмичења и за рад
служби секретаријата, просторије за руководство, центар руковођења такмичењем – простор
за мониторе и дирекцију такмичења, просторија за новинаре и извештаче, просторија за
радио везу са свим позицијама на стази, просторије за амбуланту, сала за састанке, санитарни
чвор, оставе и магацински простор,услужне радионице за монтажу гума и ситне
механичарске поправкеи тераса за проглашење такмичарских резултата са погледом на стазу.
Максимални хоризонтални габарит планираног објекта износи 300 m2, а максимална
спратност је П+1 (приземље+спрат).
ПОМОЋНЕ СЛУЖБЕ И ТРИБИНЕ
У оквиру објекта помоћних служби планиране су следеће просторије: канцеларије за раднике
одржавања објеката, магацин или гаража, просторија за противпожарну заштиту са опремом
и паркинг простором за одговарајуће возило. У оквиру овог објекта планиране су и трибине.
Максимални хоризонтални габарит планираног објекта износи 500 m2, а максимална

спратност је П+1(приземље+спрат).
БОКСОВИ
Бокс (паркиште) за такмичаре је простор одређен од стране организатора за смештај
такмичара и њихових возила за време трајања такмичења. Бокс мора да буде простран и
комфоран за позиционирање возила, шатора и опреме. Минималне димензије боксова су 10,0
х 4,0 m.
Унутар бокса организатор је дужан да обезбеди минимум 2 WC-а, пијаћу воду из водовода
или цистерне са минимум 4 славине, довод струје са задовољавајућим пресеком кабла и
довољан број утичница и осигурача (минимум 10).
Брзина кретања возила (такмичарских мотоцикала, аутомобила, комби возила и скутера) кроз
паркиште је строго ограничена на 15 km/h.
У оквиру објекта где је предвиђено 24 бокса за такмичаре, планирана је и сала за
конференције која би се налазила на спрату.
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Максимални хоризонтални габарит планираног објекта износи 1200 m2, а максимална
спратност је П+1(приземље+спрат).
ОСТАВА ЗА ГУМЕ
Остава за гуме представља простор где ће се налазити употребљени - истрошени пнеуматици
– гуме. Намена ових гума је формирање заштитиних средстава - баријера. Простор за оставку
истрошених гума мора бити одговарајућих димензија (графички прилог бр. 2.4.), ограђен,
наткривен и заштићен од атмосферских утицаја.
Предвиђена површина за оставу за гуме је макс. 80 m2.
КОНТРОЛНИ ПУНКТОВИ
У оквиру контролно - пропусних пунктова планираних на улазу у комплекс предвиђене су
билетарнице, пропусне рампе за возила и пешаке, као и видео надзор.
Максимални хоризонтални габарит планираних објеката износи 20 m2, а максимална
спратност је П (приземље).
ТРИБИНЕ
Предвиђено је да се обезбеди око 500 места за гледаоце на трибинама. Максимални
хоризонтални габарит трибина у југоисточном делу комплекса износи 500 m2,
докмаксимални хоризонтални габарит трибина у западном делу комплекса износи 250 m2.
МОТОДРОМ СТАЗА
При пројектовању и реализацији мотодром стазе потребно је узети у обзир следеће
просторно-пројектне основе4:
1) дужина стазе мин. 2000m, макс. 6000 (10 000) m,
2) ширина мин. 8,0 m,
4

FIM - International MotorcycleFederation / FédérationInternationale de Motocyclisme – Међународна
федерација за мотоциклизам

3)
4)
5)
6)

стартно-циљна зона у правцу са мин. дужином од 250 m,
мин. удаљеност стартне линије од кривине 200 m,
асфалтни или бетонски коловозни застор, без рупа и неравнина,
на стази и у непосредној близини не сме бити ограда, стубова и сл.

КАРТИНГСТАЗА
При пројектовању и реализацији картинг стазе потребно је узети у обзир следеће просторнопројектне основе5:
7) дужина стазе мин. 800m, ширина мин. 7,0 m
8) стартно-циљни правац мин. 100 m,
9) асфалтни или бетонски коловозни застор,
10) подужни нагибмакс. 5 %,
11) попречни нагиб макс. 10 %.
СПИДВЕЈ (Speedway) СТАЗА
При пројектовању и реализацији спидвеј стазе потребно је узети у обзир следеће просторнопројектне основе:
12) дужина стазе мин. 400m,
25. јануар 2017.
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ширина мин. 10,0 m у правцу и 14,0 m у кривинама,
стаза елиптичног (овалног) облика,
застор од дробљеног каменог агрегата.

