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УВОД
Локални акциони план запошљавања општине Бела Црква представља инструмент
спровођења активне политике запошљавања у 2017. години, којим се дефинишу циљеви и
приоритети, односно утврђују програми и мере политике запошљавања који ће се реализовати
у току 2017. године. Израђен је у складу са са циљевима Националног плана за запошљавање за
2017.годину како би се допринело остваривању стратешког циља политике запошљавања до
2020. године, постављеног Националном стратегијом запошљавања за период 2011-2020. године
(„Службени гласник РС”, број 37/11).
У изради овог документа и дефинисању циљева и приоритета политике запошљавања
учествовали су социјални партнери, релевантне институције и остале заинтересоване стране,
ради свеобухватног сагледавања и спровођења политика и реформских процеса од значаја и
утицаја на политику запошљавања.
Основни циљеви активне политике запошљавања у наредном периоду на локалном
нивоу су: побољшање услова на тржишту рада и унапређење институција тржишта рада,
подстицање запошљавања и укључивања теже запошљивих лица на тржиште рада и унапређење
квалитета радне снаге.
Правни основ за доношење Локалног Акционог плана је одредба 41. став 1. Закона о
запошљавању и осигурању за случај незапослености (“Службени гласник РС“ бр.36/09, 88/10,
38/2015), којом је утврђено да надлежни орган локалне самоуправе може по прибављеном
мишљењу Локалног савета за запошљавање усвојити локални акциони план запошљавања. У
складу са одредбом 41. став 3. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености,
Акциони план је у сагласности са Републичким акционим планом запошљавања за 2017. годину.
Акциони план садржи све елементе предвиђене чланом 39. Закона о запошљавању и осигурању
за случај незапослености.
Према Националном плану за запошљавање за 2017.годину Аутономна покрајина
односно јединица локалне самоуправе, може до 31. јануара 2017. године, преко надлежне
филијале НСЗ, поднети министарству надлежном за послове запошљавања захтев за учешће у
финансирању програма или мера активне политике запошљавања.
У 2017. години одобраваће се учешће у финансирању програма или мера активне
политике запошљавања, и то:
- јавни радови,
- програм стручне праксе,
- програм стицања практичних знања за неквалификована лица,
- субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих
- субвенција за самозапошљавање
Услов за одобравање учешћа у финансирању програма или мера активне политике
запошљавања је да аутономна покрајина односно јединица локалне самоуправе има:
- формиран локални савет за запошљавање,
- донет локални акциони план запошљавања (ЛАПЗ),
–
обезбеђено више од половине потребних средстава за финансирање одређеног
програма или мере. Изузетно, уколико се ради о неразвијеној јединици локалне самоуправе,
министар надлежан за послове запошљавања, у складу са Законом о запошљавању и осигурању
за случај незапослености („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10 и 38/15) може одобрити
учешће у финансирању и кад је обезбеђено мање од половине потребних средстава;- усклађене
програме и мере са приоритетима и циљевима локалног економског развоја и локалног тржишта
рада.
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АНАЛИЗA СТАЊА НА НИВОУ ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА
Положај
Општина Бела Црква је подунавска, пригранична и равничарска општина, која се
простире у североисточном делу Србије, на крајњем југоистоку Војводине и Баната. У
географском смислу општина Бела Црква је окружена обронцима Карпата, Вршачким
планинама, Дунавом и делом Панонске низије. Бела Црква се простире на површини од 353
квадратна километра и састоји се од двадесет катастарских општина и 14 насеља: Бела Црква,
Банатска Паланка са Старом Паланком, Банатска Суботица, Врачев Гај, Гребенац, Добричево,
Дупљаја, Јасеново, Кајтасово, Калуђерово, Крушчица, Кусић, Црвена Црква и Чешко Село.
Четири катастарске општине подељене су на два или три дела. Насеље Банатска Паланка је у
КО Банатска Паланка I и II, Врачев Гај је у КО Врачев Гај I и II, насеље Калуђерово је у КО
Калуђерово I, II и III и Кусић у КО Кусић I, II и III.
Иако има периферан положај у Србији, општина је саобраћајно веома добро повезана са
суседним општинама. Саобраћајна повезаност огледа се у мрежи регионалних и магистралних
путева, међународним граничним прелазом - Калуђерово, најстаријом железницом на Балкану
из 1856. године, воденим саобраћајницама Дунавом, хидросистемом Дунав-Тиса-Дунав, као и
аеродромом у Ц категорији. Добра саобраћајна повезаност са Вршцем, Ковином, Панчевом,
Београдом и Смедеревом, као и гранични прелаз код Калуђерова доприносе да општина Бела
Црква има повољан географски положај.

Слика 1. Мапа насеља општине Бела Црква

Демографско стање
У Општини Бела Црква према попису из 2011. живи 17.367 становника, (8568 М и 8799
Ж). Од укупног броја становника 9080 (4432 М и 4648 Ж) становника живи у градском
подручју, док 8287 (4136 М и 4151 Ж) живи у осталим насељеним местима. Површина општине
износи 353 км2, што значи да је просечна густина насељености око 49 становника по км 2.
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Укупно

334
430
454
510
461
480
492
583
530
557
650
817
790
433
485
416
243
134
8799

418
467
488
551
542
541
567
620
553
542
673
755
737
359
357
241
115
42
8569

752
897
942
1061
1003
1021
1059
1203
1083
1099
1323
1572
1527
792
842
657
358
176
17367

Број становника према полу и старости по попису из 2011. године
(Републички завод за статистику)

Становништво према старосним групама и полу, 2013─2014.
2013
Деца старости до 6 година (предшколски
узраст)
Деца старости 7─14 година (узраст
основне школе)
Становништво старости 15─18 година
(узраст средње школе)
Деца (0─17 година)
Млади (15─29 година)
Радни контингент становништва (15─64
година)
Укупан број становника

2014

женско

мушко

женско

мушко

485

559

474

532

703

738

686

745

397

461

382

417

1480
1412

1640
1637

1438
1387

1572
1597

5683

5926

5558

5797

8616

8418

8503

8341

Становништво према старосним групама, 2014.
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Анализа структуре становништва по великим добним групама указује на неповољну
старосну структуру становништва. Према критеријумима ОЕСР, Бела Црква спада у општине
које имају густину насељености испод 150 становника по км 2, тј. у руралне општине.
Основне демографске карактеристике општине су: смањење укупног броја становника, веома
изражен негативан природни прираштај, погоршање старосне структуре и виталних
карактеристика популације, незапосленост, неповољна образовна и квалификациона
структура становништва. Поред негативних демографских карактеристика један од великих
проблема општине је и велика незапосленост. Број незапослених лица у децембру месецу
према подацима Национлне службе за запошљавање је 3450 од којих 1680 женског пола .
Бела Црква има изразито мултиетнички карактер. Према попису становништва од 2011.
Године У Белој Цркви од укупног броја становника, 17367, као Срби изјаснило се 12715
становника, Албанци 11, Бошњаци 10, Бугари 13, Буњевци 1, Власи 1, Југословени 52, Мађари
425 , Македонци 97, Муслимани 23, Немци 59, Роми 791, Румуни 842, Руси 16, Русини 1,
Словаци 16, Словенци 14, Украјинци 4, Хрвати 61, Црногорци 66, Остали 666, Не жели да се
изјасни 747, По регионалној припадности 237, непознато 498.
Према подацима Републичког завода за статистику током 2014. године 124.472 лица
променило је пребивалиште, односно преселило се из једног у друго насеље на територији
Републике Србије. Просечна старост лица која су променила пребивалиште је 33,2 године (за
мушкарце 33,9 година, а за жене 32,7 година).

Досељена и одсељена лица 2012-2014 на територији општине Бела Црква, извор
РЗС
На графикону је приказан однос одсељених и досељених лица на територији општине Бела
Црква, разлика броја одсељених и досељених лица, по годинама расте, у 2012.год износила је
10, 2013. 43 и у 2014.год 59 лица.
Страна 102. Број 3.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА

7.фебруар 2017. године

МАКРОЕКОНОМСКИ ОКВИР
2.1 Економска ситуација
Позитивни трендови опоравка привредне активности, започети током 2015. године,
интензивирани су у првом кварталу 2016. године, кроз наставак смањивања унутрашних и
спољних неравнотежа и раст привреде на здравим основама. Спроведене реформе у области
грађевинарства и радног законодавства, уз снажно фискално прилагођавање, повољно су
утицале на инвестициони амбијент. Настављено је и са опоравком компоненти домаће тражње
(потрошње домаћинстава и инвестиција), на шта указују индикатори инвестиционе активности
(производња опреме, издате грађевинске дозволе, раст новоодобрених кредита привреди, јавни
инфраструктурни радови итд.).
Захваљујући предузетим мерама економске политике, кориговане су пројекције БДПа
за 2016. годину (убрзање раста БДПа на 2,5%, што је за 0,7 процентних поена више у односу
на пројекцију из новембра 2015. године).
У марту 2016. године укупна индустрија остварила је међугодишњи раст од 8,8%.
Највећи допринос расту дала је прерађивачка индустрија са стопом од 5,9% која је вођена
растом прехрамбене, дуванске, индустрије гуме и пластике. Такође, настављен је тренд раста
производње електричне енергије и рударства (по 16,6% респективно). У првом кварталу 2016.
године забележен је и раст укупне индустрије од 10,5%.
Просечна нето зарада у марту 2016. године на међугодишњем нивоу повећана је за 6,4%
номинално, што је највиши раст још од децембра 2013. године. Реална стопа раста просечне
зараде дефлационирана је индексом потрошачких цена, тако да је у марту 2016. године,
просечна нето зарада повећана реално за 5,8% у односу на исти месец претходне године.
Реални и номинални пад зарада у јавном сектору током 2015. године, утицао је на смањивање
разлике у просечној заради јавног сектора и ван њега са око 9% у марту 2015. године на око
6% у истом месецу 2016. године.
Спољнотрговинска робна размена у марту 2016. године значајно је побољшана. Укупна
спољнотрговинска размена Републике Србије током првог квартала износила је око 7,1 млрд.
евра, што представља међугодишњи раст од око 411,6 мил. евра (6,2%). Међугодишњи раст
извоза од 8,3% највећим делом је опредељен растом извоза електричне опреме, хемикалија,
хемијских и дуванских производа (раст од 47,7%, 37,2% и 128,7%, респективно). Друмска
возила су и даље најзначајнији извозни производ са учешћем у укупном извозу робе од 12,9%.
Платнобилансна позиција земље је значајно побољшана. Дефицит текућег рачуна у
првом кварталу 2016. године је преполовљен и износио је 3,4% БДПа (249,4 мил. евра). У
структури извоза и увоза услуга доминирају услуге транспорта, туристичке, ИТ и остале
пословне услуге. Процењује се даље смањење дефицита текућег биланса, уз пуну покривеност
страним директним инвестицијама.
У истом периоду, дефицит буџета Републике Србије износио је 13,1 млрд. динара.
Дефицит буџета, према широј дефиницији, која у расходе укључује и пројектне зајмове који
нису део буџета, али припадају нивоу Републике Србије, износио је 22,6 млрд. динара.
Капитални расходи финансирани из пројектних зајмова већи су у периоду јануар – април 2016.
године за 6,1 млрд. динара у односу на исти период претходне године.
Међугодишња инфлација је у априлу 2016. године износила 0,4% и креће се и даље
испод доње границе дозвољеног одступања од циља (4±1,5%). Народна банка Србије (НБС) у
мају је донела одлуку да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 4,25%.
Извор: Републички завод за статистику
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2.2 Економска развијеност oпштине Бела Црква
Општина Бела Црква по својим карактеристикама спада у III групу економске
развијености општина. Општина Бела Црква је у равничарском подручју, у пољопривредном
региону I. Пољопривредна површина чини 76,7% површине општине, а доминантна грана
пољопривреде је воћарство, ратарство и сточарство. Пољопривредно становништво чини
32,5% целокупног становништва општине Бела Црква, од чега групацији активног
пољопривредног становништва припада 65,3%. Индивидуални пољопривредници у укупном
пољопривредном становништву општине учествују са 61,7%. У општини је приметна
тенденција миграција из села у град, па је сеоско становништво у просеку старо. Приступ
селима је отежан због лоше путне инфраструктуре. Општина се сврстава у један од
најзначајнијих воћарских региона, са око 1500 ха воћњака, што представљамогућност даљег
развоја агро-индустријског комплекса. У воћњацима се узгаја средњеевропско воће.
Узимајући у обзир тренутно стање пољопривреде у општини, може се приметити да су
неки од највећих проблема
➢ депопулација села;
➢ неедукованост сеоског становништва;
➢ лоша инфраструктура и механизација;
➢ неповољна економска ситуација.
У привредном смислу,у циљу развоја туризма, потенцијал општинског развоја
представља река Дунав, као и реке Караш и Нера. У Делиблатској пешчари налазе се ловишта
и узгајалишта свих врста дивљачи. Један од значајнијих привредних потенцијала општине
представљају седам кристално чистих језера укупне површине од 150 ха.Такође, значајан
потенцијал представљају велике наслаге високо квалитетног шљунка, кога по анализама има
око 700 милиона кубика.
У Белој Цркви је испод просечна економска снага становништва – остварени доходак
на територији општине последњих година има негативан тренд. Стање у области привредне и
комуналне инфраструктуре представља једно од највећих развојних ограничења.
Неопремљеност регионалне путне мреже, нефункционалност железничког саобраћаја и
изразито ниска опремљеност општине комуналном инфраструктуром су основне
карактеристике Беле Цркве. Повезивањем ратарске, сточарске и воћарско-виноградарске
производње са одговарајућим прерађивачким капацитетима који већ постоје на овом подручју,
уз доградњу нових, за које се искаже потреба, би се могла сврстати међу најзначајније
произвођаче хране у југоисточном Банату. Близина великог потрошачког центра какав је
Београд, пружа велике могућности пласмана пре свега свежег воћа и поврћа.Најзначајније
потенцијале будућег привредног развоја општине чине: повољни услови за призводњу здраве
хране (квалитетно земљиште, традиција пољопривредне производње), минералне сировине,
постојећи капацитети у области примарног и секундарног сектора и др.

Број активних привредних друштава

143

(2016)

Број активних предузетника

449

(2016)

Подстицаји регионалног
(у хиљадама РСД)

развоја 103228

(2016)

Извор: национални рачун, РЗС, Министарство финансија и Агенција за привредне
регистре
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Процес реструктуирања малих и средњих предузећа треба да буде усмерен у правцу

повећања рентабилности и профитабилности предузећа, чиме се стварају услови за
оживљавање инвестиционе активности и модернизацију производње. Од не мањег значаја је
стварање способне предузетничке и менаџерске структуре која треба да постане носилац
развојних аспирација.
Оријентација на развој конкурентне и оријентисане индустријске структуре малих и
средњих предузећа, Беле Цркве суочава се, међутим, са великим ограничењима. Најзначајнија
ограничења су недостатак капитала и застарела технологија предузећа.
Производња најдинамичнијих индустријских грана у свету је капитално интензивна, а
заснива се на примени савремених технологија, квалификованој радној снази и високом
квалитету производа. Насупрот томе, садашњи производња у Србији, а самим тим и у Белој
Цркви заснива се на стандардизованим производима мале технолошке сложености и ниским
ценама, а почива на јефтиној радној снази. Да би се обезбедили услови за брже запошљавање
и пораст прихода становништва (нарочито сеоских насеља), веома важан развојни приоритет
треба да буде развој малих и средњих предузећа. Значајни просторни и сировински
потенцијали сеоских насеља, као и недовољно ангажована радна снага треба да се активира
обезбеђењем услова за развој прерађивачких капацитета мањег обима (нарочито прерада
пољопривредних производа, услужне делатности итд.), чиме би се обезбедио и бржи трансфер
становништва из примарних делатности. Интензивирањем привредног и укупног развоја
општине ангажоваће се највећи део контигента радно способног становништва.
Подршка даљем развоју малих и средњих предузећа и предузетништва треба да се спроводи
у следећим економским секторима:
•

агроиндустријског комплекса, који обухвата развој пољопривреде и прерађивачке, пре
свега прехрамбене индустрије

•
•

производња камена и песка,као и даљи развој производње грађевинског материјала,
туризма

Такође је неопходно подржати њихово повезивање, како међусобно, тако и са великим
предузећима.

2.3 Зараде
Просечна нето плата у новембру месецу у Србији била је 45.767 динара. У односу на
претходни месец, просечна бруто зарада номинално је већа за 1,0% и реално је већа за 1,1%,
док је просечна нето зарада номинално већа за 1,1% и реално је већа за 1,2%.
У поређењу са истим месецом прошле године, просечна бруто зарада номинално је већа за
3,5% и реално је већа за 2,0%, док је просечна нето зарада номинално већа за 3,6% и реално је
већа за 2,1%.
Просечна зарада у Белој Цркви у новембру 2016 .године износила је 47.105,00 динара, а по
одбитку пореза и доприноса 34.289,00 динара (извор: РЗС).

7. фебруар 2017.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА

Број 3.

Страна 105.

Зараде по запосленом – новембар 2016. - по општинама
Просечна
Просечна Номинални индекси зарада без
пореза и
бруто
доприноса
XI
2016
I-XI
2016
зарада РСД
РСД
X 2016 I-XI 2015

Номинални индекси
XI 2016
X 2016

I-XI 2016
I-XI 2015

Република
Србија

63.061

101,0

103,8

45.767

101,1

103,7

Војводина

61.211

101,9

103,3

44.369

101,9

103,3

Јужнобанатски
округ

66.486

108,6

100,9

47.974

108,5

100,9

Алибунар

39.337

101,3

99,9

28.602

101,3

100,5

Бела Црква

47.105

104,2

101,0

34.289

104,2

100,6

Вршац

70.793

99,0

102,0

50.997

98,9

101,9

Ковачица

48.376

101,9

107,0

35.160

101,9

107,2

Ковин

55.754

101,0

101,8

40.524

101,1

101,6

Опово

48.236

100,7

103,0

34.996

100,8

103,3

Панчево - град

75.205

117,4

99,9

54.145

117,3

99,9

99,1
45.168
Извор: Републички завод за статистику

110,5

33.012

99,2

110,6

Пландиште

Од седам области у Војводини, зараде веће од републичког просека су једино у Јужнобачкој
области, док се после Јужнобачке области, по највећој просечној заради, налази
Јужнобанатска са 47.974 динара.
Међу најнижим платама су плате у општини Бела Црква 34.289 и Пландишту 33.012 динара.

СТАЊЕ НА ТРЖИШТУ РАДА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА
3.1.1 Запосленост у општини Бела Црква
Број запослених

2762

(2015)

Запослени у односу на број становника 16.9
(у %)

(2015)

Просечне зараде без пореза и доприноса 33571
(РСД)

(2015)

Број регистрованих незапослених

(2015)

Регистровани
становника

незапослени

на

3450
1

000 166

(2015)

Извор: национални рачун, РЗС, Министарство финансија и Агенција за привредне
регистре

Страна 106. Број 3.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА

7.фебруар 2017. године

Укупан број запослених у општини Бела Црква у 2015. години био је 2762. Од укупног
броја запослених 1816 лица запослено је у правним лицима (привредна друштва, предузећа,
задруге, установе и друге организације), приватни предузетници (лица која самостално
обављају делатност) и запослени код њих) 562. У структури броја запослених код правних лица
у 2014. години највеће учешће имају сектори Образовање (24,6%), здравство и социјална
заштита (18,1%) и пољопривреда, шумарство и рибарство (15,5%).

3.2 Незапосленост
Незапосленост у АП Војводини на дан 31.12.2016. године укупно је износила 160.556 лица. У
наредној табели може да се види укупна незапосленост по окрузима.
Регистрована незапосленост по окрузима у АП Војводини на дан 31.12.2016. године
Округ
Број незапослених лица на евиденцији
Севернобачки округ
12.111
Средњебанатски округ
16.938
Севернобанатски округ
10.521
Јужнобанатски округ
30.293
Западнобачки округ
18.692
Јужнобачки округ
49.935
Сремски округ
22.066
Војводина
160.556
Извор: статистика Националне службе за запошљавање

Број незапослених у Јужном Банату по општинама
Општина

Незапослени
31.12.2016.

Алибунар

2.967

Ковачица

3.287

Ковин

3.938

Опово

1.215

Панчево

12.410

Бела Црква

3.446

Вршац

5.699

Пландиште

1.526

Извор: Национална служба за запошљавање
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3.2.1

Незапосленост у општини Бела Црква

Кретање броја незапослених од 2012 године до 2016. године

Извор: Национална служба за запошљавање (децембар 2016)

Статистички показатељи активности локалног тржишта рада у општини Бела
Црква показују број незапослених у претходне три године, уочавамо да је 2012.год
децембра месеца на евиденцији Националне службе за запошљвање било 3.625 лица од
чега 1737 жена , а у децембру 2016.године 3446 лица од чега 1791 жена.
Број и структура незапослених лица у Белој Цркви
укупно
проценат
мушкарци
проценат
незапослен
и

3.446

жене

проценат

1.655

48%

100 %
1.791

52%

Извор: Национална служба за запошљавање (Децембар, 2016)

Број лица на евиденцији по насељеним местима општине Бела Црква
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Извор: Национална служба за запошљавање
Учешће незапослених према старосним групама у укупном броју незапослених, 2016

25%

До 30 година
старости
Преко 50 година
старости

48%
27%

31 - 49 година
старости

Поред негативних демографских карактеристика један од великих проблема општине
је и велика незапосленост. Број незапослених лица у децембру месецу према подацима
Национлне службе за запошљавање је 3.446 од којих 1.655 женског пола. Од укупног броја
незапослених 25% њих су старости до 30 година, 27% су старости преко 50 година, а 48% су
старости од 31 – 49 година. Обзиром да су Националним акционим планом категорије теже
запошљивих сврстана лица до 30 година и преко 50 година старости, ова групација у Белој
Цркви чини 52 % укупног броја незапослених лица.
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Назив
општ
ине

Бела
Црква

Подаци о незапосленим и запошљавању у децембру 2016.год.
Незапослена
новопријављен Прија Запошљавање
лица
и
вљене
потре
бе за
запош
љава
њем
Укупно Жене Укупно Жене
/
Укупно Жене неод одр
ређе еђе
но
но
3.446
1.655 92
47
91
51
8
83

Запослени са
евиденције

Укуп
но

Жене

21

15

Извор: Национална служба за запошљавање (Децембар 2016)
Незапослени према степену стручне спреме и полу
Степен Стручен
Укупно
Спреме
1409
I
216
II
759
III
868
IV
22
V
58
VI-1
36
VI-2
83
VII-1
1
VII-2
0
VIII
Укупно
3446
Извор: Национална служба за запошљавање (Децембар 2016)

Жене
717
86
281
464
3
42
19
43
0
0
1665

Неквалификована лица су највише заступљена међу незапосленима у Белој Цркви, од
укупног броја незапослених 1.625 су лица без квалификација или ти 47% укупног броја
незапослених. Највећи број лица на евиденцији Националне службе су лица са I степеном
стручне спреме 1.409 лица од чега је 717 жена, након чега иду лица са IV степеном 868 од
чега је 464 жена, затим лица са III степеном којих је 759. Највећи број незапослених жена је
у категорији са I степеном стручне спреме, 717 жена што чини 43% од укупног броја
незапослених жена.
Незапосленост према старости и полу
Укупно
Старосно доба
105
15-19
395
20-24
358
25-29
385
30-34
409
35-39
487
40-44
369
45-49
333
50-54
371
55-59
234
60-64
Укупно
3446
Извор: Национална служба за запошљавање (Децембар 2016)

Жене
54
178
173
215
203
251
187
170
158
66
1655
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Према старосној структури, у групи теже запошљивих лица где спадају лица млађа
од 30 година старости и старији од 50 година има 1.796 лица што је 52% укупне евиденције
незапослих у Белој Цркви.
Незапослена лица према трајању незапослености и полу
Укупно
Жене
Време трајања
265
116
До 3 месеца
205
86
3-6 месеца
156
67
6-9 месеци
156
67
9-12 месеци
452
211
1-2 година
306
150
2-3 година
510
223
3-5 година
697
334
5-8 година
199
112
8-10 година
500
286
Преко 10 година
Укупно
3446
1655
Извор: Национална служба за запошљавање (Децембар 2016)
Највећи број лица на евиденцији Националне службе је са дужином боравка на
еввиденцији између 5-8 година, затим следе лица која су на евиденцији 3- 5 година и они
преко 10 година што је поражавајући податак.
3.2.2 Угрожене категорије
У складу са Националним акционим планом приоритет приликом укључивања у активне
мере политике запошљавања имају лица која се убрајају у угрожене категорије међу које
спадају: лица до 30 година старости, преко 50 година старости, Роми, Особе са инвалидитетом,
лица без квалификација и нискоквалификовани, вишкови запослених, радно способни
корисници новчане социјалне помоћи, дугорочно незапослени...
На евиденцији незапослених у Белој Цркви има 2.664 лица која дуже од 12 месеци чекају на
посао што је 77% од укупног броја незапослених, 1.625 лица су из категорије без
квалификација и нискоквалификованих, до 30 година старости има 858 лица, преко 50 година
старости 938 лица.
Лоша перспектива је пре свега из разлога кашњења у економском реструктурирању, ниског
прилива страних и домаћих инвестиција и недовољно диверсификованом привредном
структуром.
У угрожене групе спадају и Роми - 154 лица од чега су 67 жене, особе са инвалидитетом 32
лица од чега је 7 жена, избегла лица 5 (3Ж) , интерно расељена лица 2 (1Ж) и страни
држављани 5 (5Ж). Од укупног броја особа са инвалидитетом 7 лица (4 жене) је у старосном
раздобљу од 55-59 година живота, 9 лица је у раздобљу од 60-64 година старости. Трећина
особа са инвалидитетом је са првим степеном стручне спреме, осам лица је са четвртим
степеном стручне спреме. Међу ромском популацијом, највећа је незапосленост у старосној
доби 20-24 година живота. Уочљиво је да је од 154 лица Ромске националности чак 132 лица
са првим степеном стручне спреме од чега је 61 жена. Узимајући у обзир да је укупан број
Ромкиња на тржишту рада 67, овај проценат је 91%.
3.4

SWOT анализа у области тржишта рада за потребе ЛАПЗ 2017

Као квалитативна допуна статистичкој анализи користи се техника SWOT анализе
(SWOT je акроним енглеских речи: strenghts – снаге, weaknesses –слабости, opportunities –
шансе, threats – опасности).
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По овом моделу, све прикупљене информације о стању на тржишту рада и
перспективама у интерном и екстерном економском и социјалном окружењу класификују се
у оквиру четири категорије: снаге, слабости, шансе и опасности. Анализа служи за откривање
унутрашњих и спољних фактора који имају позитивни или негативни утицај на остварење
циља – повећање запошљавања. Анализа унутрашњих фактора подразумева њихову
класификацију на снаге и слабости које смо препознали код себе (јединица посматрања).
Анализа екстерних фактора подразумева њихову класификацију на шансе или опасности које
долазе, односно прете из окружења у којем јединица посматрања постоји и послује.
Циљ примене SWOT анализе, јете јасног сагледавања ситуације, као и повезивање
интерне карактеристике локалне средине и утицаји који долазе из њеног окружења.
СНАГЕ
- постојање Локалног савета за
запошљавање
- формиран Регионални савет за
запошљавање
- Постојање општинске канцеларије за
локални економски раѕвој
- Висок удео високообразованог кадра
- постојање услова за преквалификацију
- спремност за рад незапослених
- Усвојена „Стратегија одрживог развоја
општине Бела Црква 2014-2020“
- Усвојена „Стратегија социјалне заштите
Општине Бела Црква 2014-2020“
- Потенцијал за развој туризма
- Велики број brownfield локација
ШАНСЕ
- регионална сарадња
- међуопштинска солидарност
- Утицај државе
-Процеси прикључења земље Европској
Унији
- Развој цивилног сектора и остваривање
партнерства
-Област запошљавања препознат као
приоритет Владе РС и међународних
институција
- Модернизација пољопривреде

СЛАБОСТИ
- висока стопа незапослености
- висок удео младих у незапослености
- непоклапање структуре квалификација и
потреба привреде
- лоша економска ситуација
- прилив радне снаге је већи од
расположивих радних места
- неразвијеност општине
- рурално подручје без значајних
привредних активности
- Недовољна промоција општинских
потенцијала
- Непостојање локалних великих предузећа
- дугорочна незапосленост
- висок удео нискоквалификоване радне
снаге
ОПАСНОСТИ
- економска нестабилност
- лоши демографски трендови
- смањење радних места у државним
предузећима
- Наставак тренда повећања
незапослености
- Повећање старосне границе за радни
стаж

4. ЦИЉЕВИ И ПРИОРИТЕТИ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА
4.1. Циљеви:
➢ До краја 2020. године успостављен ефикасан и одржив тренд раста запослености на
подручју општине Бела Црква.

4.2. Приоритети:
Уважавајући смернице и препоруке европске политике запошљавања, показатеље стања
на тржишту рада Републике Србије, текуће реформске процесе и идентификоване кључне
изазове и препреке на странама тражње за радом и понуде рада, утврђени су
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приоритети политике запошљавања у 2017. години, чија реализација доприноси постизању
дефинисаног циља. Дефинисани приоритети за 2017.годину су:
➢ Побољшање услова на тржишту рада и унапређење институција тржишта рада,
➢ Подстицање запошљавања и укључивања теже запошљивих лица на тржиште рада
➢ Унапређење квалитета радне снаге и улагање у људски капитал
Приоритети активне политике запошљавања у 2017. години односиће са на подстицање
запошљавања, веће социјално укључивање осетљивих група кроз јавне радове, подстицање
запошљавања младих кроз програм оспособљавања за самостални рад, унапређење
социјалног дијалога на територији општине

4.3 Специфични циљеви
Приоритети активне политике запошљавања у 2017. години оствариваће се
реализацијом појединачних циљева и утврђених задатака за достизање конкретног циља, и
то кроз:
- подстицање запошљавања и социјалног укључивања теже запошљивих лица
Подстицање запошљавања и социјалног укључивања теже запошљивих лица и посебно
осетљивих категорија незапослених лица, односно подстицање запошљавања, развој
социјалног предузетништва и социјалног укључивања теже запошљивих лица и посебно
осетљивих категорија незапослених лица, вишкова запослених (старијих), лица из руралних
средина подразумева. Овај циљ подразумева подстицање запошљавања теже запошљивих лица
и веће социјалнo укључивање осетљивих група усмеравањем мера активне политике
запошљавња према теже запошљивим лицима и посебно осетљивим групама на тржишту рада.
-

Подстицање запошљавања младих кроз програм за оспособљавање за самостални
раду струци –стручна пракса

Овај циљ подразумева стручно оспособљавање младих незапослених лица која се први
пут стручно оспособљавају за занимања за која су стекли одређену врсту и степен
стручне спреме, без заснивања радног односа.
-

унапређење социјалног дијалога на територији општине
Овај циљ подразумева унапређење институција и других органа и организација,
развијањем партнерства у области политике запошљавања, унапређењем знања и вештина
лица која обављају послове запошљавања, јачањем капацитета, актера на тржишту рада и др.
- унапређење квалитета радне снаге и улагање у људски капитал
Овај циљ подразумева укључивање што већег броја лица у мере каријерног вођења и
саветовања, спровођењу Стратегије каријерног вођења и саветовања, развој постојећих и
отварање нових центара за информисање и професионално саветовање и успостављање
сарадње са канцеларијама за младе, развој система кратких обука, реализацију програма
кратких обука намењених тржишту рада и обука на захтев послодавца, спровођење
преквалификације и доквалификације незапослених лица, спровођење функционалног
основног образовања одраслих и оспособљавања за обављање једноставних послова,
спровођење програма оспособљавања за самосталан рад и програма стручне праксе за
незапослена лица без радног искуства у струци и програма стицања практичних знања за
незапослена лица вез квалификација.
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5. МЕРЕ ПОДСТИЦАЈА АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА У 2017.
ГОДИНИ
Програми и мере активне политике запошљавања које ће се реализовати у циљу
повећања запослености и смањења незапослености у 2017. години су:
- јавни радови и
- програм стручне праксе
Наведене мере спроводиће локална самоуправа и Локални савет за запошљавање у
сарадњи са свим релевантним чиниоцима, а пре свега Националном службом за
запошљавање.
1. Јавни радови
Програм је намењен незапосленим лицима са евиденције Националне службе за
запошљавање у циљу запошљавања првенствено теже запошљивих незапослених лица и
незапослених у стању социјалне потребе, очувања и унапређења радних способности
незапослених, као и ради остваривања одређеног друштвеног интереса.
Јавни
радови
организоваће
се
у
области социјалних и хуманитарних,
одржавања и обнављања јавне инфраструктуре и одржавања и заштите животне средине и
природе. Национална служба за запошљавање исплаћује зараду лицима ангажованим на
јавном раду као и трошкове превоза. У зависности од врсте и сложености послова које
обухвата јавни рад, за спровођење одређених јавних радова може се организовати обука
у току трајања јавног рада, по интерном програму послодавца или програму образовне
установе. Средства ће бити обезбеђена из локалног и републичког буџета. Јавни рад може
трајати најдуже 4 месеца.
Циљна група којој је програм намењен су теже запошљива незапослена лица и
незапослени у стању социјалне потребе. Мера подразумева социјалну инклузију лица из
категорије теже запошљивих и очување њихове радне способности. Носиоци програма су
органи јединица локалне самоуправе, јавне установе и јавна предузећа, привредна
друштва, предузетници, задруге и удружења.
Исплата зарада незапосленим лицима у зависности од степена стручне спреме и
трошкова превоза вршиће се почетком месеца за предходни месец подношењем захтева
И с п о с т а в и Б е л а Ц р к в а - Филијала В р ш а ц под условима и роковима који буду
прописани конкурсом, објављеним том приликом.
Очекивани резултат: Повећан број лица, који су дугорочно незапослени, да очувају
и унапреде своје радне способности
Носиоци активности реализације програма или мере: НСЗ и ЛСЗ
Извори финансирања: Из Локалног буџета 50% и из Републичког буџета 50%.
Индикатори успешности: Број лица која су укључена у наведени програм
Број лица који ће бити обухваћен програмом : 44
Потребна средства: 5.000.000,00 РСД
Динамика реализације појединачних јавних радова зависи од конкретних активности
утврђених плановима извођења радова и реалних могућности њиховог спровођења.

Страна 114. Број 3.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА

7.фебруар 2017. године

2. Стручна пракса

Програм је намењен незапосленим лицима која се први пут стручно оспособљавају
за занимања за која су стекли одређену врсту и степен стручне спреме. Програм је
намењен и послодавцима који су спремни да обезбеде услове да се незапослена лица стручно
оспособе за полагање приправничког или стручног испита.
Национална
служба
исплаћује
новчану
помоћ лицима која се стручно
оспособљавају и та средства су обезбеђена из општинског и републичког буџета.
Средства којима се финансира Програм стручна пракса улажу се у оспособљавање
незапослених лица са високом, вишом и средњом стручном спремом за самосталан рад у
струци, полагањем приправничког или стручног испита. Обавеза корисника је да са лицем
које оспособљава, закључи уговор о волонтерском раду/стручном оспособљавању.
У програм стручне праксе незапослене особе са инвалидитетом могу се укључити без обзира
на године старости.
Програм се реализује код послодавца који припада приватном сектору, док се највише до 30%
укупно планираних у овај програм може ангажовати у јавном сектору и то искључиво у
области здравства, образовања и социјалне заштите.
Циљна група су млади, незапослени, са високом, вишом и средњом стручном спремом.
Циљ је да приправници положе приправнички или стручни испит и тиме стекну услов за
самостално обављање послова.
Очекивани резултат: Повећан број лица оспособљених за самостални рад у струци.
Носиоци активности реализације програма или мере: НСЗ и ЛСЗ
Извори финансирања: Из буџета локалне самоуправе 50% и Републичког буџета 50%
ндикатори успешности: Број и квалификациона структура лица која су укључена у програм
стручна пракса и доказана оспособљеност кроз самосталан рад у струци кроз
положен стручни испит или приправнички испит.
Број лица кој ће бити обухваћен програмом : 10
Потребна средства: 1.000.000,00 РСД
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6. НОСИОЦИ И НАДЛЕЖНОСТИ У РЕАЛИЗАЦИЈИ ЛОКАЛНОГ
АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ

Све предвиђене мере у овом плану спроводиће се у складу са договореним
надлежностима свих укључених актера на локалном нивоу и то: Локална самоуправа
Општине Бела Црква, Филијала НСЗ Вршац, организациона јединица у Белој Цркви,
Локални савет за запошљавање и сви остали актери укључени на локалном нивоу по
питањима решавања незапослености и државни органи, институције и социјални партнери
који делују на подручју Општине Бела Црква а у складу са њиховим надлежностима.
Локална самоуправа и Филијала Вршац носиоци су мониторинга, еваулације и извештавања.
Финална еваулација обавиће се по завршетку програма и мера.

ФИНАНСИЈСКИ ОКВИР ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА И
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА
7.

За реализацију планираних програма и мера активне политике запошљавања планира
се 6.000.000,00 динара. Општина Бела Црква је Одлуком о буџету општине Бела Црква за
2017. годину за реализацију мера активне политике запошљавања из ЛАПЗ-а определила
средства у укупном износу од 3.000.000,00 динара.
Расподела средства по свакој појединачној мери представљена је у табели
приоритета, мера и активности за реализацију ЛАПЗ општине Бела Црква за 2017. годину.
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14.

Општинско веће Општине Бела Црква на седници одржаној 07.02.2017. године на основу члана
46. Закона о локалној самоуправи („Сл.гл.РС“, бр. 129/07) и чл. 2. Одлуке о Општинском већу
(„Службени лист Општине Бела Црква“, бр. 9/2008), донело је

ЗАКЉУЧАК
Усваја се Локални акциони план запошљавања општине Бела Црква за 2017. годину у
тексту како је дат уз претходно прибављено мишљење Локалног савета за запошљавање.
Овај закључак уз Акциони план запошљавања објавити у Службеном листу општине.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број:06-6/2017-02
Дана: 07.02.2017. године
БЕЛА ЦРКВА
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Дарко Богосављевић
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15.
ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА БЕЛА ЦРКВА

УВОД
Основни циљ израде Плана генералне регулације насеља Бела Црква (у даљем тексту: План) је
утврђивање стратегије развоја и просторног уређења насеља, као и правила регулације,
уређења и грађења обухваћеног простора.
Носилац израде Плана је Општинска управа општине Бела Црква, Одељење за урбанизам,
привреду и инспекцијске послове, а Обрађивач Плана је ЈП„Завод за урбанизам Војводине“
Нови Сад, Железничка број 6/III.
Планом су дефинисани: обухват Плана, грађевинско подручје насеља и грађевинско земљиште
ван грађевинског подручја насеља (локалитети), површине јавне намене, намена површина са
поделом на урбанистичке целине и зоне према урбанистичким показатељима и другим
карактеристикама, регулационе линије улица и осталих површина јавне намене, грађевинске
линије, планиране трасе, коридори и капацитети мрежа јавне комуналне инфраструктуре,
правила уређења и грађења, мере и услови заштите, као и спровођење Плана.
У току израде Плана прибављени су подаци, услови и мишљења надлежних органа и
организација, припремљена је и аналитичко-документациона основа планског документа.
Одлуком о изменама и допунама одлуке о изради Плана генералне регулације за Белу Цркву
дефинисана је прелиминарна граница обухвата Плана и она износи око
641,47 ha.
Сагледавајући потребе у насељу, Планом је предложено проширење обухвата у делу
саобраћајних површина на северозападној и западној периферији насеља.
Усвајањем Плана, он постаје основа како за директно спровођење (локацијски услови,
урбанистички пројекти, тамо где је утврђена регулација и услови грађења), тако и за даљу
урбанистичку разраду (израда планова детаљне регулације).

ОПШТИ ДЕО
1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ
1.1. ПРАВНИ ОСНОВ
Правни основ за израду овог Плана представљаjу Одлука о изради Плана генералне регулације
за Белу Цркву („Службени лист општине Бела Црква“, број 7/09) и Одлука о изменама и
допунама Одлуке о изради Плана генералне регулације за Белу Цркву („Службени лист
општине Бела Црква“, број 5/15).
Садржина и начин израде плана су регулисани одредбама 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 Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената
просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“,број 64/15).
Стручну основу за израду овог Плана представља информациона и техничка документација,
као и услови и подаци добијени од надлежних органа и институција.
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Законски оквир:
- Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.129/07 и 83/14-др. закон);

- Закон о државном премеру и катастру („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 18/10, 65/13,
15/15-УС i 96/15);
- Закон о експропријацији („Службени гласник РС“, бр. 53/95, 23/01-СУС и „Службени лист
СРЈ“, број 16/01-СУС и „Службени гласник РС“, бр. 20/09 и 55/13-УС);
- Закон о јавним службама („Службени гласник РС“, бр.42/91, 71/94, 79/05-др. закон и
83/14-др.закон);
- Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/11 и 46/14-УС);

- Закон о сахрањивању и гробљима („Службени гласник СРС“ бр. 20/77, 24/85-др. закон и
6/89-др. закон и „Службени гласник РС“, бр. 53/93-др. закон, 67/93-др. закон, 48/94-др. закон
и 101/05 - др. закон, 120/12-УС и 84/13-УС);
- Закон о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06 и 65/08-др.закон,
41/09и 112/15);
- 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 - одредбe чл.81. до 96.);
- 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 железници („Службени гласник РС“, бр. 45/13 и 91/15);
- Закон о безбедности и интероперабилности железница („Службени гласник РС“, бр.
104/13, 66/15-др. закон и 92/15);
- Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, и 36/09др. 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);
- 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 ветеринарству („Службени гласник РС“, бр.91/05, 30/10 и 93/12);
- 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 рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС“, брoj 101/15)

- Закон о цевоводном транспорту гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуцији
гасовитих угљоводоника („Службени гласник РС“, број 104/09);

- 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 електронским комуникацијама („Службени гласник РС“, бр. 44/10, 60/13-УС и
62/14);
- Закон о енергетици („Службени гласник РС“, број 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) и став 2. у делу који се односи
на тачку 6) и члан 14. став 2.);

- Закон о заштити од нејонизујућих зрачења („Службени гласник РС“, број 36/09);
- Закон о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, бр. 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 заштити од пожара („Службени гласник РС“, бр. 111/09 и 20/15);
- Закон о хемикалијама („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 и 25/15);
- Закон о заштити од јонизујућих зрачења и нуклеарној сигурности („Службени гласник
РС“, бр. 36/09 и 93/12);
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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“, број10/16);

- Закон о културним добрима („Службени гласник РС“, бр. 71/94, 52/11-др. закон, 52/11др. закон и 99/11-др. закон);

- Закон о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 91/10-исправка и
14/16);
- Уредба о категоризацији државних путева („Службени гласник РС“, б.ј 105/13, 119/13 и
93/15);
- Уредба о класификацији вода („Службени гласник СРС“, број 5/68);
- Уредба о режимима заштите („Службени гласник РС“, брoj 31/12).

1.2. ПЛАНСКИ ОСНОВ
Плански основ за израду овог Плана представљају:РПП АП Војводине („Службени лист АПВ“,
број 22/11), Просторни план подручја посебне намене СРП Делиблатска пешчара („Службени
лист АПВ“ број 8/06) и Просторни план општине Бела Црква („Службени лист општине Бела
Црква“ број 8/08).
1.2.1. Извод из Регионалног просторног плана АПВ
Основни циљ демографског развоја АП Војводине је стационарно становништво, тј.
становништво у коме ће следеће генерације бити исте величине као и постојеће, уз
прилагођавање очекиваним демографским променама.
Привреда: Према одредбама РПП АПВ и према концепцији просторне организације и
структуре индустрије у АП Војводини општина Бела Црква се налази на коридору развоја
регионалног значаја (Зрењанин- Бела Црква), што ствара значајне развојне могућности у
наредном периоду. У општини Бела Црква планиране су индустријске зоне и индустријски
паркови.
Функционално повезивање насеља и центара: Бела Црква припада функционалном
урбаном подручју регионалног значаја чији је центар Вршац, а припада му још и општина
Пландиште.
Одрживи развој градова се остварује кроз интегрaцију и унапређивање економског, еколошког,
социјалног и просторно-физичког развоја. Бела Црква ће се у планском периоду развијати
каоград који има перспективну комплементарност и функционално повезивање на осовини
Панчево – Ковин - Бела Црква - Вршац.
Повезивање урбаних центара на територији АП Војводине, формираних у правилној мрежи,
биће значајно за повећање конкурентности, развој, као и повезивање урбаних центара са
насељима у њиховом функционалном окружењу (како у АПВ, тако и шире), преко којих ће се
активирати ресурси и капацитети појединих области.
Заштита животне средине: Према мерама заштите животне средине у насељима, њиховој
околини и другим просторима, Бела Црква се налази у подручју угрожене животне средине
(локалитети са повременим прекорачењем граничних вредности) са мањим утицајима на
човека, живи свет и квалитет живота.
у овим подручјима неопходно је обезбедити унапређење постојећег стања, уз адекватан
начин коришћења природних ресурса и простора. У насељима је потребно унапредити
комуналну инфраструктуру, повећати квантум зелених површина, са правилном просторном
дистрибуцијом и организацијом, повећати спортско-рекреативне садржаје, адекватно
одлагати комунални отпад и др. На пољопривредном земљишту би требало
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вршити контролисану примену хемијских средстава заштите биљака и агро-мера.
Истраживања и експлоатацију минералних сировина је могуће реализовати само уз примену
адекватних мера заштите животне средине.

Водни ресурси: Концепција снабдевања насеља водом заснована је на развоју регионалних
система, као најповољнијих са аспекта експлоатационих трошкова и аспекта обезбеђења
сигурне и квалитетне дистрибуције. Основу развоја будућих регионалних система за
снабдевање водом чине заштићена изворишта подземних и површинских вода. Принцип је да
се до рационалних и еколошки прихватљивих граница искористе локална изворишта
подземних и површинских вода, а да се тек након тога регионалним системима допрема само
недостајућа вода.
Водопривредна инфраструктура: Оперативни циљеви су усаглашавање и хармонизација
законских и институционалних основа у свим областима водопривреде са захтевима директива
ЕУ о водама, спровођење мера контроле емисије из расутих и других извора загађења са циљем
побољшања квалитета воде у водотоцима, ревитализација и реконструкција система за
одвођење унутрашњих атмосферских вода са пољопривредних и других површина, изградња
и ревитализација регионалних система (Бачка, Банат и Срем) за обезбеђење воде за
наводњавање, технолошке потребе индустрије и друге садржаје, доградња, реконструкција и
ревитализација хидросистема ДТД, изградња, реконструкција и санација објеката за одбрану
од спољних вода, одбрана од поплава.
Енергетска инфраструктура: Посебан приоритет представља повећање коришћења
природног гаса и обновљивих извора енергије, коришћење нових енергетски ефикаснијих и
еколошки прихватљивих енергетских технологија и уређаја и опреме за коришћење енергије.
Од посебног значаја је улагање у нове енергетске изворе са новим гасним технологијама и
когенерацијске производне објекте са комбинованом производњом топлотне и електричне
енергије.
Електроенергетска инфраструктура:Tехнолошком модернизацијом преносне мреже,
неопходнo је оспособљавање свих техничких система управљања, као и развој нове
информационе технологије за системско тржишно управљање, чији је циљ повећање
поузданости системских података што је условљено учешћем у будућем тржишту ел. енергије.
Планирани 110kV далековод Бела Црква–Велико Градиште представља стратешки пројекат
електропреноса у периоду до 2015.год, а за његову реализацију је задужено ЈП „Електромрежа
Србије“.
Енергетска ефикасност: Повећање енергетске ефикасности потребно је разматрати као
велики потенцијални извор енергије. Изградњoм нових енергетски ефикасних објеката и
адаптацијом постојећих објеката у енергетски ефикасне, знатно ће се смањити трошкови
коришћења енергије ових корисника, али и укупна енергетска зависност овог простора.
Електронска комуникациона инфраструктура: У циљу достизања једног од главног
покретача нове економије која се карактерише фузијом ICT и њихових примена, електронске
комуникације се морају развијати као савремени систем, што подразумева увођење
најсавременијих технологија у области електронских комуникација, модернизацију постојеће
инфраструктуре и објеката, изградњусигурне широкопојасне мреже на свим нивоима,
закључно са локалним, уз употребу најсавременијих медијума преноса, потпуну
дигитализацију свих система електронских комуникација (фиксна, мобилна, интернет, радиокомуникација, КДС, метрополитен мрежа) уз обезбеђење довољно капацитета, равномерног
развоја и целокупне покривености простора и обезбеђивање подједнаке доступности свим
оператерима.
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Обновљиви извори енергије: Потенцијална енергија добијена из биомасе је најзначајнији
енергетски потенцијал обновљивихизвора на простору АП Војводине, с обзиром на
заступљеност пољопривредног и шумског подручја,односно заступљеност ресурса остатака
ратарске и шумске производње, а такође и коришћење соларне енергије.
Минералне сировине - смернице развоја:
- стимулисање детаљних геолошких истраживања и отварање малих погона за експлоатацију,
пре свега геолошких ресурса, који се употребљавају као грађевински материјали;
- подршка програмима коришћења техногених сировина, као замене природних материјала;
- спречавање непланског коришћења минералних сировина (нпр. песак и шљунак) и
подземних вода;
- систематично искоришћавање термалних и минералних вода, као извора обновљиве
енергије и као фактора у развоју бањског туризма;
- интензивирање и окончање основних геолошких и хидрогеолошких истраживања;
- извођење детаљних истраживања у ширим зонама познатих лежишта;
- при отварању и раду рударских објеката стриктно поштовање и примена еколошких
услова и стандарда и најбоље доступне технике заштите животне средине, укључујући и
потпуну рекултивацију терена по завршетку рударских радова.
Заштита природних добара - основни циљ је заштитаукупног биодиверзитета.
Заштита, уређење и развоја предела - основни циљ су очување изворних одлика, идентитета
и диверзитета предела, уз афирмацију природних и културних вредности. Развој урбаних
предела треба обезбедити кроз унапређење/очување слике и структуре урбаног предела и
креирање позитивног архитектонског идентитета насеља.
1.2.2. Извод из ПППН СРП Делиблатска пешчара
Становништво: У области демографског кретања основни циљ је успоравање процеса
депопулације подручја и спречавање даљег погоршања виталних карактеристика популације.
Привреда: У области привредепосебни циљеви су везани за утврђивање стратегије развоја
подручја компатибилне са основним циљевима заштите, развоја и унапређења природног
комплекса (заштићени делови природе).
Просторни размештај привредних капацитета у обухвату Плана има низ ограничења, која
проистичу из потребе усклађивања са режимима заштите овог простора. За све пројекте, у
смислу Закона о процени утицаја на животну средину, надлежни орган ће, у складу са Законом,
утврдити потребу израде Студије о процени утицаја на животну средину.
Туризам: На основу природних и створених потенцијала, као и њиховог просторног
размештаја, на подручју обухвата Плана (ПППН СРП Делиблатска пешчара) се могу
успоставити четири туристичке зоне:
А) Туристичка зона СРП Делиблатска пешчара
Б) Подунавска туристичка зона
В) Белоцркванска туристичка зона
Г) Вршачка туристичка зона
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У оквиру Белоцркванске туристичке зоне најзначајније туристичке локалитете чине:
Банатска Паланка заједно са Старом Паланком; белоцркванска језера; доњи део долине
Караша, односно Канала ДТД, са вредним природним и еколошким туристичким мотивима и
одређеним културно-историјским и етнографским наслеђем; долина реке Нере, са веома
атрактивним приобалним пејзажом, што омогућава њено вишеструко туристичко вредновање.
Ту је и само насеље Бела Црква, са својим културно-историјским наслеђем и другим
вредностима.
Комплекс Белоцркванских језера обухвата седам језера различите величине, груписаних на
релативно малом простору, у југозападном делу насеља Бела Црква. Налазе се на доста
деградираном и делимично изграђеном простору, међусобно нису повезана, а само два су
уређена. Овај локалитет је потенцијално погодан за формирање спортско-рекреативног
туристичког центра, са локалним, регионалним и ширим значајем за интегрисање и
функционално повезивање највећег дела туристичке понуде ове зоне.
Заштита животне средине: У контексту заштите природних ресурса (вода, ваздух и
земљиште), предвиђене су мере и активности, чијом реализацијом ће се зауставити њихова
даља деградација, а унапредиће се квалитет животне средине овог подручја.
Заштита природних добара: приоритетни циљеви заштите треба да обезбеде очување
биолошке разноврсности.
Водопривредна инфраструктура: На овом подручју развијаће се вишенаменски системи,
којима се интегрално решавају проблеми коришћења и заштите вода, уређења водних режима
и одбране од поплава:
1. регионални системи за обезбеђивање вода највишег квалитета, за насеља и оне индустрије
које захтевају воду тог квалитета;
2. регионални системи за коришћење, уређење и заштиту речних вода (тзв. речни системи),
којима се подмирују остали корисници, и уређују и штите воде.
Снабдевање водом највишег квалитета оствариваће се развојем регионалних система, из
којих ће се снабдевати највећи број насеља и само они технолошки процеси у којима је
неопходна вода највишег квалитета.
У перспективи могуће је пребацивање одређених количина воде са Годоминско- Шалиначког
изворишта у Јужно-банатски регионални систем, као и коришћење вода Дунава (непосредно
или упуштањем у подземље) уколико исте имају одговарајући квалитет.
До изградње регионалног система за цело подручје, насеља на подручју обухвата Плана ће се
и надаље снабдевати водом из локалних изворишта, уз неопходне реконструкције и доградње
система (бунари, резервоари, црпне станице).
У циљу заштите вода, у насељима ће се развијати сепарациони канализациони системи, којима
ће се посебно одводити фекалне отпадне воде, а посебно атмосферске отпадне воде.
Енергетска инфраструктура: Предвиђен је даљи развој и ревитализација постојећих
система, као и изградња нових, чиме би се утицало на побољшање животног стандарда и
квалитета живота и заштите животне средине.
Електроенергетска инфраструктура:На подручју обухвата Плана, потребно је у потпуности
ревитализовати преносну мрежу у циљу квалитетног и сигурног снабдевања електричном
енергијом потрошача.
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Минералне сировине: Експлоатација лежишта шљунка уз ток реке Нере и даље ће се
наставити. До проширења или отварања нових копова, земљиште ће се користити у
пољопривредне сврхе.
Гасоводна инфраструктура: Дефинисани коридори, заштитни појасеви и зоне енергетске
инфраструктуре представљају стратешку вредност у правилном газдовању, уређењу и
коришћењу простора, као и заштити самих техничких система.
Електронска комуникационаинфраструктура
За квалитетно одвијање телекомуникационог саобраћаја потребно је изградити спојне путеве
уз све главне и локалне путне правце оптичким кабловским везама. Систем преноса треба да
се одвија преко аутоматских дигиталних централа довољног капацитета, које треба поставити
у свим насељима. За свако домаћинство обезбедити по један директан телефонски прикључак,
као и довољан број прикључака за све привредне кориснике. У свим насељима и туристичким
локалитетима, потребно је изградити примарну и секундарну кабловску мрежу.
1.2.3. Извод из ППО Бела Црква („Службенилист општине Бела Црква“, број 8/08)
Становништво: Подручје општине Бела Црква спада у групу емиграционих и
депопулационих подручја. Карактеристике популације (негативан природни прираштај, пад
стопе фертилитета), уз константно присутан негативан миграциони салдо јасно указују да се
становништво налази у стадијуму дубоке демографске старости. Зато је неопходно ову
неповољну демографску ситуацију бар ублажити и адекватним мерама на нивоу државе
(активна популациона политика) и општине (развојни социјални и привредни програми)
створити услове да се задржи становништво, обезбеђењем радних места и подизањем на виши
ниво укупних услова живота у насељима општине.
Привреда: Користећи своје компаративне предности, а имајући у виду укупне и посебне
потенцијале општине Бела Црква, основни развојни приоритет треба да буде ревитализација
укупне привреде, односно динамичнији развој агроиндустријског комплекса, производње
камена и песка, производње грађевинског материјала (првенствено захваљујући богатој
сировинској основи).
Развој капацитета терцијарних делатности (трговине, угоститељства, занатства) биће
условљен укупним привредним развојем, а биће у директној зависности од раста производње,
животног стандарда и куповне моћи становништва.
Туризам: Према Програму развоја туризма општине Бела Црква и анализи могућих области
развоја туризма, у планском периоду ће се развијати следећи видови туризма:
- туризам на водама
- риболовни туризам
- ловни туризам
- културно-манифестациони туризам
- спортско-рекреативни туризам
- етно-туризам
- транзитни туризам
- остали видови туризма
Туризам на водама
Белоцркванска језера са чистом водом и релативно великом површином представљају
најатрактивнији туристички објекат, погодан за купање и спортско-рекреативне активности у
приобаљу.
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У непосредној околини или на самом локалитету белоцркванских језера налазе се већ
изграђени смештајни капацитети и други садржаји туристичке понуде. Стратешки приоритети
у планском периоду су:
- завршетак комуналног опремања Градског и Врачевгајског језера;
- уређење обала језера за купање (плаже с кабинама и тушевима), а на изабраним локацијама
неопходно је изградити терене за мале спортове, стазе за шетње, трчање и вожњу бицикла.
Могуће је организовати обуке непливача и пливачке маратоне;
- проширење смештајних капацитета и пратећих туристичких објеката на Градском и Врачев
Гајском језеру.
Риболовни туризам
Риболовна фауна је богата и разноврсна и представља значајан природни ресурс целог
подручја Општине Бела Црква. Дунав, планинска река Нера, река Караш с бројним рукавцима,
канал Дунав – Тиса – Дунав и белоцркванска језера погодни су за организовање спортског
риболова, за који је везана позната риболовачко-туристичка манифестација „Лов на сома
капиталца“.
Културно-манифестациони
Програмска одредница овог вида туризма обухватила би фестивале, дане народне традиције,
приредбе, изложбе (природних реткости подручја, народне радиности, слика, скулптура и сл.),
спортска такмичења, забавне садржаје за децу и др.
Спортско-рекреативни туризам „Вода – имиџ Беле Цркве“
Белоцркванска језера, реке Дунав, Нера, Караш, канал Дунав – Тиса – Дунав, шуме,
Делиблатска пешчара и др, омогућавају да се изгради комплексна и квалитетна понуда за
интензивнији развој спортско-рекреативног туризма.
Осим купалишно-рекреативног туризма који доминира у туристичкој понуди општине,
потребни су нови програми спортске рекреације као што су фотосафари, јахање, бициклизам,
стазе здравља, ронилачки спорт, брзинско пливање, једрење, веслање и др.
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 обезбедити
оптимално коришћење туристичких капацитета;
- проширење, модернизација и унапређење постојећих и изградња нових рецептивних
капацитета;
- уређење обале, спортских терена, трасирање пешачких, бициклистичких и трим стаза;
- обогаћивање туристичке понуде новим програмима рекреације, као што су едукативни
програми о спорту, програм школе у природи, програми гимнастике, народних игара,
плесова и друго;
- организовање спортских манифестација које ће омогућити развој спортско-рекреативног
туризма.
Етно-еко туризам
На подручју Беле Цркве постоје посебне погодности за развој етно-еко туризма, као све
присутнијег и траженијег облика, који ће својом понудом у руралном амбијенту понудити
туристима све компаративне предности овог простора (здрава храна, домаћа радиност, стари
занати, културно-историјски мотиви).
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Транзитни туризам
Развој овог вида туризма захтева да се туристичке зоне у општини уреде и инфраструктурно
опреме да буду приступачне и привлачне за транзитне туристе који пролазе преко територије
општине.
Поред укупне инфраструктурне опремљености општине (струја, телефони, вода, канализација и
остали видови комуналне опремљености), основни предуслов за развој транспортног туризма, је
одговарајућиниво изграђености саобраћајне инфраструктуре, праћен осмишљеним објектима из
области угоститељства, трговине, занатства и смештајних капацитета (мотели, пансиони, камп и
сл.).
Остали видови туризма
На бази структурне разноликости и високог степена туристичке атрактивности и
функционалности природних и антропогених потенцијала, као и неопходности успостављања
тржишно усмереног и одрживог развојног концепта, у даљем формирању интегралног
туристичког производа Беле Цркве могуће је активирати више видова туризма. Приоритет
треба дати оним облицима туризма за које овај простор располаже адекватном и
висококвалитетном ресурсном основом (излетнички – викенд туризам, боравишни туризам,
еколошки туризам и сл.).
Просторно-функционална организацијаподручја урађена је са циљем да се обезбеди:
- рационализација управљања и ефикасније обављање послова из домена свакодневних
потреба грађана;
- организација јавних служби усклађенија са потребама, могућностима и интересима
локалних заједница;
- ефикасније координирање активности и програма локалних заједница.
Општински центар је насеље Бела Црква.
Организација јавних служби:
Врста јавне службе
I Социјална заштита
1. дечија установа
2. центар за социјални рад
3. дом за старе
II Образовање
1. предшколско образовање
2. основна школа 1-4
3. основна школа 1-8
4. средње школе
5. виша, висока школа
III Здравствена заштита
1. амбуланта, здравствена станица
2. дом здравља
3. специјалнаболница
4. диспанзер медицине рада
5. апотека
6. ветеринарска станица
IV Култура
1. библиотека
2. дом културе
3. музеј
4. историјски архив Бела Црква
5. галерија и изложбени простор
6. сценско-музичка делатност
7. народни универзитет
V Информативна делатност и комуникације
1. информативни центар
VI Физичка култура
1. уређени спортски терени
2. уређени и опремљени спортски терени
3. купалиште-базени
4. спортско-рекреативни центар мултинаменског карактера
VIIПравосудни органи
1. Судска јединица Основног суда у Вршцу
+ постојећи садржаји
** планирани садржаји

Општински центар
+
+
**
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
**
+
+
+
+
**
+
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Саобраћајна инфраструктура
Планска решења из домена саобраћајне инфраструктуре, која се директно односе на простор
обухваћен ПГР-ом насеља Бела Црква су дата по саобраћајним видовима.
Друмски-путни саобраћај:
- формирање трасе дијаметрално - траса „експрес пута“ државног пута I реда на правцу Бела
Црква–Уљма–ауто-пут Београд–Панчево-Вршац–Румунија као основни саобраћајни
капацитет највишег хијерархијског нивоа;
- задржавање радијалних саобраћајно „важних“коридора: државни пут II реда бр.115 1, Бела
Црква–Ковин–Смедерево, преко кога се остварују основне везе са суседним регионима, као
и државни пут II реда бр.115.11 Врачев Гај–Стара Паланка–Дунав, са скелском везом са
ужом Србијом (општина Пожаревац).
Железнички саобраћај:
- ревитализација постојећих пруга које имају функционалну и економску оправданост у
будућем систему транспорта овог вида саобраћаја.
Немоторни саобраћај:
- изградња бициклистичких стаза поред Дунава, као део трансевропских бициклистичких
стаза (из правца Ковина до Старе Паланке, као и из правца Беле Цркве–Врачев Гаја до Старе
Паланке), како би се формирао затворени систем бициклистичких стаза и тиме стимулисала
немоторна кретања.
Водопривредна инфраструктура: У области водоснабдевања становништва пијаћом водом
прикључити на регионални водовод „Вршац – Бела Црква“ са извориштем у Стражи и
преостала 2 насеља (Чешко Село и Калуђерово). На водозахвату обезбедити довољну количину
„сирове“ воде бушењем нових бунара и изградњом резервоарског простора. Спровести
поправку квалитета „сирове“ воде у смислу захтева из Правилника о хигијенској исправности
воде за пиће („Службени лист СРЈ“, бр. 42/98). Приступити ревитализацији водоводне мреже,
како би се смањили губици воде и обезбедио виши квалитет снабдевања водом, са што мање
застоја-прекида у погону.
У што краћем року завршити градски пречистач за отпадне воде на који ће се прикључити и
канализације сеоских насеља. Одвођењу атмосферских вода са територија села приступити по
претходно урађеним Идејним пројектима усаглашеним са „водопривредним условима“.
Изградњом насељских канализација постићи ће се највиши могући степен заштите човекове
околине, а најпре квалитет подземних и површинских вода.
Хидросистем ДТД и дренажне системе ХЕ „Ђердап“I систематски одржавати у оквиру
пројектованих хидрауличких параметара. На тај начин ће се трајно заштити насеља и обрадиво
земљиште од повишеног нивоа подземних вода.
Гасоводна инфраструктура: Приоритет развоја гасоводне инфраструктуре је изградња
разводног гасовода и ГМРС Бела Црква за снабдевање целе општине гасом. Од ГМРС Бела
Црква изградиће се разводна гасоводна мрежа за снабдевање свих насељених места у
општини. Прикључење са планираног разводног гасовода на постојећу гасоводну мрежу
извешће се из правца сабирно гасне станице Тилва (општина Алибунар), прикључењем на
постојећи разводни гасовод одговарајућег капацитета.
Претходно је потребно израдити Студију гасификације општине Бела Црква, којом би се
тачно дефинисале смернице развоја, приоритети, повезивање у гасоводни систем Републике
и фазе изградње.
1
Донета је Уредба о категоризацији државних путева; у недостатку графичког дела Уредбе, у складу са текстом је
направљена паралела са постојећим, Р-115 је ДП IIa реда бр.134, Р-115.1 је ДП IIб реда бр.312
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Нафтоводна инфраструктура и минералне сировине: Према информацији и подацима од
Министарства рударства и енергетике број 350-01-5/2005, планира се траса Паневропског
нафтовода, која ће из правца места Наидаш у Румунији ући на територију Републике Србије
на простору општине Бела Црква. Тачна локација трасе кроз општину Бела Црква одредиће
се на основу прединвестиционе студије нафтовода и одговарајуће урбанистичке
документације.
Са аспекта експлоатације енергетских извора (нафте, природног гаса и термоминералних вода), предметни
простор потребно је планирати за истражне бушотине НИС-НАФТАГАСА, јер посматрани простор спада у
одобрени истражни простор НИС-НАФТАГАСА на основу Решења Покрајинског секретеријата за рударство и
минералне сировине на простору јужног Баната истражни простор број 5070. Сходно томе овај простор би
требало резервисати за будуће истражне радове НИС-НАФТАГАСА у сагласности са датим површинама и
динамиком реализације истраживања.

Енергетска
инфраструктура:
Развој енергетике
подразумева
ревитализацију,
реконструкцију и модернизацију постојећих енергетских објеката у циљу сигурности,
поузданости, смањења губитака и смањења негативних утицаја на животну средину.
Технолошком модернизацијом преносне мреже, неопходнo је оспособљавање свих техничких
система управљања, као и развој нове информационе технологије за системско тржишно
управљање, чији је циљ повећање поузданости системских података, што је условљено
учешћем у будућем тржишту електричне енергије.
Напајање насеља вршиће се са 20 kV напонског нивоа, преко дистрибутивних трафостаница и
20 kV преносне мреже. У постојећој ТС 110/20 kV потребно је уградити још један трафо снаге
31,5 MVA за задовољење потреба конзумног подручја, до којег ће ићи планирани 110 kV
Рудник Ковин-Бела Црква.
У планском периоду потребно је стимулисати развој и коришћење обновљивих извора
енергије, чиме ће се знатно утицати на побољшање животног стандарда и заштиту и очување
природне и животне средине.
Повећање енергетске ефикасности потребно је разматрати као велики потенцијални извор
енергије. Изградњoм нових енергетски ефикасних објеката и адаптацијом постојећих објеката
у енергетски ефикасне, знатно ће се смањити трошкови коришћења енергије, али и укупна
енергетска зависност овог простора.
У циљу достизања једног од главних покретача снага нове економије која се карактерише
фузијом ICT и њихових примена, електронске комуникације се морају развијати као
савремени систем, што подразумева увођење најсавременијих технологија у области
електронских комуникација, модернизацију постојеће инфраструктуре и објеката, изградња
сигурне широкопојасне мреже на свим нивоима, закључно са локалним, уз употребу
најсавременијих медијума преноса, потпуна дигитализација свих система електронских
комуникација (фиксна, мобилна, интернет, радио-комуникација, КДС, метрополитен мрежа),
уз обезбеђење довољно капацитета, равномерног развоја и целокупне покривености простора
уз обезбеђивање подједнаке доступности свим оператерима.
Заштита природних добара: На територији насеља Бела Црква нема заштићених природних
добара.
Заштита непокретних културних добара: На територији општине Бела Црква невелик број
објеката и археолошких локалитета је до сада проглашен културним добром.
За све споменике културе примењују се мере заштите према важећем закону о културним
добрима, што значи да за све интервенције на овим објектима треба прибавити услове и
сагласност надлежног Завода за заштиту споменика културе.
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Основна концепција заштите непокретних културних добара заснива се на њиховом очувању,
даљем истраживању (археолошки локалитети) и адекватној презентацији.
Заштита животне средине: У контексту заштите природних ресурса: воде, ваздуха и
земљишта, неопходно је израдити јединствени катастар свих загађивача на територији
општине, и успоставити континуирано праћење стања животне средине.

У циљу заштите животне средине предвиђене су следеће активности:
- снабдевање насеља водом највишег квалитета;
- водоснабдевање индустријских капацитета уз увођење процеса рециркулације;
- изградња канализационог система и пречистача отпадних вода у свим насељима у
Општини;
- санација и рекултивација свих локација дивљих депонија и сточних гробаља и осталих
деградираних простора;
- ревитализација старе и изградња нове мелиоративне каналске мреже;
- израда Општинског плана управљања комуналним отпадном и Плана управљања
комуналним отпадном за регион општине Вршац за одлагање комуналног отпада, којим ће
се утврдити локација региoналне депоније, број трансфер станица у региону, као и остале
могућности за управљање комуналним отпадом (рециклажа, компостирање, инсинерације
- спаљивање, анаеробна дигестија и др.).

2. ОПИС ОБУХВАТА ПЛАНА И ГРАНИЦЕ ГРАЂЕВИНСКОГ
ПОДРУЧЈА
На основу чл. 34 Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и
урбанистичког планирања, одлуком о изради урбанистичког плана дефинисана је граница
планског подручја као прелиминарна, а коначна граница планског подручја дефинисана је
нацртом Плана.
Граница обухвата Плана је идентична граници грађевинског подручја.
Почетна тачка описа, тачка бр. 1 налази се на јужној међи парцела бр. 3939, 3940, а на северној
граници пута парцела бр. 10536.
Од тачке бр. 1 у правцу југа граница сече пут парцела бр. 10536 и долази у тачку 2, која се
налази на тромеђи парцела бр. 10536, 3498/1 и 3498/7.
Од тачке бр. 2 граница у правцу југа иде западном границом парцеле бр. 3498/7 до тачке бр. 3,
која се налази на тромеђи пута парцела бр. 10529, 3498/1 и 3498/7.
Од тачке бр. 3 граница пресеца пут парцела бр. 10529 и иде до тачке бр. 4, која се налази на
западној међи парцеле бр. 3476/3 и пута парцела бр. 10529.
Од тачке бр. 4 граница иде западном међом парцеле бр. 3476/3 до тачке бр. 5, која се налази на
западној међи парцела бр. 3476/3 и 3475/2.
Од тачке бр. 5 граница у правцу истока иде северном међом парцеле бр. 3475/2 до тачке бр. 6,
која се налази на северној међи парцела бр. 3475/2 и 3474/1.
Од тачке бр. 6 граница у правцу југа иде источном парцелом бр. 3474/2, пресеца пут парцела
бр. 10522 до тачке бр. 7, која се налази на тромеђи парцела бр. 10522, 3391 и 3392.
Од тачке бр. 7 у правцу запада граница прати јужну међу пута за Калуђерово, парцела бр. 10522
до тачке бр. 8, која се налази на тромеђи парцела бр. 10522, 3391 и 3390/5.
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Од тачке бр. 8 у правцу југа, граница иде западном међом парцеле бр. 3391, до тачке бр. 9, која
се налази на јужној међи парцела бр. 3390/5 и 3391.
Од тачке бр. 9 у правцу југа граница сече парцеле бр. 3374, 10525 и 3271 и долaзи до тачке бр.
10, која се налази на северној граници пута за Кусић, парцела бр. 10524.
Од тачке бр. 10 граница у правцу југоистока, северном међом пута парцела бр. 10524 дужином
од 55 m долази до тачке бр. 11 намеђи парцеле бр. 3269 и пута парцела бр. 10524.
Од тачке бр. 11 у правцу југа прелази пут парцела бр. 10524 до тачке бр. 12, која се налази на
тромеђи парцела бр. 10524, 10521 и 3224/2.
Од тачке бр. 12 граница иде источном границом пута парцела бр. 10521 у дужини од 116 m до
тачке бр. 13, која се налази на тромеђи парцела бр. 10521, 3223 и 3222.
Од тачке бр. 13 граница у правцу запада пресеца пољски пут парцела бр. 10521 до тачке бр. 14
која се налази на јужној међи парцела бр. 10521 и 3194/1.
Од тачке бр. 14 у правцу северозапада, граница иде јужном међом парцеле бр. 3194/1 до тачке
бр. 15, која се налази на југозападној међи пута парцела бр. 10520 и 3194/1.
Од тачке бр. 15. граница у правцу југозапада у дужини 38 m иде источном међом пута, парцела
бр. 10520 до тачке бр. 16.
Од тачке бр. 16 граница пресеца пут парцела бр. 10520 до тачке бр. 17 на југоисточном углу
блока бр. 89.
Од тачке бр. 17 граница у правцу запада у дужини од 154 m иде јужном границом блока до
тачке бр. 18, која се налази на североисточној међи пута парцела бр. 10519.
Од тачке бр. 18 граница у правцу југозапада у дужини 270 m прати источну међу пута парцела
бр. 10519 до тачке бр. 19, која се налази на тромеђи пута парцела бр. 10519 и парцела бр. 3180
и 3181.
Од тачке бр. 19 граница у правцу југозапада у дужини 383 m прати источну међу пута парцела
бр. 10519 до тачке бр. 20, која се налази на тромеђи парцела бр. 10516/1, 3120 и 10514.
Од тачке бр. 20 граница наставља у правцу северозапада јужном границом пута у дужини од
157 m до тачке бр. 21, која се налази на тромеђи путева, парцеле бр. 10515 и 3128/36 и парцеле
бр. 3122/2.
Од тачке бр. 21 граница у правцу југа дужином од 55 m иде западном границом парцеле бр.
3122/2 и долази до тачке бр. 22 на тромеђи парцелабр. 3122/1,10515 и 10516/1.
Од тачке бр. 22 граница у правцу запада дужином од 119m долази до тачке бр. 23, која се налази
на северној међи парцела бр. 3128/19 и 3128/20.
Од тачке бр. 23 граница у правцу запада иде северном границом парцела бр. 3128/20 - 3128/25
до тачке бр. 24, која се налази на тромеђи парцела бр. 3128/26, 3128/25 и 3128/22.
Од тачке бр. 24 граница дужином од 102 m у правцу југа иде источном међом парцеле бр.
3128/26 до тачке бр. 25.
Од тачке бр. 25 граница у дужини од 115 m у правцу запада иде до тачке бр. 26, која се налази
на источној граници пута парцела бр. 10505/2.
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Од тачке бр. 26 граница у дужини од 1100 m у правцу запада сече пут парцела бр. 10505/2 и
парцелу бр. 2904/8 и долази у тачку бр. 27, која се налази на тромеђи парцела бр. 2904/17,
2904/8 и 2897/1.
Од тачке бр. 27 граница у правцу југа прати источну међу парцела бр. 2897/1и 2904/8 до тачке
28, која се налази на тромеђи парцела бр. 2904/8, 2897/1 и 2897/19.
Од тачке бр. 28 у правцу југозапада, источном границом парцела бр. 2897/19 и 2897/9, 2897/23,
и 2897/16,граница долази до тачке бр. 29, која се налази на тромеђи парцела бр. 2897/16 и
2906/1 и границе катастарских општина Бела Црква и Врачев Гај.
Од тачке бр. 29 у правцу северозападапрати границу катастарских општина Бела Црква и
Врачев Гај и долази на границу катастарских општина до тачке бр. 30.
Од тачке бр. 30 грађевинско подручје Беле Цркве прелази у КО Врачев Гај, а граница у правцу
запада сече парцеле бр. 1695-1702 и дужином од 152 m долази до тачке бр. 31, која се налази
на граници парцела бр. 1694 и 1695.
Од тачке бр. 31 у правцу северозапада, граница прати међу парцела бр. 1694 и 1695 и дужином
од 85 m долази до тачке бр. 32, која се налази на тромеђи парцела бр. 1608, 1694 и 1695/1.
Од тачке бр. 32, граница пресеца пут парцела бр. 1608 и иде до тачке бр. 33, која се налази на
јужној међи парцела бр. 1433 и 1434.
Од тачке бр. 33 граница у правцу северозапада у дужини од 250 m прати границу парцела бр.
1433 и 1434 до тачке бр. 34, која се налази на тромеђи пруге парцела бр. 1465, 1433 и 1434.
Од тачке бр. 34, граница у дужини од 19 m прелази пругу до тачке бр. 35, која се налази на
тромеђи пруге и парцела бр. 1420/12 и 1420/3.
Од тачке бр. 35, граница прати северну међу пруге парцела бр. 1465 до тачке бр. 36, која се
налази на тромеђи пруге парцела бр. 1465 и парцела бр. 1520 и 1521.
Од тачке бр. 36, граница у правцу северозапада, прати западну међу парцеле бр. 1520 до тачке
бр. 37 која се налази на тромеђи пута парцела бр. 1423 и парцела бр. 1520 и 1521.
Од тачке бр. 37 граница пресеца пут парцела бр. 1423 до тачке бр. 38, која се налази на тромеђи
парцела бр. 1423, 1373 и 1374.
Од тачке бр. 38 граница у правцу северозапада прати међу парцела бр. 1373 и 1374 и иде до
тачке бр. 39, која се налази на тромеђи државног пута IIа реда бр.134, парцела бр. 1324 и
парцела бр. 1373 и 1374.
Од тачке бр. 39, граница пресеца у дужини од 29,5 m државни пут до тачке бр. 40, која се налази
на северној међи регионалног пута.
Од тачке бр. 40, граница у правцу југозапада прати северну границу државног пута IIа реда
бр.134 до тачке бр. 41, која се налази на југоисточној међи парцеле бр. 4278/2.
Од тачке бр. 41, граница у правцу југозапада прати северну границу државног пута IIа реда
бр.134 до тачке бр. 42, која се налази на међи државног пута, парцела бр. 4281/1, атарског пута
и парцеле бр. 4252.
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Од тачке бр. 42, граница у правцу севера прати западну међу атарског пута, парцела бр. 4252
до тачке бр. 43, која се налази на тромеђи атарских путева, парцеле бр. 4252 и 4239 и парцеле
бр. 4240.
Од тачке бр. 43, граница у дужини од 367 m у правцу севера прати западну међу парцеле бр.
4252 до тачке бр. 44, која се налази на североисточној међи парцеле бр. 4247 и парцела бр. 4252
и 4275.
Од тачке бр. 44, граница у правцу истока прати северне међе парцеле бр. 4249 и 4250 до тачке
бр. 45, која се налази на тромеђи парцела бр. 4250, 4251/2 и 4248/1.
Од тачке бр. 45 граница северном међом парцеле бр. 4248/1 иде до тачке бр. 46, која се налази
источној међи парцеле бр. 4251 и североисточној међи парцеле бр. 4248/1.
Од тачке бр. 46 граница у дужини од 116 m у правцу истока прати северну међу парцеле бр.
4248/1 до тачке бр. 47.
Од тачке бр. 47 граница у дужини од 84 m у правцу истока иде до тачке бр. 48 која се налази
на међи парцела бр. 4398/1 и 4398/2.
Од тачке бр. 48 граница у правцу североистока прати јужну међу парцеле бр. 4398/1 до тачке
бр. 49, која се налази на источној међи парцеле бр. 4442/11.
Од тачке бр. 49, граница у дужини од 15 m у правцу југа прати источну међу парцеле бр. 4442/3
до тачке бр. 50.
Од тачке бр. 50 граница у дужини од 10 m иде до тачке бр. 51, која се налази на северној међи
парцеле бр. 4248/3.
Од тачке бр. 51 граница у правцу североистока прати северну међу парцеле бр. 4248/3 до тачке
бр. 52 која се налази на тромеђи пута парцела бр. 4493 и парцела бр. 4248/2 и 4248/3.
Од тачке бр. 52 граница пресеца пут парцела бр. 4493 до тачке бр. 53 која се налази на источној
међи пута парцела бр. 4493 и парцеле бр. 4506.
Од тачке бр. 53 граница управно на пут парцела бр. 4493, дужином од 20 m улази у парцелу бр.
4506 и долази у тачку бр. 54.
Од тачке бр. 54 граница дужином од 116 m у правцу југоистока на одстојању од20 mисточно
од пута парцела бр. 4493 пресеца парцеле бр. 4499-4506 до тачке бр. 55, која се налази на међи
парцела бр. 4498 и 4499.
Од тачке бр. 55, граница дужином од 60 m у правцу североистока прати јужну међу парцеле
бр. 4499 до тачке бр. 56.
Од тачке бр. 56 граница у правцу југоистока под углом од 90˚ пресеца парцеле бр. 4498 и 4497
до тачке бр. 57, која се налази на међи парцела бр. 4494 и 4497.
Од тачке бр. 57 граница у правцу североистока прати јужну међу парцеле бр. 4497 до тачке бр.
58, која се налази на тромеђи пута, парцела бр. 10495 и парцела бр. 4494 и 4497.
Од тачке бр. 58 граница у правцу севера дужином од 305 m прати западну међу пута, парцела бр.
10495 до тачке бр. 59 на граници пута парцела бр. 10495 и парцеле бр.4518.
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Од тачке бр. 59, граница у правцу севера пресеца пут, парцела бр. 10495, прелази у катастарску
општину Бела Црква и долази до тачке бр. 60, која се налази на међи пута парцела бр. 10495 и
парцеле бр. 4350 на одстојању од 20 m од тромеђе путева парцеле бр. 10494 и 10495 и парцеле
бр. 4350.
Од тачке бр. 60, граница у правцу североистока пресецајући парцеле бр. 4350, 4354, 4355, 4364,
4367, 4368, 4371, 4372, 4373, 4376, 4377, 4383, 4384, 4385/1, 4385/2, 4388, 4389, 4390, 4396,
4397, 4398, 4404, 4405, 4412, 4413, 4420, 4421, 4422/2 прати северну границу пута парцела бр.
10494 до тачке бр. 61, која се налази на међи парцела бр. 4423 и 4422/2, која се налази на
одстојању од 20 m од тромеђе пута парцела бр. 10494 и парцела бр. 4422/2 и 4423.
Од тачке бр. 61, граница у правцу северозапада иде западном границом парцеле бр. 4423 до
тачке бр. 62, која се налази на тромеђи пута парцела бр. 10499 и парцела бр. 4422/1 и 4423.
Од тачке бр. 62 граница пресеца пут парцела бр. 10499 до тачке бр. 63 која се налази на тромеђи
пута парцела бр. 10499 и парцела бр. 4480 и 4484.
Од тачке бр. 63, граница у правцу северозапада иде западном међом парцеле бр. 4480 до тачке
бр. 64, која се налази на тромеђи железничке пруге парцела бр. 2877 и парцела бр. 4480 и 4484.
Од тачке бр. 64, граница у правцу североистока прелази преко железничке пруге и пута
дужином 47 m долази у тачку бр. 65, на јужној међи пута парцела бр. 10583.
Од тачке бр. 65, граница у правцу севера пресеца пут парцеле бр. 10583 и прати западну
границу пута парцела бр. 4482 до тачке бр. 66, која се налази на међи пута парцела бр. 4482 и
парцеле бр. 4486/2.
Од тачке бр. 66, граница дужином од 268 m у правцу североистока прати јужну границу
парцела бр. 4501/2, 4502, 4503, 4504 и 4505 до тачке бр. 67 која се налази на југоисточној међи
парцеле бр. 4505.
Од тачке бр. 67, граница у дужини од 112 m у правцу североистока пресеца парцелу бр. 4510
до тачке бр. 68, која се налази на међи парцела бр. 4510 и 4511.
Од тачке бр. 68, граница у дужини од 183 m у правцу североистока пресеца парцелу бр. 4511
до тачке бр. 69.
Од тачке бр. 69, граница у дужини 74 m у правцу североистока, прати северну границу парцеле
бр. 4592 до тачке бр. 70, која се налази на североисточној међи парцеле бр. 4591.
Од тачке бр. 70, граница у правцу североистока пресеца парцеле бр. 4608/1, 4558, 4643 и 4644
и долази до тачке бр. 71 која се налази на источној међи парцела бр. 4663/2 и пута парцела бр.
10581.
Од тачке бр. 71, граница у правцу севера дужином 136 m пресеца парцелу бр. 4665 до тачке бр.
72, која се налази на граници пута парцела бр. 10627 и парцела бр. 4665.
Од тачке бр. 72, граница у дужини 72 m у правцу истока пресеца пут парцела бр. 10622 и
парцеле бр. 4169 и 4170, и долази до тачке бр. 73, која се налази на међи парцела бр. 4170 и
4218.
Од тачке 73, граница у правцу југоистока на одстојању од 50 m прати источну границу пута
парцела бр. 10627, пресецајући парцеле бр. 4218-4220/2, 10576 и 4243, до тачке бр. 74.
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Од тачке бр. 74, граница у правцу истока прати јужне међе парцела бр. 4222-4229 до тачке бр.
75, која се налази на југоисточној међи парцеле бр. 4229.
Од тачке бр. 75, граница у правцу истока пресеца парцеле бр. 4235/1 - 4239 и долази до тачке
бр. 76, која се налази на западној граници пута парцела бр. 10523.
Од тачке бр. 76, граница пресеца пут парцела бр. 10523 до тачке бр. 77, која се налази на међи
пута парцела бр. 10523 и парцеле бр. 4093.
Од тачке бр. 77, граница у правцу истока иде северном границом парцеле бр. 4093 и пресеца
парцеле бр. 4094 и 4092 и долази до тачке бр. 78, која се налази на северозападној међи парцеле
бр. 4090/2.
Од тачке бр. 78, граница у правцу истока иде северном међом парцела бр. 4089/1-4090/2 и
долази до тачке бр. 79, која се налази на североисточној међи парцеле бр. 4089/2.
Од тачке бр. 79, граница пресеца парцелу бр. 4088 до тачке бр. 80, која се налази на југозападној
међи парцеле бр. 4087/6.
Од тачке бр. 80, граница у правцу истока пратећи јужне међе постојећих парцела долази до
тачке бр. 81, која се налази на јужној међи парцела бр. 4075/6 и 4075/7.
Од тачке бр. 81, граница у правцу севера прати западну границу парцеле бр. 4075/6 до тачке
бр. 82, која се налази на тромеђи парцела бр. 4075/1, 4075/6 и 4075/7.
Од тачке бр. 82, граница у дужини од 19 m у правцу северозапада пресеца парцеле бр. 4075/1
и пут парцела бр. 10569 до тачке бр. 83 која се налази на међи пута парцела бр. 10569 и парцеле
бр. 4132/1.
Од тачке бр. 83, граница у правцу истока пресеца парцеле бр. 4132/1 и 4074/23 до тачке бр. 84,
која се налази на међи парцела бр. 10569 и парцела бр. 4074/23 и 4074/24.
Од тачке бр. 84, граница у правцу североистока у дужини од 31 m, прати источну границу
парцеле бр. 4066/1 до тачке бр. 85, која се налази на међи парцела бр. 4066/1 и 4066/2.
Од тачке бр. 85, граница у дужини од 31 m пресеца парцелу бр. 4066/1 и иде до тачке бр. 86,
која се налази на граници парцеле бр. 4066/1 и пута који се налази северно од парцела бр.
4074/24 и 4074/14.
Од тачке бр. 86 граница у дужини од 59 m прати северни границу пута у правцу истока до тачке
бр. 87, која се налази на североисточној међи парцела бр. 4074/14 и 3922/4.
Од тачке бр. 87, граница у дужини од 85 m у правцу југозапада прати источну границу парцеле
бр. 4074/12 до тачке бр. 88, која се налази на северној међи парцеле пута бр. 10419 и парцеле
бр. 3982/4.
Од тачке бр. 88, граница у дужини од 64 m у правцу истока прати северну границу пута за
Крушчицу до тачке бр. 89,која се налази на југоисточној међи парцеле бр. 3982/3.
Од тачке бр. 89, граница у дужини од 370 m у правцу североистока прати северну границу пута
за Крушчицу до тачке бр. 90, која се налази на граници пута и парцеле бр. 3993/2.
Од тачке бр. 90, граница у дужини од 39 m пресеца пут и иде до тачке бр. 91.
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Од тачке бр. 91, граница у дужини од 154 m прати експропријациону линију пута Вршац Калуђерово у правцу североистока до тачке бр. 92, која се налази на источној граници пута
парцела бр. 10537.
Од тачке бр. 92, граница иде у правцу југа источном границом парцеле бр. 10537 и дужином
од 232 m долази у тачку бр. 93.
Од тачке бр. 93, граница у правцу југоистока дужином од 224 m долази у почетну тачку описа,
тачку бр. 1.
Површина грађевинског подручја насељаизноси око 635,88hа.
У обухвату Плана генералне регулације насеља Бела Црква налазе се два локалитета, који
представљају грађевинско земљишта ван грађевинског подручја насеља.
Локалитет 1 налази се јужно од насеља Бела Црква и обухвата делове парцела бр. 2904/17,
2904/15, 2904/14 и 2904/13. На локацији је пречистач отпадних вода и површина је 2,15 hа.
Локалитет 2 налази се у КО Црвена Црква, између пруге Вршац-Бела Црква и пута ВршацБела Црква и обухвата делове парцела бр. 990, 991/1, 991/2, 992/1, 992/2, 992/3, 993, 994/1,
994/2, 994/3 и 995и целу парцелу бр. 996. На локацији се налази санитарна депонија и њена
површина износи 5,87 hа.
Укупна површина границе обухвата Плана, односно грађевинског подручја износи око 643,90
hа.

3. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ
3.1. ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ
Постојеће грађевинско подручје насеља Бела Црква се простире на три издвојене целине, кога чине
грађевинско подручје насеља Бела Црква, површине 616, 18ha и два издвојена локалитета
(грађевинско земљиште изван грађевинског подручја насеља): постројење за пречишћавање
отпадних вода површине око 2,15 ha и комунална депонија површине 5,02ha. Укупна површина
грађевинског подручја је623,35 ha.
Обухват Плана је промењен у односу на обухват дефинисан Одлуком о изради Плана због
потребе проширења радне зоне на југу насеља и износи око 643,90 hа.

3.2. ПРИРОДНИ УСЛОВИ
Геосаобраћајни положај
Општина Бела Црква се налази у југоисточном делу Војводине односно у крајњем
југоисточном делу Баната, окружена обронцима Карпата, између Дунава, Караша и Нере. На
североистоку, истоку и југоистоку подручје општине граничи се са Румунијом
Добра саобраћајна повезаност са Вршцем, Ковином, Панчевом, Београдом и Смедеревом, као
и гранични прелаз код Калуђерова доприносе да општина Бела Црква има повољан географски
положај.
Геолошке и геоморфолошке карактеристике
У погледу геолошког састава на простору белоцркванске општине издвајају се наслаге

квартарних седимената, терцијарних наслага, мезозојске и најстарије палеозојске формације.
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Насеље Бела Црква се налази на контакту лесне терасе (горњи део насеља) и алувијалне равни
(доњи део насеља).
Педологија
Већи део насеља је на земљишту типа алувијума различитог механичког састава. Алувијална
земљишта настала су као продукт таложења речних наноса и готово по правилу имају значајне
производне потенцијале. Међутим, ако су при том забарена, ова чињеница може знатно да
умањи производне капацитете алувијума.
На северу се насеље граничи са земљиштем типа чернозем деградирани. Черноземи спадају у
најпродуктивнија и најпожељнија пољопривредна земљишта Панонске низије.
Хидролошке и хидрогеолошке карактеристике
Хидролошке карактеристике ширег подручја су веома битне за планска опредељења унутар
самог грађевинског подручја Беле Цркве. Водно подручје Бела Црква је изузетно богато
подземним и површинским водама. Површинске воде сачињавају реке Дунав, Караш, Нера,
магистрални канал ХС ДТД од Новог Бечеја до Старе Паланке, потоци и њихови многобројни
и напуштени меандри, језера, мочваре и баре.
Већи део површине атара, око 3.000 hа, лежи на лесној заравни где су коте терена од 165 до 105 mАНВ које
гравитирају ка реци Караш. Сам град лежи на уском појасу лесне терасе и највишем делу алувијалне равни реке
Нере, који у целости припадају сливу Нере. Коте терена на простору града крећу се од 84 до 100 mАНВ.
Котетерена на простору Белоцркванских језера крећу се од најнижих 79 mАНВ до највиших 83,5 mАНВ.
Вододелница дели слив атара на два дела, северни који припада сливу реке Караш, и јужни који припада сливу
Нере.
Са површине грађевинског подручја атмосферске воде прихвата систем цевасте уличне каналске мреже
прикључен на главни мелиоративни канал К-2. На уском појасу, од вододелнице до линије грађевинског подручја
имамо природну појаву бујичних (падинских) вода које сваке године наносе штету граду при падавинама јачег
интензитета - при провали облака локалног карактера. На том узаном простору су највише коте терена 165 mАНВ
и најниже 100 mАНВ.

Белоцркванска језера чине седам језера укупне површине 100,5 ha настала након вађења
шљунка. Ниво воде у језерима је под утицајем режима подземних вода у сливу реке Нере, с
обзиром да је корито ове реке преко шљунка у непрекидној вези са приобаљем. Нивои воде у
језерима су различити, прате пад терена и корито реке Нере у правцу Дунава. Црпна станица
„Језеро“ постављена у Врачевгајском језеру у вегетационом периоду снижава ниво воде и до
200 cm. Акваторије седам језера представљају обновљиви водни ресурс, који се у конкретном
случају може вишенаменски користити првенствено за туризам и рекреацију.
Подземне воде
Подземне воде се јављају у виду фреатске и артерске издани. У ближој и даљој прошлости
вршена су бројна истраживања подземних вода на простору југоисточног Баната.
На режим подземних вода утичу следећи фактори: геолошки, климатски, хидролошки, биогени
и група вештачких. Праћење и регистровање нивоа подземних вода врши се систематски на
преко 94 пијезометрија и 6 бунара.
Режим подземне воде довољно је изучен на ширем простору југоисточног Баната, па према томе и на алувијалној
равни реке Нере и сагледане су потребне техничке интервенције на том простору.
На том простору лесне заравни, односно на северном делу атара, подземне воде су довољно испод критичне
дубине, те се не предвиђају допунске техничке мелиоративне мере. На том простору треба постојеће површине
за наводњавање повећати, јер је бонитет земљишта најбољи и не треба предузимати мере одводњавања. Захваћена
вода из Врачевгајског језера је задовољавајућег квалитета.
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Климатске карактеристике
Сагледавање климатских елемената на простору општине Бела Црква, извршено је на основу
података са најближе метеоролошке станице у Вршцу, добијених од стране
Хидрометеоролошког Завода у Београду за период од 1991.-2006.
Температура ваздуха – Средња годишња температура ваздуха износи 11,9оС, при чему је
најхладнији месец јануар, са средњом температуром ваздуха -0,9 оС, а најтоплији август са 22,5
о
С.
Апсолутно максимална температура ваздуха забележена у периоду од 1991.-2006. године и
износи 39,6оС, а апсолутна минимална -25оС, при чему апсолутна годишња амплитуда износи
64,6оС. Средњи датуми првог и последњег дана са мразом са минималном температуром
ваздуха <0оС се јављају од 16.10 до 16.04.
Влажност ваздуха – Просечна релативна влажност ваздуха за посматрани простор износи
70,3%, највећа је у периоду децембар-јануар 81,1%-81,4%, а најмања у августу 62,6%.
Облачност и осунчаност – Средња годишња вредност облачности износи 52%. Облачност
опада од зимских ка летњим месецима. Средњи број ведрих дана, чија средња дневна
облачност није виша од 20% просечно годишње износи 72 дана, а број облачних дана при
средње дневној облачности од 80% је већа од броја ведрих дана, а износи просечно годишње
око 89 дана.
Осунчавање је у тесној вези са облачношћу. Према подацима, највећа просечна месечна
вредност осунчаности је у јулу 296,6 часова, а најмања у децембру 58,3 часова. Просечна
годишња вредност сијања сунца је 2178,1 час или око 6 часова дневно, те је дужина осунчавања
задовољавајућа.
Падавине – Просечна годишња количина падавина које се излуче над овим простором износи
638,2 mm, са максимумом у јулу 85,8 mm и минимумом у марту 26,9 mm. Посматрано по
годишњим добима, највиша вредност талога се излучи током лета 226,2 mm, а најмање током
зиме 112,2 mm. У вегетационом периоду распоред падавина је повољан, јер падне око 55%
укупне годишње суме. Апсолутна дневна максимална висина падавина износи 189,7 mm, док
укупан број дана са падавинама у току године просечно износи 122,3 дана најмање у августу
7,7 дана а највише у децембру 11,6 дана. Број дана са падавинама у облику снега просечно
годишње се јавља 23,9 дана, док се снежни покривач задржи у просеку 26,9 дана.
Ветровитост – У структури годишње учесталости доминирајући су ветрови из правца југјугоисток са просечно 113%, док су најслабије заступљени ветрови из источног и истокјугоисток правца са просечно 18,5%. У погледу просечних брзина, највећу брзину имају такође
ветрови из југоисточног 8 m/s, југ-југоисток 6,3 m/s и јужног правца 3,6 m/s.
Просечно годишње учешће тишина износи 166%. Број дана са олујним ветром (јачине 8 и више
бофора) у просеку годишње има 60 дана.
Сеизмика
У погледу сеизмичности, према карти макросеизмичке рејонизације за повратни период од 200
година, подручје општине Бела Црква се налази у зони са могућим интензитетом земљотреса
од 80MCS, те су нужне пасивне и активне мере заштите од трусних померања.
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3.3. СТАНОВНИШТВО
Анализа демографског развоја насеља Бела Црква извршена је на основу званичних
статистичких података пописа становништва у периоду 1948-2011. године (на основу до сада
објављених података из књига Пописа становништва, домаћинстава и станова у Републици
Србији 2011.године).
Према подацима пописа становништва 2011. године, у насељу Бела Црква, центру истоимене
општине, живи 9080 становникa, или око 52% општинске популације. Концентрација
становништва у општинском центру повећавала се са 37,4% 1948. год, 47,9% 1981. године, све
до садашњих 52,3%.
Кретање укупног броја становника
Насеље

Година пописа

Бела Црква
Општина

1948.

1953.

1961.

1971.

1981.

1991.

2002.

2011.