ДРАГ (Drag) СТАЗА
При пројектовању и реализацији драг стазе потребно је узети у обзир следеће просторнопројектне основе:
16) дужина стазе мин. 402,31 m (1/4 миље), ширина мин. 7,0 m;
17) минимално кочно подручје дужине 400 m, равно целом дужином;
18) асфалтни или бетонски коловозни застор, без рупа и неравнина;
19) стаза потпуно равна целом дужином са обавезним обележавањем стазе на два дела
одговарајућом линијом;
20) могућност обезбеђивањa повратног пута за повратак возача, мин.ширине 3,0 m.
ХЕЛИДРОМ
При пројектовању и реализацији ових капацитета потребно је узети у обзир следеће
просторно-пројектне основе:
21) хелидром на земљи(ICAO Аnnex 14, Vol. II6);
22) хелидром за сопствене потребе;
23) хелидром за хеликоптере класе 1,2,3 (ICAO Аnnex 14, Vol. II1);
24) меродавна летелица - хеликоптер (AB 212), са дужином скије од 3,69 m;
25) летење у свим условима (дан/ноћ – IFR/VFR);
26) TLOF (Touchdonwnand Lift-OffArea –површина приземљења (додира) и одвајања при
полетању хеликоптера са површине) површинаод бетонске конструкције са кругом
D0min=16,0m;
27) FATO (FinalApproachand Take-OffArea - површина зоне завршног прилажења и одлетања са
хелидрома) површинаод бетонске конструкције, са кругом D1min=27,0m;
28) SA (SafetyArea -одређени заштитни појас ) травната површинаширине 4,36 m;
29) унутрашња ивица прилазно – одлетних равни је 36,0 m.

5
6

CIKFIA - COMMISSION INTERNATIONALE DE KARTING – FIA – Међународна комисија за картинг

ICAO -International civil aviation organization – Међународна организација за цивилно ваздухопловство

ПРОСТОР ЗА ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА
Простор за одлагање комуналног отпада
Одлагање комуналног отпада се може вршити на класичан, до сада прихваћен начин код нас
– укупан отпад се одлаже у контејнере или да се врши сепарација отпада (папир, петамбалажа, стакло...) у посебне контејнере. У оба случаја мора се обезбедити простор
прописно димензионисан и уређен.
Постоји могућност и изградње подземних система за смештај контејнера, чијим би се
постављањем, уместо класичних контејнера, знатно утицало на унапређење квалитета
животне средине, смањење могућности избијања пожара и стварање визуелно пријатнијег
амбијента. У овом случају прилаз контејнерима је знатно олакшан и обезбеђује се више
простора за пешаке.
Инвеститори објеката су дужни да обезбеде контејнер и да га предају надлежном предузећу
на управљање.
Услови за уређење надземних површина за контејнере:
1) Места за контејнере морају имати обезбеђен, несметан прилаз камиона за пражњење
контејнера;
2) Површина намењена контејнерима мора бити од тврде подлоге (бетон, асфалт), урађена
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тако да задовољава све хигијенске услове у погледу редовног чишћења и дезинфекције.
Контејнере организовано празнити од стране надлежне комуналне службе.
Простор за одлагање опасног отпада (одлагање отпадних уља, гума и др.)
Отпадна уља, гуме и други опасан отпад ће се привремено одлагати у специјалне контејнере
и специјализоване просторијекоји ће бити под посебним надзором. Уклањање опасног отпада
из комплексамотодромавршиће одговарајуће стручне организације које имају дозволу за
управљање опасним отпадом у складу са Законом о управљању отпадом и Уредбом о
производима који после употребе постају посебни токови отпада, обрасцу дневне евиденције
о количини и врсти произведених и увезених производа и годишњег извештаја, начину и
роковима достављања годишњег извештаја, обвезницама плаћања накнаде, критеријумима за
обрачун, висину и начин обрачунавања и плаћања накнаде.
Просторија у којој ће се држати наведени специјални контејнери предвиђена је у оквиру
објекта где су планирани боксовиза возила.
Димензионисање простора биће накнадно утврђено кроз израду пројектно-техничке
документације, у складу са капацитетима.
2.2. ФОРМИРАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ

Планирани комплекс мотодромапредвиђен је на ноформираној грађевинској парцели која ће
се добити након обједињавања следећих кат. парцела:1481, 1484, 1485, 1488, 1504, 1505,
1509, 1510, 1513, 1518, 1519, 1521, 1489, 83/1, 83/2, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 82, 323, 322, 324,
325, 327, 331, 332, 326, 333, 1539, 1540, 1541, 1579, 1580/1, 1580/2, 1578, 1581/1, 1581/2 и 1582
(целе парцеле) 1583/1, 1538, 1577, 1567, 1586/1 и 1591 (делови парцела).
2.3.

УСЛОВИ И НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА ПРИСТУПА КОМПЛЕКСУ И ПРОСТОРА ЗА
ПАРКИРАЊЕ ВОЗИЛА

Приступ комплексу обезбеђен је преко главне насељске саобраћајнице (улица Белоцркванска)
и приступненасељске саобраћајнице (улица Живице Митровића) која се везује на државни
пут Iбреда бр. 18 (главну насељску саобраћајницу – улица Белоцркванска), а паркирање
возила предвиђено је у оквиру комплекса (графички прилог бр. 2.4).
2.4.