9428

9803

10722

11084

12317

11014

10675

9080

25179

25774

26276

25450

25690

21845

20367

17367

Просечна стопа
раста
1948
1981
/02
/02
0,23
-0,68
-0,39

-1,11

Анализа кретања укупног броја становника насеља Бела Црква, за период од 1948-2011.
године, указала је на тренд пада укупног броја становника, по просечној годишњој стопи од 0,10%. Популациона величина перманентно расте у периоду 1948-1981. год. да би од 1991.
године био забележен знатан пад популације. У периоду 1948-2011. дошло је до значајног пада
укупног броја становника и у општини (за 31,0%), док у центру општине тај пад износи 3,7%.
У односу на претходни попис (2002. год.) у Белој Цркви је дошло до смањења популације за
14,9%.
Национална структура становништва
Подаци о националној припадности говоре о мултиетничкој средини, каква је и општина Бела
Црква, а и цела Војводина. У насељу Бела Црква од укупно 9080 становника већину чине Срби
(75,6%), затим Роми (4,0%), Мађари (1,9%) и Румуни (1,4%); удео других етничких група
приказаних пописом је појединачно мање од 1,0%, затим, 5,2% становништва није се изјаснило
о својој националној припадности, док „остали“ чине 4,7% и ту су збирно дате друге етничке
групе које имају мање од 2000 припадника у Србији (Чеси, Италијани и др.).
Структура становништва
Анализа структуре становништва по великим добним групама указује на неповољну старосну
структуру становништва са високим индексом старења од 1,2.
Старије средовечно и старо становништво чини 54,3% укупне популације насеља Бела Црква.
Старосна структура становништва се погоршала у односу на претходни попис; удео младог
становништва се смањио за 3,0%, док се учешће старог становништва повећало са 20,2% на
25,0%.
Структура становништва по великим добним групама
Насеље
Бела Црква
Општина

Укупно
9080
17367

0-19 г.
број
%
1834
20,2
3652
21,0

20-39 г.
број
2315
4286

%
25,5
24,7

40-59 г.
број
%
2656
29,3
5077
29,2

60 и више
број
%
2275
25,0
4352
25,1
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Посебно су анализиране и остале старосне структуре. Добна група од 0-19 година (младо
становништво) чини 20,2% укупног становништва (23,3% по претходном попису). У оквиру
ове добне групе највеће учешће има категорија деце обухваћене обавезним основним
образовањем 41,4% (42,3% по претходном попису), затим становништво обухваћено средњим
образовањем 30,4% (28,7% по претходном попису), док је удео деце млађе од 7 година 28,2%
(29% по претходном попису).
Остале старосне структуре
Насеље
Бела Црква
Општина

Испод
1 год.

Јаслени
узраст
1-3 год.
139
298

63
142

Предшколски
Узраст
3-6 год.
315
656

Школски узраст
7-14 год. 15-19 год.
760
1495

557
1061

Становништво према школској спреми
Анализа образовне структуре становништва вршена је преко категорије неписменог
становништва старијег од 10 година и према школској спреми становништва старијег од 15
година.
Становништво према школској спреми
Насеље

Број неписмених

Бела Црква
Општина

% учешћа у групи старијој
од 10 година
1,45
2,17

120
341

У популацији старијој од 10 година 1,5% је неписмено становништво (2,4% по претходном
попису). Удео неписмених у Белој Цркви нешто је повољнији од покрајинског просека (1,6%).
У популацији старијој од 10 година највећи број неписмених је преко 65 година (52,5%), а од
њих, неписмене чине углавном жене (96,8%).

У популацији старијој од 15 година највеће учешће има становништво са завршеним средњим
54,8% образовањем (46,0% по претходном попису).
Анализа образовне структуре становништва је повољна, јер 68,9% становништва старијег од
15 година чини становништво са завршеним средњим, вишим и високим образовањем (56,1%
по претходном попису).
У укупној популацији старијој од 15 година 32,5% је компјутерски писмено становништво.
Структура становништва старијег од 15 година према школској спреми
Насеље

Укупно

Бела Црква
Општина

7803
14776

Без
школ.
спреме
158
382

Не зав.
основ.
образ.
638
2254

Основно
образовање
број
%
1606
20,6
4026
27,2

Средње
образовање
број
%
4279
54,8
6663
45,1

Више
образовање
број
%
528
6,8
686
4,6

Високо
образовање
број
%
568
7,3
701
4,7

Укупан број домаћинстава је у периоду 1948-2002. године растао по просечној годишњој стопи
од 0,66%, а према попису 2011. године укупан број домаћинстава знатно опада (у периоду
између последња два пописа забележено је смањење за 528 домаћинства). Број домаћинстава
је перманентно растао до 1991. године када се бележи пад (113 домаћинства), да би 2002.
године број домаћинстава порастао за 63, а затим поново опао по последњем попису. Просечна
величина домаћинства бележи перманентан пад са 3,5 на 2,7 чланова по домаћинству, као
последица процеса раслојавања домаћинстава.
У укупном броју домаћинстава највеће учешће имају домаћинства са два члана (28,2%), затим
са једним чланом (24,4%), док је удео трочланих (20,0%) и четворочлана домаћинства (16,9%),
а домаћинства са 5 и више чланова чине 10,5% укупног броја домаћинстава.
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Број домаћинства
Насеље
Бела
Црква
Општина

Година пописа
1948.
2733
6687

1953.
2801
6839

Просечна стопа раста

1961.
3156

1971.
3392

1981.
3949

1991.
3836

2002.
3899

2011.
3371

7297

7295

7812

7276

7063

6040

1948/02
0,66

1981/02
-0,06

0,10

-0,48

Просечна величина домаћинства
Насеље

Година пописа

Бела Црква

1948.
3,4

Општина

3,8

Просечна стопа раста

1953.
3,5

1961.
3,4

1971.
3,3

1981.
3,1

1991.
3,0

2002.
2,7

2011.
2,7

1948/02
-0,43

1981/02
-0,62

3,8

3,6

3,5

3,3

3,2

2,9

2,9

-0,50

-0,63

На основу извршене анализе може се оценити да је, до пописа становништва 1991. године,
општа демографска ситуација била релативно повољна. Присутан је био перманентан раст
популације и укупног броја домаћинстава. Према резултатима пописа становништва 2011.
године, у Белој Цркви је дошло до пада укупног броја становника за око 15,0%.
Старосна структура становништва се погоршала у односу на 2002. годину, што указује да ће се
у дужем временском периоду наставити тренд опадања укупног броја становника насеља Бела
Црква. Образовна структура становништва је повољна и обезбеђује квалитетну
(квалификовану) радну снагу, основу за интензивнији привредни развој. Потребно је
адекватним мерама демографске политике, као и развојним социјалним и привредним
програмима на нивоу општине и општинског центра створити услове да се задржи
становништво, обезбеђењем радних места и подизањем на виши ниво укупних услова живота.

3.4. ПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Бела Црква има недовољно развијену привреду, јер и сама општина према степену
развијености јединица локалне самоуправе за 2014. годину припада групи недовољно
развијених јединица локалне самоуправе, чији је степен развијености у распону од 60% до 80%
републичког просека.
Структура привреде Беле Цркве је неповољна, уз пољопривреду као носиоца развоја и већи
проценат запослених у пољопривреди него у индустрији. Заступљена је ратарска и воћарска
производња. Белоцркванска индустрија је неразвијена, известан број предузећа је престао са
радом, а поједина су још увек у процесу преструктуирања. У функцији су предузеће за хладну
прераду воћа, производња млинских производа и хлеба, шљункара, предузеће за паковање
металних елемената и др. Са просторног аспекта у Белој Цркви будућим инвеститорима су на
располагању радне зоне и производни објекти (brownfield) недовољно искоришћени за
привредни развој.
На привлачење потенцијалних инвеститора повољно утиче изузетан геостратешки положај
Беле Цркве (близина Коридора 7, граничног прелаза са Румунијом-Калуђерово и државног
пута Ib реда бр.18 (М7.1), као и државног пута IIa реда бр.134). Будућим инвеститорима у
Белој Цркви је на располагању простор индустријског парка Бела Црква у југозападном
делу насеља, са инфраструктуром (саобраћајна, водоводна, електроенергетска), као и
могућност закупа на 99 година, што представља компаративну предност овог општинског
центра. Простор индустријског парка је погодан пре свега за мала и средња предузећа, али
и за отварање великих индустријских погона, уколико постоји интересовање
инвеститора.Такође, постоје слободне парцеле у индустријским зонама у западном делу
насеља.
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У области терцијарних делатности (трговина, угоститељство, занатство) најразвијенија је
трговина, док су друге делатности недовољно развијене.
У оквиру трговине на велико највише је заступљена неспецијализована трговина на велико,
као и трговина на велико дрветом, грађевинским материјалом и санитарном опремом, а у
оквиру трговине на мало највише је заступљена трговина на мало у неспецијализованим
продавницама, претежно храном. Анализа постојећих трговинских капацитета показала је да
они задовољавају потребе становништва Беле Цркве за свакодневним снабдевањем
прехрамбеним производима. Анализа структуре трговинских капацитета показала је да поред
једног супермаркета и неколико самоуслуга, преовлађују класичне продавнице. У насељу
недостају савремени капацитети (објекти-типа тржни центар, мегамаркет, специјализоване
продавнице и др.), што је неопходно, с обзиром да је Бела Црква општински центар и треба да
задовољава потребе становника и других насеља општине. Анализа структуре и обима
угоститељских објекта показује да су највише заступљени објекти који пружају услуге пића.
Потребно је побољшати опремљеност постојећих објеката и подићи ниво услуге.
У Белој Цркви не постоји хотел, ни мотел, већ смештајне капацитете чине вила, апартмани, а
највише је заступљен смештај у домаћој радиности. Објекти који пружају услуге смештаја не
задовољавају потребе, нарочито за планирани развој туризма.
У Белој Цркви најзаступљеније су занатске услуге у служби човека (око 49,0%), релативно
добро су заступљене услуге ауторемонта (око 23,0%), али недостају услуге одржавања
стамбеног фонда и пословног простора, као и услуге сервисирања кућних апарата и уређаја,
компјутера и остале савремене опреме.
На основу извршене анализе можемо закључити да индустрија у Белој Цркви није развијена,
да постојећи просторни услови нису у потпуности искоришћени и представљају компаративну
предност овог општинског центра. Развој терцијарних делатности није достигао ниво који
захтевају савремени стандарди живљења.

3.5. ЈАВНЕ СЛУЖБЕ
Ради задовољавања потреба грађана и организација, у Белој Цркви постоје следеће јавне
службе:
1. Област социјалне заштите:
- Центар за социјални рад,
- Дом за децу без родитеља,
- Дневни центар за младе.
2. Област образовања:
- Установе за предшколско васпитање и образовање (на четири локације),
- Школе за основно образовање (две школе),
- Школе за средње образовање - гимназија и техничка школа.
3. Област здравствене заштите:
- Дом здравља (примарни ниво здравствене заштите),
- Болница за плућне болести,
- Ветеринарска станица.
4. Област културе:
- Центар за културу (биоскоп, позориште),
– Библиотека,
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- Историјски архив,
- Музеј,
- Чешки дом,
- Изложбени простори и галерије.
5. Област физичке културе:
- Отворени спортски терени,
- Фискултурне сале у склопу школских комплекса.
6. Област државних органа и јавних предузећа:
- Скупштина општине Бела Црква,
- Национални савет чешке националне мањине,
- Месна заједница,
- Суд(Основни суд Вршац, Судска јединица Бела Црква и Прекршајни суд Вршац,
Одељење Бела Црква),
- МУП (Полицијска управа Панчево, Полицијска станица Бела Црква),
- Општинска јавна предузећа.
У области информација функционише локална радио станица, као и локалне новине.
На основу постојећег стања јавних служби у Белој Цркви може се закључити следеће:
Структура установа у области социјалне заштите није задовољавајућа. Недостаје дом за старе
и капацитети за збрињавање других корисника социјалних услуга, као што су дневни боравак
за децу са додатним потребама, дневни боравак за старе, организовање помоћи у кући и
слично.
Објекти образовања задовољавају потребе са аспекта величине изграђеног простора. Мрежа
предшколских установа и капацитет су задовољавајући.
Недостају слободне, уређене површине и спортски терени уз школе. Средњошколским
установама недостаје фискултурна сала, коју је могуће изградити у оквиру комплекса школе.
Опрема у свим школским објектима се може подићи на виши ниво.
Капацитети у области здравства су задовољавајући. У Белој Цркви постоји Специјална
болница за плућне болести (која обавља и заштиту неуропсихијатријских болесника оболелих
од плућних болести). Болница има 200 лежаја.
Недостаје паркинг простор за потребе болнице.
Мрежа јавних установа културе се задржава, уз даље унапређење садржаја, а акценат се, у
наредном периоду, ставља на повећавање доступности њихових услуга свима, па и онима из
најудаљенијих места општине.
Доступност садржаја из свих области јавних служби потребно је обезбедити како за
становнике насеља Бела Црква, тако и за становнике свих насеља у општини, а то подразумева
постојање разгранате и квалитетне локалне путне мреже.
Локална радио станица не располаже са одговарајућим простором за рад, неадекватно је
опремљена, постојећа комунална инфраструктура је незадовољавајућа. Потребно је
обезбедити адекватан простор и опрему.
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3.6. НАМЕНА ПОВРШИНА, ОБЈЕКТИ И ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ
Постојећа просторна и функционална организација насеља Бела Црква може се, према
преовлађујућој намени, поделити на следеће зоне: централни садржаји (централна зона),
становање, рад, спорт и рекреација, туристичко-рекреативни садржаји (белоцркванска језера),
као и инфраструктурни системи и комунални садржаји.
3.6.1. Централна зона
Насељски центар обухвата блокове бр. 13 и 14 и делове блокова бр. 1, 7, 11, 12 и 17. У зони
градског центра је највећа концентрација јавних служби и терцијарних делатности, уз
заступљеност мешовитог становања.
У насељском центру лоцирани су бројни централни садржаји међу којима су: Скупштина
општине Беле Цркве, Национални савет чешке националне мањине, месна заједница, Суд
(Основни суд Вршац, Судска јединица Бела Црква и Прекршајни суд Вршац, Одељење Бела
Црква), МУП (Полицијска управа Панчево, Полицијска станица Бела Црква), пошта, центар за
социјални рад, центар за културу (биоскоп, позориште), библиотека, историјски архив,музеј,
чешки дом,предшколска установа, основна школа,техничка школа, дом здравља, дом за децу
без родитеља,верски објекат, услужни трговински и пословни садржаји, зелена пијаца,
аутобуска станица и др. Поред централних садржаја заступљено је и мешовито становање, где
преовлађују објекти за индивидуално становање у односу на постојеће објекте колективног
становања.
Ван централне зоне насеља лоцирани су појединачни јавни садржаји: комплекси и објекти
образовања и то основног (блок 17) и средњег – гимназија (блок бр. 17), верски објекат (блок
бр. 2), здравствени објекти – болница за плућне болести (блок бр. 15), ветеринарска станица
(блок бр. 10), објекти социјалне заштите – центар за социјални рад и сл.
3.6.2. Комплекс специјалне намене
У јужном делу грађевинског подручја, у блоку бр. 20, налази се комплекс некадашње војне
касарне. Објекти у оквиру комплекса нису у функцији.

3.6.3. Становање
Основни вид становања у Белој Цркви је породично становање.Величина парцела је
различита у зависности од потреба и времена настајања и креће се од 300 m2 (неке су чак и
мање) до 1500 m2.
Мешовито становање је заступљено у централној зони, у блоковима који су у близини
централних садржаја и у блоку бр. 23.
3.6.4. Радне зоне и комплекси
У постојећој просторној структури насеља Бела Црква формиране су две радне зоне, у
западном и југозападном делу насеља. Радна зона у западном делу насеља је намењена
лоцирању свих категорија радних садржаја, за потребе проширења постојећих радних садржаја
и изградњу нових. У радној зони у југоисточном делу насеља налазе се постојећи радни
комплекси.
Појединачни радни комплекси налазе се у оквиру насељског ткива и то су углавном објекти
мале привреде, занатске радње и сл.
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3.6.5. Туристичке и спортско-рекреативне површине
Највеће природно богатство са становишта развоја туризма у Белој Цркви представљају језера
у југозападном делу насеља, а поред тога и живописна околина, паркови, квалитетна вина и
воће.Чувени „Карневал Цвећа“употпуњује туристичку понуду и привлачи многобројне
посетиоце.
Туристи могу одабрати језеро са дивљом плажом и нетакнутом природом или се одлучити за
урбанизовано и уређено језеро (са баровима, ресторанима, посластичарницама, тушевима,
спортским теренима, воденим спортовима и осталом туристичком инфраструктуром).
Главно језеро је најстарије и за туристе најпопуларније белоцркванско језеро, које располаже
урбаним бетонским плажама, ватерполо тереном, скакаоницама, бетонско-шљунковитом
плажом Једриличарског клуба, аутокампом итд. Смештајни објекти уз језеро имају разноврсне
капацитете (собе, виле и апартмане), а током летње сезоне дуж обале раде многобројни
угоститељски објекти. На Главном језеру организују се и летње школе пливања, роњења и
једрења, што такође употпуњује туристичку понуду и доприноси развоју туризма.
Уз Врачевгајско језеро је формиран ауто-камп са педесетак камп јединица и три бунгалова за
смештај, као и терени за фудбал и одбојку на песку. Шљунковита плажа је опремљена
лежаљкама и сунцобранима, а посетиоци могу користити ресторан и кафић на самој обали.
Остала језера су неуређена, иако постоји потреба за више уређених туристичких садржаја. За
укупну површину белоцркванских језера је урађена урбанистичка документација са детаљном
разрадом, чија решења нису реализована.
Спортско-рекреативне површине и комплекси нису изграђени у довољном броју и не
задовољавају потребе становника.
У јужном делу насеља постоји фудбалско игралиште са пратећим садржајима, недовољно
опремљени, затим изграђени спортски терени у оквиру мање парковске површине у близини
железничке станице и површине намењене спортско-рекреативним активностима у оквиру
школских комплекса.
У склопу централне зоне формирана је парковска површина, која служи за активну и пасивну
рекреацију становништва.
3.6.6. Комуналне површине и објекти
Комуналне површине и објекти су: зелена пијаца, сточна пијаца, гробља, водозахват,
постројење за пречишћавање отпадних вода, депонија комуналног отпада и сточно гробље и
објекти друге линијске инфраструктуре (ТС, МРС..).
Зелена пијаца се налази у блоку бр. 17. По површини одговара потребама становника Беле
Цркве.
У насељу се налазедва гробља, у источном и јужном делу насеља. Простор који је намењен за
гробља је довољан за потребе у наредном планском периоду.
Постојећи водозахват се налази у насељу Стража, на територији општине Вршац. Ово решење
задовољава потребе становника за наредни плански период.
Постројење за пречишћавање отпадних вода се налази јужно од насеља, на грађевинском
земљишту ван грађевинског подручја насеља, где је започета изградња, али није довршена и
уређај није у функцији.
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Депонија комуналног отпада је ван границе грађевинског подручја насеља Бела Црква.
Налази се у КО Црвена Црква.
У оквиру насеља није адекватно решено питање локација контејнера, јер у појединим улицама
нема довољно простора.
Комплекс трафостанице, инсталисане снаге 31,5MVA, се налази у северозападном делу
насеља, окружен заштитним зеленилом, осим са јужне стране, где се граничи са становањем.

3.7. ТРАСЕ, КОРИДОРИ И РЕГУЛАЦИЈА САОБРАЋАЈНИЦА
НасељеБела Црква – административно средиште општинепросторно је позициониранo
ексцентрично уодносунасаобраћајницевишегхијерархијскогнивоадржавнихпутеваI и II реда.
Значајно у саобраћајном смислу је напоменути и диспозицију насеља Бела Црква у јужном
делу општинског простора, у пограничном делу јужнобанатског региона. Специфичност
геосаобраћајног положаја насеља Бела Црква (и саме општине допуњује и чињеница да јужни
део простора излази на Дунав – међународни водни/пловни коридор.
Бела Црква јепросторноимплементиранауздржавнипут Iбредабр.182 (М-7.1),Зрењанин –
Сечањ – Пландиште – Вршац – Стража - Бела Црква - државна граница са Румунијом
(гранични прелаз Калуђерово). Овај путни правац пресеца насеље насеље на правцу западисток. Други важан државни пут који се завршава у самом насељу Бела Црква је државни пут
IIa реда бр.134 (Р-115)1: Ковин-Врачев Гај - Бела Црква.
Остали значајни саобраћајни капацитети нижег нивоа су општински путеви:
- Бела Црква –Пољ. добро (ОП-5 Л5);
- Бела Црква – Крушчица (ОП-6 Л6);
- Бела Црква – Стари Млин (ОП-7 Л7);
- Бела Црква –Кусић (ОП-8 Л8).
Путни-друмски
саобраћајзапотребенасељасаокружењемсеобављапрекопредметнихкатегорисанихпутева.
Државни пут бр.18/(M-7.1)сече урбани простор Беле Цркве из правца Страже и Јасенова
(запад) ка Калуђерову (исток) и уједно представља главну насељску саобраћајницу.
Државни пут бр.134/(Р-115)је позициониран на правцу југозапада – правац из Ковина и Врачев
Гаја/Банатске Паланке и траса му се завршава у центру насеља.
Насељски простор општинског центра има неправилан просторни облик, који је формиран према
геоморфолошким условима и карактеристикама терена, с тим да насеље представља у основи
неправилну структуру улица различитог степена изграђености.
Насељски систем саобраћајница је конципиран тако да државни пут бр.18 представља
централну осовину која дели насеље на две приближне целине-дистрикта, док су државни пут
бр.134 и општински путеви радијално позиционирани ка северном брежуљкастом делу изнад
насеља и јужном делу ка Дунаву. Траса државног пута представља главни реципијент свих
насељских саобраћајних збивања, с тим да овај пут својом изграђеношћу директно обезбеђује
везе са субрегионима, суседним општинама (Вршац, Алибунар, Пландиште) и суседном Р.
Румунијом. У претходном планском периоду предузете су активности за дислокацију трасе
овог пута ван насеља, али се даље од планских решења (ГУП) није одмакло.
2
Донета је Уредба о категоризацији државних путева; у недостатку графичког дела Уредбе, у складу са текстом је
направљена паралела са постојећим ДП:М-7.1 је ДП Iб реда бр.18, Р-115 је ДП IIa реда бр.134
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Државни пут бр.134је, осим своје примарне функције у повезивању са суседном општином
Ковин, значајан и у насељској мрежи као прималац значајног дела саобраћајног оптерећења.
Трасе општинских путева, осим своје примарне функције у насељској мрежи, повезују и
околна насеља и садржаје са општинским центром.
Формирана саобраћајна мрежа насеља је модификованог ортогоналног типа са радијалним
продорима кроз насељску структуру (ДП бр.134 и општински путеви), што је директна
последица гео-саобраћајног положаја у пограничном делу (и уз реку Дунав) с једне стране и
брежуљкастих падина Брега и дела Крушичког брега с друге стране. Улични коридори у којима
су државни путеви су одговарајућих ширина регулационог профила са ширинама коловоза
примереним категорији пута (6,0 – 7,0m), док се за општинске путеве то не може рећи (4,0 –
4,5 m).
У уличним коридорима осталих саобраћајница степен изграђености варира, са различитим
ширинама коловоза (3,0 - 6,0 m), недовољним регулационим ширинама (4,0 – 6,0 m) и
неодговарајућим степеном опремљености саобраћајница. Само значајније насељске
саобраћајнице су опремљене са коловозним површинама од савремених материјала.
Посебно светло на врло комплексан саобраћајни положај насеља Бела Црква даје и диспозиција
белоцркванских језера која су настала ископавањем минералних сировина-шљунка. Ова језера се
налазе у јужном делу насеља са обе стране државног пута бр.134.
Јавни превоз у оквиру насеља Бела Црква, с обзиром на положај (транзитни правац Зрењанин
– Вршац - Р. Румунија и повезни правац Панчево – Ковин – Бела Црква), је конципиран као
међумесни-транзитни и приградски који има значајну функцију повезивања насеља која
гравитирају ка општинском центру. Број почетно-завршних полазака је задовољавајући, што
се може рећи и за транзитне. Осим централне аутобуске станице у насељу се налази
одговарајући број терминуса-стајалишта са релативно задовољавајућом фреквенцијом
полазака. У постојећем стању степен изграђености и опремљености аутобуских стајалишта
није на одговарајућем нивоу са задовољавајућим комфором и нивоом услуге.
Од релевантних саобраћајних објеката (сервиси, станице за снабдевање горивима – ССГ-ма,
теретни терминали и сл.) у постојећем стању у оквиру насеља Бела Црква налази се више
оваквих садржаја.
Железнички саобраћај је присутан преко железничких капацитета:
- једноколосечне неелектрифициране пруге (локалне бр.17 у мрежи)
Зрењанин фабрика-Вршац-Бела Црква, са повременим саобраћајем
(карактеристике пруге : V=30 кm/h,160 KN осовински притисак);
- станице Бела Црква(путничко – робна).
Дугогодишње фаворизовање друмског саобраћаја, рецесивна привредна кретања, непостојање
државне саобраћајне стратегије, вишедеценијско неулагање у инфраструктуру и опрему
резултирали су катастрофалним стањем овог вида саобраћаја у техничко-технолошком и
организационом смислу. Основни транспортно-безбедносни елементи су на врло ниском нивоу
(носивост пруге, експлоатациона брзина, похабаност горњег строја: шина, скретница, прагова,
сигнала, сигналних и пружних ознака, путних прелазa и др.) односно може се констатовати да је
обим и потражња за транспортом предметном пругом минимално остварен и због горе
наведених техничких параметара пруге.
Овакво стање железничког саобраћаја, не само на општинском нивоу, узрокује практично
смањење ионако малог удела транспорта у укупном транспортном раду, док технички елементи
инфраструктуре не могу одговорити савременим транспортним захтeвима на потребном нивоу
уз одговарајући економски ефекат.
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Немоторна кретања у насељу Бела Црква су врло заступљена у великом обиму, узимајући у
обзир традицију прелажења унутарнасељских растојања и релативно повољну конфигурацију
терена.
Пешачки саобраћај се обавља у оквиру коридора свих насељских саобраћајница уз кретање
ван површина за динамички саобраћај, док се бициклистички саобраћај углавном обавља по
коловозним површинама.
Ширине коридора мреже улица значајних саобраћајница (трасе категорисаних путева кроз
насеље) углавном погодују овим видовима кретања. У постојећем стању капацитети за
одвијање немоторних кретања (бициклистичке траке) нису на потребном безбедносном нивоу,
јер се налазе у оквиру коловозних површина.
Постојеће стање изграђености и опремљености пешачких стаза омогућује задовољавајући
ниво комфора кретања пешака у оквиру урбаног простора.
ПостојећестањеуоквируурбаногпростораБеле Цркве
удоменуизграђеностисаобраћајнеинфраструктурејерелативно задовољавајуће,
алинаконанализе, рекогносцирања
стања,детектованисуследећипроблемиуфункционисањунасељскесаобраћајне
инфраструктуре:
- недовољна хијерархијска разврстаност насељских саобраћајница;
- недовољна регулациона ширина уличних коридора нижерангиране мреже у насељским
блоковима (делови насеља који су на брежуљкастом терену),;
- неизграђеност саобраћајних површина уличних коридора нижерангиране насељске путне
мреже;
- непостојање изграђености капацитета за немоторни саобраћај тј. низак ниво безбедности
ових популација учесника у саобраћају;
- низак ниво квалитета изграђености стаза за немоторни саобраћај;
- непостојање одговарајућег броја паркинг места за путничка возила, нарочито око садржаја
у оквиру зоне централних садржаја у вршним периодима.

3.8. МРЕЖЕ И КАПАЦИТЕТИ ЈАВНЕ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
3.8.1. Водна инфраструктура
Водни објекти за заштиту од штетног дејства унутрашњих вода –
одводњавање
Јаруга или млински канал је деривациони канал реке Нере, протеже се дуж десне обале „мајор“
корита реке Нере у дужини око 12 km. На траси Јаруге некада је било 10 водених степеница са
12 млинова. У последње време, од вишенаменског коришћења сведена је само на функцију
одводњавања. Од 1990. године Јаруга је без воде, тако да су и функције одбране од поплаве и
одвођења сувишних вода сведене на најмању меру.
Пошто је водозахват на око 2,5 km узводно од села Кусић, румунска страна га је престала
одржавати у функцији, а Јаруга је остала без воде. Данас Јаруга служи само за прихватање
изливених вода реке Нере, воде из мреже канала за одводњавање и отпадних вода Беле Цркве.
Протицаји Јаругом јављају се када водостаји у Нери достигну коту 89,75 mАНВ (+100 cm на
в.с. Кусић) и трају за време тих и већих водостаја. Ова појава јавља се неколико пута годишње
у зависности од учесталости великих вода у реци Нери.
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Водни објекти за коришћење вода
Бела Црква и сва насељена места општине Бела Црква осим Калуђерова, као и насељено место
Стража са територије града Вршца снабдевају се водом из регионалног водовода Вршац- Бела
Црква. Ha изворишту регионалног водовода Вршац-Бела Црква у Стражи у функцији су 8
бунара чија укупна издашност износи око 90 l/s. Постојећи систем снабдевања водом остаје
као трајно техничко решење, с тим да се на изворишту регионалног водовода код села Стража,
благовремено изведе довољан број цевастих бунара, чији би укупни капацитет пратио раст
потрошње воде пo насељима. Ha територији грађевинског подручја вода се користи за пиће у
домаћинствима, установама и привредним предузећима.
Водоводна мрежа изграђена je у Белој Цркви и свим насељеним местима општине Бела Црква
на нивоу скоро 100% са прикључцима на водоводној мрежи, чиме je за дужи временски период
решен проблем снабдевања становништва и индустрије водом.
Водни објекти за сакупљање,
отпадних вода и заштиту вода

одвођење

и

пречишћавање

За град Белу Цркву усвојен је концепт заједничког система каналске мреже за атмосферске и
отпадне воде који се поступно реализовао до изграђености од око 95%. Међутим, започети
уређај за пречишћавање отпадних вода дужи низ година стоји недовршен, тако да се
прикупљене отпадне воде упуштају у реципијент без икаквог претходног пречишћавања.
Такође, за град Белу Цркву постоји наслеђен систем канализације за пријем и спровођење
„падинских“ вода који не функционише, најпре због напуштеног систематског одржавања.
Такав однос угрожава новосаграђену цевасту канализацију, што ће имати за последицу
загушивање појединих праваца.
3.8.2 Електроенергетска инфраструктура
Насеље Бела Црква се снабдева електричном енергијом преко 20 kV извода постојеће
трансформаторске станице ТС „Бела Црква“, 110/20 kV, инсталисане снаге 31,5MVA.
У укупној потрошњи електричне енергије у насељу Бела Црква са приближно69,76%
учествују домаћинства, са 10,24% потрошачи на високом напону и 20,00% остали
потрошачи.
На простору обухвата Плана постоји изграђена надземна високонапонска 110kV и надземна и подземна
средњенапонска мрежа 20kV.
Подземну средњенапонску мрежу чине средњенапонски каблови положени између средњенапонских
електроенергетских објеката: трансформаторских станица и надземних средњенапонских водова. Надземна
средњенапонска мрежа је грађена по типским стубовима надземне средњенапонске мреже и по типским
стубовима мешовитог вода.
Такође, у овом простору постоји изграђена надземна и подземна нисконапонска мрежа. Подземну мрежу чине
нисконапонски каблови положени по принципу „улаз-излаз“ између система кабловских прикључних кутија које
су, углавном, постављене на спољашњим фасадама објеката и на слободностојећим армирано-бетонским
постољима. Надземна мрежа је грађена на типским стубовима надземне нисконапонске мреже и типским
стубовима мешовитог вода. Нисконапонска мрежа је изграђена у коридорима постојећих улица и осталих
саобраћајница.

3.8.3. Термоенергетска инфраструктура
На простору обухвата Планапостоји изграђена гасоводна инфраструктура. Изграђена је
МРС„Бела Црква“ (мерно регулациона станица) за широку потрошњу, дистрибутивна
гасоводна мрежа ниског притиска и гасоводи средњег притиска.
Гасоводна мрежа у насељу није прикључена на гасоводни систем Србијагас-а, за прикључење
на гасоводни систем планирана је изградња гасовода високог притиска Тилва-
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Бела Цркава и ГМРС „Бела Црква“ (главно мернорегулациона станица).
За производњу топлотне енергије и индивидуално грејање као енергенти користе се чврста и
течна горива и електрична енергија.
3.8.4. Електронска комуникациона инфраструктура
Електронска комуникациона инфраструктура обухвата спојне путеве фиксних и мобилних
комуникација, комутационе центре фиксних и мобилних комуникација и приступне
електронске комуникационе мреже.
Спојни путеви су реализовани преко дигиталног система преноса по оптичким кабловима који
насеље повезују са главним комутационим чвором у Панчеву, односно комутационим чвором
у Белој Цркви.
У насељу је изграђена подземна приступна и делом разводна надземна електронска
комуникациона мрежа.
Поштански саобраћај се одвија преко једне поштанске јединице са шалтер салом за кориснике.
За потребе система мреже мобилних комуникација изграђене су базне радио-станице
постојећих мобилних оператера.

3.9. ЈАВНО И ДРУГО ЗЕЛЕНИЛО
Најзаступљеније категорије зеленила у насељу су зелене површине јавног коришћења у виду
мањих уређених зелених површина и уличног зеленила. Уређене зелене површине се налазе у
централном делу насеља, око објекта Скупштине општине и на површинама око железничке
станице. Улично зеленило је заступљено у централном, а у мањем обиму и у периферним
деловима насеља.
Зеленило ограниченог коришћења чине зелене површине у оквиру становања, комплекса
школа и предшколских установа, спортско-рекреативних садржаја и радних површина.
Зеленило специјалне намене је заступљено у оквиру насељских гробаља.
Гледано у целини уређене зелене површине су недовољно и неравномерно заступљене у
насељу. Потребно је обезбедити континуитет зеленила преко уличног зеленила, што није
остварено у већем делу насеља.

3.10. СТАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Kвалитет животне средине u насељу Бела Црква jе у одређеној мери деградиран услед дејства
антропогених фактора, пре свега у контексту неадекватног коришћења природних ресурса.
На територији општине Бела Црква не постоји израђен јединствени катастар загађивача.
Квалитет воде, ваздуха и земљишта, као природних ресурса, је како директно тако и
индиректно угрожен пуштањем у рад хидроелектране Ђердап I, затим појединих
индустријских, као и неконтролисаним испуштањем загађујућих материја у околину.
У погледу водопривредне инфраструктуре, насеље је прикључено на систем регионалног
водоснабдевања са извориштем у насељу Стража (на територији општине Вршац).
У контексту одвођења санитарних отпадних вода, на предметном простору је изграђен
канализациони систем.
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Уређај за пречишћавање отпадних вода постоји у насељу Бела Црква, али није у функцији, него
се непречишћене отпадне воде испуштају директно у Канал II, а одатле у реку Неру.
Такође, стање атмосферске канализације је незадовољавајуће, с обзиром да се одвођење
атмосферских водаврши путем уличних отворених канала, који су делимично запуштени услед
неодржавања.
У контексту утврђивања квалитета површинских вода на територији насеља, врше се праћења
квалитета вода у Белоцркванским језерима (2013.г. и 2014.г.), на 2 места: Главно Језеро - дечија
плажа и Врачевгајско језеро.
На основу резултата обављених лабораторијских испитивања и стручног разматрања, утврђено
је да су контролисани узорци, са аспекта испитиваних параметара, задовољили критеријуме
Уредбе о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и
седименту и роковима за њихово достизање и да су у складу са Правилником о параметрима
хемијског и квантитативног статуса подземних вода за вештачка тела; припадају класи III
(умерен еколошки статус) и могу се користити за купање и рекреацију.
На територији насеља постоји неколико привредних објеката у функцији пољопривредне
производње-силоси и млин, који своје отпадне воде испуштају у изграђене септичке јаме.
Општинска депонија, којом управља ЈКП „Белоцрквански комуналац“, налази се на територији
КО Црвена Црква, на парцели бр. 995, на локалитету „Стара Циглана“ и заузима површину од
око 3,5 ha.
Предметна локација има обезбеђен приступни пут, док остале елементе опремљености у складу
са Уредбом о одлагању отпада на депонију не испуњава (не постоји ограда око целог комплекса,
инфраструктурно је неопремљена, неадекватно се одлаже отпад и др.).
Општина Бела Црква је потписала Споразум о формирању региона за управљање отпадом, коју
су подржале одређене општине и приступиле договору о будућем концепту система управљања
отпадом, са седиштем регионалне депоније у Вршцу.
Након тога је израђен Општински план управљања комуналним отпадном и Пројекат санације
и рекултивације постојеће депоније, који још није добио сагласност.

3.11. ПРЕГЛЕД ЕВИДЕНТИРАНИХ И ЗАШТИЋЕНИХ ОБЈЕКАТА,
СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ И ЗАШТИЋЕНИХ ПРИРОДНИХ ДОБАРА
3.11.1. Културна добра и добра која уживају претходну заштиту
Према извршеној валоризацији и утврђеном плану заштите и ревитализације, издвојене су
следеће просторне целине и објекти са одређеним третманима заштите:
- археолошка налазишта;
- знаменита места;
- евидентирана просторна културно-историјска целина са заштићеном околином;
- евидентирана просторна целина – комплекс некадашње војне касарне;
- непокретна културна добра – споменици културе и евидентирани градитељски објекти;
- околина - природна и изграђена.
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Археолошки локалитети
На подручју Беле Цркве регистровано је више археолошких налазишта, остатака старих
насеља и гробаља, која су ту у различитим старим временима постојала. 3)
Мање-више у свим случајевима проналажења различитих археолошких артефаката ради се о
случајним и спорадичним налазима, али се и упркос тој чињеници могу издвојити две изразите
зоне у којима су налази били бројнији, учесталији.
Прва зона се налази на источној периферији града, на простору између некадашње циглане
„Победа“ (раније Сиглове циглане), па према северу до савременог православног гробља,
све до пута за Сигу. Ради се о простору од око 1 km дужине и око 0,5 km ширине.

Друга зона се налази на западној градској периферији у простору између пута Бела Црква –
Врачев Гај (Ковин) и пута Бела Црква – Црвена Црква (Вршац).
У средишту ове зоне налази се „Шљункара“, археолошко налазиште утврђено Одлуком Владе
Републике Србије бр. 633-3152/97-24 од 08.08.1997. године.4)

У непосредној близини налазе се и друга археолошка налазишта:
- Зиглова циглана (разноврсни, углавном праисторијски предмети);
- Барутана (налази сарматских гробова);
- Воћњак ПИК „Ј. Банат“ (остаци средњевековне цркве).
Трећа зона је старо градско језгро Беле Цркве.
Евидентирана знаменита места
Према валоризацији историјских споменика евидентирана су два знаменита места – гробља,
са старим споменицима.
Евидентирана просторна културно-историјска целина са заштићеном околином – старо
градско језгро Беле Цркве
Просторну културно-историјску целину чини старо градско језгро Беле Цркве, за коју су
утврђене границе, као и заштићена околина.
Граница евидентиране просторне културно-историјске целине и граница заштићене околине
евидентиране просторно-културно историјске целине су дате на графичком прилогу 2.10.
Режими заштите културних добара.
Евидентирана просторна целина – комплекс некадашње војне касарне
Комплекс некадашње војне касарне се налази на југозападу насеља, у непосредној близини
Главног градског језера. Објекти овог комплекса тренутно нису у функцији.
Непокретна културна добра – споменици културе и евидентирани градитељски објекти
До сада су утврђени за споменике културе следећи објекти:
1. Српска православна црква Св. Петра и Павла, споменик културе од великог значаја;
2. Ватрогасни дом у Улици 1. Октобра 10, споменик културе од великог значаја;
3. Зграда у којој се налази Музеј у Улици 1. Октобра, споменик културе;
3
4

Д. Мадас, налазишта и археолошки локалитети на територији општине Бела Црква, Панчево 2001.
„Службени гласник РС“, број 39/97
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4. Зграда у којој се налази Архив у Улици 1. Октобра, споменик културе.
У процедури се налази:
1. Вила„Даница“ у Улици 1. Октобра 90-92.
3.11.2. Заштићена природна добра
На подручју које је обухваћено Планом, према подацима добијеним од Покрајинског завода за
заштиту природе, се не налазе заштићена природна добра.

3.12. ОЦЕНА РАСПОЛОЖИВИХ ПОДЛОГА ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА
Нацрт Плана је израђен на скенираним катастарским плановима у размери 1:2800. За потребе
израде Плана нису обезбеђени катастарско-топографски планови у размери 1:1000.
За планове детаљне регулације чија је израда прописана овим Планом неопходно је обезбедити
израду катастарско-топографских планова у размери 1:1000.

ПЛАНСКИ ДЕО
I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

1. ОПИС И КРИТЕРИЈУМИ ПОДЕЛЕ НА КАРАКТЕРИСТИЧНЕ
ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ
Простор у обухвату ПГР насеља Бела Црква подељен је на четири карактеристичне целине
према морфолошким и функционалним карактеристикама, а у оквиру поменутих целина
извршена је детаљнија подела на зоне према функционалним карактеристикама.
Прву целину чини стамбени део насеља Бела Црква са јавним службама. Ова целина заузима
383,93ha, односно 59,62% од укупне површине грађевинског подручја.
Другу целину чине белоцркванска језера са околином, намењене туризму, спорту и рекреацији
и заузимају 156,66 ha, односно 24,33% од укупне површине грађевинског подручја. Значај ове
целине превазилази ниво насеља или Општине. Туристички потенцијали су такви да могу да
имају регионални, па чак и републички значај.
Трећу целину чине површине намењене раду и заузимају 85,24 ha, односно 13,24% од укупне
површине грађевинског подручја.
Четврту целину чине комунални садржаји који се налазе у грађевинском подручју насеља, као
и садржаји изван грађевинског подручја насеља. Целина комуналних садржаја заузима 18,07
ha, односно 2,81% од укупне површине грађевинског подручја.
У оквиру прве целине – стамбеног дела насеља са јавним службама налази се централна зона,
зона породичног становања и зона мешовитог становања. Централна зона је формирана дуж
главне улице која се пружа у правцу север – југ, у оквиру које је и евидентирана просторно
културно-историјска целина. У оквиру ове зоне, поред становања, смештене су скоро све
установе јавних служби и органа управе.
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У оквиру друге целине – Белоцркванских језера налази се зона породичног становања типа
вила и површине за туризам, спорт и рекреацију.
Трећу целину – рад чини радна зона у северозападном делу насеља и радна зона у југозападном
делу насеља.
У оквиру четврте целине – комуналних садржаја налазе се два гробља у оквиру грађевинског
подручја насеља, док су постројење за пречишћавање отпадних вода и простор за
рекултивацију планирани изван грађевинског подручја насеља. Постројење за пречишћавање
отпадних вода планирано је јужно од насеља, а простор за рекултивацију, у оквиру којег је
могуће организовати трансфер станицу, планирано је северозападно о насеља.

2. ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА И
МОГУЋИХ КОМПАТИБИЛНИХ НАМЕНА СА БИЛАНСОМ
ПОВРШИНА И ОПИСОМ БЛОКОВА
2.1. ЦЕНТРАЛНА ЗОНА И УСТАНОВЕ ЈАВНИХ СЛУЖБИ
Централна зона у просторној структури сваког насеља представља место концентрације
различитих централних функција, односно место концентрације људи, објеката јавних служби,
становања и одговарајућих комуникација. Ова зона обухвата делове блокова број 1, 7 и 17 и
целе блокове број 11, 12, 13 и 14. У просторној организацији централне зоне уочљива је
концентрација јавних служби у блоку број 17.
У Белој Цркви је заступљеност јавних служби5 у складу са величином насеља и улогом у
мрежи насеља.

Површине и објекти јавне намене намењени за јавно коришћење су:
- објекти и површине јавне намене у јавној својини (јавни путеви, улице, линијски и други
инфраструктурни објекти, паркови, скверови и заштитно зеленило, затим објекти за потребе
државних органа, органа територијалне аутономије и локалне самоуправе);
- објекти јавне намене који могу бити у свим облицима својине (објекти из области културе,
образовања, социјалне заштите, здравства, спорта, саобраћаја).
Површине и објекти јавне намене у насељу се, у највећем делу, задржавају и у наредном
планском периоду. У складу са наменом, на овим локацијама је могућа изградња нових
објеката, реконструкција и доградња постојећих, опремање и обогаћење садржаја, у складу са
савременим захтевима. Неопходно је обезбедити одговарајући број паркинг места у
двориштима пословних и стамбених објеката, као и уз саобраћајнице.
Блок број 20 (бивши војни комплекс) је дефинисан каозона јавних намена и у наредном
периоду је потребно, у циљу најефикаснијег коришћења овог простора, извршити анализу сада
недовољно развијених или нових перспективних јавних намена, а пре израде потребне
урбанистичке разраде. У оквиру овог комплекса потребно је предвидети парковску површину,
величине око 2 ha. Такође, потребно је предвидети изградњу дома за старе.Оријентациони
положај дома за старе дат је на графичком прилогу бр. 2.3. Тачна локацијапарковске површине,
као и дома за старе ће се дефинисати планом детаљне регулације.
5

Под јавним службама се, у складу са Законом о јавним службама, чл. 3 („Службени гласник РС“, број 42/91, 71/94 и 79/05
– други Закон) подразумевају следеће делатности, за које се оснивају: установе из области образовања, науке, културе,
физичке културе, ученичког и студентског стандарда, здравствене заштите, социјалне заштите, друштвене бриге о деци,
социјалног осигурања, здравствене заштите животиња, као и предузећа из области јавног информисања, ПТТ саобраћаја,
енергетике, путева, комуналних услуга и др.
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Бивши Дом војске може се наменити централним садржајима.
Просторије (објекти) јавних предузећа се налазе у оквиру стамбених површина. Како се
планом дефинишу површине претежне намене, нема потребе за детаљнијом разрадом.
Суд(Основни суд Вршац, Судска јединица Бела Црква и Прекршајни суд Вршац, Одељење Бела
Црква) се задржава на постојећој локацији.
Јавне службе
У области социјалне заштите потребно
адекватан простор за друге облике бриге за
Дом за старе је могуће изградити у оквиру
клубови, просторије за дневни боравак и
недовољно искоришћених објеката.

је планирати формирање дома за старе и
старе (клубови, дневни боравак и сл.).
површина за јавне намене у блоку број 20, а
сл. се могу наћи и у оквиру постојећих, а

Примарна здравствена заштита се одвија преко Дома здравља. Објекат Дома здравља се
налази у центру насеља, у блоку број 17. Постојећи објекат задовољава потребе и нема захтева
за проширењем.
Секундарна здравствена заштита је заступљена преко специјалне болнице за плућне болести,
која је покрајинског значаја. Нису исказане потребе за проширењем, нити за повећањем
комплекса, осим за формирање одговарајућег броја паркинг места, у складу са просторним
могућностима.
У области образовања постојеће предшколске установе, основне и средње школе се
задржавају на постојећим локацијама. Не планира се изградња нових објеката за потребе
образовања.
Нова фискултурна сала ће се изградити у оквиру комплекса основне школе „Жарко Зрењанин“,
а користиће је и ученици средњих школа, које се налазе у непосредној близини.
С обзиром да средње школе похађају ученици и из околних насеља, потребно је предвидети
адекватан превоз ученика.
Делатности у области културе одвијаће се у оквиру Центра за културу и Чешког дома, који се
баве културним делатностима, као што су приказивање филмских пројекција, одржавање
изложби, позоришних представа, концерата и фолклорних манифестација.
Библиотека, која има свој одговарајући објекат, снабдева књигама читаоце у свим насељеним
местима Општине.
Музеј, један од најстаријих у Војводини, има свој објекат који задовољава садашње потребе.
У истој зони смештен је и Историјски архив у реновираном објекту.
Поред набројаних институција, у Белој Цркви постоје и друге организације у области културе,
пре свега оне од интереса за националне мањине.

2.2. ТУРИСТИЧКИ И СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИ САДРЖАЈИ
Туристички и спортско-рекреативни садржаји су у највећој мери планирани у зони
белоцркванских језера. Мањи комплекс се налази у блоку број 22.
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2.2.1. Белоцркванска језера
Површине око језера су претежно намењене туристичко-спортско-рекреативним садржајима.
Само мање површине у зони Шаранског и Малог, као и у зони Врачевгајског језера су намењене
породичном становању типа вила, у деловима где је већ започета изградња стамбених објеката.
Белоцркванска језера обухватају три блока – блокове број 28, 30 и 31.
У блоку број 28 се налази Главно језеро, поред којег су изграђени објекти – виле и апартмани
за смештај гостију, ресторани, уређена је плажа, одређена је површина за ауто-камп. У
југозападном делу блока изграђено је неколико породичних стамбених објеката.
Постојеће виле и други туристички и спортски објекти се задржавају. На делу становања није
дозвољена изградња помоћних објеката, изузев садржаја који би били у функцији туристичке
понуде (сеници/салетле, надстрешнице, базени и сл.).
Могућа је изградња затвореног базена у близини отвореног ватерполо игралишта у језеру.
Мању водену површину у јужном делу блока треба задржати. Околне зелене површине
парковски уредити, изградити шетне стазе, осветлити декоративном расветом и опремити
урбаним мобилијаром. Шетне стазе треба да су повезане са осталим (постојећим) пешачким
стазама. Уз пругу треба подићи појас заштитног зеленила.
У блоку број 30 су Шаранско и Мало језеро, као и водена површина у источном делу где су
изграђени стамбени објекти. Планом је предвиђено да се блок намени садржајима који су
примерени „високом“ туризму, те је из тог разлога потребно планирати развој спортскорекреативног туризма (скијање на води, једрење, вожња кануом, кајаком и другим сличним
пловилима, Windsurfing, Kitesurfing итд). У оквиру овог блока могуће је изградити
риболовачки центар чија ће се тачна локација утврдити израдом плана детаљне регулације.
И у овом блоку се задржава мања водена површина, са истим условима уређења као за блок
број 28 око водене површине. Услови уређења на делу стамбених објекта су такође исти као за
блок број 28.
У блоку број 31 је Врачевгајско језеро, које је делимично уређено, где се налази камп насеље
(са шаторима и камп приколицама). Поред кампа, предлаже се изградња куће6, као смештајног
објекта, а постоји могућност формирања туристичког или апартманског насеља, у складу са
Законом о туризму и подзаконским актима.
Планом се предвиђа да постојећи стамбени објекти у овој зони могу да се уреде и опреме за
пружање услуга из области туризма.
2.2.2. Спортско-рекреативни садржаји
Поред постојећих спортских садржаја, предлаже се формирање спортско-рекреативног центра
у јужном делу насеља, у блоку бр. 19,у чији састав би се укључило постојеће фудбалско
игралиште, а нове површине опремиле у складу са савременим захтевима развоја физичке
културе. Спортски центар треба да садржи спортску халу, отворене спортске терене са
пратећим садржајима. Затворени базен је могуће изградити у оквиру поменутог спортског
центра, као и уз Главно језеро, где је дефинисано игралиште за ватерполо у самом језеру.