АРХИТЕКТОНСКО ОБЛИКОВАЊЕ И МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА ОБЈЕКАТА У ОКВИРУ
КОМПЛЕКСА

Објекти својим архитектонским изразом морају бити усклађени са урбанистичким
контекстом у ком настају (у складу са природним и створеним условима). Препоручује се
пројектовање чистих, ритмичних фасада, без примене еклектичких елемената.
Волуметрија објеката треба да буде правилна геометријска, ненаметљива и рационална.
Предвиђена је изградња монтажних објеката –управна зграда - Центар за руковођење
такмичењем, помоћне службе, боксови и конференцијска сала и контролни пунктови.
За планиране објекта предвиђени су равни кровови.
Такође, планиране трибине ће бити монтажно-демонтажне како би било могуће прилагодити
простор различитим потребама, у зависности од такмичења које ће се одржавати у оквиру
комплекса.
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3. ИНЖЕЊЕРСКО ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА
Геолошки завод Србије обавља основна геолошка истраживања и друга геолошка
истраживања, као и послове примењених геолошких истраживања од важности за Републику
Србију, у складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима.
Основна геолошка истраживања су послови од јавног интереса које изводи Геолошки завод
Србије, који на територији АПВ доноси Покрајински секретаријат за енергетику и минералне
сировине, као надлежни орган.
Примењена геолошка истраживања обухватају истраживања која се изводе ради утврђивања
минералних ресурса и резерви и инжењерскогеолошких и хидрогеолошких услова њихове
експлоатације, хидрогеолошка истраживања за потребе коришћења и заштите ресурса и
резерви подземних вода и геотермалних ресурса, инжењерскогеолошка-геотехничка и
хидрогеолошка истраживања геолошке средине за потребе просторног и урбанистичког
планирања, пројектовања и изградње грађевинских, рударских и других објеката, заштите
животне средине и природних добара и објеката геонаслеђа, санације и рекултивације терена,
укључујући и подземна складишта гаса и других материја, издвајања повољних геолошких
формација и структура као и исцрпљених лежишта минералних сировина за складиштење
природног гаса и/или CO 2.
Примењена инжењерскогеолошка-геотехничка истраживања обавезно се врше за потребе
просторног и урбанистичког планирања, пројектовања и изградње грађевинских, рударских и
других објеката ради дефинисања инжењерскогеолошких-геотехничких услова изградње и/или
санације, као и других карактеристика геолошке средине.
Уз пројекат за грађевинску дозволу, зависно од врсте и класе објекта, прилаже се елаборат о
геотехничким условима изградње, израђен према прописима о геолошким истраживањима.

4.

ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ ОБАВЕЗНА ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ,
ОДНОСНО ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ, УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА И
УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКОГ КОНКУРСА

За све површине јавне намене које се дефинишу овим Планом обавезна је израда пројекта
парцелације, односно препарцелације.
За комплекс мотодрома је такође обавезна израда пројекта парцелације, односно
препарцелације.
Није предвиђена израда урбанистичког пројекта, нити урбанистичко-архитектонског
конкурса.
5.

ПРИКАЗ ОСТВАРЕНИХ УРБАНИСТИЧКИХ ПАРАМЕТАРА И КАПАЦИТЕТА

Планом детаљне регулације за изградњу мотодрома ''СрбијаРинг'' Бела Црква постигнути су
следећи урбанистички параметри:
–
Индекс заузетости у оквиру комплекса под саобраћајним површинама износи
31,87%,од тогастепен заузетости у оквиру комплекса за стазу мотодрома и драг стазу, излетну
стазу и сервисну саобраћајницу износи 26,59 %, док индекс заузетости у оквиру комплекса за
приступну саобраћајницу, интерну саобраћајницу, паркинг површину и плато износи
5,28%;Саобраћајне површине у оквиру комплекса заузимају 21,56% укупне површине
обухвата Плана;
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- Индекс заузетости у оквиру комплекса под планираним објектима и садржајима је 4,20%, од
тогаиндекс заузетости у оквиру комплекса за планиране објекте износи 0,44 % (управна
зграда – Центар за руковођење такмичењем, помоћне службе и трибине, боксови и
конференцијска сала, остава за гуме, контролни пунктови),а за остале садржаје у комплексу –
трибине, картинг, спидвеј, хелидром и простор за одлагање комуналног отпада индекс
заузетости је3,76 %;Планирани објекти и садржаји заузимају 2,84% укупне површине у
обухвату Плана;
-Зелене површине заузимају 63,93 % укупне површине комплекса (уређене зелене површине
заузимају 57,92%, док заштитно зеленило заузима 6,01% површине комплекса);Зелене
површине заузимају 43,25 % укупне површине у обухвату Плана;
- Комплекс мотодрома заузима 67,65 % укупне површине у обухвату Плана;
- Саобраћајне површине изван комплекса заузимају 1,35% укупне површине у обухвату
Плана(државни пут I реда заузима 0,78%, а приступна насељска саобраћајница заузима
0,57%);
- Остале површине (пољопривредно земљиште) заузимају 31,00% укупне површине у
обухвату Плана (пољопривредне површине заузимају 28,44%, док атарски путеви заузимају
2,56%).
6. ПРИМЕНА ПЛАНА
Доношење Плана детаљне регулације за изградњу мотодрома''Србија Ринг'' Бела Црква
омогућаваиздавање информацијео локацији,локацијскихуслова и решења за одобрење радова
за које се не издаје грађевинска дозвола.