6

Кућа је грађевински и функционално самосталан објекат са сопственим двориштем, коју угоститељ или физичко лице
издаје госту као целину. Угоститељ или физичко лице пружа госту услуге смештаја у кући, а може да пружа и услуге
исхране. У кући је обезбеђена могућност да гост самостално припрема храну.
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Јужни део комплекса је намењен отвореним спортским теренима, отвореним/затвореним
базенима са пратећим објектима. Пратећи објекти су у функцији спорта (свлачионице,
санитарни чворови и сл.) и угоститељства. Спратност пратећих објеката П+1 (приземље +
спрат или поткровље).
Висина објекта затвореног базена је у складу са прописима који важе за конкретну намену.
Обавезно је обезбедити 40% парковски озелењених и уређених површина. За северни део
комплекса (фудбалско игралиште, спортска хала) је урађен план детаљне регулације, који
остаје на снази.Укупан комплекс мора бити одговарајуће комунално опремљен (водовод,
канализација, електрична и топлотна енергија, електронско комуникационе инсталације).
Постојећи мањи спортски садржаји у насељу се задржавају. У стамбеним блоковима, посебно
у оним где је заступљено вишепородично становање, предвиђа се уређење зелених
рекреативних површина у средишњим деловима блокова.
За потребе школске деце и омладине изградиће се нова фискултурна сала у блоку број 17, уз
основну школу Жарко Зрењанин, коју ће користити и ученици из средњих школа које се налазе
у непосредној близини.

2.3. КОМУНАЛНИ САДРЖАЈИ
Зелена пијаца се задржава у блоку број 17. Планира се њено измештање ради формирања
насељског трга. За овај део блока број 17 постоји урбанистичко решење уређења простора
(урбанистички пројекат).
Локација за вашариште и сточну пијацу је планирана у блоку број 6.1.
Насељска гробља – гробље које се налази у блоку број 7 се задржава у постојећим
оквирима,док се за гробље у блоку број 3, које није у потпуности заузето (површина
дефинисана претходним Генералним планом Беле Цркве) планира проширење на површину
јужно од постојећег гробља.
Постојећа локација водозахватаје у насељу Стража, на територији општине Вршац где остаје
и у наредном периоду.
Локација за постројење за пречишћавање отпадних вода се задржава. Неопходно је
завршити изградњу објекта и оспособити га за рад. Овај комунални садржај је веома битан за
свако насеље, а посебно за Белу Цркву, како би се спречило загађење подземних вода и
деградирање белоцркванских језера, која су основни потенцијал туристичког развоја Беле
Цркве.
Проблем управљања комуналним отпадом треба решити у складу са Стратегијом управљања
отпадом за период 2010-2019. године и важећим законским прописима. Постојећа депонија
комуналног отпада се задржава, а по решавању проблема управљања комуналним отпадом на
регионалном нивоу, депонију је потребно рекултивисати и на истој локацији размотрити
могућност формирања трансфер станице.
Уклањање сточних лешева такође треба решити у складу са поменутом Стратегијом, (где се
подразумева изградња регионалних кафилерија) и на основу Закона о ветеринарству. До тада,
сточно гробље ће се налазити уз постојећу депонију комуналног отпада, потенцијалну
трансфер станицу.
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2.4. ВОДЕНЕ ПОВРШИНЕ
Белоцркванска језера су настала након вађења шљунка. Ниво воде у језерима је под утицајем
режима подземних вода у сливу реке Нере, с обзиром да је корито ове реке преко шљунка у
непрекидној вези са приобаљем. Нивои воде у језерима су различити, прате пад терена и
корито реке Нере у правцу Дунава.
Црпна станица „Језеро“, постављена у Врачевгајском језеру, у вегетационом периоду снижава
ниво воде и до 200 cm. Акваторије језера представљају обновљиви водни ресурс, који се у
конкретном случају може вишенаменски користити, а првенствено за туризам и рекреацију.
У језера и подземље је забрањено испуштање било каквих вода, осим чистих атмосферских
вода.
У сваком језеру потребно је организовано праћење нивоа и квалитета вода због појачаног
интензитета коришћења водних тела. Када нивои воде у језерима достигну минимално
забележене коте (Главно 80,30 mАНВ, Врачевгајско 76,88 mАНВ, Мало 78,20 mАНВ и
Шаранско 78,88 mАНВ), неопходно је планирати прекид свих водоснабдевања из језера, осим
за противпожарне потребе.
Белоцркванска језера служе и за наводњавање пољопривредних површина. За време рада
система за наводњавање долази до снижења нивоа воде у Врачевгајском језеру. С обзиром да
су међусобно близу, језера су повезана отвореним каналима и цевастим пропустом испод пута
Врачев Гај - Бела Црква, са циљем да се у Врачевгајском језеру обезбеди довољна количина
воде у време вегетационог периода - летњег периода. Тад је ток воде из суседних језера ка
Врачевгајском, са виших кота нивоа воде ка нижем створеном нивоу.
Планом се предвиђа повезивање свих језера системом отворено-затворених канала, који
омогућују циркулацију воде. Овим решењем ће се омогућити вишенаменско коришћење воде
из језера (наводњавање, туризам и рекреација) без обарања нивоа воде само Врачевгајског
језера.
Предвиђеним плановима детаљне регулације за блокове у оквиру којих се налазе језера
предвидеће се и начин чишћења језера, као и депоновање материјала добијеног од чишћења
језера.

2.5. СТАНОВАЊЕ
У насељу је заступљено претежно породично становање, што се планира и за наредни период.
У блоковима у центру насељаје планирано мешовито становање, имајући у виду да већ постоје
појединачни вишепородични објекти.
У западном делу насеља изграђен је блок са вишепородичним становањем, који се као такав
задржава. У зони белоцркванских језера предвиђено је породично становање типа вила.
У зони породичног становања се могу сместити објекти снабдевања, занатства,
угоститељства и други радни простори прикладни карактеру зоне. Постоји и могућност
држања стоке за сопствене потребе, у складу са урбанистичким параметрима који су
прописани овим Планом. Други садржаји на парцели не смеју нарушавати и загађивати
природну и створену средину.
Породично становање типа вила подразумева становање у породичним стамбеним
објектима типа вила, који се граде у зони Белоцркванских језера. Због атрактивне локације
предвиђа се могућност вршења туристичке делатности у смислу смештаја туриста, као и
пратећих услуга у туризму.

Страна 158. Број 3.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА

7.фебруар 2017. године

Зона мешовитог становања подразумева постојање објеката породичног и вишепородичног
становања у истом блоку. Вишепородично становање планирано је у блоковима који делом
припадају централној зони и у целинама у којима је већ заступљен овај тип градње.
У овој зони се могу сместити објекти снабдевања, занатства, угоститељства, радни простори и
други садржаји прикладни карактеру зоне. Нестамбени садржаји не смеју да угрожавају друге
кориснике простора и морају бити примерени околини у којој се налазе.

2.6. РАДНЕ ЗОНЕ И КОМПЛЕКСИ
Радне површине у насељу чине радне зоне које су формиране у периферним деловима насеља,
као и мањи комплекси у оквиру насељског ткива.
У насељу постоје две радне зоне и радни комплекси унутар насељског ткива. Западна радна
зона (блокови 25 и 26) је формирана око пута за Вршац и западно од железничке станице, а
има везу и на пут за Ковин.
Део планираних, неизграђених површина нема обезбеђен саобраћајни приступ. У оквиру ове
радне зоне лоцираће се комплекси са већим просторним захтевима и великим обимом
транспорта, као и капацитети који, са становишта заштите животне средине, нису
компатибилни са становањем и функцијама насељског центра.
Друга радна зона – индустријски парк је у југозападном делу насеља, где ће се лоцирати
производни и складишни објекти, мала, средња и велика предузећа, са ограниченом
могућношћу у домену транспорта.
Сви корисници у оквиру планираних зона су дужни да обезбеде услове заштите животне
средине. За обе зоне је потребна израда плана детаљне регулације.
У насељу постоје појединачни радни комплекси који се задржавају, без могућности
проширења.
Радни комплекси у оквиру насељског ткива се задржавају у постојећим просторним оквирима,
осим у блоковима број 6 и 6.1, на јужној периферији насеља, где је планирано проширење
поред постојећих комплекса.
Поред ових, могуће је формирање нових појединачних мањих комплекса. Услов за све радне
комплексе ван радних зона је да делатност која се обавља ни на који начин не утиче негативно
на окружење, да нису у колизији са преовлађујућом наменом и да се у процесу рада користе
само лака теретна возила, да просторне могућности парцеле задовољавају прописане услове
(индекс заузетости, приступ јавној саобраћајници и сл.), те да су усклађени са окружењем у
амбијенталном смислу.

2.7. КОМПЛЕКСИ ВЕРСКИХ ОБЈЕКАТА
Сви верски објекти се задржавају, а није исказан захтев за обезбеђење локације за нове објекте.
Нове верске објекте је могуће градити у блоковима у оквиру центра или у стамбеним
блоковима, поштујући услове прописане за стамбену зону које се односе на положај објекта,
растојања између објеката, услов који се односи на осунчаност суседне парцеле и другу врсту
заштите суседних објеката.
На углу улица Војске Југославије и Соње Маринковић потребно је сачувати простор где је била
Венделини капела из 1760. године, аповршину уредити у складу са условима Завода за заштиту
споменика културе у Панчеву.
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2.8.БИЛАНС ПОВРШИНА
НАМЕНА ПОВРШИНА

Објекти јавне намене
Управа и администрација
Култура
Образовање
Здравствена и социјална заштита
Комплекс верског објеката
Комплекс специјалне намене
Комплекс јавних намена
Становање
Породично становање
Породично становање-виле
Мешовито становање
Рад
Радне површине
Зелене, спортско-рекреативне и туристичке површине
Спортско-рекреативни центар
Површине за туризам, спорт и рекреацију
Паркови и скверови
Заштитно зеленило
Комуналне површине
Зелена пијаца
Сточна пијаца
Сточна пијаца и вашариште
Постројење за пречишћавање отпадних вода
Гробље
Санитарна депонија и сточно гробље
Простор за рекултивацију/трансфер станица
Саобраћајне површине
Трг
Улични коридори
Саобраћајни терминали
Железничка пруга
Водене површине
Белоцркванска језера
Неизграђене површине у грађевинском подручју
УК УКУПНА ПОВРШИНА ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА

ПОСТОЈЕЋЕ
ПОВРШИНЕ

ha
44,13
1,46
0,39
2,98
2,06
1,30
35,94
230,79
190,83
39,96
49,29
49,29
50,20
2,93
28,39
4,27
14,61
18,26
0,61
1,22
2,15
9,26
5,02
82,61
74,37
3,97
4,27
52,00
52,00
95,89

%
7,08

15,39

ПЛАНИР
АНЕ
ПОВРШИ
НЕ
ha
40,78
1,46
0,39
2,98
2,06
1,30
32,59
263,48
191,19
32,18
40,11
83,70
83,70
93,89
11,41
67,66
3,68
11,14
19,74
0,46
1,22
2,15
10,04
5,87
90,31
0,61
81,46
3,97
4,27
52,00
52,00
-

623,17

100

643,90

37,03

7,91
8,06

2,93

13,26

8,34

У оквиру границе грађевинског подручја насеља око 95,89ha представља неизграђено и
неуређено грађевинско земљиште.
Највећи део се односи на земљиште око белоцркванских језера (Шаранско, Мало и Врачевгајско
језеро), затим на земљиште у оквиру радних зона. Из биланса површина се види да сезначајно
повећање површина односи управо на планиране спортско-рекреативне и туристичке
садржајеоко неуређених језера и на површине намењене радним зонама.
Повећање површине грађевинског подручја насеља се односи на проширење југозападне радне
зоне и на саобраћајне површине – обухваћени су атарски путеви у северозападном и западном
делунасеља, да би се обезбедио приступ планираним садржајима.

3. РЕГУЛАЦИОНЕ ЛИНИЈЕ УЛИЦА И ЈАВНИХ ПОВРШИНА,
НИВЕЛАЦИОНО РЕШЕЊЕ УЛИЦА И ГРАЂЕВИНСКЕ
ЛИНИЈЕ
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3.1. РЕГУЛАЦИОНЕ ЛИНИЈЕ УЛИЦА И ЈАВНИХ ПОВРШИНА
Регулационе линије планираних улица које су дате овим Планоми колског пролаза код МУП-а
су дефинисане постојећим међним тачкама и аналитичким елементима (графички прилог број
2.5, попречни профили 1, 2 и 3).
Профил 1.
Улични коридор се образује од делова парцела бр. 1924 и 1864.
Профил 2.
Колски пролаз се образује од дела парцелебр. 1524.
Профил 3.
Улични коридор се образује од делова парцела бр. 2897/1 и 22894/69 и целе парцелебр. 2894/42.

3.2. НИВЕЛАЦИОНО РЕШЕЊЕ УЛИЦА
За израду нивелационог решења коришћена је следећа документација: катастарске подлоге у
размери Р=1:1440 и 2880 и основна државна карта у размери Р=1:5000.
Нивелационим решењем приказани су следећи елементи:
- коте прелома нивелете осовина улица;
- интерполоване коте нивелете осовина улица;
- нагиби нивелете осовина улица (0,00-14,39%).
За израду пројектне документације, подужни нагиб саобраћајница дефинитивно утврдити
након геомеханичких испитивања земљишта и геодетског снимања терена.
Код израде и реализације пројекта обавезно је преношење висина са постојеће Државне
нивелманске мреже.

3.3. ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ
Грађевинске линије се у већем делу насеља поклапају са регулационим линијама. У деловима
насеља где то није случај, а где постоје изграђени објекти, грађевинска линија се утврђује на
основу позиције већине изграђених објеката.
У неуређеним и неизграђеним деловима насеља, где је прописана обавезна израда плана
детаљне регулације, грађевинска линија ће се утврдити планом детаљне регулације.
У неизграђеним деловима насеља главни објекат може да се гради на регулационој линији уколико
је ширина уличног коридора мин. 14,0 m, а у случају кад је улични коридор ужи минимално
растојање између регулационе и грађевинске линије износи 3,0 m.

4. УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И
ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ
4.1. ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ
Површине јавне намене су простори одређени планским документом за уређење или изградњу
објеката јавне намене или јавних површина за које је предвиђено утврђивање јавног интереса, у
складу са посебним законом (улице, тргови, паркови и др.).
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Планиране површине јавне намене у оквиру границе обухвата Плана су:
- комуналне површине (зелена пијаца, сточна пијаца и вашариште, постројење за
пречишћавање отпадних вода, гробље, простор за рекултивацију (трансфер станица);
- саобраћајне површине (улични коридори);
- зелене површине (паркови, скверови и заштитно зеленило);
- водене површине (језера).
Објекти јавне намене су објекти намењени за јавно коришћење и могу бити објекти јавне
намене у јавној својини по основу посебних закона (линијски инфраструктурни објекти,
објекти за потребе државних органа, органа територијалне аутономије и локалне самоуправе
итд.) и остали објекти јавне намене који могу бити у свим облицима својине (болнице, домови
здравља, домови за старе, објекти образовања, отворени и затворени спортски и рекреативни
објекти, објекти културе, саобраћајни терминали, поште и други објекти);
Планирани објекти јавне намене у оквиру границе обухвата Плана су: објекти управе, суд,
објекти културе, објекти здравствене заштите, ватрогасни дом, објекти социјалне заштите,
објекти васпитања и образовања, комплекси верских објеката, спортски и рекреативни објекти,
линијски инфраструктурни објекти и саобраћајни терминали.
Услови за уређење и изградњу саобраћајних и зелених површина, као и линијских
инфраструктурних објеката и саобраћајних терминала дати су у поглављу I 5, док су правила
за изградњу спортских и рекреативних објеката дата у поглављу II 4.
4.1.1. Површине јавне намене
Комуналне површине
За комуналне садржаје који се налазе у оквиру предметног простора на површинама одређеним
за спровођење из овог Плана, уређење комплекса, реконструкција постојећих и/или изградња
нових објеката вршиће се на основу овог Плана, као и применом важеће законске регулативе,
односно важећих правилника који конкретне области уређују.
Зелена пијаца:
- индекс заузетости парцеле је макс. 60%,
- спратност објеката је макс. П+1.
Сточна пијаца и вашариште:
За потребе сточне пијаце и вашаришта обавезно је уређење паркинг површине димензионисане
према доставним возилима (трактори, камиони) и паркинга за путничка возила.
Дозвољена је изградња мањег објекта у функцији угоститељства и трговине, а обавезна је
изградња/постављање санитарног чвора. Слободна површина је затрављена.
Постројење за пречишћавање отпадних вода:
Планирано постројење предвиђено је за пречишћавање збирних отпадних вода насеља, што
претежно чине отпадне воде домаћинстава.
При одабиру врсте, типа и капацитета пречистача за третман отпадних вода водити рачуна о
меродавном броју ЕС (еквивалент становника), максималном дневном протоку отпадне воде,
максималном часовном протоку, просечном органском оптерећењу и другим релевантним
факторима, тако да се техничким решењем и предложеном технологијом пречишћавања
отпадне воде доведу до прописаног квалитета упуштања у реципијент и тиме спрече могуће
негативне последице на окружење.
У случају конвенционалног поступка могућа је изградња следећих објеката, који ће се утврдити у
поступку технолошке шеме третмана отпадне воде: аерисани песколов- мастолов,
денитрификациони базен, аерациони базен, накнадни таложник, црпна станица за рециркулацију
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муља, црпна станица вишка муља, згушњивач, командна зграда, погонска зграда, унутрашње
саобраћајнице, трафо станица, и др. За случај поступка пречишћавања СБР базенима предвидети
изградњу више правоугаоних базена/реактора, међусобно повезаних који омогућавају поступак
прераде отпадне воде. Технолошки поступак на ППОВ мора бити такав да квалитет вода на
испусту у реципијент, канал обезбеди одржавање II класе воде, у складу са Уредбом о
класификацији вода („Службени гласник СРС“, број 5/68), и мора најмање испунити граничне
вредности емисије за постројење са секундарним пречишћавањем у складу са чл. 14 и Прилогом
2, Глава III 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“, број 24/14).
У оквиру комплекса ППОВ-а на 30% површина је потребно формирати заштитно зеленило
ободом комплекса.
За планирано постројење за пречишћавање отпадних вода потребна је изградња приступне
саобраћајнице.
Приликом израде Плана детаљне регулације ускладити планско решење са законском и
подзаконском регулативом која ову област уређује, а у свему према условима и сагласностима
надлежне институције.
Гробље:
- 60% површине гробља треба да буде намењено гробним местима;
- 20% чини заштитни зелени појас и парковски обликован простор;
- 16% су површине за саобраћајнице;
- 3% трг за испраћај;
- 1% остали садржаји (код улаза у гробље - капела, продавница свећа, цвећа и др, максималне
спратности П - приземље);
- комплекс гробља треба оградити заштитном оградом, висине до 2,0m;
- уз комплекс гробља треба уредити адекватан простор за паркирање возила и бицикала, а
гробље опремити неопходном инфраструктуром (прикључак на водовод, канализацију и
електромрежу).
Простор за рекултивацију (трансфер станица):
На површинипостојеће депоније комуналног отпада, након санације и рекултивације, може се
формирати трансфер станица, чија се локација одређује анализом количина, степена
рециклабилности, саобраћајних услова, услова заштите природе и културних добара
(археолошка налазишта). Изградња ће се вршити у складу са планом детаљне регулације, чија
је израда прописана овим Планом.
4.1.2. Објекти јавне намене
У оквиру садржаја од општег значаја налазе се органи управе, суд и јавне службе (објекти
намењени култури, здравственој и социјалној заштити, васпитању и образовању).
Управа и суд
Локалну самоуправу чине општински органи, који имају одговарајући објекат, у северном делу
централне зоне насеља, док се објекат суда налазиу средишњем делу насеља, у оквиру
централне зоне, уз градски парк.
Oпштински органи, суд, месна заједница, пошта и сл.
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макс. 50%
макс. П+1+Пк/P+2
мин. 30%

Јавне службе
Концепција јавних служби базирана је на нормативима, као и будућим потребама и
могућностима да се ови садржаји и реализују.
Објекти културе
Објекти културе (дом културе, библиотека,...) - уређење и изградњу изводити у складу са
важећим правилницима који ову област уређују и у складу са условима из Плана:
- индекс заузетости парцеле
макс. 50%
- спратност/висина објекта
макс. П+2, висина сале у зависности од
намене
- озелењене површине
мин. 30%
Здравствена заштита
Здравствена станица, апотека - изградњу и реконструкцију објеката изводити у односу на
конкретне потребе, а у складу са Правилником о ближим условима за обављање здравствене
делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе („Службени
гласник РС“, број 43/06, 112/09, 50/10, 79/11, 10/12-др. пропис и 119/12-др. пропис).
У комплексу обезбедити:
- индекс заузетости парцеле
- спратност објекта
- озелењене површине

макс. 50%
макс. П+3
мин. 30%

Изградња ових садржаја дозвољена је и на грађевинском земљишту за остале намене, у оквиру
приватног сектора, на основу важећих правилника који ову област регулишу и у складу са
условима из овог Плана.
Ветеринарска станица - може се градити у складу са важећим правилницима којима су уређени
услови за обављање ветеринарске делатности (заштита животиња, мере за спречавање појаве
заразних болести код животиња, откривање, спречавање ширења, сузбијања и искорењивања
заразних болести животиња и болести које се са животиња могу пренети на људе, ветеринарскосанитарна контрола, и др.) и условима из овог Плана:
- индекс заузетости парцеле
макс. 50%
- спратност објекта
макс. П+1
- озелењене површине

мин. 30%

Ватрогасни дом
- индекс заузетости парцеле:
- спратност објекта:
објекта
Социјална заштита

макс. 40%
у складу са потребама функционисања
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Дом за старе:
- површина комплекса
- грађевинска површина
- максимална спратност објекта
- 1 паркинг место на 2 запослена.
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50-60 m2 по кориснику
25 m2 по кориснику
П+3 (П+2+Пк)

Васпитање и образовање
Предшколске установе:
- обухват деце узраста од 5-7 година
100%
- обухват деце узраста од 3-5 година
70%
- обухват деце узраста од 0,5-3 године 30%
- изграђена површина
5,5 m2/по детету
- слободна површина
10-15 m 2/по детету
- максимална спратност објекта
П+1
2
- 1 паркинг место на 70 m корисног простора (изван ограде комплекса)
Основне школе:
- старосна група од 7-14 година
100%
- изграђена површина
7,5 m2/по ученику
- слободна површина
15-25 m2/по ученику
- максимална спратност објекта
П+2+Пк
- комплекс опремљен отвореним спортским теренима и фискултурном салом
- 1 паркинг место на 70 m2 корисног простора (изван ограде комплекса)
Комплекс верског објекта
У оквиру комплекса обезбедити:
- индекс заузетости парцеле
- спратност других објеката (гаража, остава)
- озелењене површине

макс. 50%
макс. П+1+Пк
мин. 40%

5. КОРИДОРИ, КАПАЦИТЕТИ И УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И
ИЗГРАДЊУ ИНФРАСТУКТУРЕ И ЗЕЛЕНИЛА СА УСЛОВИМА
ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ
5.1.САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
5.1.1. Услови за уређење саобраћајне инфраструктуре
Насељска путна мрежа
У оквиру простора обухваћеног Планом генералне регулације за насељено место Бела Црква,
у наредном временском периоду, саобраћај ће бити заступљен преко капацитета путногдрумског и железничког саобраћаја.
Утврђивањем обилазнице државног пута (северна обилазница) и њеном изградњом, као и
реконструкцијом траса државних путева бр.18 (М-7.1) и бр.134 (Р-115) и траса општинских
путева(главна насељска саобраћајница – ГНС) кроз насеље Бела Црква, побољшаће се
функционисање насељског саобраћаја, повезаност са суседним општинама и насељима.
Такође, доћи ће до формирања нове саобраћајне матрице насеља, са новом хијерархијском
структуром насељских саобраћајница кроз систем сабирних и приступних улица. Обилазница
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је дефинисана кроз просторно-планску документацију на правцу (Уљма) – Јасеново – Бела
Црква – граница Румуније, са пружањем у зони Беле Цркве северно од насеља. Везе насеља са
овим путним капацитетом ће се остварити преко радијалних траса општинских путева ка
Крушчици и Чешком Селу. Просторним планом општине утврђена је и траса јужне обилазнице
око радних садржаја и језера у јужном делу насеља. Једним делом ова планирана
саобраћајница пролази кроз грађевинско подручје, а повезује општински пут ка граници са
Румунијом и државни пут бр.134.
Реализацијом обилазних саобраћајних капацитета планираних планском документацијом вишег
нивоа (северна обилазница ДП бр.182 из РПП АП Војводине и јужне обилазнице из ППО Бела
Црква), доћи ће до потпуне реализације и рекомпозиције насељске саобраћајне мреже, са
минималним негативним утицајима саобраћајних дешавања на насељске функције, амбијентални
и урбани капацитет самог насеља. До реализације предметне обилазнице (сегмената) насељски
саобраћајни систем ће функционисати у складу са већ утврђеним трајекторијама, уз реализацију
већ утврђених корекција регулаторно-режимског типа (утврђивање нових путања кретања
теретних возила, корекција у оквиру реконструкције и рехабилитације попречних профила режимске корекције у централној зони, зонама посебне угрожености), у циљу даљег побољшања
постигнутог нивоа безбедности и проточности саобраћаја.
Основна концепција саобраћаја у насељу Бела Црква се заснива на задржавању свих
дефинисаних уличних коридора, њихово потпуно урбанистичко – просторно дефинисање
(утврђивање парцела свих уличних коридора), дефинисање свих потребних елемената
попречних профила саобраћајница, уз њихову изградњу и реконструкцију, где је то потребно и
неопходно. У насељским блоковима (стамбеним и радним, туристичким испортскорекреативним), планира се пробијање нових коридора, у циљу повезивања и употпуњавања
сегмената саобраћајне мреже. Ширина и положај свих садржаја у попречном профилу,
узимајући у обзир специфичности у оквиру насеља као и све набројане условљености, ће бити
посебно разрађивани кроз овај План, одговарајуће планове детаљне регулације и техничку
документацију.
Основу саобраћајног система насеља чиниће путни-друмски саобраћај, а његови најважнији
сегменти ће бити постојеће трасе:
- ДП бр.18/М-7.17,Зрењанин – Сечањ – Пландиште – Вршац – Стража - Бела Црква - државна
граница са Румунијом (гранични прелаз Калуђерово);
- ДПбр.134 (Р-115)5: Ковин-Врачев Гај - Бела Црква;
- општинских путева: Бела Црква – Пољ. добро (ОП-5 Л5),Бела Црква – Крушчица (ОП-6
Л6), Бела Црква – Стари Млин (ОП-7 Л7), Бела Црква –Кусић (ОП-8 Л8);
- функционално дефинисане као главне насељске саобраћајнице (ГНС). Трасе ових
категорисаних путева, као главних насељских саобраћајница у оквиру утврђених коридора,
чиниће основу путног саобраћајног система насеља.
У експлоатационом смислу планира се изградња недостајућих елемената саобраћајне мреже, као
и рехабилитација, реконструкција и одговарајуће опремање свих постојећих саобраћајница у
оквиру утврђених уличних коридора. Посебан акценат приликом даље реализације (кроз
пројектовање и техничку документацију) у уличним коридорима потребно је дати одводњавању са
коловозних и осталих саобраћајних површина.
Утврђивање нових регулационих ширина, приликом формирања-пробијања нових или
реконструкције унутар постојећих коридора, захтеваће одређена прилагођавања, узимајући у
обзир хијерархијски ниво саобраћајнице, њен положај у мрежи, као и могућности – простор
који ће бити условљен конфигурацијом терена.
7

Донета је Уредба о категоризацији државних путева; у недостатку графичког дела Уредбе, у складу са текстом је
направљена паралела са постојећим ДП:М-1.9 је ДП Iб реда бр.10.
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Где год није могуће применити захтеване попречне профиле, планирати-предвидети
редуковане-модификоване профиле са минимално неопходним елементима.
У оквиру коридора (постојећих/планираних) саобраћајница посебно ће се обратити пажња на
реализацију ових капацитета.
У оквиру обухвата постојаће три хијерархијска нивоа насељских саобраћајница кроз:
- главну насељску саобраћајницу - (ГНС);
- сабирне насељске саобраћајнице - (СНС);
- приступне насељске саобраћајнице – (ПНС).
Унутрашњи саобраћај кумулисаће, усмеравати и водити главна насељска саобраћајница до
свих одредишта у окружењу. У наредном периоду потребно је реконструисати –
рехабилитовати коловозне површине главне насељске саобраћајнице – трасе државних и
општинских путева кроз насеље, чиме ће се омогућити перспективни пријем повећаног
транзитног и изворно-циљног саобраћаја у оквиру коридора.
Систем сабирних и приступних саобраћајница треба да опслужи насеље и омогући смештај
свих саобраћајних капацитета у оквиру јавне површине уличног коридора.
За насеље Бела Црква важиће следећи параметри наведених саобраћајница:

Врста саобраћајнице
Главна нас. саобраћајница
сабирна нас.саобраћајница
приступна нас.саобраћајница

мин.ширина коридора

ширина коловоза

20 m
16 m
(8)10 m

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

У наредној табели дати су хијерархијски дефинисани типови насељских саобраћајница, са
утврђеним просторним нивоима функционалности у насељској мрежи.

опслуживање
локације

сабирање
токова

ФУНКЦИЈА
саобраћајно
повезивање

даљинско
повезивање

брзо
повезивање

ТИП
основни
ГНС
СНС
ПНС

ГЛАВНА ФУНКЦИЈА
СПОРЕДНА ФУНКЦИЈА
САМО ИЗУЗЕТНО
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Главна насељска саобраћајница (ГНС) ће по функцији и изграђености бити најважнији
насељски саобраћајни капацитет (ширина коловоза 7,0 m- мин. 6,5 m) и она ће кумулисати сав
интерни саобраћај на нивоу насеља и водиће га ка жељеним одредиштима у окружењу.
У оквиру овог коридора- главне насељске саобраћајнице су имплементирани и капацитети за
одвијање пешачког саобраћаја (са обе стране уличног коридора уз регулациону линију) и они
ће омогућити највиши ниво основном насељском комуницирању.
Дуж трасе главне насељске саобраћајнице кретаће се средства јавног превоза и омогућавати
даљинска (транзитна) и интерна кретања ка општинском центру.
Сабирне насељске саобраћајнице у Белој Цркви ће по изграђености омогућити кретање
интерног сабраћаја, као и везе са важнијим насељским садржајима.

Приступне насељске саобраћајнице ће омогућити доступност до свих садржаја и свих
домаћинстава.
У оквиру насеља ће се планирати и простори за стационирање возила код свих важнијих
насељских садржаја, уз посебну обраду кроз избор система паркирања (улично- ванулично).
Од релевантних саобраћајних објеката-терминала (терминали, сервиси, ССГ и сл.) у
постојећем стању у оквиру насеља Бела Црква поред реализованих садржаја (већи број
изграђених ССГ, теретни терминали), на овом постигнутом нивоу (бројност и диспозиција
ССГ) није потребно посебно истраживати могућност за имплементацију нових садржаја.
Сви евентуални потенцијални захтеви за изградњом станица за снабдевање горивима (ССГ)
морају се посебно обрадити кроз одговарајућу планско-пројектну документацију (План
детаљне регулације/ Урбанистички пројекат). Ако постоје просторни и остали техничкотехнолошки услови за њихову имплементацију, могу се градити уз задовољење услова заштите
животне средине и одрживог развоја.
Централна аутобуска станица у Белој Цркви је у релативно добром експлоатационом стању, са
одговарајућим просторним распоредом перонских простора и станичне зграде са пратећим
садржајима. Стога је у наредном планском периоду потребно предузети одговарајуће мере
(реконструкција, периодично одржавање) које би имале за циљ задржавање постигнутог нивоа
опремљености и нивоа услуге централног терминала.
Потребно је планирати и уређење постојећих аутобуских стајалишта, у смислу прилагођавања
савременим трендовима и захтевима (висок ниво комфора и услуге).
У свим улицама обавезно предвидети обостране пешачке стазе ширине мин.1,2 m.
У оквиру коридора главне насељске саобраћајнице (ГНС) на садашњем / перспективном нивоу
стагнације / пораста моторног саобраћаја потребно је планирати посебне капацитете за
бициклистички саобраћај – издвојене стазе (примарни критеријум - безбедност), ван површина
предвиђених за динамички саобраћај које ће омогућити безбедно, квалитетно и неометано
функционисање саобраћаја у регулационом профилу.
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Табела профила функције главне насељске саобраћајнице (ГНС) у насељу Бела Црква
ГЛАВНА НАСЕЉСКА
САОБРАЋАЈНИЦА
(ГНС)

ФУНКЦИЈА САОБРАЋАЈНОГ
ПОВЕЗИВАЊА
САОБРАЋАЈНО ОПТЕРЕЋЕЊЕ
(МОТ.ВОЗИЛА)
ЈАВНИ ГРАДСКИ ПРЕВОЗ
(ПОВРШИНСКИ)
БИЦИКЛИСТИЧКИ САОБРАЋАЈ
ПЕШАЧКИ САОБРАЋАЈ
(ПОДУЖНИ)
ПАРКИРАЊЕ
ПЕШАЧКИ САОБРАЋАЈ
(ПОПРЕЧНИ)
АКТИВНОСТИ БОРАВКА У
УЛИЧНОМ ПРОФИЛУ
КРЕТАЊЕ И ИГРА ДЕЦЕ
ОСТАЛЕ ФУНКЦИЈЕ
(НПР. ЗЕЛЕНИЛО)
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ГЕОМЕТРИЈСКИ ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛ (ГНС)

Сабирне насељске саобраћајнице (СНС) ће по изграђености омогућити кретање интерног
теретног сабраћаја, везе са важнијим насељским садржајима, као и повезивати значајне зоне и
целине са главном насељском саобраћајницом. Заједно са ГНС, сабирне саобраћајнице чиниће
затворени функционални систем, са потребном проточношћу при свим условима одвијања
саобраћаја.
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Табела профила функције сабирне насељске саобраћајнице (СНС) у насељу Бела Црква
САБИРНА НАСЕЉСКА
САОБРАЋАЈНИЦА
(СНС)
СУ

ФУНКЦИЈА САОБРАЋАЈНОГ
ПОВЕЗИВАЊА
САОБРАЋАЈНО ОПТЕРЕЋЕЊЕ
(МОТ.ВОЗИЛА)
ЈАВНИ ГРАДСКИ ПРЕВОЗ
(ПОВРШИНСКИ)
БИЦИКЛИСТИЧКИ САОБРАЋАЈ
ПЕШАЧКИ САОБРАЋАЈ
(ПОДУЖНИ)
ПАРКИРАЊЕ
ПЕШАЧКИ САОБРАЋАЈ
(ПОПРЕЧНИ)
АКТИВНОСТИ БОРАВКА У
УЛИЧНОМ ПРОФИЛУ
КРЕТАЊЕ И ИГРА ДЕЦЕ
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ГЕОМЕТРИЈСКИ ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛ (СНС)

Приступне насељске саобраћајнице (ПНС) ће, као хијерархијски најниже у мрежи, омогућити
доступност до свих садржаја и објеката, уз примену одговарајућих режимских захвата, где се
за то укаже потреба.
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Табела профила функције приступне насељске саобраћајнице (ПНС) у насељу Бела Црква
ПРИСТУПНА НАСЕЉСКА
САОБРАЋАЈНИЦА
(ПНС)
ПУ

ФУНКЦИЈА САОБРАЋАЈНОГ
ПОВЕЗИВАЊА
САОБРАЋАЈНО ОПТЕРЕЋЕЊЕ
(МОТ.ВОЗИЛА)
ЈАВНИ ГРАДСКИ ПРЕВОЗ
(ПОВРШИНСКИ)
БИЦИКЛИСТИЧКИ САОБРАЋАЈ
ПЕШАЧКИ САОБРАЋАЈ
(ПОДУЖНИ)
ПАРКИРАЊЕ
ПЕШАЧКИ САОБРАЋАЈ
(ПОПРЕЧНИ)
АКТИВНОСТИ БОРАВКА У
УЛИЧНОМ ПРОФИЛУ
КРЕТАЊЕ И ИГРА ДЕЦЕ
ОСТАЛЕ ФУНКЦИЈЕ
(НПР. ЗЕЛЕНИЛО)
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Саобраћајни чворови – раскрснице
Планирана концепција решавања проблематике саобраћајних чворова - раскрсница унутар
насеља подразумева решавање чворних тачака кроз површинске раскрснице, уз евентуално
разматрање и реализацију потребе за променом типа раскрсница, кроз пројектно-техничку
документацију (раскрснице са пресецањем саобраћајних струја - кружне раскрснице). Наиме,
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на свим местима, где је то саобраћајно-техничком анализом оправдано, а просторноурбанистички могуће, може се приступити активностима за планирање и реализацију кружних
раскрсница.
Стационарни саобраћај
У оквиру насеља ће се планирати простори за стационирање возила код свих важнијих
насељских садржаја.
Паркинзи за путничка возила у оквиру коридора ГНС и СНС се могу планирати у оквиру
уличног коридора - у оквиру слободних површина у регулационом профилу, а у коридорима
приступних саобраћајница морају бити у оквиру парцеле.
У централном делу насеља планира се и реконструкција/перспективна изградња недостајућих
простора за стационирање путничких возила, као и перманентно уређење и подизање уличног
зеленила, како би се задржао/подигао ниво чувања возила.
На ободу насеља, у оквиру радних садржаја, планирати изградњу простора за стационирање
теретних возила.
Немоторни саобраћај
Узимајући у обзир геоморфолошке особине терена, насеље Бела Цркваима просторне
могућности за остварење свих видова немоторног саобраћаја.
Изградњом / реконструкцијом ових капацитета, режимско-техничким мерама (техничко
регулисање саобраћаја) безбедност немоторних кретања би се подигла на одговарајући ниво.
Ови видови немоторних кретања били би основни начини савладавања унутарнасељских
растојања.
Јавни превоз
За функционисање јавног аутобуског саобраћаја неопходно је обезбедити квалитетно
опслуживање путника, како на терминалима-стајалиштима, тако и на централној аутобуској
станици.
Железнички саобраћај
Железнички саобраћај у оквиру насеља ће бити врло значајан сегмент развоја, с обзиром на
постојање локалне пруге бр. 17, Зрењанин фабрика-Вршац-Бела Црква, капацитета железничке
станице Бела Црква, планских премиса из планске документације вишег нивоа – Регионалног
просторног плана АП Војводине, као и студијске документације 8. Поред планиране
ревитализације пруге за путнички и робни саобраћај (са одговарајућим техничкоексплоатационим параметрима), предвиђа се и активирање демонтираних деоница које би
заједно са пругама у функцији формирали трасу туристичко-музејске пруге међудржавног
нивоа Румунија-Србија (Вршац – Марковац – Gradinar – Oravica – Jam – Јасеново – Бела
Црква).
Планским решењима, поред задржавања пруге у основној функцији транспорта и примене
савремених технологија транспорта, подразумевало би се и техничко и функционално
оспособљавање за ексклузивну туристичку понуду – саобраћај туристичких железница.

8
Израђена је Студија Ревитализације пруга и железничког путничког и робног саобраћаја у јужнобанатском округу, СФ
Београд 2008. год
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Саобраћајни терминали
Аутобуска станица
Локација централне аутобуске станице се задржава уз одговарајуће опремање, прилагођавање
савременим захтевима пријема и отпреме путника као и аутобуса. Терминал АС Бела Црква је
дефинисан као међумесно – приградски, са одговарајућим елементима за функционисање на
нивоу терминала, уз релативно висок ниво услуге опслуживања.
У наредном периоду потребно је предузети активности за задржавање достигнутог нивоа
квалитета превозних услуга и услуга опслуживања путника и аутобуса.
Аутобуска стајалишта
Микролокације аутобуских стајалишта се задржавају уз одговарајуће опремање и
прилагођавање захтевима корисника за опслуживање при свим временским и саобраћајним
условима.
Реконструкцију постојећих, као и евентуалну изградњу нових аутобуских стајалишта,
извршити у складу са условима из овог Плана, као и правилницима који ближе регулишу ову
проблематику.
Железничка станица
Железничка станица се задржава на постојећој локацији, уз обавезну изградњу/
реконструкцију, доградњу и осавремењавање садржаја, у складу са условима
АД „Инфраструктура железнице Србије“.
Станице за снабдевање горивима – (ССГ)
Од самог настанка потребе за снабдевање горивима транспортних средстава, постоје
евидентни проблеми у уклапању постојећих, али и нових станица у урбане просторе који се
временом у функционалном и обликовном смислу мењају.
Станице за снабдевање горивима се могу сврстати у пратеће садржаје саобраћајница, али и у
трговинске, комерцијалне, привредне, па и комуналне садржаје.
У складу са наведеним, развој делатности ове врсте могуће је планирати у оквиру свих намена
које су под одређеним условима компатибилне са делатношћу која се обавља на станицама за
снабдевање горивом.
Станице за снабдевање горивима, као основни путни садржаји и као важни саобраћајни
терминали, се могу градити уз све путеве, на деоницама унутар и ван насеља, придржавајући се
основних одредби које произилазе из Закона о јавним путевима.
У појасу уз државне и остале путеве унутар насеља избор микролокације пре свега зависи од
постојећег броја и стања ССГ, зонирања насеља, постојећих и планираних намена простора,
заштићених природних добара, као и других релевантних података (стање еколошких
параметара, правци дувања ветрова, положај индустријских и других еколошки
проблематичних садржаја, као иположај стамбених зона, школа и других садржаја где није
дозвољено ни потенцијално угрожавање животне средине).
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Реализација евентуалних нових ССГ (бензинске и гасне станице) у обухвату Плана ће се
вршити на основу претходно урађеног Плана детаљне регулације /урбанистичког пројекта 9, уз
обавезно испуњавање инфраструктурних, комуналних, еколошких и осталих услова
микролокације.
Опште смернице - критеријуми за избор микролокације станица за снабдевање горивима се
могу поделити у три групе:
1. саобраћајне смернице - усмерење ка циљу лаке доступности(мање вожње због снабдевања
горивом) и ка циљу безбедности (што мања саобраћајна сметња), дефинисаних кроз
опредељења:
- повољне микролокације су улазно-излазни правци у насељу, радне и складишне зоне, уз
гараже, сервисе, радионице и слично;
- избегавање микролокација на главним градским саобраћајницама – транзитним путевима
кроз насеље;
- избегавање микролокација у близини високо оптерећених раскрсница и чворова, оштрих
кривина, непрегледних места, као и у близини инфраструктурних система (гасовода,
нафтовода, далековода и др.);
- избегавање микролокација на начин да не ометају, прекидају и заузимају површине за
динамички саобраћај, посебно токове нeмоторног саобраћаја (пешаци и бициклисти);
- препорука за насељске ССГ: на 10000 становника и гравитацију од око 3000 возила;
2. просторно-урбанистичке смернице: усмерење ка циљу одговарајућег броја(мањи број
станица мањег капацитета) и ка циљу амбијенталног уклапања (што квалитетније
архитектонско уклапање у постојећу изграђеност), дефинисаних кроз опредељења:
- повољне микролокације су зоне са мањим густинама насељености, у близини централних
делова насеља;
- избор ССГ са минималним садржајима (точење горива) и са што мањим заузимањем
површине (тзв. „дворишне – градске“);
- ССГ својим изгледом и архитектонским решењима треба да буде укомпонована у околину и
са одговарајућим и сврсисходним осветљењем.
3. еколошке смернице: усмерење ка циљу смањења директних и индиректних утицаја на
еколошке параметре (на земљиште, ваздух и воду), дефинисаних кроз опредељења:
- избор микролокације на начин да што мање потенцијално угрожава околне становнике
(удаљеност 50-100 m од стамбених објеката, физичко раздвајање од пешачких стаза и
слично);
- избегавање микролокација у близинама школа, вртића, јавних установа и густо насељених
стамбених зона, где се потенцијално може очекивати већи број људи;
- заштиту околине (посебно воде) максимално обезбедити затвореним системом
одводњавања са вишестепеним системом (сепаратори и таложници) уз редовно одржавање
система;
- хортикултурно оплемењивање микоролокације.
5.1.2. Услови за изградњу саобраћајне инфраструктуре
Општи услов за изградњу саобраћајне инфраструктуреје израда Идејних и пројеката за
грађевинску дозволу, за све саобраћајне капацитете уз поштовање одредби:
- Закона о јавним путевима („Службени гласник РС“, бр. 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и
104/13);
- Закона 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);
- Закона о железници („Службени гласник РС“, бр. 45/13 и 91/15);
- Закона о безбедности и интероперабилности железнице („Службени гласник
9

Уколико није дефинисана грађевинска парцела ССГ, односно ако је потребно дефинисати грађевинско земљиште и
регулацију, односно извршити разграничење површина јавне и остале намене, обавезна је израда ПДР, док је за случајеве
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Страна 174. Број 3.

-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА

7.фебруар 2017. године

Правилника о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају
путни

објекти и други елементи јавног пута („Службени гласник РС“, број 50/11);
- 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);
- Техничких прописа из области путног инжењеринга;
- SRPS-а за садржаје који су обухваћени пројектима.
Државни пут I реда
Заштитни појасеви:
- заузимање земљишта за потребе заштите пута и саобраћаја на њему у заштитном појасу
ширине од 20 m (са обе стране рачунајући од крајње тачке земљишног појаса на спољну
страну);
- појас контролисане изградње, као површина са спољне стране од границе заштитног појаса
на којој се ограничава врста и обим изградње објеката и исте је ширине као и заштитни појас
(20 m) и у којој није дозвољено отварање рудника, каменолома и депонија отпада.
Државни пут Iб реда бр.18 (М-7.1) са следећим програмско-пројектним елементима:
- коридор ширине 40 m , унутар насеља постојећа регулациона ширина;
- коловоз ширине: 7,7 m тј. ( 2 х 3,5 m саобр.траке + 2 х 0,35 m) са ивичним тракама /7,0 m са
ивичњацима;
- рачунска брзина Vrac = 80 km/h, у насељу 60 km/h;
- носивост коловоза за средње тешки саобраћај (мин.оптерећење 115 kN по осовини);
- једнострани нагиб коловоза;
- потпуна контрола приступа;
- укрштање са категорисаном путном мрежом: површинске (сигналисане) раскрснице;
- паркирање у оквиру коридора није дозвољено.
Државни пут II реда
Заштитни појасеви:
- заузимање земљишта за потребе заштите пута и саобраћаја на њему у заштитном појасу
ширине од 10 m (са обе стране рачунајући од крајње тачке земљишног појаса на спољну
страну);
- појас контролисане изградње, као површина са спољне стране од границе заштитног појаса
на којој се ограничава врста и обим изградње објеката и исте је ширине као и заштитни појас
(10 m) и у којој није дозвољено отварање рудника, каменолома и депонија отпада.
Државни пут IIа реда бр.134/Р-115 са следећим програмско-пројектним елементима:
- коридор ширине 30 m ван насеља, унутар насеља постојећа ширина коридора;
- коловоз ширине: 7,1 m тј. ( 2 х 3,25 m саобраћајнетраке + 2 х 0,25 m) са ивичним тракама /
6,5 m са ивичњацима;
- рачунска брзина Vrac = 80 km/h, у насељу 60 km/h;
- носивост коловоза за средње тешки саобраћај (мин.оптерећење 115 kN по осовини);
- једнострани нагиб коловоза;
- укрштање са категорисаном путном мрежом површинске (сигналисане) раскрснице;
- паркирање у оквиру коридора дозвољено.
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Општински пут
Заштитни појасеви:
- заузимање земљишта за потребе заштите пута и саобраћаја на њему у заштитном појасу
ширине од 5 m(са обе стране рачунајући од крајње тачке земљишног појаса на спољну
страну);
- појас контролисане изградње, као површина са спољне стране од границе заштитног појаса
на којој се ограничава врста и обим изградње објеката и исте је ширине као и заштитни појас
(5 m).
Општински пут са следећим програмско-пројектним елементима:
- коридор ширине 20 m ван насеља, унутар насеља постојећа ширина коридора;
- коловоз ширине 6,0 m тј. (2х2,75 m саобраћајнетраке + 2х0,25 m ивичне траке/ ивичњаци);
- рачунска брзина Vrac = 60 km/h;
- носивост коловоза за средње тешки саобраћај (оптерећење мин. 60 кN по осовини);
- једнострани нагиб коловоза;
- укрштање са категорисаном путном мрежом површинске (сигналисане) раскрснице;
- паркирање у оквиру коридора дозвољено.
Главна насељска саобраћајница (ГНС -део траса државних и општинског пута)
У коридору главне насељске саобраћајнице је потребно планирати реконструкцију државних
путева и саобраћајних прикључака на исте са следећим пројектним елементима:
- задржава се постојећа регулација главне насељске саобраћајнице;
- коловоз има ширину 7,0 m тј. две саобраћајне траке са ширином од мин. 3,25 m и ивичним
тракама (ивичњацима) од 0,25 m;
- носивост коловозне конструкције је за средње тежак саобраћај (мин. оптерећење 60 кN по
осовини);
- нагиб коловоза је једностран;
- паркирање путничких возила је ван коловоза у регулационом профилу, ивично или
сепарисано;
- главну насељску саобраћајницу искористити за вођење интерног теретног, транзитног и
јавног саобраћаја;
- бициклистичке стазе извести од савремене конструкције (асфалта, бетона или неког другог
материјала) са ширином од 2,5 m (мин. 2,0 m) као двосмерне или
1,75 m (мин. 1,0 m) као једносмерне;
- вођење интерних пешачких токова дуж главне насељске саобраћајнице вршити преко
изграђених пешачких стаза, ширине мин. 1,5 m, обострано уз регулациону линију.
Сабирне насељске саобраћајнице (СНС)
- Задржава се постојећа регулација уличних коридора сабирних улица, а у деловима насеља
где се уводи нова регулација мин. ширина уличног коридора је 16,0 m. За ширине коридора
СНС у појединим случајевима могуће је (кратке деонице путне мреже где би интервенција
проширења захтевала велике инвестиционе радове) ИЗУЗЕТНО примењивати и мање
ширине од10,0-12,0 m (попречни профили ће садржати све потребне елементе са
коловозним површинама и пешачким стазама). У тим случајевима до израде ПДР за уличне
коридоре, услови изградње на парцелама ће бити условљени померањем грађевинских
линија на одређене удаљеностикоје ће омогућити каснију коначну реализацију
регулационих линија улица;
- коловоз сабирне саобраћајнице је ширине 6,0 m (2х3,0 m), а мин. 5,5 m (2х2,75 m), у
зависности од значаја сабирне саобраћајнице у насељској мрежи саобраћајница;
- носивост коловозне конструкције за сабирне саобраћајнице је за средњи или лак саобраћај
(мин. оптерећење 60 кN по осовини);
- нагиб коловоза је једностран;
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паркирање у оквиру уличног коридора организовати ван коловоза, ивично или
сепарисано, зависно од конкретне ситуације;
- вођење пешачких токова вршити по пешачким стазама, ширине мин. 1,5 m, обострано уз
регулациону линију.
-

Приступне насељске саобраћајнице (ПНС)
- Приступне саобраћајнице изводити за двосмерни и једносмерни саобраћај, у зависности од
мобилности у зони и дужине улице, а у деловима насеља где се уводи нова регулација
минимална ширина уличног коридора је 10,0 m. За ширине коридора ПНС у појединим
случајевима могуће је (кратке деонице путне мреже где би интервенција проширења захтевала
велике инвестиционе радове) ИЗУЗЕТНО примењивати и мање ширине од 6,0-8,0 m(попречни
профили ће садржати све потребне елементе са коловозним површинама и пешачким стазама).
У тим случајевима до израде ПДР за уличне коридоре, услови изградње на парцелама ће бити
условљени померањем грађевинских линија на одређене удаљености које ће омогућити каснију
коначну реализацију регулационих линија улица. У осталим случајевима могућа је примена и
већи регулационих ширина (16,0-18,0 m), што зависи првенствено од намене површинаи
расположивог простора;
- саобраћајнице за двосмерни саобраћај градити са две траке 2х2,75 m
(мин. 2х2,5 m) или за једносмерни саобраћај, са ширином 3,5 m (мин. 3,0 m) са
мимоилазницама (ако се за њима укаже потреба);
- носивост коловозне конструкције у овим улицама је за лак саобраћај (оптерећење 60 кN по
осовини);
- паркирање путничких возила у регулационом профилу није дозвољено;
- нагиб коловоза је једностран;
- раскрснице и кривине тако геометријски обликовати да омогућују задовољавајућу
прегледност и безбедност;
- пешачке стазе изводити уз регулациону линију ширине мин. 1,5 m где је то могуће у
попречном профилу,а ако то није случај минималнаширина је 1,2 m.
Колски прилази парцелама
У оквиру обухвата плана планирани су, осим приступних саобраћајница (делимично
изграђених), и колски прилази чија је функција везана за обезбеђење прилаза парцелама.
Ширине коловоза, као и диспозиција прилаза су утврђени на основу локалних услова. При
пројектовању и реализацији ових капацитета потребно је узети у обзир следеће просторнопројектне основе:
- задржавање постојећих регулационих линија уз минималне корекције у случајевима где је
то неопходно (обезбеђење проходности);
- колске прилазе изводити искључиво за колски приступ грађевинским парцелама;
- у деловима насеља где се уводи нова регулација мин. ширина коридора колског- прилаза је
2,5 m;
- примена свих осталих услова изградње као и за све остале саобраћајнице у оквиру обухвата
Плана (коловозна конструкција, услови одводњавања);
- немоторни (пешачко-бициклистички) саобраћај обављати заједно на истим површинама.
Саобраћајни терминали

Аутобуска стајалишта
Приликом реконструкције постојећих и изградње нових аутобуских стајалишта придржавати се
одредби Закона о превозу у друмском саобраћају („Службени гласник РС“, бр. 46/95, 66/01, 61/05,
91/05, 62/06 и 31/11) иПравилника 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).
Такође, потребно је придржавати се следећих услова:
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- ширина коловоза аутобуског стајалишта мора износити 3,25 m (изузетно 3,0 m);
- дужина нише аутобуског стајалишта мора износити 13,0 m за један аутобус, односно, 26,0
m за два или за зглобни аутобус;
- коловозна конструкција аутобуског стајалишта мора бити пројектована и изведена за
осовинско оптерећење као за средње тежак саобраћај (мин.60 кN по осовини);
- одводњавање стајалишта извести са падом од 2% од ивице коловоза.
Станице за снабдевање горивима (ССГ)
Приликом изградње и реконструкције објеката и саобраћајних терминала потребно је претходно
извршити саобраћајна и еколошка истраживања која ће дати одговарајућа решења у складу са
условима из законске и подзаконске регулативе, која се односи на ову проблематику - Закон о
транспорту опасног терета („Службени гласник РС“, број 88/10), Правилник о изградњи
постројења за запаљиве течности и о ускладиштавању и претакању запаљивих течности
(„Службени лист СФРЈ“, бр. 20/71 и 23/71) и Правилник о изградњи станица за снабдевање
горивом моторних возила и о ускладиштавању и претакању горива („Службени лист СФРЈ“,
бр. 27/71, 29/71 и „Службени гласник РС“, број 108/13).
Железничка станица (ЖС)
Железничка станица, са свим неопходним садржајима на постојећој локацији, осим темељне
реконструкције објеката (станична зграда), колосека, перона,електронске комуникационе и
сигнално-сигурносне опреме, захтева и одговарајуће партерно и хортикултурно
опремање.Осим станичног трга потребно је дефинисати и приступну саобраћајницу са паркинг
просторима, зеленилом и пратећим услужним објектима. Све ове активности у комплексу ЖС
обавезно реализовати у складу са условима АД „Инфраструктура железница Србије“.
Стационарни саобраћај
Паркинге за путничка возила треба пројектовати у оквиру насељских саобраћајница, у виду
ламела уз ивицу коловоза, са паркинг местима димензија 5,0 m х 2,5 (мин. 4,8 х
2,3)m.Саобраћајно - манипулативне површине паркинга извести од савремених коловозних
конструкција.
Паркинге за теретна возила пројектовати у радним зонама, садржајима и теретним
терминалима, као пролазне, са косим постављањем (под углом од 45 или 60) и са димензијама
паркинг места 7,5 m х 3,5 m или 18,0 m х 3,5 m.
Препоруке норматива за паркирање путничких возила који одговарају насељским садржајима,
степену моторизације (190,50 ПА/1000 становника) и локалним условима, које би требало
узети у обзир код изградње или реконструкције су:
-

становање
производња
пословање
трговина
хотели
ресторани

ПМ/1000 m2
12
20
20
40
30
80

Бициклистичке стазе
Приликом пројектовања бициклистичких стаза потребно је придржавати се услова за
пројектовање истих, са ширином од мин. 2,0 m за двосмерни и мин. 1,0 m за једносмерни
саобраћај, са подлогом од асфалта или бетона. Обавезно је обележавање свих бициклистичких
капацитета одговарајућом саобраћајном сигнализацијом.
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Бициклистичке стазе ће бити изграђене у главној насељској саобраћајници, према ситуацији
на графичком приказу бр. 2.5. Уколико постоје просторне могућности могуће је градити
стазе/тракеу коридорима осталих насељских саобраћајница, СНС И ПНС.

Пешачке стазе
Минимална ширина пешачких стаза је дефинисана Правилницима и техничким прописима.
Пешачке стазе пројектовати у зависности од положаја у оквиру хијерархије мреже, обима
кретања и просторних могућности, од асфалта, бетона или префабрикованих елемената. Нове
садржаје (јавне, пословне, спортско-рекреативне и др.) обавезно повезати са сепарисаном
пешачком стазом задовољавајућег капацитета. У оквиру уличних коридора пешачке стазе су
минималне ширине од 1,2 m.
Коридор железнице
Ширина железничког коридора је утврђена законском регулативом и износи 16,0 m, што
представља простор који је резервисан за смештај свих садржаја у функцији пруге, неопходних за
безбедно одвијање саобраћаја. Услови за уређење унутар овог коридора су дефинисани законском,
подзаконском регулативом и регулативом управљача - АД „Железнице Србије“.
Општи услови за изградњу у коридору железнице су:
- заштитни пружни појас у ширини од 100 m (са обе стране, рачунајући од осе крајњих
колосека), где је дозвољена изградња по селективном приступу и по условима железнице;
- пружни појас је земљишни појас са обе стране пруге, у ширини од 8 m, у насељеном месту
6 m, рачунајући од осе крајњих колосека, земљиште испод пруге и ваздушни простор у
висини од 14 m. Пружни појас обухвата и земљишни простор службених места (станица,
стајалишта, распутница, путни прелази и слично), који обухвата све техничко - технолошке
објекте, инсталације и приступно-пожарни пут до најближег јавног пута;
- инфраструктурни појас је земљишни појас са обе стране пруге, у ширини од 25 m,
рачунајући од осе крајњих колосека који функционално служи за употребу, одржавање и
технолошки развој капацитета инфраструктуре;
- у инфраструктурном појасу, осим у зони пружног појаса, изузетно се могу градити објекти
који нису у функцији железничког саобраћаја, а на основу издате сагласности управљача
инфраструктуре и уколико је изградња тих објеката предвиђена урбанистичким планом;
- могуће je планирати друмске саобраћајнице паралелно са пругом, али тако да размак између
железничке пруге и пута буде толики да се између њих могу поставити сви уређаји и
постројења потребни за обављање саобраћаја на прузи и путу, с тим да износи најмање 8,0
m, рачунајући од осовине најближег колосека до најближе тачке горњег строја пута
(банкина);
- укрштање насељске путне мреже са железничком пругом извести са путним прелазима у
нивоу, уз обавезно осигурање са одговарајућом саобраћајном сигнализацијом;
- укрштање насељске путне мреже – трасе државног пута I реда бр.18 са железничком пругом
(до реализације обилазнице) извести са путним прелазима у нивоу, уз обавезно осигурање
са одговарајућом саобраћајном сигнализацијом. У случају повећања обима саобраћаја (>
7000 возила/24h) на предметном путу и повећања обима саобраћаја (> 120 возова/24h) на
прузи, потребно је приступити активностима за денивелисање укрштаја пруге и пута
(подвожњак, надвожњак).
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5.1.3. Услови за прикључење на саобраћајну инфраструктуру
Грађевинским парцелама обезбедити колски прилаз, односно прикључак на јавну
саобраћајницу (правила дата у поглављу II тачка 4. Правила грађења за појединачне
грађевинске парцеле), уз сагласност управљача над саобраћајницом - путем.

5.2. ВОДНА И КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА
5.2.1. Услови за уређење водне и комуналне инфраструктуре
Водни објекти за заштиту од штетног дејства унутрашњих вода –
одводњавање
У самом насељу нема мелиорационих канала. Најближи је канал К-2 који се пружа са јужне
стране насеља и који прима сувишне атмосферске воде са подручја. Да би се канал могао
одржавати у оквиру својих хидрауличких параметара, нужно је очувати каналски појас (по 7,0
метара од ивице обале канала са сваке стране) преко којег ће се обезбедити пролаз за
грађевинску механизацију за одржавање канала.
Водни објекти за коришћење вода
Водоводном мрежом потребно је обезбедити снабдевање свих објеката питком водом, као и
заштиту од пожара (хидрантска мрежа одговарајућег пречника и притиска). С обзиром да
постојећа мрежа ни пречником ни положајем не задовољава садашње потребе, потребно је
предвидети реконструкцију и замену цевовода тамо где је то неопходно.
У свим новопланираним улицама предвиђа се полагање цевовода, ановопланирану мрежу
треба везати у прстен, како би се обезбедило квалитетно снабдевање, тј. избегло стварање
уских грла у потрошњи. Проширење водоводне мреже у насељу вршиће се у складу са
динамиком планираном у комуналном предузећу, а према усвојеном Идејном решењу.
Улична мрежа Беле Цркве проширена је на просторе језера. У летњем периоду, када је повећан
прилив становника, очигледан је мањак воде за пиће, те се мора обезбедити довољна количина
воде. За критични период потребно је увећати капацитет изворишта „Стража“ изградњом 2
нова бунара, чиме би се подигао капацитет изворишта за неких 25 до 30 l/s. Услед тога потребно
је и повећање капацитета резервоарског простора изнад Беле Цркве.
Водни објекти за сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних
вода и заштиту вода
Канализација у Белој Цркви функционише као општи систем, значи да се атмосферске и
отпадне воде заједнички одводе до реципијента. Покривеност насеља у овом тренутку износи
око 95%.
Канализационим системом треба омогућити одвођење сувишних атмосферских и отпадних
вода са саобраћајница, кровова и осталих површина до реципијенaта. Атмосферске воде, у
зависности од порекла, упустити у реципијент након адекватног третмана. Тако ће се зауљене
атмосферске воде упустити у реципијент тек након третирања на одговарајућем уређају.
Развој атмосферске канализације има задатак заштите урбанизованих површина унутар
насеља и индустријских погона од плављења атмосферским водама. Кишну канализацију
конципирати за меродавне услове (временски пресек, урбанизованост простора, рачунска
киша итд.), а уколико се реализује етапно, градити је тако да се рационално уклапа у будуће
решење.
Канализацијом омогућити одвођење употребљене санитарне воде преко постојећих
колекторских праваца до постројења за пречишћавање отпадних вода, односно до коначног
реципијента. Такође, потребно је преиспитати капацитете постојећих колектора, како би се
новопланирана канализациона мрежа могла укључити на насељски систем.
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Траса канализационих водова се планира дуж новопланираних саобраћајница, користећи
расположиве просторе и падове терена.Подручје насеља је подељено на мања сливна подручја,
а динамика реализације система одвијаће се у складу са могућностима и расположивим
финансијским средствима.
У наредном периоду следи изградња канализационе мреже у улицама Јована Поповића,
Карађорђевој, у свимновопланираним улицамаи до планираних садржајау оквиру
белоцркванских језера.
5.2.2. Услови за изградњу водне и комуналне инфраструктуре
Изградњу мреже и објеката водоводне инфраструктуре вршити према следећим правилима:
- уличну водоводну мрежу поставити у зеленом појасу;
- минимална дубина укопавања мора да обезбеди најмање 1,0 m слоја земље изнад темена
цеви;
- јавну водоводну мрежу градити по прстенастом принципу;
- на водоводној мрежи за потребе противпожарне заштите планирати хидранте на прописним
растојањима;
- јавна водоводна мрежа не сме бити пречника мањег од Ø 100 mm;
- динамику изградње водовода усагласити са изградњом саобраћајница, како се оне не би
накнадно раскопавале;
- при проласку водоводне мреже испод путева вишег ранга, пруга, водотока и сл., потребно
је прибавити сагласности надлежних институција;
- водоводну мрежу поставити у профилу улице на удаљењу од осталих инсталација
инфраструктуре према важећим стандардима и прописима;
- положај објеката (црпна станица, уређај за кондиционирање воде, резервоар) утврдити у
складу са примењеним савременим технолошким решењима;
- објекти црпне станице, уређаја за кондиционирање воде и резервоари се морају градити у
складу са важећим прописима и нормативима за објекте ове намене;
- израдити главне пројекте за реконструкцију постојеће и изградњу нове јавне водоводне
мреже и на основу њих вршити изградњу, реконструкцију и доградњу магистралне и
дистрибутивне водоводне мреже;
- сви радови на пројектовању и изградњи система за снабдевање водом морају се извести у
складу са законском регулативом и уз сагласност надлежних органа.
- у насељу планирати и градити канализациону мрежу као општу, тако да се заједнички
прихватају санитарне и атмосферске воде;
- уличну канализациону мрежу поставити око осовине постојећих и планираних
саобраћајница;
- минимална дубина укопавања мора да обезбеди најмање 0,8 m слоја земље изнад темена
цеви;
- динамику изградње канализација усагласити са изградњом саобраћајница, како се исте не
би накнадно раскопавале;
- при проласку канализационе мреже испод путева вишег ранга, пруга, водотока и сл.,
потребно је прибавити сагласности надлежних институција;
- канализациону мрежу поставити у профилу улице на удаљењу од осталих инсталација
инфраструктуре према важећим стандардима и прописима;
- минималне падове колектора одредити у односу на усвојене пречнике, према важећим
прописима и стандардима;
- црпне станице канализације радити као шахтне и лоцирати их у зеленој површини са
прилазом за сервисно возило;
- извршити предтретман отпадне воде индустрије до нивоа квалитета који задовољава
санитарно-техничке услове за испуштање у јавну канализацију, па тек онда их упустити у
насељску канализациону мрежу, у складу са Уредбом о граничним вредностима загађујућих
материја у воде и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС“, бр. 67/11, 48/12
и 1/16);
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- пре упуштања у реципијент, отпадне воде пречистити на насељском постројењу за
пречишћавање отпадних вода (ППОВ) до степена који пропише надлежно водопривредно
предузеће, у складу са Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у воде и
роковима за њихово достизање;
- атмосферске воде пре упуштања у насељски канализациони систем очистити од механичких
нечистоћа на таложнику, односно сепаратору уља и масти;
- одвођење атмосферских вода из индустријских зона и комплекса вршити искључиво преко
сепаратора уља и масти;
- све колске прилазе и укрштања са саобраћајницама, обавезно зацевити према важећим
прописима и стандардима;
- израдити идејне и главне пројекте колекторске и секундарне канализационе мреже за подручја
која нису обухваћена досадашњом прорачунском шемом за димензионисање канализационе
мреже и на основу њих вршити изградњу, реконструкцију и доградњу свих потребних објеката
за потребе одвођења отпадних вода;
- уградити ревизиона окна – шахтове на свим прикључцима, преломима и правим деоницама
канала на прописним растојањима;
- приликом прикључења нових канала на постојеће, прикључење извести тако да кота дна
новог канала буде виша од коте дна канала на који се прикључује, а препоручује се
прикључење у горњој трећини;
- уређење корита отворених токова потока дефинисати кроз израду одговарајуће пројектнотехничке документације, а на основу водних услова, које издаје надлежни орган;
- у зони водотока, планирати појас заштите водотока, који мора бити стално проходан за
механизацију, која одржава корито;
- у циљу заштите од поплава од високих нивоа подземних вода и од вишка атмосферских вода
потребно је редовно одржавати потоке, канале и пропусте;
- забрањује се спречавање несметаног протицаја воде, успоравање и дизање нивоа воде, чиме
би се могао пореметити постојећи режим вода на објектима и у земљишту;
- забрањено је испуштање непречишћених отпадних вода у канале;
- укидају се сви илегални испусти отпадних вода у канале.
5.2.3. Услови за прикључење водне и комуналне инфраструктуре
Прикључењеглавногобјектанаводоводнумрежуизвестипремаусловиманадлежногкомуналногп
редузећа. Прикључакизвестипреководомерногшахтасмештеногнапарцеликорисниканамин. 1,0
m
изарегулационелиније,
у
складусаусловимапротивпожарнезаштите,
гдејепотребнопредвидетиизградњупротивпожарнехидрантскемреже.
Прикључењеглавногобјектанаканализационумрежуизвестипремаусловиманадлежногкомуналног
предузећа.
Дубинуукопавањанаместуприкључењасводитинадубинупостојећегцевовода.
Доизградњенасељскеканализационемрежедозвољенајеизградњаводонепропуснихсептичкихјаман
амин. 3,0 m одсвихобјекатаиграницепарцеле.
Условночистеатмосферскеводесакрововаобјекатамогусебезпречишћавањаупуститиуотворенукан
алскумрежуилиназеленеповршинеунутарпарцеле.
Отпадневоденасталекаорезултаттехнолошкогпроцеса,
преупуштањаунасељскиканализационисистем,обавезнопречиститипутемпримарногпречишћава
њаунутарсамогкомплекса.
Свезауљеневодепреупуштањауатмосферскуканализацијупречиститинасепараторууљаибрзота
ложивихпримеса.

5.3. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА
5.3.1. Услови за уређење електроенергетске инфраструктуре
На простору обухваћеном планом постоји изграђена преносна и дистрибутивна мрежа, коју је,
у циљу квалитетног и сигурног снабдевања електричном енергијом потрошача, потребно
ревитализовати и обезбедити довољно капацитета у постојећим трафостаницама.
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Напајање потрошача ће се вршити у потпуности са 20 kV напонског нивоа, преко
дистрибутивних трансформаторских станица 20/0,4 kV и 20 kV преносне мреже из
трансформаторске станице ТС „Бела Црква“, 110/20 kV, чији капацитет ће се повећати
уградњом још једног енергетског трансформатора снаге до 31,5 MVA.
Средњенапонска 20 kV мрежа ће бити подземна или надземна, а нисконапонска на периферним деловима
углавном надземна, на бетонским и гвоздено-решеткастим стубовима. У деловима насеља где је планирано
вишепородично становање, становање мањих густина, радне зоне, централни садржаји и спортско-рекреативне
површине, мрежа ће се у потпуности каблирати.
Поправљање квалитета испоруке и напонских прилика у мрежи решаваће се локално по потреби, изградњом
нових средњенапонских и нисконапонских објеката. Градиће се углавном монтажно бетонске,компактне, зидане
и стубне трансформаторске станице. Највећи број трансформаторских станица градиће се у радним зонама и
подручјима где је планирано становање.

Планирана нисконапонска мрежа може бити изграђена продужавањем постојеће мреже у
складу са потребама и на местима где постоје потребни технички и електроенергетски услови
или изградњом нове нисконапонске мреже (надземне или подземне) на местима где не постоји
постојећа мрежа.
Надземна нисконапонска мрежа ће бити формирана монтирањем нисконапонских проводника
самоносивог кабловског снопа (или проводника типа Al/Če) на претходно постављеним
типским стубовима нисконапонске мреже или мешовитог вода. Овај тип нисконапонске мреже
градити на јавним површинамау путним појасевима саобраћајних коридора.
Подземна нисконапонска мрежа ће бити формирана изградњом подземних нисконапонских
водова који ће међусобно повезивати систем кабловских прикључних кутија са припадајућим
дистрибутивним трансформаторским станицама. Систем кабловских прикључних кутија ће
бити грађен комбиновано, постављањем ових кутија на слободностојећа армирано - бетонска
постоља на јавним површинама у путним појасевима саобраћајних коридора или њиховом
уградњом на делове спољашњих фасада (или зиданих ограда) објеката купаца, уколико се ови
грађевински елементи буду градили на регулационим линијама парцела.
У случају да се постојећа нисконапонска мрежа мора продужити, потребно је постојећу
надземну мрежу продужавати одговарајућом надземном мрежом, а подземну мрежу
продужавати одговарајућом подземном мрежом.
Изградњу нове нисконапонске мреже и подземних нисконапонских водова мора пратити и
изградња одговарајућих дистрибутивних трансформаторских станица и пратеће
средњенапонске мреже.
У деловима насеља где су планиране радне, стамбене и зоне где постоји надземна средњенапонска и
нисконапонска мрежа, мрежу је потребно каблирати у уличним коридорима.

Поправљање квалитета испоруке и напонских прилика у мрежи решаваће се локално, по
потреби, изградњом нових средњенапонских и нисконапонских објеката. Градиће се углавном
монтажно-бетонске, компактне, стубне, зидане и узидане трансформаторске станице. Највећи
број трансформаторских станица градиће се у радним зонама и подручјима где је планирано
становање.Који тип трансформаторске станице ће бити усвојен за изградњу (стубна, монтажно
- бетонска, компактна, зидана или узидана) пресудно ће зависити од типа средњенапонске
мреже на коју ће се нова трансформаторска станица прикључити. Мрежа јавног осветљења ће
се каблирати у деловима насеља где је електроенергетска мрежа каблирана, а у деловима
насеља где је електроенергетска мрежа надземна, светиљке за јавно осветљење ће се
постављати по стубовима електроенергетске мреже.
Мрежу јавног осветљења дуж главних саобраћајница треба реконструисати, а у делу насеља
са централним садржајем поставити расветна тела на украсне канделабре.
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Мрежу јавног осветљења реконструисати, тј. градити нову, у складу са новим технологијама
развоја расветних тела и захтевима енергетске ефикасности.

У наредном периоду потребно је део електричне енергије произведен из конвенционалних
извора супституисати енергијом из неконвенционалних извора - извора обновљиве енергије.
У циљу рационалне употребе квалитетних енергената и повећања енергетске ефикасности
потребно је применити мере енергетске ефикасности, како у производним објектима,
преносној и дистрибутивној мрежи, тако и при коришћењу електричне енергије у секторима
потрошње, тј. крајњих корисника енергетских услуга.
5.3.2. Услови за изградњу електроенергетске инфраструктуре
Електроенергетска мрежа у насељу ће бити надземна, грађена на бетонским и гвоздено
решеткастим стубовима, а по потреби се може градити и подземно, у складу са условима
надлежног оператора дистрибутивног система електричне енергије.
Правила за изградњу надземне и подземне електроенергетске мреже:
- електроенергетску мрежу градити у складу са Правилником о техничким нормативима за
изградњу надземних електроенергетских водова називног напона 1 kV до 400 kV („Службени
лист СФРЈ“, број 65/88 и „Службени лист СРЈ“, број 18/92);
- стубове надземног вода градити као слободностојеће;
- стубове поставити ван колских прилаза објектима, на мин. 0,5 m од саобраћајница;
- висина најнижег проводника не сме бити мања од 6,0 m;
- 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;
- при укрштању енергетских и електронских комуникационих каблова угао укрштања треба
да буде око 90;
- није дозвољено полагање електроенергетских каблова изнад електронских комуникационих
каблова, сем при укрштању, при чему мин. вертикално растојање мора бити 0,5 m;
- 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;
- није дозвољено полагање електроенергетског кабла изнад или испод цеви водовода или
канализације;
- 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.
Услови за изградњу јавног осветљењa:
- светиљке за осветљење саобраћајница у зони централних садржаја, радним зонама,
спортско-рекреативним и парковским површинама и зони вишепородичног становања
поставити на стубове расвете и декоративне канделабре поред саобраћајница и пешачких
стаза;
- у осталим зонама расветна тела поставити на стубове електроенергетске мреже;
- користити расветна тела у складу са новим технологијама развоја.
Услови за изградњу трансформаторских станица 20/0,4 kV:
- дистрибутивне трансформаторске станице за 20/0,4 kV напонски пренос у уличном
коридору градити као монтажно-бетонске, компактне или стубне, а на осталим површинама
типа стубне, монтажно-бетонске, компактне, зидане или узидане, у складу са важећим
законским прописима и техничким условима надлежног оператора
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дистрибутивног система електричне енергије;
- минимална удаљеност трансформаторске станице од осталих објеката мора бити 3,0 m;
- монтажно-бетонске и компактне трансформаторске станице ће се градити као
слободностојећи објекти, а могуће је изградити једноструке (са једним трансформатором
називне снаге до 630 kVA и могућношћу прикључења до 8 нисконапонских извода) и
двоструке
(са
два
трансформатора
називне
снаге
до
630 kVA и могућношћу прикључења до 16 нисконапонских извода);
- за изградњу оваквих објеката потребно је обезбедити слободан простор правоугаоног
облика минималних димензија 5,8х6,3 m за изградњу једноструке, а 7,1х6,3 m за изградњу
двоструке монтажно-бетонске трансформаторске станице, са колским приступом са једне
дуже и једне краће стране;
- за стубне трансформаторске станице предвидети простор правоугаоног облика минималних
димензија 4,2х2,75 m, за постављање стуба за трансформаторску станицу;
- поред објекта трансформаторске станице на јавним површинама обавезно предвидети
слободан простор за изградњу слободностојећег ормана мерног места за регистровање
утрошене електричне енергије јавног осветљења;
- напајање трансформаторске станице извести двострано, кабловски са места прикључења, по
условима надлежнoг оператора дистрибутивног система електричне енергије.
Услови за реконструкцију
трансформаторских станица

надземне

електроенергетске

мреже

и

објеката

Реконструкција надземних водова свих напонских нивоа иобјеката трансформаторских
станица вршиће се на основу овог Плана и услова надлежнихоператора преносног и
дистрибутивног система електричне енергије, а подразумева замену стубова, проводника или
уређаја и опреме за уземљење и заштиту, као и трансформацију напона, поштујући постојећу
трасу вода и локацију трансформаторских станица.
Услови за изградњу енергетских производних објеката (соларне електране, електране на
биогас, биогориво идр.)
Производни објекти (биомаса, биогас, соларне електране и др.) капацитета мањих од 10 MVA,
који ће се прикључивати на јавну електроенергетску мрежу према условима надлежног
оператора дистрибутивног система електричне енергије, или користити за сопствене потребе,
могу се градити у радним комплексима на основу плана:
- могу се градити садржаји у функцији енергетског производног објекта: објекат који
производи енергију (топлотну, електричну), соларни колектори, трансформаторско и
разводно постројење, пословни објекат, средњенапонски подземни водови;
- комплекс опремити инфраструктуром коју захтева ова врста енергетског објекта;
- соларни панели се могу постављати на објекте, стубове или на тло преко носача;
- електроенергетску мрежу и осталу неопходну инфраструктуру у функцији производног
енергетског објекта каблирати.
Зона заштите електроенергетских објеката
У заштитном појасу, испод, изнад или поред електроенергетског објекта, супротно закону,
техничким и другим прописима не могу се градити објекти, изводити други радови, нити
засађивати дрвеће и друго растиње.Оператор преносног, односно дистрибутивног система
надлежан за енергетски објекат, дужан је да о свом трошку редовно уклања дрвеће или гране
и друго растиње које угрожава рад енергетског објекта.
Власници и носиоци права на непокретностима које се налазе у заштитном појасу, испод или
поред енергетског објекта не могу предузимати радове или друге радње којима се
онемогућава или угрожава рад енергетског објекта без претходне сагласности енергетског
субјекта који је власник, односно корисник енергетског објекта.

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:
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1) за напонски ниво од 1 kV до 35 kV;
- за голе проводнике 10,0 m;
- за слабо изоловане проводнике 4,0 m;
- за самоносеће кабловске снопове 1,0 m;
2) за напонски ниво од 110 kV, укључујући и 110 kV 25 m.

Заштитни појас за подземне водове (каблове), од ивице армирано–бетонског канала и износи:
1) за напонски ниво од 1 kV до 35 kV, укључујући и 35 kV, 1,0 m.
Заштитни појас за трансформаторске станице на отвореном износи:
1) за напонски ниво од 1 kV до 35 kV, 10,0 m;
2) за напонски ниво од 110 kV и изнад 110 kV, 30,0 m.
У случају градње у близини или испод далековода у заштитном појасу далековода потребна је
сагласност ЈП „Електромрежа Србије“ при чему важе следећи услови:
- Сагласност се даје на Елаборат који инвеститор планираних објеката треба да изради, у

коме je дат тачан однос далековода и објеката чија je изградња планирана, уз
задовољавање горе поменутих прописа и закона. Исти може израдити пројектна
организација која je овлашћена за те послове. Трошкови израде Елабората падају у
целости на терет инвеститора планираних објеката.
- Приликом израде Елабората прорачуне сигурносних висина и удаљености урадити за
температуру проводника од +80°С, у складу са техничким упутством ЈП EMC ТУ-ДВ-04.
За израду Елабората користити податке из пројектне документације далековода који се
достављају на захтев инвеститора и податке добијене на терену геодетским снимањем
који се обављају о трошку Инвеститора планираних објеката.
- Елаборат доставити у минимално три примерка (два примерка остају у трајном
власништву ЈП „Електромрежа Србије“), као и у дигиталној форми.
- У Елаборату се морају приказати и евентуални радови који су потребни да би се међусобни
однос ускладио са прописима.
- Елаборатом мора бити обрађена комплетна градња свих објеката (стамбених објеката,
саобраћајница, јавног осветљења и друго), нивелација терена, уређење простора,
изградња пратећих садржаја и друго.
- Елаборатом морају бити прорачунате и вредности нивоа електромагнетног поља и
извршена провера њихове усклађености са законском регулативом. У случају добијања
вредности које су приближне граничним вредностима препорука je да се достави
извештај мерења нивоа електромагнетног поља од стране овлашћене лабораторије за
испитивање нејонизујећег зрачења која je овлашћена од стране Акредитационог тела
Србије за поменута испитивања и тиме додатно провери да ли je задовољен Законом о
заштити од нејонизујућих зрачења („Службени гласник PC“ број 36/09) и одговарајући
подзаконски акти.
Претходно наведени услови важе приликом израде:
а)
Елабората
о
појасу далековода

могућностима

градње

планираних

објеката

у

заштитном

Заштитни појас далековода, према члану 218. Закона о енергетици износи 25,0mса обе
стране далековода напонског нивоа 110kV од крајњег фазног проводника.
Напомена: У случају да се планира постављање стубова расвете у заштитном појасу
далековода, потребно је исте уважити при изради Елабората.
б) Елабората
материјала

утицаја

далековода

на

планиране

објекте

од

електропроводног

Овај утицај за цевоводе, у зависности од насељености подручја, потребно je анализирати
на максималној удаљености до 1000,0 m од осе далековода.
ц) Елабората утицаја далековода на телекомуникационе водове
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Овај утицај, у зависности од специфичне отпорности тла и у зависности од насељености
подручја, потребно je анализирати на максималној удаљености до 3000,0m од осе
далековода.
У случају да се из Елабората утврди колизија далековода и планираних објеката са
пратећом инфраструктуром потребно je да се:
- Приступи склапању Уговора о пословно-техничкој сарадњи ради регулисања међусобних
права и обавеза између ЈП „Електромрежа Србије“ и свих релевантних правних субјеката
у реализацији пројекта адаптације или реконструкције далековода, у складу са Законом
о енергетици и Законом о планирању и изградњи.
- О трошку инвеститора планираних објеката, a на бази пројектних задатака усвојених на
Стручном савету ЈП „Електромрежа Србије“, уради техничка документација за адаптацију
или реконструкцију и достави ЈП „Електромрежа Србије“ на сагласност.
- Евентуална адаптација или реконструкција далековода (односно отклањање свих
колизија констатованих Елаборатом) изврши пре почетка било каквих радова на
планираним објектима у непосредној близини далековода, о трошку Инвеститора
планираних објеката.
Препорука je да се било који објекат планира ван заштитног појаса далековода, како би се
избегла израда Елабората о могућностима градње планираних објеката у заштитном појасу
и евентуална адаптација или реконструкција далековода.
Такође, препорука је да минимално растојање планираних објеката, пратеће
инфраструктуре и инсталација, од било ког дела стуба далековода напонског нивоа 110 kV
буде 10,0 m, што не искључује потребу за израдом Елабората.
Остали општи технички услови и препоруке су:

- Приликом извођења било каквих грађевинских радова, нивелације терена, земљаних радова
и ископа у близини далековода ни на који начин се не сме угрозити статичка стабилност
стубова далековода. Терен испод далековода се не сме насипати;
- Приликом експлоатације објекта, потребно је придржавати се свих мера безбедности и
здравља на раду, а посебно сигурносних растојања до проводника под напоном препоручено 5,0 m за далеководе 110 kV, у супротном потребно је благовремено затражити
искључење далековода;
- Забрањено је коришћење воде у млазу уколико постоји опасност да се млаз воде приближи
мање од 5,0 m од проводника далековода напонског преноса 110 kV;
- Да минимално растојање планираних објеката, пратеће инфраструктуре и инсталација,
од било ког дела стуба далековода буде 10,0 m;

- Испод и у близини далековода не сме се садити високо дрвеће које се својим растом
-

може приближити на мање од 5,0 m од проводника далековода напонског нивоа 110 kV,
као и у случају пада дрвета;
Да се избегава коришћење прскалица и воде у млазу за заливање, уколико постоји
могућност, да се млаз воде приближи на мање од 5,0 m од проводника далековода
напонског нивоа 110 kV;
Хидранти морају бити постављени на растојању већем од 35,0 m од осе далековода;
Нисконапонске, телефонске прикључке, прикључке на кабловску телевизију и друге
прикључке извести подземно у случају укрштања са далеководом;
Све металне инсталације (електро-инсталације, грејање и друго) и други метални делови
(ограде и друго) морају да буду прописно уземљени. Нарочито водити рачуна о
изједначењу потенцијала;
Забрањено je складиштење лако запаљивог материјала у заштитном појасу далековода.

5.3.3.Услови за прикључење на електроенергетску инфраструктуру
Услови за прикључење на електроенергетску инфраструктуру су:
- за прикључење објеката на дистрибутивни електроенергетски систем потребно је изградити
подземни или надземни прикључак, који ће се састојати од прикључног вода и ормана
мерног места (ОММ);
- ОММ треба да буде постављен на регулационој линији парцеле на којој се гради објекат,
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према улици, или у зиданој огради, такође на регулационој линији улице;
- за кориснике са предвиђеном максималном једновременом снагом до 100 кW прикључење
ће се вршити нисконапонским подземним водом директно из трансформаторске станице;
- за кориснике са предвиђеном једновременом снагом већом од 200 кW прикључење ће се
вршити из трансформаторске станице 20/0,4 кV планиране у оквиру парцеле;
- уколико је захтевана максимална једновремена снага до 150 кW, за више локацијски блиских
или суседних објеката у оквиру радних садржаја, прикључење таквих купаца електричне
енергије обезбедиће се изградњом дистрибутивних трансформаторских станица на јавној
површини. Потребан број трансформаторских станица ће зависити од броја купаца и
захтеване максималне једновремене снаге.

5.4. ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА
5.4.1. Услови за уређење термоенергетске инфраструктуре
У насељу Бела Црква постоји изграђена гасоводна инфраструктура, која још увек није
прикључена на транспортни гасоводни систем Србијагаса.Изграђена је дистрибутивна
гасоводна мрежа ниског притиска од ПЕ (полиетиленских) цеви у уличним коридорима са
кућним гасним прикључцима, МРС„Бела Црква“(мерно-регулациона станица) за Белу Цркву
и гасоводи средњег притиска од челичних цеви за снабдевање свих насељених места у
општини Бела Црква.
На локацији изграђене МРС„Бела Црква“, односно у истом ограђеном простору и на истој кат.
парцели предвиђена је и изградња ГМРС„Бела Црква“ (главне мерно-регулационе станице) за
снабдевање свих насељених места у општини Бела Црква.
Снабдевање природним гасом насеља Бела Црква и целе општине извешће се изградњом
разводног гасовода високог притиска Тилва-Бела Црква РГ 01-21 пречника
DN200.Дистрибутивна гасна мрежа ниског притиска са кућним гасним прикључцима је
изграђена скороу свим улицама у насељу двострано или једнострано, у складу са урађеном
пројектном документацијом.Планирани потрошачи природног гаса могу се прикључити на
постојећу дистрибутивну гасоводну мрежу изградњом гасног прикључка. У улицама у којима
није изграђена гасоводна инфраструктура предвиђа се изградња гасоводне мреже у уличним
коридорима, која може бити изграђена једнострано или двострано, у складу са потребама
потрошача и условима на терену.
Већи индустријски потрошачи могу се прикључити на гасоводну инфраструктуру у насељу према
условима надлежног дистрибутера за гас који ће, сагледавањем потребних количина гаса, за ове
потрошаче одредити место и услове прикључења на гасну мрежу, а уколико је потребно и
изградити посебан индустријски вод средњег притиска до потрошача, са припадајућом МРС.
5.4.2. Услови за изградњу термоенергетске инфраструктуре
Приликом изградње термоенергетске инфраструктуре потребно je придржавати се следећих
услова:

- за уређење и изградњу термоенергетске инфраструктуре испоштовати услове који су дати у
Правилнику о условима за несметан и безбедан транспорт природног гаса гасоводима притиска
већег од 16 barа („Службени гласник РС“, број 37/13, 87/15), Правилнику о условима за
несметану и безбедну дистрибуцијуприродног гаса гасоводима притиска до 16 barа („Службени
гласник РС“, број 86/15), Правилнику о изградњи постројења за запаљиве течности и о
ускладиштавању и претакању запаљивих течности („Службени лист СРЈ“, бр. 20/71 и 23/71).
При пројектовању и изградњи гасне котларнице придржавати се Правилника о техничким
нормативима за пројектовање, грађење, погон и одржавање гасних котларница („Службени
лист СФРЈ“, број 10/90 и 52/90).
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За гасовод притиска већег од 16 barа испоштовати услове који су дати у Правилнику о

условима за несметан и безбедан транспорт природног гаса гасоводима притиска већег од 16 barа
(„Службени гласник РС“, број 37/13, 87/15).
- у појасу ширине 30,0 m на једну и другу страну од осе гасовода, забрањено je градити зграде
намењене за становање или боравак људи, без обзира на степен сигурности са којим je гасовод
изграђен и без обзира на то у који je разред појас цевовода сврстан;
- у појасу ширине од 5,0 m на једну и другу страну, рачунајући од осе цевовода, забрањено je
садити биљке чији корени досежу дубину већу од 1,0 m односно за које je потребно да се
земљиште обрађује дубље од 0,5 m. У том појасу не сме бити препрека (ограде и сл.) и мора
стално бити проходан за приступ тешких возила у случају интервенција на гасоводу;
- ако гасовод пролази близу других објеката или je паралелан с тим објектима, одстојање не сме
бити:
- мање од 5,0 m од ДП II реда и општинских путева, рачунајући од спољне ивице путног
појаса;

- мање од 20,0 m од железничке пруге, рачунајући од границе пружног појаса;
- мање од 15,0 m од индустријских колосека, рачунајући од осе крајњег колосека;
- мање од 50,0 cm од других подземних инсталација и мелиорационих објеката, рачунајући
од спољне ивице цевовода до спољне ивице инсталације или објекта и
мање од 10,0 m од регулисаних водотока и канала, рачунајући од ножице насипа;

- ако цевовод пролази близу нерегулисаних водотока, бунара, извора и изворишних подручја, као
и ако je паралелан са водотоцима, потребно je прибавити сагласност од организација и органа
надлежних за послове водопривреде, a ако пролази близуелектроенергетских постројења и
водова, одстојање мора бити у складу са нормативима прописаним у одговарајућим српским
стандардима;
- изградња прелаза гасовода преко железничке пруге није дозвољена, осим у изузетним
случајевима, у којима се мора прибавити посебна сагласност од надлежних органа или
организација које управљају пругом;
- ако се цевовод поставља испод саобраћајнице бушењем рова, мора се употребити заштитна цев
одговарајуће чврстоће и пречника који je најмање за 100 mm већи од спољашњег пречника
цевовода;
- дужина заштитне цеви цевовода испод саобраћајнице код јавних путева мора бити већа од
ширине коловоза за пo 1,0 m с једне и с друге стране, рачунајући од спољне ивице путног појаса,
a код железничке пруге дужина заштитне цеви мора бити већа од ширине пруге за пo 5,0 m и с
једне и с друге стране, рачунајући од осе крајњег колосека, односно за пo 1,0 m, рачунајући од
ножице насипа;
- заштитне цеви које се постављају ради преузимања спољних оптерећења морају се прорачунати
на чврстоћу према максималном оптерећењу које je могуће на том делу саобраћајнице;
- цевовод се у заштитну цев мора увућитако да се не оштети његова антикорозивна изолација и
мора бити постављен на изолованим подметачима ради спровођења катодне заштите;
- крајеви заштитне цеви морају бити заптивени;
- у заштитну цев, на једном крају или на оба краја мора се уградити контролна цев пречника
најмање 50 mm, ради контролисања евентуалног пропуштања гaca у међупростор заштитне
цеви и гасовода;
- контролне цеви цевовода морају бити извучене изван путног појаса на одстојању најмање 5,0
m од ивице крајње коловозне траке, односно изван пружног појаса - на одстојању најмање 10,0
m од осе крајњег колосека, са отворима окренутим на доле и постављеним на висину од 2,0 m
изнад површине тла;
- при укрштању гасовода са саобраћајницама, водотоцима и каналима, угао између осе цевовода
и осе препреке мора да износи између 60° и 90°;
- изузетно, зграде намењене за становање или боравак људи могу се градити у појасу ужем од
30,0 m ако je градња већ била предвиђена урбанистичким планом пре пројектовања гасовода и
ако се примене посебне мере заштите, с тим да најмање растојање насељене зграде од гасовода
мора бити, и то:
- за пречник гасовода до 125 mm – 10,0 m;
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- за пречник гасовода од 125 mm до 300 mm – 15,0 m;
- за пречник гасовода од 300 mm до 500 mm – 20,0 m и
- за пречник гасовода већи од 500 mm – 30,0 m.
Сва постројења и уређаји на гасоводу морају бити изведени према условима наведеним у
табели:

Грађевински
и други објекти
Стамбене и пословне зграде
Производне
фабричке
зграде
радионице
Складишта запаљивих течности
Електрични водови
(неизоловани надземни)
Трафо станице
Железничке пруге и објекти
Индустријски колосеци
ДП II реда и општинских путева
Остали путеви
Водотоци
Шеталишта и паркиралишта
Остали грађевински објекти

и

ГАСНИ ОБЈЕКТИ (удаљености у m)
МРС, МС, РС и ППС
Компресорс
ЗИДАНЕ ИЛИ
На отвореном или ке станице
МОНТАЖНЕ
под
надстрешницом
≤ 30000
> 30000
За све
m3/h
m3/h
капацитете
15
25
30
100
15
25
30
100
15

30
30
15
10
6
5
10
10

Блокадни
вентили
са
издувом

25
30
100
За све случајеве: висина стуба далековода + 3 m
30
30
15
10
10
5
15
15

30
30
25
10
10
5
20
20

30
30
25
10
10
20
15
30

30
30
30

30
30
15
10
15
5
30
15

За гасоводе притиска до 16 barаиспоштовати услове који су дати у Правилнику о
условима за несметану и безбедну дистрибуцијуприродног гаса гасоводима притиска до 16
barа („Службени гласник РС“, број 86/15).У насељеним местима гасовод се по правилу гради
у регулационом појасу саобраћајница, у инфраструктурним коридорима.

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 челичних цеви
Гасовод од полиетиленских цеви

MOP ≤ 4 bar (m) 4 bar < MOP ≤ 10 bar (m) 10 bar <MOP≤ 16 bar (m)
1
2
3
1
3
-

Растојања дата у табелисе могу изузетно смањити на минимално 1,0 m, уз примену додатних
мера заштите, при чему се не сме угрозити стабилност објеката.
Обавезна мера заштите за смањење минималног хоризонталног растојања гасовода је:
1) за челичне гасоводе - примена пројектног фактора за прорачун дебљине зида цеви 0,25;
2) за гасоводе од полиетилена (у даљем тексту: ПЕ гасовод) - примена физичке заштите
гасовода од оштећења при радовима у близини гасовода (постављање гасовода у заштитну
цев, постављање заштитних плоча изнад гасовода, итд.) при чему гасовод мора бити
физички заштићен на делу гасовода где је хоризонтално растојање смањено и додатно по
1,0 m на обе стране.
Поред ових мера могу се применити и следеће додатне мере заштите: повећана дубина
укопавања гасовода, постављање гасовода у заштитну цев, постављање заштитних плоча изнад
гасовода, као и друге сличне мере.
Минимална дозвољена растојања спољне ивице подземних челичних гасовода 10 bar <MOP≤
16 bar и челичних и ПЕ гасовода 4 bar < MOP ≤ 10 bar са другим гасоводима, инфраструктурним
и другим објектима су:
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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 ел.каблова
Од гасовода до телекомуникационих каблова
Од гасовода до водова хемијске индустрије и технолошких флуида
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 m 3
Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих и горивих течности укупног
капацитета више од 3 m3 а 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 10 m3
Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих гасова укупног капацитета
већег од 10 m3 а највише 60 m 3
Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих гасова укупног капацитета
преко 60 m 3
Од гасовода до шахтова и канала.
Од гасовода до високог зеленила
* растојање се мери до габарита резервоара

Минимално
дозвољено
растојање (m)
Укрштање
0,20
0,20
0,30
0,50
0,30
0,30
0,20
0,20
-

Минимална дозвољена растојања спољне ивице подземних челичних и ПЕ гасовода MOP ≤
4bar са другим гасоводима, инфраструктурним и другим објектима су:

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 ел. каблова
Од гасовода до телекомуникационих и оптичких каблова
Од гасовода до водова хемијске индустрије и технолошких флуида
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 m 3
Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих и горивих течности укупног
капацитета више од 3 m3 а 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 10 m3
Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих гасова укупног капацитета
већег од 10 m3 а највише 60 m 3
Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих гасова укупног капацитета
преко 60 m 3
Од гасовода до шахтова и канала
Од гасовода до високог зеленила
* растојање се мери до габарита резервоара

Минимално
дозвољено
растојање (m)
Укрштање
0,20
0,20
0,30
0,50
0,20
0,20
0,20
0,20
-

Растојања дата у табелимогу се изузетно смањити на кратким деоницама гасовода дужине до
2,0 m уз примену физичког обезбеђења од оштећења приликом каснијих интервенција на
гасоводу и предметном воду, али не мање од 0,2 m при паралелном вођењу, осим растојања од
гасовода до постројења и објеката за складиштење запаљивих и горивих течности и запаљивих
гасова.
Минимална хоризонтална растојања подземних гасовода од надземне електро мреже и стубова
далековода су:
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Минимално растојање
Називни напон

при укрштању (m)

1 kV ≥ U
1 kV < U ≤ 20 kV
20 kV < U ≤ 35 kV
35 kV < U

1
2
5
10

при паралелном
вођењу (m)
1
2
10
15

Минимално хоризонтално растојање се рачуна од темеља стуба далековода, при чему не сме
се угрозити стабилност стуба.
Приликом укрштања гасовод се по правилу поставља изнад канализације. Уколико се мора
поставити испод, неопходно је применити додатне мере ради спречавања евентуалног продора
гаса у канализацију.
Надземно полагање челичних гасовода дозвољено је само у кругу индустријских постројења.
Изузетно, надземно полагање челичних гасовода може се дозволити и ван круга индустријских
постројења, и то на мостовима, на прелазима преко канала и водених токова.
Надземно полагање гасовода пре улаза у МРС која је ван круга индустријских постројења
дозвољено је само у огради МРС.
Надземно полагање гасовода од полиетиленских цеви (у даљем тексту: ПЕ цеви) није
дозвољено.
Минимална хоризонтална дозвољена растојања надземних гасовода до надземних електро
водова и телекомуникационих водова су:
Инсталација

Минимална растојања (m)
Надземни електро водови

1 kV ≥ U
Висина стуба + 3,0 m*
1 kV < U ≤ 110 kV
Висина стуба + 3,0 m
110 kV < U ≤ 220 kV
Висина стуба + 3,75 m
400 kV < U
Висина стуба + 5,0 m
Телекомуникациони водови
2,5
* али не мање од 10,0 m. Ово растојање се може смањити на 2,5 m за водове са
самоносећим кабловским снопом.

Минимална хоризонтална дозвољена растојања уграђене надземне арматуре у гасоводу до
надземних електро водова и телекомуникационих водова су:
Инсталација

Минимална растојања (m)
Надземни електро водови

1 kV ≥ U
Висина стуба + 3,0 m*
1 kV < U ≤ 110 kV
Висина стуба + 3,0 m**
110 kV < U ≤ 220 kV
Висина стуба + 3,75 m**
400 kV < U
Висина стуба + 5,0 m**
Телекомуникациони водови
2,5
* али не мање од 10,0 m.
** али не мање од 15,0 m. Ово растојање се може смањити на 8,0 m за водове са
механички и електрично појачаном изолацијом.

Минималне висине постављања надземних гасовода од коте терена су:

На местима пролаза људи
На местима где нема транспорта и пролаза људи
На местима прелаза неелектрификоване индустријске железничке пруге (од горње
ивице шине)
На местима електрификованих индустријских железничких пруга(од горње ивице
шине)

Минимална висина
(m)
2,2
0,5
5,6
7,1
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Вертикална светла растојања између надземних гасовода и других цевовода су:
1) при називном пречнику гасовода до DN300 - не мање од пречника гасовода, али минимално
150 mm;
2) при називном пречнику гасовода DN300 и већем - минимално 300 mm.
Укрштање надземног гасовода са надземним електричним водовима је дозвољено само ако су
ови изведени као самоносећи кабловски снопови.
Вертикална растојања при укрштању гасовода и надземних електричних водова код којих је
изолација вода механички и електрично појачана при њиховом највећем угибу су:
Називни напон (kV)
45 kV ≥ U
45 kV < U ≤ 110 kV
110 kV < U ≤ 220 kV
400 kV < U

Минимална удаљеност (m)
2,5
8
8,75
10

При укрштању надземних гасовода са надземним електричним водовима, електрични водови
морају да прелазе изнад гасовода, при чему се изнад гасовода поставља заштитна мрежа, а
гасовод се мора уземљити.
Минимална хоризонтална растојања спољне ивице надземних гасовода од других објеката или
објеката паралелних са гасоводом су:
Зграде и објекти у индустријском комплексу
Од гасовода до 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 и запаљивих гасова
Од гасовода до осталих индустријских објеката који су разврстани у прву и другу категорију
угрожености од пожара у складу са посебним прописом
Ближа шина неелектрификованог индустријског колосека уз услов да евентуално исклизнуће
композиције не може угрозити гасовод
Путеви у оквиру фабрике или предузећа
Темељ стуба гасовода до подземних инсталација
Ограда откривеног електроенергетског разводног постројења и трансформаторске станице
Трафостаница у објекту
Стубна трафостаница
Место испуштања растопљеног метала и извора отвореног пламена

Растојање (m)
10,0
15,0
10,0
5,0
1,0
1,0
10,0
5,0
10,0
10,0

ЛОКАЦИЈА МРС, МС И РС
Минимална хоризонтална растојања МРС, МС и РС од стамбених објеката и објеката у којима
стално или повремено борави већи број људи су:
Капацитет m3/h
до 160
од 161 од 1500
од 1501 до 6000
од 6001 до 25000
преко 25000
Подземне станице

MOP на улазу
MOP ≤ 4 bar
4 bar < MOP ≤ 10 bar
уз објекат (отвори на објекту морају бити ван 3,0m или уз објекат (на зид или према
зона опасности)
зиду без отвора)
3,0m или уз објекат
5,0m или уз објекат (на зид или према
(на зид или према зиду без отвора)
зиду без отвора)
5,0 m
8,0 m
8,0 m
10,0 m
10,0 m
12,0 m
1,0 m
2,0 m

Растојање се мери од темеља објекта до темеља МРС МС, односно РС.
МРС морају бити ограђене како би се спречио приступ неовлашћеним лицима. Ограда мернорегулационе станице мора да обухвати зоне опасности и мора бити минималне висине 2,0 m.
МРС капацитета до 160 Nm3/h не морају да имају ограду.
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Уколико је мерно-регулациона станица на отвореном простору, са или без надстрешнице,
ограда мора бити удаљена минимално 10,0 m од станице.
Ако се МРС налази у ограђеном простору индустријског објекта може бити и без сопствене
ограде, али видно обележена таблама упозорења и заштићена од удара возила.
Минимална хоризонтална растојања МРС, МС и РС од осталих објеката су:
MOP на улазу
Објекат
Железничка пруга
Коловоз градских саобраћајница
Локални пут
Државни пут
Интерне саобраћајнице
Јавна шеталишта
Извор опасности станице за снабдевање горивом
превозних средстава у друмском саобраћају, мањих
пловила, мањих привредних и спортских
ваздухоплова
Извор опасности постројења и објеката за
складиштење запаљивих и горивих течности и
запаљивих гасова
Трансформаторска станица

Надземни електро водови

MOP ≤ 4
bar
10 m
3m
3m
8m
3m
3m

4 bar < MOP ≤ 10 bar
15 m
5m
5m
8m
3m
5m

10 m

12 m

10 m

12 m

10 m

12 m
0 bar < MOP ≤ 16 bar:
Висина стуба +
1 kV ≥ U
3 m*
Висина стуба +
1 kV < U ≤ 110 kV
3 m**
Висина стуба +
110 kV < U ≤ 220 kV
3,75 m**
Висина стуба +
400 kV < U
5 m**

*али не мање од 10 m.
** али не мање од 15 m. Ово растојање се може смањити на 8 m за водове код
којих је
изолација вода механички и електрично појачана

Минималнo хоризонталнo растојањe МРС, МС и РС од железничких пруга мери се од ближе
шине, а растојање од јавних путева мери се од ивице коловоза.
За зидане или монтажне објекте МРС, МС и РС минималнo хоризонталнo растојањe се мери
од зида објекта.
За објекте МРС, МС и РС постављене на отвореном простору, са или без надстрешнице,
растојање се мери од најближег потенцијалног места истицања гаса.
На укрштању гасовода са путевима, пругама, водотоковима, каналима, далеководима називног
напона преко 35 kV, угао осе гасовода према тим објектима мора да износи између 60° и 90°.
На укрштању гасовода са градским саобраћајницама, државним путевима I и II реда и
аутопутевима, као и водотоцима са водним огледалом ширим од 5,0 m, угао осе гасовода према
тим објектима по правилу мора да износи 90°.
Угао укрштања на местима где је то технички оправдано, дозвољено је смањити на минимално
60°.
За извођење укрштања гасовода са инфраструктурним објектима са углом мањим од 60°
потребно је прибавити одговарајућу сагласност управљача, односно оператора над тим
објектима.
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Минимална дубина укопавања гасовода је 80 cm мерено од горње ивице гасовода.
Минимална дубина укопавања чeличних и ПЕ гасовода, мерена од горње ивице цеви, код
укрштања са другим објектима је:
Објекат
до дна одводних канала путева и пруга
до дна регулисаних корита водених токова
до горње коте коловозне конструкције пута
до горње ивице прага железничке пруге
до горње ивице прага индустријске пруге
до дна нерегулисаних корита водених токова

Минимална дубина укопавања (cm)
100
100
135
150
100
150

Од минималне дубине укопавања цеви може се одступити уз навођење оправданих разлога за
тај поступак при чему се морају предвидети повећане мере безбедности, али тако да
минимална дубина укопавања не може бити мања од 50 cm.
У зависности од притиска заштитни појас гасовода је:
1) за ПЕ и челичне гасоводе МОР ≤ 4bar - по 1 m од осе гасовода на обе стране;
2) за челичне гасоводе 4 bar < MOP ≤ 10 bar - по 2 m од осе гасовода на обе стране;
3) за ПЕ гасоводе 4 bar < MOP ≤ 10 bar - по 3 m од осе гасовода на обе стране;
4) за челичне гасоводе 10 bar <MOP≤ 16 bar - по 3 m од осе гасовода на обе стране.
У заштитном појасу гасовода не смеју се изводити радови и друге активности изузев
пољопривредних радова дубине до 0,5 m без писменог одобрења оператора дистрибутивног
система.
У заштитном појасу гасовода забрањено је садити дрвеће и друго растиње чији корени досежу
дубину већу од 1 m, односно, за које је потребно да се земљиште обрађује дубље од 0,5 m.
Приликом изградње гасовода укрштање гасовода и јавних путева врши се у складу захтевима
овог правилника и условима управљача јавног пута.
Ако се гасовод поставља испод путева прокопавањем, он се поставља и полаже без заштитне
цеви, са двоструком антикорозивном изолацијом која се изводи у дужини од најмање 10 m са
обе стране земљишног појаса.
Испод електрификованих железничких пруга мора бити урађена двострука изолација гасовода
у дужини од 50 m са обе стране пружног појаса.
У рову испод путева и пруга, гасовод без заштитне цеви мора бити положен у постељицу од
ситног песка у слоју од 15 cm око цеви, збијеног водом или неком другом одговарајућом
методом. Дебљина зида цеви испод путева и пруга мора бити прорачуната тако да се узму у
обзир утицаји свих спољњих сила на гасовод.
Ако се гасовод поставља испод путева и пруга бушењем, по правилу се поставља у заштитну
цев одговарајуће чврстоће.
Пречник заштитне цеви мора бити изабран тако да омогући несметано провлачење радне цеви.
За гасоводе пречника већег од 100 mm пречник заштитне цеви мора бити најмање 100 mm већи
од спољашњег пречника гасовода.
Уколико се радна цев поставља бушењем без заштитне цеви мора се изабрати технологија која
обезбеђује да не дође до оштећења изолације гасовода.
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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 пута ван насеља,
мерено на спољну страну и минимално 3 m са обе стране од ивице крајње коловозне траке.
Крајеви заштитне цеви која се поставља на прелазу испод градских саобраћајница морају бити
удаљени минимално 1 m од ивице крајње коловозне траке.
Крајеви заштитне цеви која се поставља на прелазу испод железничке пруге морају бити
удаљени минимално 5 m са обе стране од оса крајњих колосека, односно 1 m од ножица насипа.
Гасовод се у заштитну цев мора поставити тако да се не оштети његова антикорозивна
изолација и мора бити постављен на изоловане одстојнике. Одстојници морају бити израђени
од материјала који обезбеђује функционалност одстојника током експлоатације гасовода. Крајеви
заштитне цеви морају бити заптивени. Ради контролисања евентуалног пропуштања гаса у
међупростор заштитне цеви и гасовода на једном крају заштитне цеви мора да се угради одушна
цев пречника најмање 50 mm.
Минимално растојање одушне цеви мерено од линија које чине крајње тачке попречног
профила јавног пута ван насеља, на спољну страну мора бити најмање 5 m, односно најмање
10 m од осе крајњег колосека железничке пруге.
Минимално растојање одушне цеви мерено од ивице крајње коловозне траке градских
саобраћајница, на спољну страну мора бити најмање 3 m. У случају ако је удаљеност
регулационе линије од ивице крајње коловозне траке градских саобраћајница мања 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 заштићен од
атмосферских утицаја.
5.4.3. Услови за прикључење на јавну дистрибутивну мрежу
Прикључење на гасоводну инфраструктуру извести у складу са условима и сагласностима
добијеним од надлежног дистрибутера за гас и у складу са одредбама Правилнику о условима
за несметану и безбеднудистрибуцијуприродног гаса гасоводима притиска до 16 barа
(„Службени гласник РС“, број 86/15).

5.5. ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА
5.5.1. Услови за уређење електронске комуникационе инфраструктуре
Постојећа поштанска јединица у Белој Цркви ће задовољавати потребе квалитетног одвијања
поштанског саобраћаја и у наредном планском периоду.
Спојни путеви ка крајњим централама оствариваће се оптичким каблом. Оптички кабл, као
будући основни вид преноса у међумесним мрежама, потребно је увести и у локалне везе, тј.
у све нивое преноса.
За потребе система мреже мобилних комуникација изграђене су базне радио-станице
постојећих мобилних оператера.
Приступна ЕК мрежа ће у потпуности бити каблирана, а каблови ће се полагати у зеленим
појасевима дуж саобраћајница и пешачких стаза.
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Где то потребе налажу, месну ЕК мрежу полагати обострано дуж улица. У склопу
новопланираних стамбених блокова и стамбено-пословних блокова изградити нове трасе
кабловске ЕК канализације за повезивање на постојећу ЕК мрежу.
У наредном периоду планира се економичан развој и даље повећање броја телефонских
претплатника кроз даљу децентрализацију електронске комуникационе мреже. Нове
концентрације планирати у свим новоформираним радним зонама, као и у новим стамбеним
блоковима.
Такође, планира се увођење оптичких каблова и у домен приступне мреже, у почетку
повезивањем правних лица („бизнис“ претплатника) на оптичку мрежу, а касније и осталих
претплатника, у циљу потпуне дигитализације система и могућности пружања
најквалитетнијих и најбржих услуга и различитих сервиса (говор, подаци, мултимедијални
сервиси...). Полагање оптичких каблова планирати и до базних станица мобилне телефоније.
Плановима развоја предузећа планирано је осавремењавање електронских комуникационих
чворишта у циљу пружања нових сервиса корисницима.
Поред постављања нових електронских комуникационих уређаја и проширења постојећих који
су лоцирани у објектима у власништву или закупу оператера, планира се и даље постављање
мултисервисних платформи, као и друге електронске комуникационе опреме у уличним
кабинетима у склопу децентрализације електронске комуникационе мреже. Локација уличног
кабинета ће бити на јавној површини, а нове локације ће бити условљене планираном
изградњом објеката корисника на самом подручју и биће дефинисане када постојећа
електронска комуникациона инфраструктура не буде могла да задовољи потребе корисника.
У наредном планском периоду развој мобилних комуникација засниваће се на примени
најсавременијих телекомуникационих технологија, у циљу пружања најсавременијих услуга и
сервиса, у складу са Европским стандардима. У наредном периоду постојећи и будући
оператери мобилних комуникација ће инсталирати комутационо-управљачке центре на
локацијама које омогућавају оптимално повезивање са фиксном ЕК мрежом на подручју Плана.
На истом подручју базне станице мобилне телефоније ће се проширивати у складу са
плановима развоја оператера мобилних комуникација.
За међусобно повезивање комутационо-управљачких центара и контролора радио базних
станица, користиће се фиксна ЕК мрежа или радио релејне станице. Ове радио релејне станице
ће бити на локацијама базних радио станица. Уређаји РБС и радио релејних станица биће
инсталирани у постојећим објектима уз минималне адаптације, на крововима постојећих
објеката (кровна контејнерска варијанта) или на земљи (контејнерска варијанта). Антене
базних радио станица и радио релејних станица ће бити монтиране на типским носачима, који
се фиксирају за постојеће грађевинске објекте, или на посебним слободностојећим антенским
стубовима.
Кабловски дистрибутивни систем је вишенаменски, широкопојасни електронски
комуникациони систем намењен, како дистрибуцији радио и ТВ сигнала, тако и пружању
широкопојасних, интерактивних, двосмерних сервиса корисницима.
Савремени КДС је комплексна целина која подразумева коришћење најновијих технолошких
решења у погледу опреме у станицама и дистрибутивним центрима, као и у погледу мреже.
5.5.2. Услови за изградњу електронске комуникационе инфраструктуре
- Електронска комуникациона мрежа обухвата све врсте каблова који се користе за потребе
комуникација (бакарне, коаксијалне, оптичке и др.);
- електронску комуникациону мрежу градити подземно и надземно у уличним коридорима;
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стубове ЕК мреже градити као слободностојеће;
стубове поставити ван колских прилаза објектима, на мин. 0,5 m од саобраћајница;
висина најнижег проводника не сме бити мања од 6,0 m ;
дубина полагања каблова треба да је најмање 0,6-1,2 m код полагања каблова у ров, односно
0,3, 0,4 до 0,8 код полагања у миниров и 0,1-0,15 у микроров у коловозу, тротоару сл.;
у коридорима државних путева каблови који се граде паралелно са државним путем, морају
бити постављени минимално 3,0 m од крајње тачке попречног профила пута - ножице насипа
трупа пута или спољне ивице путног канала за одводњавање;
укрштање са путем извести искључиво механичким подбушивањем испод трупа пута,
управно на предметни пут у прописаној заштитној цеви;
заштитна цев мора бити постављена на целој дужини између крајњих тачака попречног
профила пута, увећана за по 3,0 m са сваке стране;
минимална дубина постављања каблова и заштитних цеви (при укрштању са државним
путем) износи 1,35-1,5 m, мерено од најниже горње коте коловоза до горње коте заштитне
цеви;
минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви испод путног канала за
одводњавање (постојећег или планираног) од коте дна канала до горње коте заштитне цеви
износи 1,0-1,2 m;
укрштање планираних инсталација са путем удаљити од постојећих укрштања инсталација
са путем на мин. 10,0 m;
ако већ постоје трасе, нове комуникационе каблове полагати у исте;
- минимално вертикално растојање (приликом укрштања инсталација) и хоризонтално
растојање (паралелан ход инсталација) између трасе свих наведених ЕК инсталација, и
траса свих других будућих подземних инсталација (водовода, атмосферске
канализације, фекалне канализације, електроенергетских каблова за напоне до 1 kV,
инсталација КДС-а, гасовода средњег и ниског притиска), мора бити: 0,50 m;
- минимална хоризонтална удаљеност високонапонских ВН 20 kV (за напоне преко
1 kV) електроенергетских каблова (на деоници паралелног вођења) у односу на трасе
постојећих EK инсталација мора бити: 1,0 m;
- уколико се прописана удаљеност у односу на EK инсталације не може постићи, на тим
местима неопходно је 20 kV електроенергетски кабл поставити у гвоздене цеви, 20 kV
електроенергетски кабл треба уземљити и то на свакој спојници деонице приближавања, с
тим да уземљивач мора да буде удаљен од EK инсталација најмање 2,0 m;
- минимална вертикална удаљеност (при укрштању инсталација) високонапонских ВН 20
kV електроенергетских каблова у односу на трасе постојећих EK инсталација мора
бити: 0,05 m;
- уколико се прописано одстојање не може одржати каблове на месту укрштања треба
поставити у заштитне цеви у дужини од око: 2,0–3,0 m, а вертикална удаљеност не сме
бити мања од 0,3 m. Заштитне цеви за електроенергетски кабл треба да буде од добро
производљивог материјала а за EK каблове од лоше проводљивог материјала;
- на местима укрштања све будуће подземне инсталације, обавезно положити испод
наведених постојећих EK инсталација, а угао укрштања треба да буде што ближе 90
степени, али не сме бити мањи од 45 степени;
- уколико се у непосредној близини траса свих наведених подземних EK каблова, и
празних ПЕ цеви пречника 40 mm, планирају колски прилази, коловози, индустријски
путеви, паркинг простори, или неке друге површине са тврдим застором, ивица истих
мора бити на минималном хоризонталном растојању у односу на трасе EK каблова од
1,0 m;
- ивице бетонских постоља: стојећи ИРО-а (изводно-разводних ормана), електронских
комуникационих уређаја: МСАН, миниДСЛАМ, миниИПАН, ДСЛАМ и изводних EK
стубова који су постављени у зеленом појасу улицe, морају бити на минималном
хоризонталном растојању у односу на трасу будућих подземних инсталација, ивице
коловоза, приступних путева, паркинг простора и свих других тврдих застора од 1,0 m;
- уколико се планирани индустријски путеви, коловози, колски прелази, паркинг
простори или неке друге површине са тврдим застором прекривају трасу наведених

постојећих EK
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каблова, исти морају бити израђени од решеткастих „МЕ-БА“ елемената да би се омогућио
стални приступ EK кабловима, или се на целој дужини EK кабла коју прекрива коловоз,
колски прилаз, паркинг простор…., мора планирати полагање празне заштитне ПВЦ цеви
пречника 110 mm (поред трасе постојећег кабла на дубини од око 0,8–1,0 m). Дужина празне
положене ПВЦ цеви мора бити таква да излази са сваке стране коловоза, колског прилаза,
паркинг простора или нек друге површине са тврдим застором за око 0,05 m;
- за потребе удаљених корисника, може се градити бежична (РР) електронска комуникациона
мрежа.
Услови за изградњу бежичне ЕК мреже (РР) и припадајућих објеката
- објекти за смештај електронских комуникационих уређаја мобилне комуникационе мреже
и опреме за РТВ и КДС, мобилних централа, базних радио станица, радио релејних станица,
као и антене и антенски носачи могу се поставити у оквиру објекта или на слободном
простору у оквиру парцела у јавној својини, пре свега у власништву локалне самоуправе
(или, евентуално, у или на објекту или у оквиру парцеле појединачних корисника), по
могућности на ободу насеља;
- слободностојеће антенске стубове, као носаче антена по могућности градити у радним
зонама и на периферији насеља;
- слободностојећи антенски стубови, као носачи антена, не могу се градити у комплексима
школа, вртића, домова здравља, старачких домова и слично;
- у централним деловима насеља као носаче антена користити постојеће антенске стубове и
објекте;
- објекат за смештај електронске комуникационе и РТВ опреме може бити зидани или
монтажни;
- комплекс са електронском комуникационом опремом и антенски стуб морају бити ограђени;
- напајање електричном енергијом вршиће се из нисконапонске мреже 0,4 кV;
- до комплекса за смештај мобилне комуникационе опреме и антенских стубова са антенама
обезбедити приступни пут мин. ширине 3,0 m до најближе јавне саобраћајнице;
- слободне површине комплекса озеленити.
Услови за изградњу објеката за постављање електронске комуникационе опреме и
уређаја (ИПАН)
ИПАН, МСАН, миниДСЛАМ и ДСЛАМ уређаји се могу градити у оквиру уличних коридора
(улични кабинети) и осталих јавних површина, са обезбеђеним директним приступом уређају
преко јавних површина, обезбеђеним простором за паркирање и прикључењем на јавну
инфраструктуру, или обезбеђењем засебне парцеле као јавне површине за изградњу ИПАН са
обезбеђеним приступом уређају, обезбеђеним простором за паркирање и прикључењем на
јавну инфраструктуру.
5.5.3.Услови за прикључење на ЕК инфраструктуру
- Прикључење корисника на електронску комуникациону мрежу извести подземним или
надземним прикључком по условима надлежног предузећа.
- 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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5.6. УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ И СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА
Постојеће и планиране зелене површине јавног коришћења (паркови и скверови) на простору
центра, стамбеног блока, око јавних објеката или у оквиру саобраћајне намене, треба уредити
у пејзажном стилу врстама већих естетско декоративних својстава, формирати пешачке
комуникације и опремити вртним мобилијаром.
Зелене површине ограниченог коришћења треба да прате садржаје основне намене (становање,
радне површине, спортско-рекреативни и туристички садржаји).
Зелене површине специјалне намене формирати у оквиру насељских гробаља, у оквиру
комуналних површина (пречистача отпадних вода) и површина за рекултивацију. Заштитно
зеленило ће бити формирано између комплекса јавних намена и железничке пруге.
Концепција озелењавања насеља ће бити усмерена на повећање зелених површина појединих
категорија, реконструкцију постојећих и њихово међусобно повезивање у систем преко
линијског зеленила.
5.6.1. Зелене површине јавног коришћења
Паркови
Паркови се издвајају од осталих зелених површина јер имају највећи ефекат у унапређењу
микроклиматских услова и стварању услова за одмор и рекреацију становништва.
Композиционо чине целину у којима мрежа парковских путева и стаза повезује остале
композиоционе елементе: пољане, платое са местима за одмор, игру деце, забаву и рекреацију.
У том смислу треба допунити парк у центру, испред предшколске установе и испред
железничке станице.
У укупном билансу парка - алеје, путеви и стазе треба да заузму од 5-20% површине, а најмање
70% површине парка треба да буде под зеленилом. Парк у центру уредити у вртно - пејсажном
или мешовитом стилу.
Скверови
Мање зелене површине испред јавних површина и у оквиру саобраћајних коридора уредити у
форми сквера. Ове зелене површине су намењене краткотрајном одмору становника или
декоративном оформљењу градских тргова, улица, јавних и административних објеката.
Скверови, било да су на територији центра, стамбеног блока, око јавних објеката, или у оквиру
саобраћајне намене, треба да задовоље рационалну организацију пешачког кретања, места за
одмор и уметничку карактеристику сваког елемента који учествује у композицији.
Основне елементе сквера треба да чине платои, стазе и различите категорије засада. Стазе и
платои треба да чине 35% територије сквера, зелене површине 60-65% (од тога цветњаци 24%), а објекти 0-5% од укупне површине.
Значајни елеменат сквера су различити урбано - архитектонски елементи: справе за игру деце,
урбани мобилијар, елементи спољног осветљења и др.
Улично зеленило
Основни задатак ових зелених површина је да изолују пешачке токове и ободне зграде од
колског саобраћаја и створе повољне санитарно-хигијенске и микроклиматске услове и
повећају естетске квалитете насељског пејсажа. Од укупне површине уличних коридора, око
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30% треба да је под зеленилом.
Формирати једностране и двостране дрвореде или засаде од шибља у свим улицама у којима
дрвореди нису формирани и у којима постоји довољна ширина уличног профила.
У ширим уличним профилима могуће је формирати групе садница лишћара и четинара са
спратом шибља. Пожељно је да ширина зеленог појаса између коловоза и тротоара буде између
2,5-3,5 m. Ради безбедности саобраћаја дрвеће садити на 2,0 m од ивице коловоза, а шибље 2,0
m од ивице зелене траке. Растојање стабала од објеката не би требало да буде мање од 4,5-7,0
m, што зависи од избора врста. Растојање између дрворедних садница је најмање 5,0 m, а у
зависности од врсте креће се од 5-15,0 m.
Композициони принципи озелењавања улица треба да стварају максималне погодности за
кретање саобраћаја и пешака и заштиту станова од буке и атмосферских гасова. Неопходно је
стварати и повољније услове за сагледавање пејсажа у току кретања.
За сваку улицу у којoj не постоје дрвореди је потребно изабрати по једну врсту дрвећа (липа,
дивљи кестен, јавор, софора и др.) и тиме обезбедити индивидуалност улице. При томе треба
водити рачуна о карактеру улице, правцу доминантног ветра, као и смени фенолошких
аспеката. Цветњаке не треба лоцирати на целој дужини траке улице, већ само на појединим
деловима (у близини станица јавног саобраћаја, код пешачких прелаза, на раскрсницама). При
избору врста за улично зеленило треба водити рачуна да, сем декоративних својстава
(фенолошке особине), саднице буду прилагођене условима раста у уличним профилима и
инфраструктурним коридорима (отпорност на збијеност тла, водни капацитет земљишта,
прашину, гасове и др).
Поред бициклистичких стаза, такође, треба формирати линијско зеленило у складу са ширином
зелене траке.
5.6.2. Зелене површине ограниченог коришћења
Спортско-рекреативних садржаји
Спортско-рекреативне површине подразумевају организовање пасивног и активног одмора и
рекреације. Зеленило постојећих спортских површина треба формирати ободом комплекса у
парковском стилу.
Спортско-рекреативне површине треба да буду заштићене од ветра и добро повезане са
осталим деловима насеља. Зеленило спортско- рекреативних површина треба да буде
распоређено тако да створи сенку на јужним експозицијама. Његова функција је пре свега
заштитна, мелиоративна, санитарно-хигијенска и друштвено-социјална.
Зелене површине комплекса школе и предшколске установе
При решавању слободног простора школског комплекса, треба задовољити две основне
функције:санитарно-хигијенску и фискултурно-рекреативну. За наше нормативе величина
школског дворишта треба да буде од 15-25 m2 по ученику.
Најчешћи облик у решавању уређења школског дворишта је комбинација геометријског и
пејсажног стила. Основне површине које школско двориште треба да обухвата, сем објеката,
су: отворене површине за физичку културу, економско двориште, школски врт и слободне
зелене површине.
Зелене површине треба да чине 40-50% (мин. 25%) школског комплекса и најчешће се
постављају ободно, где ће имати функцију изолације самог комплекса од околних
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саобраћајница и суседа. Овај зелени тампон треба да буде довољно густ и широк, састављен
од четинарског и листопадног дрвећа и шибља, да би обезбедио повољне микроклиматске
услове, смањио буку и задржао издувне гасове и прашину са околних саобраћајница.
Зелене површине испред саме зграде школе треба да су потчињене архитектури и декоративно
обрађене са више цветног материјала, декоративног шибља и дрвећа. При избору биљних врста
водити рачуна да нису отровне, да немају бодље и што је веома важно, да одговарају условима
станишта. Избор врста треба да буде довољно разноврстан да би ученике упознао са биљним
богатством. У исте сврхе треба формирати школски врт, који треба да се састоји из повртњака,
цветињака, дендро-врта, воћњака, по могућности и тераријума.
Предшколска установа треба да пружи услове за безбедан боравак деце и да задовољи
здравствено-хигијенске услове. Потребно је предвидети величину отвореног простора од 1015 m2 по детету. У оквиру ових површина потребно је предвидети терене за игру (лоптом,
ритмичке игре, слободно кретање и трчање, трим стазу), простор у који се постављају справе
са пешчаником, а по могућности и „градилиште“ за децу и башту за гајење цвећа и поврћа.
Зелене површине треба да буду уређене на исти начин као и зелене површине школског
комплекса.
Постојећи комплекс школе и предшколске установе у насељу уредити према овом концепту, у
складу са просторним могућностима.
Зелене површине радних комплекса
Зеленило радних комплекса представља саставни део насељског система зеленила. Главне
функције ових зелених површина су стварање повољног микроклимата, заштита од прашине
и гасова, као и стварање слободних простора за краћи одмор радника.
Зеленило треба формирати унутар радних комплекса тако да заузима мин. 30% површине
парцеле/комплекса. У оквиру овог процента треба формирати заштитно зеленило ободом
комплекса.
Избор биљних врста одређује се према карактеристикама производње, карактеру и
концентрацији штетних материја, а такође према њиховим еколошким, функционалним и
декоративним својствима. Засади треба да се карактеришу високом отпорношћу на гасове, дим
и прашину.
У зони радних садржаја зеленило треба да омогући изолацију главних административних и
јавних објеката, као и главних пешачких праваца и да створи одређену просторну композицију
у комплексу, да одвоји платое за миран одмор и сл.
Зелене површине у оквиру становања
Зелене површине у оквиру породичног становања
У укупном билансу површина под зеленилом, ова категорија зеленила има великог удела, јер
претежна намена у насељу је управо породично становање.
Ова категорија зеленила је важна са санитарно-хигијенског становишта, а пружа и интимније
повезивање човека са природом, обезбеђује мир, хигијенске услове становања без буке и
прашине и ствара могућност активног одмора.
У врту могу да постоје следеће функционалне целине: предврт, простор намењен мирном
одмору или игри деце, повртњак, воћњак и економски део.
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Композицију врта треба да чине различите категорије биљних врста, грађевински и вртноархитектонски елементи и мобилијар. Избор биљних врста и начин њиховог комбиновања
треба да су у складу са околним пејсажом и општим условима средине (мора се узети у обзир
и отпорност дрвећа и шибља према диму и штетним гасовима). Основу сваког врта треба да
чини добро урађен и негован травњак.
Проценат озелењености грађевинских парцела у оквиру породичног становања треба да буде
најмање 30%, а у оквиру породичног становања типа вила најмање 50 %.
Зелене површине у оквиру мешовитог становања
У оквиру мешовитог становања, неопходно је обезбедити мин. 30% зелених површина, у
оквиру којих треба обезбедити просторе за миран одмор, изграђена дечија игралишта и
травњаке за игру и одмор (овде спадају и паркинг простори и простори за контејнере). Основна
улога ових површина је побољшање животне средине, односно микроклиме, одмор и
рекреација. Ове зелене површине треба повезивати са осталим категоријама насељског
зеленила у јединствен систем, а пешачким стазама остварити најкраће правце ка околним
садржајима.
Зелене површине треба уредити садњом група лишћара, четинара и шибља где је однос
четинара и лишћара 1:3, а 2-2,5% површина треба да је под цветњацима. Травне површине у
оквиру блока је потребно реконструисати и прилагодити одмору, игри и рекреацији.
5.6.3. Зелене површине специјалне намене
Заштитно зеленило
Главна функција ових зелених површина је смањење неповољних услова микросредине ублажавање доминантних ветрова, смањење индустријског загађења и неповољног дејстава
саобраћаја, везивање земљишта и заштита од ерозије.
Предвидети формирање заштитног зеленила на деградираним просторима и неизграђеном
грађевинском земљишту од лишћарских садница, углавном, аутохтоних врста.
Избор врста за заштитно зеленило је одређен биљногеографским, фитоценолошким и
станишним условима. Потребно је изабрати дендролошки материјал отпоран на природне и
новостворене станишне услове.
Зелене површине гробља
Зелене површине гробља треба уредити у парковском стилу, а ободом комплекса формирати
појас заштитног зеленила (ширине 10-15,0 m). Код изразито архитектонске концепције гробља
однос површина за сахрањивање према осталим садржајима је 60:40%, док је код пејсажне
40:60%.
Избор садног материјала треба да је такав да се избегава претерано засенчење, околина треба
да буде достојанствена и мирна, са превагом зелене боје разних нијанси. У појасу зеленила
формирају се места за одмор, пре свега у близини улаза и прилаза гробљу. Треба тежити
постизању јединственог обележавања гробова.
5.6.4. Услови за уређење зелених површина
Да би озелењавање насеља дало очекиване резултате у будућности нужно је:
- Поштовати просторне диспозиције разних категорија зеленила дефинисаних овим Планом;
- Поштовати проценат заступљености разних категорија зеленила у зонама и целинама
основних намена у насељу;

- За делове насеља у којима је предвиђена даља урбанистичка разрада применити опште
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поставке дате овим Планом;
- У деловима насеља који се даље не разрађују урбанистичком документацијом, озелењавање
ће се спроводити према условима издатим у складу са овим Планом и осталом техничком
документацијом у складу са Законом. За озелењавање је неопходна геодетска подлога са
снимљеном хоризонталном и вертикалном представом терена и комплетном
инфраструктуром. Озелењавање ускладити са подземном и надземном инфраструктуром и
техничким нормативима за пројектовање зелених површина.
Дрвеће садити на минималној удаљености од:
- водовода 1,5 m
- канализације 1,5 m
- електрокабла 2,0 m
- ЕК и кабловске мреже 1,5 m
- гасовода 1,5 m.
- Однос лишћара и четинара треба да буде 5:1, а саднице I класе минимум 4-5 година
старости;
- Учешће аутохтоних дрвенастих врста треба да буде минимално 20% (оптимално 50%);
- Избегавати примену инвазивних врста;
- При формирању заштитног и линијског зеленила уз саобраћајнице руководити се одредбама
Закона о јавним путевима, а уз железничку пругу Закона о железници.

6. ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА
6.1. ПРИРОДНА И НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА ДОБРА
6.1.1. Заштићена природна добра
На простору обухвата Плана нема заштићених природних добара, нити подручја
планираних за заштиту.

Ради заштите биодиверзитета простора у обухвату Плана, при уређењу зелених површина
насеља забрањено је коришћење инвазивних врста.
Учешће аутохтоних врста треба да је најмање 20% (оптимално је 50%), а примену четинарских
врста ограничити само на интензивно одржаваним зеленим површинама. Постојеће зелене
површине очувати, а нове зелене површине повезати у мрежу зеленила.
Пронађена геолошка и палеонтолошка документа (фосили, минерали, кристали и др.), која
би могла представљати заштићену природну вредност, налазач је дужан да пријави
надлежном Министарству у року од осам дана од дана проналаска, и предузме мере заштите
од уништења, оштећивања или крађе.

6.1.2. Заштићена непокретна културна добраи евидентирана непокретна културна
добра која уживају претходну заштиту
Урбанистичке вредности природне и изграђене околине Беле Цркве треба очувати и презентовати као посебну
вредност. Однос између урбано-историјске целине и природне и изграђене околине Беле Цркве треба интегрисати
у политику економског и друштвеног развоја, као и урбаног и регионалног планирања на свим нивоима.

Према извршеној валоризацији и утврђеном плану заштите и ревитализације издвојене су
следеће просторне целине и објекти са одређеним третманима заштите:
- археолошка налазишта,
- знаменита места,
- евидентирана просторна културно-историјска целина са заштићеном околином,
- евидентирана просторна целина – комплекс некадашње војне касарне,
- непокретна културна добра – споменици културе и евидентирани градитељски објекти,
- околина - природна и изграђена.
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Археолошка налазишта
Због велике површине обухвата Плана, Инвеститори су у обавези да пре прибављања
локацијских услова на целом обухвату Плана прибаве појединачне конзерваторске услове
Завода за заштиту споменика културе у Панчеву.
Археолошко налазиште - зона I се налази источно од насеља, а само мањим делом је обухваћен
део породичног становања у блоку број 4. Нова изградња се може вршити уз поштовање
следећих услова:
- у свим зонама већих, заједничких објеката и друге врсте објеката инфраструктуре (тржни
центри, спортски терени и базени и сл.) обавезно обезбедити услове праћења свих земљаних
радова од стране стручњака Завода пре почетка градње, а у случају посебно занимљивих и
вредних случајних налаза неопходно је обавити заштитна археолошка истраживања у
оквиру габарита објекта;
- обезбедити услове праћења свих земљаних радова од стране стручњака Завода приликом

копања канала (канализације, електро-инсталације, ПТТ каблова, водовода и сл), a у
случају посебно занимљивих и вредних случајних налаза неопходно je извршити заштитна
археолошка ископавања у непосредној зони налаза.

Археолошко налазиште - зона II се налази у западном делу насеља, обухвата блок бр. 26
(радне површине), блок бр. 27 (породично становање типа вила) и део блока бр. 28 где је
Главно језеро.На основу Одлуке Владе Републике Србије бр. 633-3153/97-24 од 08.08.1997.
године утврђене су следеће мере заштите археолошког налазишта:
- изградња инфраструктуре, индустријских објеката и постројења дозвољени су само уз
претходно обезбеђење заштитних археолошких ископавања и адекватне презентације
налаза;
- извођење грађевинских радова и промена облика терена дозвољени су само уз
претходно обезбеђење заштитних археолошких ископавања и адекватне презентације
налаза;
- мере техничке заштите археолошког налазишта могу се спроводити само уз претходна
заштитна археолошка ископавања;
- забрана изградње стамбених и помоћних објеката;
- забрана обраде земљишта дубоким орањем, риголовањем земљишта за винограде,
воћњаке и слично до дубине веће од 0,30 m;
- забрана вађења: песка, шљунка, камена или земље за прављење цигле и копања канала
за наводњавање;
- забрана сађења високе вегетације и пошумљавање простора;
- забрана неовлашћеног прикупљања покретних археолошких површинских налаза;
- забрана просипања, одлагања и привременог или трајног депоновања отпадних и
штетних материја - хемијски агресивних, експлозивних, отровних, радиоактивних.
Ha основу Одлуке Владе Републике Србије бр. 633-3153/97-24 од 08.08.1997. године
утврђене су следеће мере заштите околине археолошког налазишта:
- изградња инфраструктуре, индустријских објеката и постројења дозвољени су само уз
претходно обезбеђење заштитних археолошких ископавања и адекватне презентације
налаза;
- извођење грађевинских радова и промена облика терена дозвољени су само уз
претходно обезбеђење заштитних археолошких ископавања и адекватне презентације
налаза;
- забрана обраде земљишта дубоким орањем, риголовањем земљишта за винограде,
воћњаке и слично до дубине веће од 0,З0 m;
- забрана вађења: песка, шљунка, камена или земље за прављење циглеикопања канала
за наводњавање;
- забрана сађења високе вегетације и пошумљавање простора;
- забрана неовлашћеног прикупљања покретних археолошких површинских налаза;
- забрана просипања, одлагања и привременог или трајног депоновања отпадних и
штетних материја - хемијски агресивних, експлозивних, отровних, радиоактивних.
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Археолошко налазиште - зона III је старо градско језгро Беле Цркве. Нова изградња може
се планирати на основу следећих археолошких услова:
- приликом изградње већих, заједничких објеката и друге врсте објеката инфраструктуре
(тржни центри, спортски терени и базени и сл.) у зони локалитета са археолошким
садржајем у оквиру заштићеног градског језгра, обавезно предвидети обављање
заштитних археолошких истраживања пре почетка градње објеката;
- обезбедити услове праћења свих земљаних радова од стране стручњака Завода
приликом копања канала (канализације, електро-инсталације, ПТТ каблова, водовода и
сл), a у случају посебно занимљивих и вредних случајних налаза неопходно je извршити
заштитна археолошка ископавања у непосредној зони налаза;
- на целом простору Плана потребно je обезбедити услове праћења свих облика земљаних
радова (копање темеља за зграде индивидуалне градње, подрума и сл.) ради увида и
израде археолошке документације и прикупљања покретних археолошких налаза.

Знаменита места
Два евидентирана знаменита места - гробља треба редовно одржавати. Посебну пажњу
обратити на старе споменике, чије рушење треба зауставити.
Евидентирана просторна културно-историјска целина која ужива претходну
заштиту
Евидентирана просторна културно-историјска целина обухвата улице 1. октобра (некадашња
Главна улица) и Јована Поповића и све објекте на уличном фронту са припадајућим парцелама,
са обе стране улица. У оквиру ове целине налазе се парк и пијаца, који излазе на ове две
улице, са припадајућим објектима, улица Пионирска, као и делови улица: Светосавске,
Милетићеве, Партизанске, Пролетерске, Дејана Бранкова, Карађорђеве, 7. јула, Жарка
Зрењанина, Доситејеве, Јована Цвијића и Масарикове.
У складу са утврђеним планом заштите, одређене су следеће мере заштите просторне
културно-историјске целине:
1. Очување просторно-регулационих обележја целине
- очување затечене урбане матрице;
- очување постојеће парцелације, величине катастарских парцела, a посебно фронтова
парцела;
- уколико се објекат пружа преко две или више парцела, његову композицију остварити
као збир одговарајућег броја мањих објеката, постављених у оквиру сваке парцеле
понаособ.
2. Елементи хоризонталне и вертикалне регулације који се не могу мењати
- очување грађевинско-регулационе линије (градња објеката на регулационој линији
улице);
- очување уједначености висине на којој се налази кровни венац;
- објекти који се чувају у свом вертикалном и хоризонталном габариту.
3. Дешавања унутар блока
- сви девастирани објекти унутар блока могу бити уклоњени, a дворишна крила главних
објеката морају бити реконструисана пo условима надлежног Завода за заштиту
споменика културе;
- унутар блока могу бити грађени нови објекти, али на начин да својим положајем и
габаритом не угрозе осунчаност и проветравање и да не надвисе постојеће уличне
објекте;
- приступ до објеката унутар блока обезбедити кроз већ постојеће прекиде у зидним
платнима;
- унутар блокова постоје могућности формирања пјацета. Формирањем пјацета добијају
се амбијенти који живот у градовима чине квалитетнијим;
- овакав третман блока биће пропраћен и адекватним мерама заштите надлежног завода.
4. Начин третирања унутрашњих простора - пјацета
У ситуацијама формирања нових пјацета, све претходно наведене смернице се изузимају и
нови амбијент се третира посебним мерама заштите. Принципи и смернице за формирање
и обраду унутрашњих дворишта подразумевају:
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- развој објекта на парцели мора бити у правцу развоја главног уличног објекта, односно
његовог дворишног крила;

- нове објекте формирати тако да својом висином и волуменом не ремете проветреност и
осунчаност парцеле;

- спратност новоизграђених дворишних објеката мора бити у складу са главним уличним
објектом;
- могућа je адаптација постојећих дворишних објеката са активирањем и коришћењем
тавана;
- адекватна обрада партера.
5. Очување типолошких, стилских, морфолошких и амбијенталних вредности просторне
целине
6. Очување форме и изгледа објеката дефинисаних волуменом, стилом, конструкцијом,
материјалима, бојом и декорацијом.
7. Када je потребно адаптирати неке постојеће објекте или изградити нове, неопходно je
поштовати постојећу просторну концепцију.
8. Намена простора
- очување различитих функција које je просторна целина добила TOKOMвремена, a односи
се на јавне, слободне површине и на изграђене објекте (управне, школске зграде, верски
објекти, култура, трговина, занатство и угоститељство);
- нове функције и активности требало би да буду компатибилне са карактером урбаноисторијског центра;
- изузетак чине објекти чија je некадашња намена била војног карактера, a који више
нису у функцији. Ове објекте треба сачувати, њихову намену прилагодити потребама и
условима савременог живота. Њихова нова намена може бити из области: туризма
(хотел, мотел), образовања (специјализоване образовне установе-факултети,
образовање интернатског типа и сл.), културе, здравства (специјализоване болнице или
рехабилитациони центри), институционалне бриге о појединим категоријама
становништва (брига о старим лицима, брига о деци без родитеља и сл.), пословања
(трговинско-пословни центри, представништва иностраних компанија) и сличне намене
које не би девастирале објекте;
- нове функције на јавним површинама као што су летње баште са тендама, тезге и сл.
треба да буду монтажно-демонтажног типа, односно покретне тезге;
- уклањање привремених, монтажних и сличних објеката који ремете форму и сагледивост
већ формиране целине.
9) Квалитетније уређење простора пијаце, што подразумева уклањање неодговарајућих
објеката и могућност градње нових који морају да се уклопе у амбијент.
10) Ажурно праћење стања и одржавање конструктивно-статичког система, кровног
покривача и уличних фасада на свим објектима у оквиру просторне целине.
11) Побољшање инфраструктуре, побољшање услова инсолације и проветравања, примена
мера техничке заштите.
12) Вођење електро и ТТ водова подземним путем.
13) Квалитетније партерно и хортикултурно уређење, као и увођење квалитетнијег урбаног
мобилијара, који морају бити конципирани тако да се уклапају у амбијент у којем се
постављају и да не нарушавају његове културно-историјске и уметничко-естетске
карактеристике.
14) Саобраћај унутар целине треба да буде контролисан. Уколико то други фактори
дозвољавају могуће je увођење пешачких зона. Могуће je формирати пешачке токове
и кроз унутрашњост блокова.
15) Просторна целина треба да буде заштићена од природних катастрофа, загађења и
вибрације.
16) 3абрана радова који могу угрозити статичку безбедност објеката у оквиру просторне
целине.
17) Забрана складиштења материјала и стварања депонија.
Мере заштите за заштићену околину просторне културно историјске целинекоја
ужива претходну заштиту
Заштићена околина просторне културно историјске целине обухвата простор који се
простире око просторне културно-историјске целине и обухвата улице ЈНА, Саве Мунћана
и Лоле Рибара и делове Милетићеве, Светосавске, Пролетерске, Партизанске,
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Карађорђеве, Дејана Бранкова, Жарка Зрењанина, 7.јула, Цвијићеве, Доситејеве, Хајдук
Вељкове, 1. октобра и Масарикове улице (графички прилог бр. 2.10).
У складу са утврђеним планом заштите, одређене су следеће мере заштите заштићене
околине просторне културно-историјске целине:
1. Поштовање аутентичне урбане матрице, регулације (градња објеката на регулационој линији
улице) и величине катастарске парцеле (посебно фронтова парцела).
2. Очување типолошких, стилских, морфолошких и амбијенталних вредности просторне
целине.
3. Очување форме и изгледа објеката дефинисаних волуменом, стилом, конструкцијом,
материјалима, бојом и декорацијом.
4. Када je потребно адаптирати неке постојеће објекте или изградити нове, неопходно je
поштовати постојећу просторну концепцију.
5. Унутар блока могу се градити нови објекти, али на начин да својим положајем и
габаритом не угрозе осунчаност и проветравање, као ни постојеће уличне објекте.
6. Нове функције на јавним површинама као што су летње баште са тендама, тезге и сл.
треба да буду монтажно-демонтажног типа, односно покретне тезге.
7. Уклањање привремених, монтажних и сличних објеката који ремете форму и сагледивост
већ формиране целине.
8. Побољшање инфраструктуре, побољшање услова инсолације и проветравања, примена
мера техничке заштите.
9. Просторна целина треба да буде заштићена од природних катастрофа, загађења и
вибрације.
10. 3абрањени су радови који могу угрозити статичку безбедност објеката у оквиру
просторне целине.
11. Забрањено је складиштење материјала и стварање депонија.
Мере заштите за евидентирану просторну целину – комплекс некадашње војне
касарне
Комплекс некадашње војне касарне се налази на југозападу града, у непосредној близини
главног градског језера и заузима површину од око једне петине укупне површине Беле
Цркве. То је простор са објектима који су изгубили своју некадашњу намену и тренутно
нису у функцији.Мере заштите су:
1. Нову намену објеката у комплексу некадашње војне касарне прилагодити потребама и
условима савременог живота. Њихова нова намена може бити из области: туризма (хотел,
мотел), образовања (специјализоване образовне установе-факултети, образовање
интернатског типа и сл.), културе, здравства (специјализова болницеили рехабилатациони
центри), институционалне бриге о појединим категоријама становништва (брига о старим
лицима, брига о деци без родитеља и сл.), пословања (трговинско-пословни центри,
представништва иностраних компанија) и сличне намене која не би девастирала објекте.
2. Три главна објекта – некадашњи смештајни објекти касарне се чувају у свом
оригиналном хоризонталном и вертикалном габариту, оригиналном конструктивном
склопу и примењеним материјалима, уз очување свих декоративних елемената фасаде и
ентеријера. Дозвољено је осавремењивање објеката у циљу бољег коришћења, али без
надградње и доградње објеката.
3. Остали објекти у комплексу се могу слободније адаптирати, јединственим третирањем
читавог објекта, тако да се на тај начин остваре квалитетни пропорцијски односи и
естетска целина објеката и очува амбијент целог комплекса.
4. За уређење целог Комплекса некадашње војне касарне потребно је урадити пројекат
рехабилитације у сарадњи са надлежним Заводом за заштиту споменика културе.

Мере заштите за непокретна културна добра - споменике културе и евидентиране
градитељске објекте
За непокретна културна добра - споменике културе и све објекте на парцелама унутар граница
евидентиране просторне културно-историјске целине и њене заштићене околине, као и за све
објекте унутар евидентиране просторне целине – комплекса некадашње касарне, обавезно је
прибављање појединачних конзерваторских услова Завода за заштиту споменика културе у
Панчеву за све планиране интервенције на објектима.
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6.2. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ
Одговорно и штедљиво поступање са сировинама, којих има све мање, управо је на сектору
градње све важније. Траже се концепти који су уједно еколошко оправдани и економични.
Уважавање појединих аспеката више није довољно, уколико се озбиљно желе остварити
циљеви попут удвостручења енергетске продуктивности или енергетска градња, као допринос
заштити животне средине и климатских услова.
Енергетски ефикасна изградња подразумева коришћење нових конструктивних решења са
традиционалним и савременим грађевинским материјалима, адекватну изолацију објекта, као
и уградњу савремених система грејања, хлађења и вентилације објекта, адекватних система за
одвођење дима, система за грејање потрошне воде, система за снабдевање питком водом и
савремених система осветљења, електричних инсталација и остале електричне опреме.

6.3. ОПШТИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И
ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ
Планиране активности ће унапредити квалитет животне средине предметног простора односно
смањити негативне утицаје постојећих деградационих пунктова на здравље становника
планског простора.
У погледу заштите животне средине неопходно је израдити локални регистар извора
загађивања на територији насеља као саставни део Националног регистра, како би се спречило
даље загађивање природних ресурса - воде, ваздуха и земљишта и обезбедила њихова
интегрална заштита.
Заштита вода од загађења ће се обезбедити доградњом, реконструкцијом и редовним
одржавањематмосферске канализационе мреже, забраном испуштања загађених вода и свих
штетних материја без пречишћавања у реципијенте, експлоатацијом уређаја за пречишћавање
отпадних вода и предузимањем других одговарајућих мера.
Индустријски и производни објекти, који испуштањем штетних материја могу угрозити воду,
морају вршити претходно пречишћавање кроз предтретман, а затим вршити евакуацију
отпадних вода на заједничко пречишћавање са санитарном и атмосферском отпадном водом,
пре упуштања у реципијент.
Заштита вода од загађивања се мора спроводити у складу са Планом за заштиту вода од
загађивања.
У насељу постоји у већој мери изграђена гасоводна инфраструктура, што позитивно утиче на
квалитет ваздуха као природног ресурса, с обзиром да је гас еколошки најчистије гориво. У
улицама у којима није изграђена гасоводна инфраструктура предвиђа се њена изградња.
Изградња свих видова инфраструктуре, предвиђене Планом, имаће позитивног утицаја на
становништво, јер ће индиректно утицати на побољшање животног стандарда и очување
животне средине.
Да би се избегао негативан утицај на живот и здравље људи, али и обезбедила заштита
створених вредности, при изградњи инфраструктурних објеката је неопходно водити рачуна о
поштовању прописа о техничким нормативима и стандардима, мерама и условима које
надлежни органи издају при постављању и извођењу, односно изградњи објеката, као и
неопходним удаљеностима инфраструктурних објеката од одређених садржаја.
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Остварењем планских мера и активности у контексту формирања зелених површина,посебно
заштитног зеленила, у великој мери ће бити унапређени санитарно - хигијенски услови у
насељу.
У контексту заштите ваздуха, а индиректно и земљишта, потребно је за индустријске погоне у
насељу (који врше емисију одређених аерозагађивача) предвидети контролна мерења
параметара који карактеришу квалитет ваздуха.
У циљу заштите земљишта, токсичне растворе и различите неразградиве материјале који се
користе у току производње, или се јављају као отпад у процесу производње, потребно је
одлагати у одговарајуће контејнере, а потом транспортовати од стране надлежних комуналних
организација.
За постројења и активности која могу имати негативне утицаје на здравље људи, животну
средину или материјална добра, врсте активности и постројења, надзор и друга питања од
значаја за спречавање и контролу загађивања животне средине, уређују се услови и поступак
издавања интегрисане дозволе, која је дефинисана Законом о интегрисаном спречавању и
контроли загађивања животне средине.
Законом о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине прописано је да
ће, за постојећа постројења и активности, оператер прибавити дозволу најкасније до 2015.
године, у складу са Програмом усклађивања појединих привредних грана са одредбама овог
закона. 2008. године донета је Уредба о утврђивању програма динамике подношења захтева за
издавање интегрисане дозволе, којом се утврђују рокови у оквиру којих се подносе захтеви за
издавање интегрисане дозволе, по врстама активности и постројења.
Комунални и грађевинскиотпад треба одлагати у складу са Општинским планом управљања
отпадом.
У контексту заштите воде (површинске и подземне), ваздуха и земљишта као природних
ресурса од негативних утицаја објеката, за чију су изградњу дати услови у Плану, инвеститори
су обавезни да за све објекте који могу имати негативног утицаја на животну средину израде
Студију о процени утицаја на животну средину, у складу са Законом о заштити животне
средине, Законом о процени утицаја на животну средину, Правилником о садржини студије о
процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 69/05), 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),
као и у складу са другим прописима из ове области.

6.4. ОПШТИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ
НЕПОГОДА, АКЦИДЕНТНИХ СИТУАЦИЈА И РАТНИХ ДЕЈСТАВА
6.4.1. Мере заштите од елементарних непогода
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. При
утврђивању просторне организације насеља приликом зонирања (размештај виталних
објеката), прописивања урбанистичких параметара за поједине зоне, планирања мреже
саобраћајница и остале инфраструктуре, потребно је поштовати опште принципе заштите
од елементарних непогода и природних катастрофа, у мери у којој то просторна
организација насеља дозвољава.
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Законом о ванредним ситуацијама установљене су обавезе, мере и начини деловања,
проглашавања и управљања у ванредним ситуацијама. Општи принципи управљања
ризиком од елементарних непогода и технолошких удеса односе се на:
- планирање и имплементацију превентивних мера заштите;
- приправност и правовремено реаговање;
- санирање последица.
Према карти сеизмичког хазарда за повратни период 475 година, апрема подацима
Републичког
сеизмолошког
завода,
утврђен
је
VII
степен
сеизмичког
интензитетаMCSскале. 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“.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.
Мере заштите од земљотреса су правилан избор локације за градњу објеката, примена
одговарајућег грађевинског материјала, начин изградње, спратност објеката и др., као и
строго поштовање и примена важећих грађевинско техничких прописа за изградњу објеката
на сеизмичком подручју.
Настајање пожара, који могу попримити карактер елементарне непогоде, не може се
искључити, без обзира на све мере безбедности које се предузимају на плану заштите.
Могућност настанка пожара је већа у насељеним местима која имају развијенију привреду,
већу густину насељености, производне објекте и складишта робе и материјала са веома
високим пожарним оптерећењем и сл. Могућа појава пожара је и на пољопривредним
парцелама, због држања запаљивих пољопривредних усева у летњим месецима. Опасност
од пожара постоји и на инсталацијама нафте и нафтних деривата за дистрибуцију и промет
запаљивих течности.

Заштита од пожара првенствено се односи на превентивне мере заштите које обухватају
зонирање насеља, изградњу нових саобраћајница и реконструкцију постојећих, изградњу
уличне хидрантске мреже и др.
Мере заштите од пожара обухватају урбанистичке и грађевинско-техничке мере заштите.
Урбанистичке мере заштите се односе на планирање простора у насељу кроз урбанистичке
показатеље (намена површина, индекс заузетости парцеле) и правила изградње (регулациона
линија, грађевинска линија, висина објекта, удаљеност објекта од суседних, ширина
саобраћајница, паркиралишта и др.).
Грађевинско-техничке мере заштите се односе на стриктну примену прописа о изградњи
објеката, електроенергетских и гасних постројења.
Преовлађујући ветрови на овом простору дувају из југоисточног (кошава) и јужног правца.
Основне мере заштите су дендролошке мере које су планиране као ветрозаштитни појасеви уз
саобраћајнице и канале, комуналне садржаје, радне комплексе, затим у оквиру стамбених
блокова - посебно са вишепородичним становањем, као и у оквиру комплекса јавних садржаја
и јавних намена. Појава града је чешћа и интензивнија у летњем периоду, а штете се највише
одражавају на пољопривредне културе које су у том периоду и најосетљивије. Заштита од града
се обезбеђује противградним станицама.Заштита објеката од атмосферског пражњења
обезбедиће се извођењем громобранске инсталације у складу са одговарајућом законском
регулативом.
Заштита од поплава (подземне и атмосферске воде) обезбедиће се редовним одржавањем
канала који пролазе кроз насеље и поред њега и имају најважнију улогу у евакуацији
атмосферских вода из насеља (сачувати интегритет детаљне каналске мреже и припадајућих
објеката), као и поштовањем важећих прописа приликом пројектовања и изградње, односно
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реконструкције хидротехничких објеката (карактеристике канала, мостова, пропуста и сл.).
На подручју Плана континуирано ће се спроводити мере заштите и одбране од елементарних
непогода, које настају као последица климатских, хидролошких, орографских и сеизмичких
карактеристика.
6.4.2.Мере заштите од акцидентних ситуација
Опасност од настанка експлозије коју са собом носи складиштење, превоз, промет и рад
са експлозивним материјама присутна је и у појединим технолошким процесима, а односи
се на предузећа која се баве производњом и ускладиштењем нафте и нафтних деривата,
као и гаса.
Оператер севесо постројења, односно комплекса у коме се обављају активности у којима
је присутна или може бити присутна једна или више опасних материја у прописаним
количинама, дужан је да предузме све неопходне мере за спречавање хемијског удеса и
ограничавања утицаја тог удеса на живот и здравље људи и животну средину, у циљу
стварања услова за управљање ризиком, у складу са Законом о заштити животне средине.
Планирање намене и садржаја простора и имплементација мера превенције има за циљ
спречавање или смањивање вероватноће настанка елементарних непогода и могућих
последица, а организују се и спроводе на основу процене ризика и последица. Ове мере се
односе на:
- израду анализе ризика од удеса и давање мишљења и сагласности на њих;
- избор и примену технологија чијом се експлоатацијом мање загађује животна средина и
обезбеђује већи степен заштите од потенцијалног загађења;
- благовремено отклањање свих уочених техничко-технолошких недостатака.

6.4.3. Мере заштите од ратних дејстава
У обухвату Плана се налазе војни комплекси: „Улица Јована Поповића бб“, „Језеро“ и „НХ
Славко Мунћан Сава“ који су, закључком Владе Републике Србије, обухваћени Списком
непокретности које нису неопходне за функционисање Војске Србије, а који се стављају у
функцију прибављања неопходних средстава за спровођење реформе система одбране и
побољшања материјалног положаја Војске Србије – Мастер Планом.
Планом су за ове непокретности дефинисане друге намене (објекти од општег значаја,
објекти/комплекси спорта, рекреације и туризма и комплекси јавних намена). Реализацији
планских решења ће се приступити тек након неопходне сагласности и мишљења
Министарства одбране и регулисања својинских односа.
Применом законске регулативе за планирање и уређење простора од интереса за одбрану
земље стварају се просторни услови за функционисање цивилнe заштитe становништва.
Основни циљ усаглашавања просторног развоја са потребама одбране је стварање услова за
деловање цивилне заштите становништва, заштиту материјалних и природних ресурса у
случају ратних дејстава.
У складу са Законом о ванредним ситуацијама ради заштите од елементарних непогода и
других несрећа, органи локалне самоуправе, 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 људи, материјалних и културних добара обухвата планирање и коришћење
постојећих склоништа, других заштитних објеката, прилагођавање нових и постојећих
комуналних објеката, као и објеката погодних за заштиту и склањање, њихово одржавање и
коришћење за заштиту људи од природних и других несрећа.
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Као други заштитни објекти користе се подрумске просторије и друге подземне просторије у
стамбеним и другим зградама, прилагођене за склањање људи и материјалних добара.
Приликом изградње стамбених објеката са подрумима, препорука је да се над подрумским
просторијама гради ојачана плоча која може да издржи урушавање објекта.
6.4.4. Депоновање шута
Шуткоји може настати услед земљотреса, акцидентних ситуација или ратних дејстава,ће се
депоновати на нижим теренима, јужно од насеља. С обзиром на то да се предложена локација
налази ван обухвата Плана, тачну локацију потребно је утврдити у Просторном плану општине
Бела Црква.

6.5. ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОЈИМА СЕ ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ
НАМЕНЕ ЧИНЕ ПРИСТУПАЧНИМ ОСОБАМА СА
ИНВАЛИДИТЕТОМ, У СКЛАДУ СА ТЕХНИЧКИМ СТАНДАРДИМА
ПРИСТУПАЧНОСТИ
При пројектовању јавних простора, саобраћајних и пешачких површина, прилаза објектима и
самих објеката (стамбених, објеката за јавно коришћење идр.) потребно је обезбедити
несметано кретање деце, старих, особа са отежаним кретањем и особа са инвалидитетом, у
складу са Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње
објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и
старим особама („Службени гласник РС“, број 22/15).
Објекти за јавно коришћење су: објекти јавних служби, хотели, угоститељски објекти,
пословни објекти, саобраћајни терминали и други објекти.

7. СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА ПОТРЕБАН ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ
УСЛОВА И ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ
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 нормално
функционисање одређене намене.
Степен комуналне опремљености грађевинског земљишта који је потребан за издавање
локацијских услова и грађевинске дозволе, дат је по зонама и целинама у обухвату Плана, за
које се локацијски услови издају директном применом овог Плана:
1. Зона централних садржаја - саобраћајна, водоводна, канализациона, електроенергетска и
електронска комуникациона инфраструктура;
2. Зона мешовитог становања - саобраћајна, водоводна, канализациона и електроенергетска
инфраструктура;
3. Зона породичног становања - саобраћајна, водоводна и електроенергетска
инфраструктура;
4. Зона породичног становања типа вила - саобраћајна, водоводна, канализациона,
електроенергетска инфраструктура и електронска комуникациона инфраструктура;
5. Зона туризма, спорта и рекреације (белоцркванска језера) - саобраћајна, водоводна,
канализациона, електроенергетска и електронска комуникациона инфраструктура;
6. Радна зона - саобраћајна, водоводна, канализациона, електроенергетска инфраструктура и
електронска комуникациона инфраструктура.
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Планом су дефинисани услови за прикључење грађевинске парцеле на насељску комуналну
инфраструктуру: јавне саобраћајнице, водоводну и канализациону мрежу, 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.

II. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
1. ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

У циљу обезбеђивања реализације Плана неопходно је одредити урбанистичке критеријуме и
услове за изградњу и реконструкцију свих планираних садржаја Плана.
Општа правила грађења су:
- конструкција објеката мора бити прилагођена осцилацијама изазваним земљотресом јачине
8° MCS10;
- при пројектовању и изградњи неопходно је придржавати се одредби Закона о заштити од
пожара;
- Спроводити мере и услове заштите природних и радом створених вредности животне
средине у складу са Законом о заштити животне средине;
- у складу са Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње
објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци
и старим особама („Службени гласник РС“, број 22/15), приликом планирања и
пројектовања јавних саобраћајних и пешачких површина (тротоара, пешачких стаза и
прелаза, паркинга, стајалишта јавног превоза, прилаза објектима и сл.) неопходно је
обезбедити услове за неометано кретање деце, старих и инвалидних лица;
- пројектовање јавних саобраћајних и пешачких површина неопходно је вршити у складу са
важећим законским и подзаконским актима, нормативима и стандардима из ове области;
- за потребе парцелације и препарцелације израђује се пројекат парцелације и
препарцелације;
- уколико се у току радова наиђе на природно добро које је геолошко-палеонтолошког или
минеролошко-петрографског порекла (за које се може претпостави да има својство
природног споменика), извођач радова је дужан да о томе обавести Завод за заштиту
природе Србије и да предузме све мере како се природно добро не би оштетило до доласка
овлашћеног лица;
- Због велике површине обухвата Плана, Инвеститори су у обавези да пре прибављања
локацијских услова на целом обухвату Плана прибаве појединачно конзерваторске услове
Завода за заштиту споменика културе у Панчеву;
- За све што није дефинисано овим Планом примењиваће се Правилник о општим правилима
за парцелацију, регулацију и изградњу („Службени гласник РС“, број 22/15).

2. ОПИС БЛОКОВА
Ради лакшег спровођења Планаизвршена је подела грађевинског подручја насеља на просторне
целине – блокове који су нумерисани и за сваки блок су дата упутства која ближе одређују
његову даљу разраду.
Урбанистички показатељи за јавне службе су дате у поглављу 3.1.Правила грађења на
површинама јавне намене.
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Намењен је породичном становању, јавним службама и верском објекту.Део блока (део породичног
становања, јавне службе, верски објекат) се налази у оквиру централне зоне, а уједно и у оквиру
евидентиране просторно – културно – историјске целине. Већи део становања је у оквиру заштићене околине
евидентиране просторно – културно – историјске целине.За све интервенције у оквиру границе евидентиране
просторно-културно-историјске целине и њене заштићене околинеобавезно прибавити услове надлежног
Завода за заштиту споменика културе.
Даље уређење ће се вршити према одредбама овог Плана.
Намена: породично становање
Индекс заузетости парцеле: максимум 50%
Спратност: максимум: П+1+Пк

Блок бр. 2

Намењен је породичном становању и верском објекту. Мањи део блока се налази у оквиру централне зоне,
а уједно и у оквиру евидентиране просторно – културно – историјске целине. Део становања и верски објекат
су у оквиру заштићене околине евидентиране просторно – културно – историјске целине. За све
интервенцијеу оквиру границе евидентиране просторно-културно-историјске целине и њене заштићене
околине обавезно прибавити услове надлежног Завода за заштиту споменика културе.
За даље уређење обавезна је израда плана детаљне регулације.
Намена: породично становање
Индекс заузетости парцеле: максимум 50%
Спратност: максимум: П+1+Пк

Блок бр. 3

Блок бр. 4

Намењен је породичном становању, насељском гробљу и заштитном зеленилу. Даље уређење на делу
становања ће се вршити према одредбама овог Плана. За проширење гробља обавезна је израда плана
детаљне регулације.
Намена: породично становање
Индекс заузетости парцеле: максимум 50%
Спратност: максимум: П+1+Пк
Намењен је породичном становању и радном комплексу.. Даље уређење ће се вршити према одредбама овог
Плана.
Намена: породично становање
Индекс заузетости парцеле: максимум 50%
Спратност: максимум: П+1+Пк
Намена: радни комплекс
Индекс заузетости парцеле: максимум 60%
Спратност објеката:
Пословни објекти: максимум П+2
Производни објекти: у складу са технолошким захтевима
Складишни објекти: максимум П+1
Помоћни објекти: максимум П

Блок бр. 5

Намењен је породичном становању и заштитном зеленилу. За уређење и изградњу обавезна је израда плана
детаљне регулације.
Намена: породично становање
Индекс заузетости парцеле: максимум 50%
Спратност: максимум П+1+Пк

Блок бр. 6

Намењен је породичном становању и радном комплексу. За даље уређење обавезна је израда плана детаљне
регулације.
Намена: породично становање
Индекс заузетости парцеле: максимум 50%
Спратност: максимум: П+1+Пк
Намена: радни комплекс
Индекс заузетости парцеле: максимум 60%
Спратност објеката:
Пословни објекти: максимум П+2
Производни објекти: у складу са технолошким захтевима
Складишни објекти: максимум П+1
Помоћни објекти: максимум П

Блок бр. 6.1

Намењен је радним комплексима и вашаришту (сточној пијаци). За уређење блока је обавезна израда плана
детаљне регулације и пројекта препарцелације.
Намена: радни комплекс
Индекс заузетости парцеле: максимум 60%

Спратност објеката:
Пословни објекти: максимум П+2
Производни објекти: у складу са технолошким захтевима
Складишни објекти: максимум П+1
Помоћни објекти: максимум П
Блок бр. 7

Намењен је мешовитом и породичном становању, јавној служби, гробљу, радним комплексима, парковској
површини и заштитном зеленилу. На површинама намењеним раду се не може одвијати производња која на
било који начин утиче на загађење животне средине, нити делатност која подразумева коришћење тешких
теретних возила.
Део блока (део мешовитог и породичног становања, јавне службе и парковска површина) се налазе у оквиру
евидентиране просторно – културно – историјске целине, док се део породичног становања и гробље налазе
у оквиру заштићене околине просторно – културно – историјске целине. За све интервенције у оквиру
границе евидентиране просторно-културно-историјске целине и њене заштићене околине обавезно
прибавити условенадлежног Завода за заштиту споменика културе.
За уређење и изградњу на делу мешовитог становања - за вишепородичне објекте, за радне комплексе, дечију
установу и гробљеје обавезна израда урбанистичког пројекта. За уређење парка и подизање заштитног
зеленила је обавезна израда пројекта озелењавања. За породично становање важе услови дати овим Планом.
Намена: мешовито становање
Парцеле са породичним становањем:
Индекс заузетости парцеле: максимум 50%
Спратност: максимум: П+1+Пк
Парцеле са вишепородичним становањем:
Индекс заузетости парцеле: максимум 50%
Спратност: максимум: П+3+Пк/П+4
Намена: радни комплекс
Индекс заузетости парцеле: максимум 60%
Спратност објеката:
Пословни објекти: максимум П+2
Производни објекти: у складу са технолошким захтевима
Складишни објекти: максимум П+1
Помоћни објекти: максимум П

Блокови бр.
8, 9 и 10

Намењени су породичном становању. У оквиру блока број 9 налази се објекат јавних служби, a мањи део
блока број 9 се налази у оквиру евидентиране просторно – културно – историјске целине. Делови сва три
блока уз улицу Саве Мунћана су у оквиру заштићене околине евидентиране просторно – културно –
историјске целине, па је за све интервенције у оквиру границе евидентиране просторно-културно-историјске
целине и њене заштићене околине обавезно прибавити услове надлежног Завода за заштиту споменика
културе.
Даље уређење ће се вршити према одредбама овог Плана.
Намена: породично становање
Индекс заузетости парцеле: максимум 50%
Спратност: максимум: П+1+Пк

Блокови бр.
11, 12, 13 и
14

Блокови чине већи део централне зоне, а намењени су мешовитом становању и садржајима центра (јавне
службе, трговина, угоститељство, занатство и сл.). Блокови се налазе у оквиру евидентиране просторно –
културно – историјске целине или у заштићеној околини те целине, па је за све интервенције у оквиру
границе евидентиране просторно-културно-историјске целине и њене заштићене околине обавезно
прибавити услове надлежног Завода за заштиту споменика културе. За појединачне садржаје нестамбене
намене и за парцеле вишепородичног становања обавезна је израда урбанистичког пројекта.
Даље уређење ће се вршити према одредбама овог Плана.
Намена: мешовито становање
Парцеле са породичним становањем:
Индекс заузетости парцеле: максимум 50%
Спратност: максимум: П+1+Пк
Парцеле са вишепородичним становањем:
Индекс заузетости парцеле: максимум 50%
Спратност: максимум: П+2+Пк (постојећа спратност се задржава)

Блокови бр.
15 и 16

Намењени су породичном становању, јавним службама, мањим радним комплексима и већем озелењеном
скверу. Мањи део блокова, уз улицу Јована Поповића је саставни део евидентиране просторно – културно –
историјске целине, а већи део блокова се налази у оквиру заштићене околине евидентиране просторно –
културно – историјске целине, па је за све интервенције у оквиру границе евидентиране просторнокултурно-историјске целине и њене заштићене околине обавезно прибавити услове надлежног Завода за
заштиту споменика културе.
На делу становања даље уређење ће се вршити према одредбама овог Плана, а за уређење и нову изградњу
у оквиру здравственог комплекса потребна је израда урбанистичког пројекта.
Намена: породично становање

Индекс заузетости парцеле: максимум 50%
Спратност: максимум: П+1+Пк
Блок бр. 17

Блок је делом у оквиру централне зоне насеља са следећим садржајима: јавне службе, комунална делатност
(зелена пијаца), аутобуски терминал, градски парк, а делом и у оквиру евидентиране просторно – културно
– историјске целине. Већи део блока је намењен породичном становању, мањи део мешовитом становању
(на делу где постоје вишепородични стамбени објекти), а скоро цео блок се налази у оквиру заштићене
околине евидентиране просторно – културно – историјске целине, осим дела уз Улицу војвођанских бригада.
За све интервенције у оквиру границе евидентиране просторно-културно-историјске целине и њене
заштићене околинеобавезно прибавити услове надлежног Завода за заштиту споменика културе.
Уређење и изградњу на делу површина јавне намене вршити на основу урбанистичког пројекта, а изградњу
и уређење на делу становања вршити према одредбама овог Плана.
Намена: породично становање
Индекс заузетости парцеле: максимум 50%
Спратност: максимум: П+1+Пк
Намена: образовање и социјална заштита
Индекс заузетости парцеле: максимум 50%
Спратност: максимум: П+2

Блок бр. 18

Намењен је породичном, а мањим делом вишепородичном (постојећем) и мешовитом становању.
За изградњу и уређење парцела вишепородичног становања у оквиру мешовитог становања обавезна је
израда урбанистичког пројекта, а на делу породичног становања изградњу и уређење на делу становања
вршити према одредбама овог Плана.
Намена: мешовито становање
Парцеле са породичним становањем:
Индекс заузетости парцеле: максимум 50%
Спратност: максимум: П+1+Пк
Парцеле са вишепородичним становањем:
Индекс заузетости парцеле: максимум 50%
Спратност: максимум: П+2+Пк/П+3 (постојећа спратност се задржава)
Намена: породично становање
Индекс заузетости парцеле: максимум 50%
Спратност: максимум: П+1+Пк

Блок бр. 19

Намењен је спортско-рекреативном центру. Уређење и изградњу вршити на основу плана детаљне
регулације.
Индекс заузетости: максимум 30% (не урачунавају се отворени спортски терени)
Спратност: максимум П+1

Блок бр. 20

Намењен је комплексу јавне намене, површинама за туризам, спорт и рекреацију и заштитном зеленилу.
Постојећи комплекс некадашње војне касарне је сврстан у евидентиране просторне целине од стране Завода
за заштиту споменика културе. За уређење и изградњу обавезна је израда плана детаљне регулације.
Обавезно је прибавити услове и сагласност надлежног Завода за заштиту споменика културе.
За уређење и изградњу површина намењених туризму, спорту и рекреацију обавезна је израда плана детаљне
регулације. За заштитно зеленило је потребна израда пројекта озелењавања.
Намена: комплекс јавне намене
Индекс заузетости: максимум 30%
Спратност: максимум П+4
Намена: туризам, спорт и рекреација
Индекс заузетости укупне површине: максимум 20%
Спратност: максимум: П+1+Пк
Уређене зелене површине: мин. 40%

Блок бр. 21

Намењен је породичном и мешовитом становању и радним комплексима. Даља изградња на делу
породичног становања ће се вршити према одредбама овог Плана. За вишепородичне објекте у оквиру
мешовитог становања и за радне комплексе обавезна је израда урбанистичког пројекта. У радним
комплексима нису дозвољене делатности које на било који начин негативно утичу на животну средину у
окружењу (на околно становање).
Намена: породично становање
Индекс заузетости парцеле: максимум 50%
Спратност: максимум: П+1+Пк
Намена: мешовито становање
Парцеле са породичним становањем:
Индекс заузетости парцеле: максимум 50%

Спратност: максимум: П+1+Пк
Парцеле са вишепородичним становањем:
Индекс заузетости парцеле: максимум 50%
Спратност: максимум: П+2+Пк/П+3 (постојећа спратност се задржава)
Намена: радни комплекс
Индекс заузетости парцеле: максимум 60%
Спратност објеката:
Пословни објекти: максимум П+2
Производни објекти: у складу са технолошким захтевима
Складишни објекти: максимум П+1
Помоћни објекти: максимум П
Блок бр. 22

Намењен је породичном становању, туристичким и спортско-рекреативним садржајима и парковској
површини. Даља изградња на делу породичног становања ће се вршити према одредбама овог Плана. На
делу спортских садржаја није дозвољена нова изградња, осим у случају потребе изградње мањег енергетског
или комуналног објекта.
За уређење и изградњу у оквиру туристичког и спортско-рекреативног садржаја обавезна је израда
урбанистичког пројекта, а за уређење парковске површине израда пројекта озелењавања.
Намена: породично становање
Индекс заузетости парцеле: максимум 50%
Спратност: максимум: П+1+Пк
Намена: туристички садржај
Индекс заузетости парцеле: максимум 60%
Спратност: максимум: П+2

Блок бр. 23

Блок је намењен породичном и мешовитом становању и јавним службама. Даља изградња на делу
породичног становања ће се вршити према одредбама овог Плана. На делу мешовитог становања уређење и
изградњу вршити на основу плана са детаљном разрадом (постојећи План).
Намена: мешовито становање
Парцеле са породичним становањем:
Индекс заузетости парцеле: максимум 50%
Спратност: максимум: П+1+Пк
Парцеле са вишепородичним становањем:
Индекс заузетости парцеле: максимум 50%
Спратност: максимум: П+2+Пк/П+3 (постојећа спратност се задржава)

Блок бр. 24

Намењен је радним комплексима, енергетском објекту (ТС) и заштитном зеленилу. За уређење и изградњу
радних комплекса и за трафостаницу обавезна је израда урбанистичког пројекта. За заштитно зеленило је
потребна израда пројекта озелењавања.До привођења планираној намени – заштитном зеленилу, на
постојећим објектима породичног становањадозвољено је инвестиционо одржавање и текуће (редовно)
одржавање, као и реконструкција, адаптација и санација, у складу са Законом.
Намена: Радни комплекс
Индекс заузетости парцеле: максимум 60%
Спратност објеката:
Пословни објекти: максимум П+2
Производни објекти: у складу са технолошким захтевима
Складишни објекти: максимум П+1
Помоћни објекти: максимум П

Блокови бр.
25 и 26

Намењени су радној зони, теретном терминалу, главној мерно-регулационој станици, мерно-регулационој
станици, железничкој станици, а мањи део блока бр. 25 намењен је породичном становању. За уређење и
изградњу обавезна је израда плана детаљне регулације. За све комплексе (постојеће и планиране) је обавеза
израда урбанистичког пројекта. На делу породичног становања изградњу и уређење вршити према
одредбама овог Плана.
У оквиру постојећих комплекса, који се налазе уз постојеће саобраћајнице, могуће је уређење и изградња на
основу урбанистичког пројекта и пре доношења плана детаљне регулације.
Намена: радни комплекс
Индекс заузетости парцеле: максимум 60%
Спратност објеката:
Пословни објекти: максимум П+2
Производни објекти: у складу са технолошким захтевима
Складишни објекти: максимум П+1
Помоћни објекти: максимум П
Намена: породично становање
Индекс заузетости парцеле: максимум 50%
Спратност: максимум: П+1+Пк

Блок бр. 27

Намењен је породичном становању типа вила. Уређење и изградњу вршити на основу плана детаљне
регулације.

Намена: породично становање типа вила
Индекс заузетости парцеле: максимум 40%
Спратност: максимум: П+1+Пк
Блок бр. 28

Намењен је воденој површини – Главном језеру и површинама за туризам, спорт и рекреацију и мањи део
за породично становање типа вила.За уређење и изградњу површина за туризам, спорт и рекреацију обавезна
је израда плана детаљне регулације.На делу кампа важи постојећи урбанистички пројекат.На делу
породичног становања типа вила уређење и изградњу вршити у складу са условима из овог Плана.
Намена: туризам, спорт и рекреација
Индекс заузетости укупне површине: максимум 20%
Спратност: максимум: П+1+Пк
Уређене зелене површине: мин. 40%
Намена: породично становање типа вила
Индекс заузетости парцеле: максимум 40%
Спратност: максимум: П+1+Пк

Блок бр. 29

Намењен је радној зони и коридору јужне обилазнице. За уређење и изградњу дела блока обавезна је израда
плана детаљне регулације, (према графичком прилогу бр. 2.11). Појединачне радне комплексе уређивати на
основу урбанистичког пројекта. Постојећи урбанистички пројекат остаје на снази, осим дела који је намењен
коридору јужне обилазнице.
Намена: радни комплекс
Индекс заузетости парцеле: максимум 60%
Спратност објеката:
Пословни објекти: максимум П+2
Производни објекти: у складу са технолошким захтевима
Складишни објекти: максимум П+1
Помоћни објекти: максимум П

Блокови бр.
30 и 31

Намењени су воденим површинама – језерима и површинама за туризам, спорт и рекреацију и мањи делови
блокова за породично становање типа вила. За уређење и изградњу обавезна је израда плана детаљне
регулације.
Намена: туризам, спорт и рекреација
Индекс заузетости укупне површине: максимум 20%
Спратност: максимум: П+4
Уређене зелене површине: мин. 40%
Намена: породично становање типа вила
Индекс заузетости парцеле: максимум 40%
Спратност: максимум: П+1+Пк

Грађевинско земљиште изван границе грађевинског подручја насеља
Изван границе грађевинског подручја насеља, а у обухвату Плана, налази се:
- депонија комуналног отпада за коју је предвиђена рекултивација и могуће је формирање
трансфер станице; За уређење и изградњу обавезна је израда плана детаљне регулације;
- постројење за пречишћавање отпадних вода, за које је обавезна израда плана детаљне
регулације.

7. фебруар 2017.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА

Број 3.

Страна 219.

3. ЦЕЛИНЕ ЗА КОЈЕ СЕ ОБАВЕЗНО ДОНОСИ ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СА
СМЕРНИЦАМА ЗА ЊИХОВУ ИЗРАДУ

План детаљне регулације се, у оквиру границе грађевинског подручја насеља Бела Црква,
обавезно доноси за:
- део блока бр. 2, намењен планираном породичном становању;
- део блока бр. 3, намењен гробљу и заштитном зеленилу;
- блок бр. 5 намењен породичном становању;
- блок бр. 6, намењен породичном становању и радном комплексу;
- блок бр. 6.1, намењен радним комплексима и комуналним садржајима;
- део блока бр. 19, намењен спортско-рекреативном центру;
- блок бр. 20, намењен комплексу јавних намена, површинама за туризам, спорт и рекреацију
и заштитном зеленилу;
- блок бр. 25, намењен радним комплексима (западна радна зона);
- блок бр. 26, намењен радним комплексима (западна радна зона);
- део блока бр. 28, намењен је воденој површини – Главном језеру,површинама за туризам,
спорт и рекреацију, а мањи део за породично становање типа вила;
- део блока бр. 29, намењен радним комплексима (југозападна радна зона);
- блок бр. 30, намењенводеним површинама – Шаранском, Малом језеру и воденој површини
у источном делу, површинама за туризам, спорт и рекреацију и породичном становању типа
вила;
- блок бр. 31, намењен воденој површини – Врачевгајском језеру, површинама за туризам,
спорт и рекреацију и породичном становању типа вила.
План детаљне регулације се, ван границе грађевинског подручја насеља Бела Црква, обавезно
доноси за:
- постројење за пречишћавање отпадних вода,
- постојећу депонију коју је потребно рекултивисати и размотрити могућност формирања
трансфер станице.
Планом детаљне регулације ће се дефинисати јавне површине – пре свега улични коридори и
инфраструктурни објекти у оквиру дате намене.
Поред наведених целина, план детаљне регулације ће се израђивати за просторне целине за
које се накнадно утврди потреба израде:
- просторне целине ради промене границе површина јавне намене (формирање нових
уличних коридора или проширење постојећих, као и за друге садржаје у складу са Законом
о планирању и изградњи),
- просторне целине за нову изградњу или важне блокове или комплексе када је неопходно
ближе прецизирати правила регулације и градње због значаја у окружењу или обима
изградње.

3.1. СМЕРНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНОВА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
Оријентациони урбанистички показатељи за даљу планску разраду
Део блока бр. 2, намењен планираном породичном становању:
Намена: породично становање
Индекс заузетости парцеле: максимум 50%
Спратност: максимум: П+1+Пк
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Део блока бр. 3, намењен гробљу и заштитном зеленилу:
Намена: гробље
Проценат површине за гробна места: макс. 60%
Проценат зеленила: мин. 20% (зелени појас и пaрковски обликован простор)
Проценат површина за саобраћајнице: макс. 16%
Проценат површина затрг за испраћај: 3%
Проценат површина заостале садржаје: 1%
Планирати паркинг простор у оквиру комплекса, ван уличног коридора.
Блок бр. 5, намењен породичном становању:
Намена: породично становање
Индекс заузетости парцеле: максимум 50%
Спратност: максимум П+1+Пк
Блок бр. 6, намењен породичном становању и радном комплексу:
Намена: породично становање
Индекс заузетости парцеле: максимум 50%
Спратност: максимум: П+1+Пк
Намена: породично становање
Индекс заузетости парцеле: максимум 50%
Спратност: максимум: П+1+Пк
Намена: радни комплекс
Индекс заузетости парцеле: максимум 60%
Спратност објеката:
- Пословни објекти: максимум П+2
- Производни објекти: у складу са технолошким захтевима
- Складишни објекти: максимум П+1
- Помоћни објекти: максимум П
Блок бр. 6.1, намењен радним комплексима и сточној пијаци и вашаришту:
Намена: радни комплекс
Индекс заузетости парцеле: максимум 60%
Спратност објеката:
- Пословни објекти: максимум П+2
- Производни објекти: у складу са технолошким захтевима
- Складишни објекти: максимум П+1
- Помоћни објекти: максимум П
Намена: сточна пијаца и вашариште
- Паркинг површинеза доставна возилаипаркинг за путничкавозила
- Дозвољена је изградња мањег објекта у функцији угоститељства и трговине
- Обавезна је изградња/постављање санитарног чвора
- Слободна површина треба да је затрављена
Део блока бр. 19, намењен спортско-рекреативним површинама:
Намена: спортско-рекреативне површине
Индекс заузетости: максимум 30% (не урачунавају се отворени спортски терени)
Спратност: максимум П+1
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Блок бр. 20, намењен комплексу јавних намена,површинама за туризам, спорт и рекреацију и
заштитном зеленилу:
Пре израде плана детаљне регулације потребно је извршити анализу постојећих садржаја и
сагледати будуће потребе за насеље и општину у целини. Приликом израде плана детаљне
регулације примењивати параметре за појединачне садржаје дате овим Планом.
Намена: објекти јавне намене
Индекс заузетости парцеле: максимум 50%
Спратност објеката: максимум П+4
Намена: туризам, спорт и рекреација
Индекс заузетости укупне површине: максимум 20%
Спратност: максимум: П+1+Пк
Уређене зелене површине: мин. 40%
Блок бр. 25, намењен радним комплексима:
Намена: радни комплекс
Индекс заузетости парцеле: максимум 60%
Спратност објеката:
- Пословни објекти: максимум П+2
- Производни објекти: у складу са технолошким захтевима
- Складишни објекти: максимум П+1
- Помоћни објекти: максимум П
Блок бр. 26, намењен радним комплексима:
Намена: радни комплекс
Индекс заузетости парцеле: максимум 60%
Спратност објеката:
- Пословни објекти: максимум П+2
- Производни објекти: у складу са технолошким захтевима
- Складишни објекти: максимум П+1
- Помоћни објекти: максимум П
Блок бр. 28, намењен воденој површини – Главном језеру и површинама за туризам, спорт и
рекреацију и мањи део за породично становање типа вила.
Намена: туризам, спорт и рекреација
Индекс заузетости укупне површине: максимум 20%
Спратност: максимум: П+1+Пк
Уређене зелене површине: мин. 40%
Могућа је изградња затвореног базена у близини отвореног ватерполо игралишта у језеру.
Мању водену површину у јужном делу блока треба задржати. Околне зелене површине
парковски уредити, изградити шетне и бициклистичке стазе, осветлити декоративном расветом
и опремити урбаним мобилијаром. Шетне и бициклистичке стазе треба да су повезане са
осталим (постојећим) пешачким и бициклистичким стазама. Уз пругу треба подићи појас
заштитног зеленила.
Намена: породично становање типа вила
Индекс заузетости парцеле: максимум 40%
Спратност: максимум: П+1+Пк
На делу становања није дозвољена изградња помоћних објеката, изузев садржаја који би били
у функцији туристичке понуде (сеници/салетле, надстрешнице, базени и сл.).
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Блок бр. 29, намењен је радној зони и коридору јужне обилазнице. За део блока где је обавезна
израда плана детаљне регулације важе следећи услови:
Намена: радни комплекс
Индекс заузетости парцеле: максимум 60%
Спратност објеката:
- Пословни објекти: максимум П+2
- Производни објекти: у складу са технолошким захтевима
- Складишни објекти: максимум П+1
- Помоћни објекти: максимум П
Намена: саобраћајница
Део обилазнице који се налази у оквиру грађевинског подручја у радној зони има ранг
приступне насељске саобраћајнице. Планирана ширина коридора је 18,0 m, ширине пешачких
стаза су 2,2 m.
Блок бр. 30, намењен воденим површинама – Шаранском, Малом језеру и воденој површини
у источном делу, површинама за туризам, спорт и рекреацију и породичном становању типа
вила.
Намена: туризам, спорт и рекреација
Индекс заузетости укупне површине: максимум 20%
Спратност: максимум П+4
Уређене зелене површине: мин. 40%
Планом је предвиђено да се блок намени садржајима који су примерени „високом“ туризму, те
је из тог разлога потребно планирати развој специфичног авантуристичког и спортскорекреативног туризма (скијање на води, једрење, вожња кануом, кајаком и другим сличним
пловилима, Windsurfing, Kitesurfing итд). У оквиру овог блока могуће је изградити
риболовачки центар.
Мању водену површину је могуће наменити спортско-рекреативним активностима. Околне
зелене површине парковски уредити, изградити шетне и бициклистичкестазе, осветлити
декоративном расветом и опремити урбаним мобилијаром. Шетне и бициклистичке стазе треба
да су повезане са осталим (постојећим) пешачким и бициклистичким стазама. Уз пругу треба
подићи појас заштитног зеленила.
Намена: породично становање типа вила
Индекс заузетости парцеле: максимум 40%
Спратност: максимум: П+1+Пк
На делу становања није дозвољена изградња помоћних објеката, изузев садржаја који би били
у функцији туристичке понуде (сеници/салетле, надстрешнице, базени и сл.).
Блок бр. 31, намењен воденој површини – Врачевгајском језеру, површинама за туризам, спорт
и рекреацију и породичном становању типа вила:
Намена: туризам, спорт и рекреација
Индекс заузетости укупне површине: максимум 20%
Спратност: максимум: П+1+Пк
Уређене зелене површине: мин. 40%
Намена: породично становање типа вила
Индекс заузетости парцеле: максимум 40%
Спратност: максимум: П+1+Пк
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Постојеће камп насеље треба задржати као намену, а по потреби уредити и опремити у складу
са савременим захтевима. Поред кампа, предлаже се изградњакуће 11, као смештајног објекта,
а постоји могућност формирања туристичког или апартманског насеља, у складу са Законом о
туризму и пратећим актима.
Планом се предвиђа да постојећи стамбени објекти у овој зони могу да се уреде и опреме за
пружање услуга из области туризма. Није дозвољена изградња помоћних објеката, изузев
садржаја који би били у функцији туристичке понуде (сеници/салетле, надстрешнице, базени
и сл.).

3.2. ПРЕДВИЂЕНИ РОКОВИ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНОВА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ
Планови детаљне регулације доносиће се по динамици коју општина утврди.

3.3. ЗАБРАНА ИЗГРАДЊЕ НОВИХ ОБЈЕКАТА У ЦЕЛИНАМА ЗА КОЈЕ
СЕ ОБАВЕЗНО ДОНОСИ ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
Уколико је за подручје, на коме се налази катастарска парцела за коју је поднет захтев за
издавање локацијских услова, предвиђена обавеза даље планске разраде, а такав плански
документ није донет, локацијски услови се издају на основу подзаконског акта којим се уређују
општа правила парцелације, уређења и грађења, и на основу постојећег планског документа
који садржи регулациону линију која се не мења.

3.4. ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ, РЕКОНСТРУКЦИЈУ, ДОГРАДЊУ,
АДАПТАЦИЈУ И САНАЦИЈУ ДО ДОНОШЕЊА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ
Адаптација и реконструкција постојећих објеката може се дозволити под следећим условима:
- замена постојећег објекта новим објектом (истих хоризонталних и вертикалних габарита и
исте намене) може се дозволити у оквиру услова датих овим Планом и ако се новим објектом
неће угрозити објекти, засади или други садржаји на суседној парцели;
- реконструкција постојећих објеката може се дозволити ако се извођењем радова на објекту
неће нарушити услови дати овим Планом;
- ако грађевинска парцела својом изграђеношћу не задовољава услове из овог Плана
реконструкцијом се не може дозволити доградња постојећег објекта;
- адаптација постојећих објеката се може дозволити у оквиру намена датих овим Планом.
На постојећим легално изграђеним објектима дозвољено је изводити радове на
реконструкцији, адаптацији и санацији, унутар постојећих хоризонталних и вертикалних
габарита објекта, за потребе побољшања услова живљења у објекту, односно рада
(побољшање: санитарно-хигијенских, противпожарних и еколошких услова, побољшање
енергетске ефикасности, обезбеђење приступачности, и сл.)
11

Кућа је грађевински и функционално самосталан објекат са сопственим двориштем, коју угоститељ или физичко лице
издаје госту као целину. Угоститељ или физичко лице пружа госту услуге смештаја у кући, а може да пружа и услуге
исхране. У кући је обезбеђена могућност да гост самостално припрема храну .
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Неопходним обимом реконструкције за побољшање услова живота и рада сматра се:
1) За објекте стамбене намене (објекти у функцији становања):
1. Обнова, санација и замена оштећених и дотрајалих конструктивних делова грађевине у
постојећем габариту;
2. Реконструкција свих врста инсталација;
3. Доградња санитарних просторија до 12 m2 ;
4. Адаптација простора унутар постојећег габарита у стамбени простор.
2) За објекте осталих намена (пословне, радне, комуналне и сл.):
1. Обнова, санација и замена оштећених и дотрајалих конструктивних делова;
2. Доградња санитарија, гардероба, остава до мах 50 m2 ;
3. Пренамена простора под условом да новопланирана делатност не погоршава стање животне
средине;
4. Замена дотрајалих инсталација и уређаја;
5. Реконструкција и изградња саобраћајних и манипулативних површина.

4. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ ОБАВЕЗНА ИЗРАДА
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА, ОДНОСНО
УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКОГ КОНКУРСА,
ПРОЈЕКТА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ/ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ
4.1. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ ОБАВЕЗНА ИЗРАДА УРБАНИСТИЧКОГ
ПРОЈЕКТА
Урбанистички пројекат ће се радити за делове насеља у којима не долази до промене
регулације, али је потребно дефинисати уређење комплекса.
Урбанистички пројекат се обавезно доноси за:
- нове радне комплексе;
- постојеће радне комплексе где се планира изградња и уређење;
- туристичке комплексе;
- саобраћајне терминале, уколико се укаже потреба за изградњом нових садржаја;
- вишепородичне стамбене објекте;
- уређење и изградњу спортско-рекреативних површина;
- уређење и изградњу постојећих или нових комплекса јавних намена.

4.2. ЛОКАЦИЈЕ
ЗА
КОЈЕ
СЕ
ОБАВЕЗНО
УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКИ КОНКУРС

РАСПИСУЈЕ

Архитектонски или урбанистички конкурс, као основ за даљу реализацију, се може радити ако
се утврди интерес. Конкурси се расписују за јавне, репрезентативне објекте и садржаје од
значаја за локалну или ширу заједницу.
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За садржаје у блоку бр. 20 препоручује се расписивање урбанистичко-архитектонског конкурса
за поједине целине, које ће се дефинисати планом детаљне регулације. Такође, препоручује се
расписивање архитектонско-урбанистичког конкурса за објекте високог туризма у блоку бр.
30.

4.3. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ ОБАВЕЗНА
ПАРЦЕЛАЦИЈЕ/ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ

ИЗРАДА

ПРОЈЕКТА

Локације за које је обавезна израда пројекта парцелације/препарцелације су локације 1, 2 и 3,
(означене на графичком прилогу бр. 2.5) које се спроводе директно из Плана.

5. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ПОЈЕДИНАЧНЕ ГРАЂЕВИНСКЕ
ПАРЦЕЛЕ
5.1. ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА У ЗОНИ СТАНОВАЊА
5.1.1. Правила за изградњу у централној зони - зони мешовитог становања
• Врста и намена објеката који се могу градити, односно врста и намена објекта чија је
изградња забрањена
У оквиру зоне мешовитог становања дозвољена је изградња главног објекта:
- вишепородичног стамбеног, стамбено-пословног или пословно-стамбеног објекта (у даљем
тексту: вишепородични објекат);
- породичног стамбеног, стамбено-пословног, пословно-стамбеног објекта (у даљем тексту:
породични објекат);
- пословних објеката.
Дозвољена је изградња помоћних објеката, док је изградња економских објеката забрањена.
Објекат је стамбено-пословни уколико је већи део објекта (преко 50%) намењен становању, а
пословно-стамбени уколико је већи део намењен пословању (преко 50%).
Пословне делатности које се могу дозволити су из области: трговине на мало, производног и
услужног занатства и предузетништва, угоститељства и услужних делатности, као и
делатности из области образовања, здравства, социјалне заштите, културе, спорта, рекреације
и комуналних услуга.
У оквиру главног објекта део приземља или цела приземна етажа може да се намени за
пословни простор.
Вишепородични стамбени објекатможе да се гради:
- у прекинутом и
- у непрекинутом низу.
Породични објекат може да се гради као:
- двојни објекат,
- објекат у прекинутом низу
- објекат у непрекинутом низу.
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• Услови за парцелацију, препарцелацију и формирање грађевинске парцеле, минимална и
максимална површина грађевинске парцеле
У оквиру просторно-историјске целине није дозвољена парцелација и препарцелација, што је
у складу са условима Завода за заштиту споменика културе, којима је прописано обавезно
задржавање постојеће парцелације. У заштитној зони културно-историјске целине обавезно је
задржавање величине парцеле, а посебно ширине фронта парцеле.
Објекти вишепородичногстановања (са пословањем или без), могу да се граде на парцели која
задовољава следеће услове:
- за објекте у непрекинутом низу минимална ширина парцеле је 12,0 m;
- за објекте у прекинутом низу минимална ширина парцеле је 15,0 m;
- грађевинска парцела је минималне површине 600,0 m2.
Изградњапородичних објеката у овој зони је дозвољена на постојећим парцелама, под
следећим условима:
- за објекте у прекинутом и непрекинутом низу минимална ширина парцеле је 10 m,
минимална величина новоформиране парцеле је 300,0 m2;
- за двојни објекат минимална ширина парцеле је 16,0 m (2 х 8,0 m), минимална површина је
500,0 m2 (2 х 250,0 m2), а само у изузетним случајевима 400,0 m2
(2 х 200,0 m2).
За изградњу пословногобјекта или објекта нестамбене намене минимална ширина фронта
парцеле за објекте у прекинутом низу је 16,0 m, а за објекте у непрекинутом низу 12,0 m.
Минимална површина парцеле је 400,0 m2.
• Положај објекта у односу на регулацију и у односу на границе грађевинске парцеле
Грађевинска линија главног објекта на парцели се поклапа са регулационом линијом.
Вишепородични и пословни објекти - растојање основног габарита (без испада) ових објеката
и границе суседне грађевинске парцеле претежно јужне или источне оријентације је
минимално 3,0 m, а претежно северне или западне оријентације је минимално 2,5 m.
Код издавања услова за реконструкцију изграђених објеката чије је растојање до грађевинске
парцеле мање од вредности датих у овом Плану, не могу се на суседним странама планирати
отвори стамбених просторија.
Породични објекат се гради уз границу парцеле претежно северне (односно западне)
оријентације. Изградња објекта на парцели може се дозволити под следећим условима:
- основни габарит (без испада) двојног породичног објекта од границе парцеле је минимално
4,0 m;
- основни габарит са испадом породичног објекта у прекинутом низу, од границе парцеле
претежно северне (односно западне) оријентације је 0,0 m, а од границе парцеле претежно
јужне (односно источне) оријентације је 3,0 m (растојање основног габарита без испада).
• Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката
Међусобна удаљеност планираних вишепородичних и вишеспратних објеката нестамбене
намене је, по правилу, половина висине вишег објекта, а минимална удаљеност између објеката
у прекинутом низу је 4,0 m.
Удаљеност објекта од другог објекта било које изградње је пола висине вишег објекта, а
минимално 4,0 m (уколико је половина висине мања од 4,0 m).
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За објекте који су међусобно удаљени 4,0 m (и мање уколико се ради о постојећим
објектима)при издавању услова за изградњу или реконструкцију не могу се на суседним
странама предвиђати отвори стамбених просторија, већ се на том зиду могу пројектовати
фиксни транспарентни елементи, који би искључиво служили за нужно осветљење просторија,
или високо постављени прозори. Висина парапета је мин. 1,8 m, а величина прозора зависи од
величине просторије која се осветљава, као и од архитектонског решења фасаде објекта.
Међусобна удаљеност породичних објеката је половина висине вишег објекта, а минимално 4,0
m. За изграђене објекте који су међусобно удаљени мање од 4,0 m при издавању услова за
реконструкцију не могу се на суседним странама предвиђати отвори стамбених просторија.
Пратећи и помоћни објекти могу да се граде на међусобном размаку од 0,0m ако су задовољени
санитарни, противпожарни и други технички услови, односно међусобни размак не може бити
мањи од 4,0m ако пратећи и помоћни објекат има отворе са те стране, тј. међусобни размак не
може бити мањи од половине висине вишег објекта.
На зиду који је лоциран на заједничкој међи не могу се постављати отвори према суседној парцели.
У случају да су објекти лоцирани на мање од 4,0m од суседне међе није дозвољено постављати
отворе, већ се на том зиду могу пројектовати фиксни транспарентни елементи који би искључиво
служили за нужно осветљавање просторија.
• Највећи дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле
Највећи дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле у блоковим са мешовитим
становањем је:
- за вишепородично становање
50%
- за породично становање
50%
- за чисто пословни објекат
60%
Индекс заузетости за породично становањеи пословне обејкте се односи на парцеле величине
од 500 m2 до 1000 m2. За веће парцелесе рачуна као за парцелу од 1000 m2.
У оквиру парцеле нестамбене намене обезбедити минимално 25% озелењених површина, а на
парцелама где је заступљено становање за озелењене површине обезбедити минимум 30%
површине парцеле.
• Највећа дозвољена спратност или висина објекта
Спратност вишепородичног објекта је минимално П+1 (приземље+једнаетажа), а максимално
П+2+Пк (приземље+две етаже + поткровље).
Постојећи објекти спратности веће од П+2+Пк се задржавају, али се не дозвољава изградња
нових објеката веће спратности.
Уколико се објекат гради поред постојећег вишеспратног објекта спратности до П+2+Пк,
обавезно је висинско уклапање објеката. Ово подразумева поштовање висине изграђеног
објекта, или пројектовање новог тако да са постојећим чини целину.
На вишепородичним стамбеним и пословним зградама, ради санације истих или потребе за
проширењем, могућа је надоградња до задате спратности у Плану.
Укупна висина вишепородичног објекта (до слемена) не може прећи 14,0 m.
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Спратност породичног објекта је минимално П+1 (приземље+једна етажа), а максимално
П+1+Пк (приземље+једна етажа+поткровље).
Минимална спратност П+1 (приземље+једна етажа) није предвиђена за породичне и
вишепородичне објекте који се чувају у свом вертикалном и хоризонталном габариту, према
условима Завода за заштиту споменика културе у Панчеву.
Висина надзитка поткровне етаже износи највише 1,6 mрачунајући од коте готовог пода
поткровне етаже до тачке прелома кровне косине, а одређује се према конкретном случају.
Висина породичног објекта је макс. 8,2 m од коте заштитног тротоара објекта до венца,
односно укупна висина објекта (до слемена) не може бити виша од 11,5 m.
Дозвољена је изградња подрумске, односно сутеренске етаже, ако не постоје сметње
геотехничке и хидротехничке природе.
Минимална кота приземља је +0,5 m, код објеката са подрумском етажом је +0,9 m, а код
објеката са сутереном +1,2 m. Уколико је приземље намењено пословном садржају, минимална
кота приземља је +0,3 m.
• Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели
Вишепородични објекти - На грађевинској парцели дозвољена је изградња помоћних објеката:
гараже и комуналних објеката у функцији главног објекта – котларнице, трафостанице и слично.
Гаражаможе да се гради у склопу главног објекта, на растојању од 0,0 m или на минимално 4,0
m од главног објекта и на минимално 0,5 m од границе парцеле, уз услов да се објекат гради уз
границу парцеле претежно северне (односно западне) оријентације. Гаража се може градити и
уз границу парцеле јужне (односно источне) оријентације уз прибављену сагласност суседа.
Гаража је максималне спратности П (приземље). Није дозвољена промена намене гараже.
Ограђивање парцеле вишепородичног становања према улици (на регулационој линији није
дозвољено, а на граници парцеле која се граничи са другом парцелом вишепородичног
становања ограђивање се може вршити само живом оградом.
Објекти породичног типа - На грађевинској парцели дозвољена је изградња помоћних објеката
- гараже (за гаражирање путничког возила), летње кухиње, оставе, ограде, као и пословног
објекта, ако услови на парцели то омогућавају. Изградња економских објеката за држање
домаћих животиња није дозвољена.
Изградња пословног објекта(на парцели породичног становања) може се дозволити ако се могу
испунити услови из овог Плана (индекс заузетости парцеле), с тим да је максимална спратност
пословног објекта П+1 (приземље+спрат). Пословни објекат предњом фасадом не мора бити
постављен на грађевинску линију. За удаљеност пословног објекта од осталих објеката и од
границе парцеле примењују се исти услови као и за породичну стамбену изградњу.
Помоћни објекатможе да се гради у склопу главног објекта, на растојању од 0,0 m или на
минимално 4,0 m од главног објекта и на минимално 0,5 m од границе парцеле, уз услов да се
објекат гради уз границу парцеле претежно северне (односно западне) оријентације. Гаража се
може градити и уз границу парцеле јужне (односно источне) оријентације уз прибављену
сагласност суседа. У оквиру објекта гараже могу се планирати и просторије за оставу. Гаража
је максималне спратности П (приземље).
Ограђивање парцела породичног становања у блоковима са мешовитим становањем се може
вршити на следећи начин:
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- Ограде на регулационој линији могу бити, по правилу, транспарентне или комбинација зидане
и транспарентне, с тим да укупна висина ограде од коте тротоара износи од 1,4 m до 1,8 m.
Конкретна висина и начин зидања ограде утврдиће се у односу на већину постојећих ограда
у улици;
- Висина ограде на углу не може бити виша од 0,9 m од коте тротоара због прегледности
раскрснице;
- Капије на регулационој линији се не могу отварати ван регулационе линије. Ограда, стубови
ограде и капије морају бити на грађевинској парцели која се ограђује;
- Бочне стране и задња страна грађевинске парцеле могу се ограђивати живом зеленом
оградом, транспарентном оградом или зиданом оградом до висине максимално 1,8 m.
• Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простора за паркирање возила
У оквиру ове зоне за сваку грађевинску парцелу мора се обезбедити колско-пешачки прилаз
мин. ширине 2,5 m.
Вишепородичниобјекти - За паркирање возила за сопствене потребе у оквиру грађевинске
парцеле мора се обезбедити једно паркинг/гаражно место/70m2 корисне стамбене површине.
Уколико је у склопу стамбеног објекта и пословни простор, потребно је обезбедити минимум
једно (1) паркинг место за сваки локал – пословну јединицу. За локале мање од 70m2 обезбедити
једно паркинг место, а за локале веће од 70 m2 важи правило једно паркинг место/70m2
пословног простора.
Приступ парцели - пролаз у дубину парцеле, код изградње вишепородичних стамбених и
вишеспратних пословних објеката у низу, обезбедити кроз покривени пролаз – пасаж ширине
мин. 4,0 m и висине од 4,5 m, како би се обезбедио приступ ватрогасних возила, хитне помоћи
и камиона у функцији обављања одређених пословних и радних делатности у оквиру објеката
на парцели.
Породични објекти - За паркирање возила за сопствене потребе власници стамбеног и
стамбено-пословног објекта обезбеђују простор у оквиру грађевинске парцеле и то по правилу
минимално једно паркинг место на један стан, с тим да најмање једно возило буде смештено у
гаражи.
• Обезбеђивање места за смештај контејнера за комунални отпад
Сваки вишпородични и пословни објекат мора да има решен проблем смештаја контејнера за
комунални отпад на сопственој парцели. То подразумева да се, приликом пројектовања објекта,
дефинише место у близини јавне површине (улице), лако доступно комуналном возилу.
Пожељно је обезбедити простор за смештај комуналног отпада у оквиру приземног дела
објекта, тако да се обезбеди несметан приступ комуналном возилу. Нагиб подлоге извести тако
да се отпадне воде са места за контејнере одливају у сливник.
Објекти треба да буду опремљени типизираним контејнерима за смеће и то један контејнер за
највише 15 станова. За један контејнер је потребно обезбедити површину 1,0 х 1,5 m. Уколико
се постављају укопани контејнери, потребна површина је дефинисана одабраним типом
контејнера. Габарити камиона за пражњење контејнера су: дужина око 10,0m, ширина око 2,5
m и висина око 3,9 m.
За постојеће вишепородичне објекте, где није решен проблем постављања контејнера, могуће
је за више објеката уредити једну локацију, уколико је могуће испoштовати услове везане за
потребан број контејнера (зависи од броја домаћинстава) и удаљеност од места становања.
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На свакој грађевинској парцели породичног становања мора се обезбедити бетонирани
простор за постављање контејнера (канти) за комунални отпад.
• Архитектонско и естетско обликовање појединих елемената објекта
Објекти својим архитектонским изразом морају бити усклађени са урбанистичким контекстом
у ком настају (у складу са природним и створеним условима), као и са временским контекстом.
Препоручује се пројектовање чистих, ритмичних фасада, без примене еклектичких елемената.
Архитектонским облицима, употребљеним материјалима и бојама мора се тежити ка
успостављању јединствене естетски визуелне целине у улици, у ближем окружењу. Обавезно
је очување форме и изгледа објеката дефинисаних волуменом, стилом, конструкцијом,
материјалима, бојом и декорацијом.

Кровови код вишепородичних и вишеспратних пословних објеката су равни или у нагибумакс.
45о. Уколико се објекат гради уз већ постојећи, нагиб кровне равни мора да се усагласи са
постојећим кровом.Ако се нови објекат гради између два постојећа која међусобно нису
усаглашена, нови објекат треба да прати елементе објекта приближно исте висине, а пре свега
објекта који је од значаја за формирану културно-историјску целину. Кровни покривач зависи
од кровног нагиба, користити цреп или друге савремене материјале коју су тренутно у
употреби.Код објекта који су под заштитом, боја и материјал кровног покривача прописаће се
условима надлежног Завода за заштиту споменика културе. На делу објекта који се налази на
уличној регулационој/грађевинској линији правац пружања слемена је паралелан регулационој
линији.
Архитектонски услови обраде и обликовања надоградње су исти као и за изградњу нових
објеката.
Ограде балкона/тераса морају бити безбедне за децу – мора бити онемогућено пењање на
ограду (није дозвољено користити хоризонталну конструкцију без заштите).
Спратна висина приземља у објектима где је предвиђено пословање у приземљу мора бити
уједначена дуж исте улице у оквиру блока.
Пројектом објекта треба предвидети и место за истицање фирми, уколико су у приземљу
објекта предвиђени локали.
Висина места за истицање фирми треба да буде усклађена са суседним објектима. Уколико не
постоје претходно изграђени објекти, место за истицање фирми је изнад локала, а не сме да
прелази коту пода првог спрата.
Код суседних објеката исте спратности морају бити исте висине венца.
Није дозвољено постављање клима уређаја на главну фасаду, осим унутар балкона/тераса.
Приликом издавања услова за изградњу обавезати пројектанта да предвиди места за клима
уређаје у пројекту објекта и решење одвођења воде из клима-уређаја. Препоручује се уградња
централних инсталација за климатизацију.
Минимална површина стамбене јединице је 28 m2, не рачунајући терасу/балкон. Просечна
величина стамбене јединице треба да буде 50 m2.
Степеништа унутар објеката морају имати природно осветљење и могућност проветравања.
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Код породичних објекатапланирана је изградња косог крова, нагибамакс. 45о. Кровни
покривач зависи од кровног нагиба, користити цреп или друге савремене материјале коју су
тренутно у употреби. Код објекта који су под заштитом, боја и материјал кровног покривача
прописаће се условима надлежног Завода за заштиту споменика културе.Правац пружања
слемена ускладити са окружењем – у централној зони то подразумева да се слеме пружа
паралелно са грађевинском линијом на делу објекта који се налази на уличној
регулационој/грађевинској линији.
На постојећим објектима саграђеним „на бразду“ дозвољена је адаптација.
Уколико се изводе радови на замени кровне конструкције правац пружања слемена треба
ускладити са окружењем, а на делу објекта који се налази на уличној
регулационој/грађевинској линији слеме треба да се пружа паралелно са грађевинском
линијом.
Остали услови су исти као и за вишепородичне стамбене објекте.
5.1.2. Правила за изградњу објеката у зони мешовитог становања
• Врста и намена објеката који се могу градити, односно врста и намена објекта чија је
изградња забрањена
У оквиру зоне мешовитог становања дозвољена је изградња:
- Вишепородичног објекта - стамбеног, стамбено-пословног или пословно-стамбеног објекта
(у даљем тексту: вишепородични објекат);
- Породичног објекта - стамбеног, стамбено-пословног, пословно-стамбеног објекта (у даљем
тексту: породични објекат);
- Пословног објекта;
- Помоћних објеката.
Изградња економских објеката за држање домаћих животиња није дозвољена.
Објекат је стамбено-пословни уколико је већи део објекта (преко 50%) намењен становању, а
пословно-стамбени уколико је већи део намењен пословању (преко 50%).
За изградњу само пословног објекта на парцели, важе правила као за вишепородичне, односно
породичне објекте,у зависности од конкретне локације.
Пословне делатности које се могу дозволити су из области: трговине на мало, производног и
услужног занатства и предузетништва, угоститељства и услужних делатности, као и
делатности из области образовања, здравства, социјалне заштите, културе, спорта, рекреације
и комуналних услуга.
У оквиру главног објекта део приземља или цела приземна етажа може да се намени за
пословни простор.
Вишепородични стамбени објекатможе да се гради као:
- слободностојећи
- у прекинутом и
- у непрекинутом низу.
Породични објекат може да се гради као:
- слободностојећи;
- двојни објекат;
- објекат у прекинутом низу;
- објекат у непрекинутом низу.
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• Услови за парцелацију, препарцелацију и формирање грађевинске парцеле, минимална и
максимална површина грађевинске парцеле
За изградњу вишепородичног (стамбеног, стамбено-пословног и пословно-стамбеног) објекта,
у зависности од врсте, услови за образовање грађевинске парцеле су следећи:
- за слободностојећи објекат минимална ширина парцеле је 16,0 m;
- за објекат у непрекинутом низу минимална ширина парцеле је 12,0 m;
- за објекат у прекинутом низу минимална ширина парцеле је 15,0 m;
- за све врсте напред наведених објеката грађевинска парцела је минималне површине 600,0
m2.
За изградњу стамбеног, стамбено-пословног објекта породичног типа, у зависности од врсте,
услови за образовање грађевинске парцеле су следећи:
- за слободностојећи објекат минимална ширина парцеле је 12,0 m, минимална површина
парцеле је 300,0 m2;
- за двојни објекат минимална ширина парцеле је 16,0 m (2 х 8,0 m), минимална
површина парцеле је 400,0 m2 (2 х 200,0 m2);
– за објекте у прекинутом и непрекинутом низу минимална ширина парцеле је 10,0 m,
минимална површина парцеле је 200,0 m2.
–
За изградњу пословногобјекта(објекта нестамбене намене) минимална ширина фронта
парцеле за објекте у прекинутом низу је 16,0 m, а за објекте у непрекинутом низу 12,0 m.
Минимална површина парцеле је 400,0 m2.
Услови за исправку граница грађевинских парцела могу се издати у складу са условима из овог
Плана.
• Положај објекта у односу на регулацију и у односу на границе грађевинске парцеле
Вишепородични и пословни објекти - грађевинска линија главног објекта на парцели се
поклапа са регулационом линијом, осим у блоку број 23, где је положај објеката
дефинисанПланом детаљне регулације.
Растојање основног габарита (без испада) ових објеката и границе суседне грађевинске
парцеле претежно јужне или источне оријентације је минимално 3,0 m, а претежно северне
или западне оријентације је минимално 2,5 m.
Код издавања услова за реконструкцију изграђених објеката чије је растојање до грађевинске
парцеле мање од вредности датих у овом Плану, не могу се на суседним странама планирати
отвори стамбених просторија.
Породичнии пословни објекти - грађевинска линија главног објекта на парцели се поклапа са
регулационом линијом. Објекат се гради уз границу парцеле претежно северне (односно
западне) оријентације. Изградња објекта на парцели може се дозволити под следећим
условима:
- основни габарит (без испада) двојног породичног објекта од границе парцеле је минимално
4,0 m;
- основни габарит са испадом породичног објекта у прекинутом низу, од границе парцеле
претежно северне (односно западне) оријентације је 0,0 m, а од границе парцеле претежно
јужне (односно источне) оријентације је 3,0 m (растојање основног габарита без испада).
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• Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката
Међусобна удаљеност планираних вишепородичних и вишеспратних објеката нестамбене
намене је, по правилу, половина висине вишег објекта, а минимална удаљеност између објеката
у прекинутом низу је 4,0 m.
Удаљеност објекта од другог објекта било које изградње је пола висине вишег објекта, а
минимално 4,0 m (уколико је половина висине мања од 4,0 m).
За објекте који су међусобно удаљени 4,0 m (и мање уколико се ради о постојећим објектима)
при издавању услова за изградњу или реконструкцију не могу се на суседним странама
предвиђати отвори стамбених просторија, већ се на том зиду могу пројектовати фиксни
транспарентни елементи, који би искључиво служили за нужно осветљење просторија, или
високо постављени прозори.
Висина парапета је мин. 1,8 m, а величина прозора зависи од величине просторије која се
осветљава, као и од архитектонског решења фасаде објекта.
Међусобна удаљеност породичних објеката је половина висине вишег објекта, а минимално 4,0
m. За изграђене објекте који су међусобно удаљени мање од 4,0 m при издавању услова за
реконструкцију не могу се на суседним странама предвиђати отвори стамбених просторија.
Пратећи и помоћни објекти могу да се граде на међусобном размаку од 0,0 m ако су задовољени
санитарни, противпожарни и други технички услови, односно међусобни размак не може бити
мањи од 4,0m ако пратећи и помоћни објекат има отворе са те стране, тј. међусобни размак не
може бити мањи од половине висине вишег објекта.
На зиду који је лоциран на заједничкој међи не могу се постављати отвори према суседној парцели.
У случају да су објекти лоцирани на мање од 4,0m од суседне међе није дозвољено постављати
отворе, већ са на том зиду могу пројектовати фиксни транспарентни елементи који би искључиво
служили за нужно осветљавање просторија.
• Највећи дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле
Највећи дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле у блоковим са мешовитим
становањем је:
- за вишепородично становање
50%;
- за породично становање
50%;
- за чисто пословни објекат
60%.
Индекс заузетости за породично становање и пословне обејкте се односи на парцеле величине
од 500 m2 до 1000 m2. За веће парцеле се рачуна као за парцелу од 1000 m2.
На парцелама у унутрашњости блокова које немају директну везу са јавним путем (користе се
као баште) није дозвољена изградња објеката. Уколико се укаже потреба за изградњом на
таквим парцелама, обавезна је израда плана детаљне регулације за конкретан блок.
У оквиру парцеле нестамбене намене обезбедити минимално 25% озелењених површина, а на
парцелама где је заступљено становање за озелењене површине обезбедити минимум 30%
површине парцеле.
• Највећа дозвољена спратност или висина објекта
Спратност вишепородичног објекта је минимално П+1 (приземље+једна етажа), а максимално
П+4+Пк, односно П+5 (приземље+пет етажа).
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Уколико се објекат гради поред постојећег вишеспратног објекта, обавезно је висинско
уклапање објеката. Ово подразумева поштовање висине изграђеног објекта, или пројектовање
новог тако да са постојећим чини целину.
На вишепородичним стамбеним и пословним зградама, ради санације истих или потребе за
проширењем, могућа је надоградња до задате спратности у Плану.
Висина вишепородичног објекта је макс. 16,0m од коте заштитног тротоара објекта до венца,
а укупна висина вишепородичног објекта (до слемена уколико је коси кров) не може прећи 18,0
m.
Спратност породичног објекта је минимално П+1 (приземље+једна етажа), а максимално
П+1+Пк (приземље+једна етажа+поткровље).
Висина надзитка поткровне етаже износи највише 1,6 mрачунајући од коте готовог пода
поткровне етаже до тачке прелома кровне косине, а одређује се према конкретном случају.
Висина породичног објекта је макс. 8,2 m од коте заштитног тротоара објекта до венца,
односно укупна висина објекта (до слемена) не може бити виша од 11,5 m.
Дозвољена је изградња подрумске, односно сутеренске етаже, ако не постоје сметње
геотехничке и хидротехничке природе.
Минимална кота приземља је +0,5 m, код објеката са подрумском етажом је +0,9 m, а код
објеката са сутереном +1,2 m. Уколико је приземље намењено пословном садржају, минимална
кота приземља је +0,3 m.
• Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели
Вишепородични објекти - На грађевинској парцели дозвољена је изградња помоћних објеката:
гараже и комуналних објеката у функцији главног објекта – котларнице, трафостанице и
слично.
Гаражаможе да се гради у склопу главног објекта, на растојању од 0,0 m или на минимално 4,0
m од главног објекта и на минимално 0,5 m од границе парцеле, уз услов да се објекат гради уз
границу парцеле претежно северне (односно западне) оријентације. Гаража се може градити и
уз границу парцеле јужне (односно источне) оријентације уз прибављену сагласност суседа.
Гаража је максималне спратности П (приземље). Није дозвољена промена намене гараже.
Ограђивање парцеле вишепородичног становања према улици (на регулационој линији) није
дозвољено, а на граници парцеле која се граничи са другом парцелом вишепородичног
становања ограђивање се може вршити само живом оградом.
Објекти породичног типа - На грађевинској парцели дозвољена је изградња:
- стамбеног или пословног објекта;
- другог стамбеног или пословног објекта - ако су задовољени сви остали услови прописани
за ову зону (урбанистички показатељи, међусобна удаљеност објеката и сл.), као и услов да
у случају накнадне деобе парцеле оба објекта имају могућност приступа јавном путу –
директно или преко приватног пролаза;
- помоћних објеката - гараже (за гаражирање путничког возила), летње кухиње, оставе, ограде,
као и пословног објекта, ако услови на парцели то омогућавају.
За удаљеност пословног објекта од осталих објеката и од границе парцеле примењују се исти
услови као и за породичну стамбену изградњу.
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Ограђивање парцела сапословним објектима је дозвољено само у случају да то захтева
конкретна врста делатности. Начин ограђивања и врста ограде морају бити у складу са
окружењем.
Помоћни објекатможе да се гради у склопу главног објекта, на растојању од 0,0 m или на
минимално 4,0 m од главног објекта и на минимално 0,5 m од границе парцеле, уз услов да се
објекат гради уз границу парцеле претежно северне (односно западне) оријентације. Гаража се
може градити и уз границу парцеле јужне (односно источне) оријентације уз прибављену
сагласност суседа. У оквиру објекта гараже могу се планирати и просторије за оставу. Гаража
је максималне спратности П (приземље).
Ограђивање парцела породичног становања у блоковима са мешовитим становањем се може
вршити на следећи начин:
- Ограде на регулационој линији могу бити, по правилу, транспарентне или комбинација зидане
и транспарентне, с тим да укупна висина ограде од коте тротоара износи 1,8 m;
- У деловима насеља где је већина објеката изграђена, конкретна висина и начин зидања ограде
утврдиће се у односу на већину постојећих ограда у улици;
- У деловима насеља где није изграђена већина објеката транспарентна ограда се поставља на
подзид висине максимално 0,2 m, а код комбинације зидани део ограде може ићи до висине
од 0,9 m;
- Висина ограде на углу не може бити виша од 0,9 m од коте тротоара због прегледности
раскрснице;
- Капије на регулационој линији се не могу отварати ван регулационе линије. Ограда, стубови
ограде и капије морају бити на грађевинској парцели која се ограђује;
- Бочне стране и задња страна грађевинске парцеле могу се ограђивати живом зеленом
оградом, транспарентном оградом или зиданом оградом до висине максимално 1,8 m.
• Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простора за паркирање возила
У оквиру ове зоне за сваку грађевинску парцелу мора се обезбедити колско-пешачки прилаз
мин. ширине 2,5 m.
Вишепородичниобјекти - За паркирање возила за сопствене потребе у оквиру грађевинске
парцеле мора се обезбедити једно паркинг/гаражно место/70m2 корисне стамбене површине.
Уколико је у склопу стамбеног објекта и пословни простор, потребно је обезбедити минимум
једно (1) паркинг место за сваки локал – пословну јединицу. За локале мање од 70m2 обезбедити
једно паркинг место, а за локале веће од 70 m2 важи правило једно паркинг место/70m2
пословног простора.
Приступ парцели - пролаз у дубину парцеле, код изградње вишепородичних стамбених и
вишеспратних пословних објеката у низу, обезбедити кроз покривени пролаз – пасаж ширине
мин. 4,0 m и висине од 4,5 m, како би се обезбедио приступ ватрогасних возила, хитне помоћи
и камиона у функцији обављања одређених пословних и радних делатности у оквиру објеката
на парцели.
Породични објекти - За паркирање возила за сопствене потребе власници стамбеног и
стамбено-пословног објекта обезбеђују простор у оквиру грађевинске парцеле и то по правилу
минимално једно паркинг место на један стан, с тим да најмање једно возило буде смештено у
гаражи.
• Обезбеђивање места за смештај контејнера за комунални отпад
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Сваки вишпородични и пословни објекат мора да има решен проблем смештаја контејнера за
комунални отпад на сопственој парцели.
То подразумева да се, приликом пројектовања објекта, дефинише место у близини јавне
површине (улице), лако доступно комуналном возилу. Пожељно је обезбедити простор за
смештај комуналног отпада у оквиру приземног дела објекта, тако да се обезбеди несметан
приступ комуналном возилу. Нагиб подлоге извести тако да се отпадне воде са места за
контејнере одливају у сливник.
Објекти треба да буду опремљени типизираним контејнерима за смеће и то један контејнер за
највише 15 станова. За један контејнер је потребно обезбедити површину 1,0 х 1,5 m.
Уколико се постављају укопани контејнери, потребна површина је дефинисана одабраним
типом контејнера. Габарити камиона за пражњење контејнера су: дужина око 10,0 m, ширина
око 2,5 m и висина око 3,9 m.
За постојеће вишепородичне објекте, где није решен проблем постављања контејнера, могуће
је за више објеката уредити једну локацију, уколико је могуће испoштовати услове везане за
потребан број контејнера (зависи од броја домаћинстава) и удаљеност од места становања.
На свакој грађевинској парцели породичног становања мора се обезбедити бетонирани
простор за постављање контејнера (канти) за комунални отпад.
• Архитектонско и естетско обликовање појединих елемената објекта
Објекти својим архитектонским изразом морају бити усклађени са урбанистичким контекстом
у ком настају (у складу са природним и створеним условима), као и са временским контекстом.
Препоручује се пројектовање чистих, ритмичних фасада, без примене еклектичких елемената.
Архитектонским облицима, употребљеним материјалима и бојама мора се тежити ка
успостављању јединствене естетски визуелне целине у улици, у ближем окружењу. Обавезно
је очување форме и изгледа објеката дефинисаних волуменом, стилом, конструкцијом,
материјалима, бојом и декорацијом.

Кровови код вишепородичних и вишеспратних пословних објеката су равни или у нагибу до
макс. 45о. Уколико се објекат гради уз већ постојећи, нагиб кровне равни мора да се усагласи
са постојећим кровом. Ако се нови објекат гради између два постојећа која међусобно нису
усаглашена, нови објекат треба да прати елементе објекта приближно исте висине. Кровни
покривач зависи од кровног нагиба, користити цреп или друге савремене материјале коју су
тренутно у употреби. На делу објекта који се налази на уличној регулационој/грађевинској
линији правац пружања слемена је паралелан регулационој линији.
Архитектонски услови обраде и обликовања надоградње су исти као и за изградњу нових
објеката.
Ограде балкона/тераса морају бити безбедне за децу – мора бити онемогућено пењање на
ограду (није дозвољено користити хоризонталну конструкцију без заштите).
Спратна висина приземља у објектима где је предвиђено пословање у приземљу мора бити
уједначена дуж исте улице у оквиру блока.
Пројектом објекта треба предвидети и место за истицање фирми, уколико су у приземљу
објекта предвиђени локали. Висина места за истицање фирми треба да буде усклађена са
суседним објектима. Уколико не постоје претходно изграђени објекти, место за истицање
фирми је изнад локала, а не сме да прелази коту пода првог спрата.
Код суседних објеката исте спратности морају бити исте висине венца.
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Није дозвољено постављање клима уређаја на главну фасаду, осим унутар балкона/тераса.
Приликом издавања услова за изградњу обавезати пројектанта да предвиди места за клима
уређаје у пројекту објекта и решење одвођења воде из клима-уређаја. Препоручује се уградња
централних инсталација за климатизацију.
Минимална површина стамбене јединице је 28 m2, не рачунајући терасу/балкон. Просечна
величина стамбене јединице треба да буде 50 m2.
Степеништа унутар објеката морају имати природно осветљење и могућност проветравања.
Код породичних објекатапланирана је изградња двоводног косог крова, нагиба макс. 45 о.
Кровни покривач је цреп или тегола у боји црепа. Правац пружања слемена ускладити са
окружењем – у централној зони то подразумева да се слеме пружа паралелно са грађевинском
линијом на делу објекта који се налази на уличној регулационој/грађевинској линији.
Остали услови су исти као и за вишепородичне стамбене објекте.
5.1.3. Правила за изградњу објеката у зони породичног становања
• Врста и намена објеката који се могу градити, односно врста и намена објекта чија је
изградња забрањена
На грађевинској парцели намењеној породичном становању се може градити главни објекат
као стамбени, стамбено-пословни, пословно-стамбени и пословни објекат са делатношћу која
не угрожава становање.
На грађевинској парцели може се дозволити градња два стамбена објекта под условима да
величина и положај парцеле то дозвољавају и да су испуњени сви прописани урбанистички
критеријуми.
Објекат може бити:
- слободностојећи;
- у непрекинутом низу;
- у прекинутом низу;
- двојни.
На истој грађевинској парцели могу се градити и:
- помоћни објекти, као што су: летња кухиња, остава, гаража, котларница, бунари и септичка
јама (прелазно решење до прикључења на насељску канализациону мрежу);
- економски објекти (објекти за гајење домаћих животиња за сопствене потребе, пратећи
објекти за гајење домаћих животиња).
Није дозвољена изградња производних и складишних објеката већих капацитета, нити
бављење делатношћу која буком, штетним гасовима, зрачењем, повећаним обимом саобраћаја
или на други начин може угрозити квалитет становања (као што су: ливнице, отпади, млинови,
мешаоне сточне хране, силоси и слично).
Изградња економских објеката за држање домаћих животиња није дозвољена у непосредној
близини јавних објеката (дечје установе, школе, цркве, објекти здравствене заштите итд.),
односно у кругу од 50 m.
У зони породичног становања дозвољена је изградња и само пословних објеката.Пословне
делатности које се могу дозволити су из области: трговине на мало, производног и услужног
занатства и предузетништва, угоститељства и услужних делатности, као и делатности из
области образовања, здравства, социјалне заштите, културе, спорта, рекреације и комуналних
услуга.
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Производне делатности мањег обима и изградња складишта мањег капацитета у зони
становања (када се у процесу производње или рада повремено користе само доставна возила)
се могу дозволити уз обезбеђење услова заштите животне средине.
Ако се грађевинска парцела у оквиру зоне становања намењује за чисто пословање/занатску
производњу, обавезна је израда урбанистичког пројекта запотребеурбанистичко-архитектонске
разраде локације. Објекти својом делатношћу не смеју угрожавати животну средину, као ни
примарну функцију у зони - становање. Уколико се парцела намењује производном занатству,
поред урбанистичког пројекта, обавезна је израда студије о процени утицаја на животну
средину.
За изградњу само пословних објеката на парцели важе исти услови као за изградњу стамбених
објеката.
• Услови за парцелацију, препарцелацију и формирање грађевинске парцеле, минимална и
максимална површина грађевинске парцеле
Услови за формирање грађевинске парцеле намењене породичном становању су следећи:
- за слободностојећи објекат минимална ширина парцеле је 12,0 m, минимална површина
парцеле је 300,0 m2;
- за објекте у прекинутом и непрекинутом низу минимална ширина парцеле је 10 m,
минимална величина новоформиране парцеле је 300,0 m2;
- за двојни објекат минимална ширина парцеле је 16,0 m (2 х 8,0 m), минимална површина је
500,0 m2 (2 х 250,0 m2), а само у изузетним случајевима 400,0 m2
(2 х 200,0 m2).
На грађевинској парцели чија је површина мања од најмање површине утврђене овим условима
и чија је ширина мања од најмање ширине утврђене овим условима може се утврдити изградња
породичног стамбеног објекта спратности П+1 са максимално два стана, индекса изграђености
до 0,6.
Максимална величина парцеле се не ограничава.
• Положај објекта у односу на регулацију и у односу на границе грађевинске парцеле
Главни објекат се поставља предњом фасадом на грађевинску линију која се поклапа са
регулационом линијом. Изузетак су блокови, односно делови блокова који су оријентисани на
улице чија укупна, регулациона ширина, не прелази 10,0 m, где грађевинска линија треба да
буде удаљена од регулационе за 3,0 m.
Гаража се може поставити на регулациону линију уколико је регулациона ширина улице већа
од 12,0 m и уз услов да кровне равни гараже имају пад у сопствено двориште, као и да се врата
гараже отварају око хоризонталне осе или у унутрашњост гараже. Тамо где је регулациона
ширина улице мања од 12,0 m грађевинска линија гараже је удаљена од регулационе линије 3,0
m.
Главни објекат се на парцели гради уз границу парцеле претежно северне (односно источне)
оријентације. Изградња објекта на парцели може се дозволити под следећим условима:
- основни габарит главног слободностојећег објекта без испада може да се дозволи на
минимално 2,5 m од границе парцеле претежно северне (односно западне) оријентације;
- основни габарит главног слободностојећег објекта (без испада) може да се дозволи на
минимално 3,0 m од границе парцеле претежно јужне (односно источне) оријентације;
- основни габарит двојног објекта (без испада) може да се дозволи на минимално 4,0m од
границе парцеле;
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- основни габарит главног објекта у прекинутом низу од границе парцеле претежно северне
(односно источне) оријентације је 0,0 m, а од границе парцеле претежно јужне (односно
западне) оријентације је 3,0 m (растојање основног габарита без испада).
Пословни објекат предњом фасадом не мора бити постављен на грађевинску линију главног
(стамбеног) објекта. Положај овог објекта решавати за сваку парцелу појединачно.
Максимална спратност објекта је П+1 (приземље+спрат).
Други стамбени објекат на једној грађевинској парцели се може градити под следећим
условима:
- минимално растојање између два суседна објекта износи минимум 3,0 m за приземне и 4,5
m за спратне објекте;
- стамбене објекте поставити тако да у случају поделе парцеле на две нове парцеле свака од
њих има обезбеђен директан или индиректан приступ на јавни пут.
Сви објекти на парцели се морају поставити тако да ни на који начин не угрожавају ваздушни
простор суседа преко међе, нити могу заклањати директно осунчање на суседној парцели више
од половине трајања директног осунчања. Одвођење атмосферских падавина са кровних
површина мора се решити у оквиру грађевинске парцеле на којој се гради објекат.
За породичне стамбене објекте који имају индиректну везу са јавним путем преко приватног
пролаза, растојање од регулационе линије утврђује се локацијскимусловима, уз поштовање
свих урбанистичких параметара у складу са овим условима.
Породични стамбени и стамбено-пословни објекти се постављају тако да је слеме управно на
регулациону линију, а уколико ширина парцеле дозвољава могуће је градити део објекта
паралелно улици, а део управно, па се тако постављају и кровне равни.За непрекинути низ
важи услов да је правац пружања слемена паралелан са регулационом линијом.
• Највећи дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле
- индекс заузетости парцеле (под објектима)
- озелењене површине

макс.50%
мин. 30%

Индекс заузетости се односи на парцеле величине од 500 m2 до 1000 m2. За веће парцеле се
рачуна као за парцелу од 1000 m2.
На парцелама у унутрашњости блокова које немају директну везу са јавним путем (користе се
као баште) није дозвољена изградња објеката. Уколико се укаже потреба за изградњом на
таквим парцелама, обавезна је израда плана детаљне регулације за конкретан блок.
Само пословни објекти на парцели

макс.60%

Индекс заузетости се односи на парцеле величине од 500 m2 до 1000 m2. За веће парцеле се
рачуна као за парцелу од 1000 m2.
• Највећа дозвољена спратност или висина објекта
Спратност главног објекта (породични стамбени објекат, стамбено-пословни објекат и
пословно-стамбени објекат, пословни објекат) је од П (приземље) до максимално П+1+Пк
(приземље+ спрат+поткровље). Дозвољена је изградња подрумске, односно сутеренске етаже
ако не постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе.
Висина породичног објекта је макс. 8,2 m од коте заштитног тротоара објекта до венца,
односно укупна висина објекта (до слемена) не може бити виша од 11,5 m.
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Минимална кота приземља је +0,5 m; код објеката са подрумском етажом је +0,9 m, а код
објеката са сутереном +1,2 m. Уколико је приземље намењено пословном садржају кота
приземља је од +0,15 до +0,3 m.
Висина надзитка поткровне етаже износи највише 1,6 mрачунајући од коте готовог пода
поткровне етаже до тачке прелома кровне косине, а одређује се према конкретном случају.
Помоћни објекти на парцели (остава, летња кухиња и гаража) максималне спратности П
(приземље), а максималне висине 3,0 m од коте заштитног тротоара објекта до венца.
Економски објекат је максималне спратности П (приземље), тј. П+Пк (приземље+ поткровље)
ако се у поткровљу предвиђа складиштење хране за стоку, а максималне висине 6,0 m.
• Услови за изградњу помоћних и економских објеката на истој грађевинској парцели
На грађевинској парцели дозвољена је изградња другог објекта:
- помоћних објеката - објеката у функцији главног објекта (гараже, оставе, летње кухиње,
септичке јаме, пољски клозет, бунари, цистерне за воду и сл.);
- економских објеката (стаје, магацини хране, пушнице, сушнице, кош, амбар, надстрешнице
и сл.), само у унутрашњости парцеле;
- пословних објеката (ако се могу испунити услови из овог Плана);
- стамбени објекат;
- ограде.
Помоћни објекти
- Гаража може да се гради у склопу главног објекта, на растојању од 0,0 m или на минимално
4,0 m од главног објекта и на минимално 0,5 m од границе парцеле, уз услов да се објекат
гради уз границу парцеле претежно северне (односно западне) оријентације. Гаража се
може градити и уз границу парцеле јужне (односно источне) оријентације уз прибављену
сагласност суседа. У оквиру објекта гараже могу се планирати и просторије за оставу.
Гаража је максималне спратности П (приземље).
- Летња кухињасе гради на минимално 4,0 m од главног објекта или у продужетку главног
објекта, у дубину парцеле и на минимално 0,5 m од границе парцеле. Уз летњу кухињу се
могу градити оставе.
- Септичке јаме, пољски клозет, цистерне за водусе морају градити у складу са важећим
санитарним прописима (до изградње насељске водоводне и канализационе мреже).
Економски објекти везани за држање стокесе граде под следећим условима:
- да су изграђени од тврдог материјала;
- да су удаљени од стамбених објеката најмање 15 m;
- да имају изграђене санитарне уређаје за одвођење воде, осоке и других нечистоћа;
- да имају обезбеђено и изграђено место за ђубриште које мора бити удаљено од стамбених
објеката и водозахватних бунара најмање 20,0 m;
- да су смештени у економском делу грађевинске парцеле;
- објекти морају бити снабдевени водом из насељског водовода;
- осочаре лоцирати у паду низводно од објеката у економском делу дворишта;
- осочаре градити од водонепропусног бетона са двостепеним таложником, где ће се вршити
нитрификација;
- на секундарном таложнику оставити могућност прикључка на канализациону мрежу;
- за нормално пражњење осочара предвидети отвор за пражњење садржаја.
Изградња складишног објекта се дозвољава под следећим условима:
- Максималан габарит објекта је 300 m2;
- Максимална висина је 5,0 m (до слемена).
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Изградњом објеката на парцели не сме се нарушити граница парцеле, а одводњавање
атмосферских падавина са кровних површина мора се решити у оквиру парцеле на којој се
гради објекат.
Грађевинска парцела у оквиру зоне становања може бити намењена само пословању, уз услов
да објекат својом делатношћу не угрожава животну средину. За изградњу ових објеката важе
услови дати овим Планом за породично становање. Главни објекат се поставља према улици,
грађевинска линија се поклапа са регулационом или је увучена, у зависности од положаја
осталих објеката у улици. Ограда на регулационој линији (према улици) мора бити у складу са
напред датим условима. Остали део парцеле може да се огради оградом висине максимално
1,8 m, уз услов да је ограда транспарентна.
Производне занатске делатности у зони становања се могу дозволити уз обезбеђивање услова
заштите животне средине.
За изградњу објеката намењених само пословању, производним или услужним занатским
делатностима у овој зони потребна је израда урбанистичког пројекта.
Ограде на регулационој линији могу бити транспарентне или комбинација зидане и
транспарентне, с тим да укупна висина ограде од коте тротоара износи од 1,4 m до
1,8 m (конкретна висина ограде утврдиће се у односу на већину постојећих ограда у улици, а
нарочито на висину ограда у непосредном окружењу). Висина ограде на углу не може бити
виша од 0,9 m од коте тротоара због прегледности раскрснице. Транспарентна ограда се
поставља на подзид висине максимално 0,3 m, а код комбинације зидани део ограде може ићи
до висине од 0,9 m.
Бочне стране и задња страна грађевинске парцеле може се ограђивати живом зеленом оградом,
транспарентном оградом или зиданом оградом до висине максимално h=1,8 m.
Ограда, стубови ограде и капије морају бити на грађевинској парцели која се ограђује. Капије
на регулационој линији се не могу отварати ван регулационе линије.
Дозвољено је преграђивање функционалних целина у оквиру грађевинске парцеле
(разграничење стамбеног и економског дела парцела, стамбеног и пословног/ производног
дела парцеле) уз услов да висина те ограде не може бити већа од висине спољне ограде.
На свакој грађевинској парцели породичног становања мора се обезбедити бетонирани
простор за постављање контејнера (канти) за комунални отпад.
• Најмања дозвољена удаљеност објеката међусобно и објеката од граница парцеле
За објекте у овој зони, чије је растојање од суседног стамбеног објекта мање од
4,0 m, не могу се на суседним странама предвидети отвори стамбених, пословних и других
просторија. Дозвољава се постављање отвора који су искључиво у функцији вентилационог
отвора или осветљења, где је минимална висина парапета h=1,8 m.
Удаљеност главног објекта и других објеката на парцели:
- Од другог стамбеног или пословног објекта мин. 3,0 m за приземне објекте, односно 4,5 m
за спратне објекте;
- Од помоћног објекта не може бити мања од 4,0 m ако други објекат има отворе са те стране,
а у случају да су задовољени санитарни, противпожарни и други технички услови растојање
може бити 0,0 m.
Други објекат и помоћни објекат могу да се граде на међусобном размаку од 0,0 m, ако су
задовољени санитарни, противпожарни и други технички услови, односно међусобни размак
не може бити мањи од 4,0 m ако други објекат има отворе са те стране, тј. међусобни размак
не може бити мањи од половине висине вишег објекта.
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Удаљеност економског објекта - сточна стаја од главног, односно другог објекта не може бити
мања од 15,0 m, а у односу наздравствену установу, школу, дечији вртић или други објекат
јавне намене у окружењу не може бити мања од 50,0 m.
Удаљеност ђубришта и пољског клозета од главног, односно другог објекта, не може бити мања
од 20,0 m, односно 50,0 m у односу на било који објекат јавне намене. Ђубриште и пољски
клозет се граде на минимално 1,0 m од границе суседне парцеле уз услов да се за ђубриште
гради ободни зид висине 1,0 m (да не би дошло до расипања) и да је подлога водонепропусна.
При дефинисању локације ових објеката обавезно је узети у обзир правац дувања доминантних
ветрова. Објекте – садржаје би требало поставити низ ветар у односу на чисте објекте, уколико
то просторни услови дозвољавају.
Удаљеност економских објеката у којима се складишти запаљиви материјал од других објеката
не може бити мања од 6,0 m.
Бетонске водонепропусне септичке јаме (као прелазно решење до прикључења на насељску
канализациону мрежу) треба лоцирати на парцели, удаљене минимално 3,0 m од свих објеката
и границе парцеле.
Базени могу да се граде наминимално 3,0 m одграницепарцеле и ако су површине до 12 m2 се
не рачунају у индекс заузетости и индекс изграђености парцеле.
• Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простора за паркирање возила
За сваку грађевинску парцелу у оквиру зоне породичног становања мора се обезбедити колскопешачки прилаз ширине минимум 2,5 m. За грађевинску парцелу намењену пословању мин.
3,5 m, односно у складу са потребама возила која се користе.
При обезбеђењу прилаза парцелизабрањено је затрпавање уличних канала. Обавезно оставити
пропуст за атмосферску воду.
За паркирање свих врста возила за сопствене потребе мора се обезбедити паркинг место у
оквиру грађевинске парцеле. Уколико на парцели постоји више станова (највише3) мора се
обезбедити простор за паркирање возила по правилу један стан једно паркинг или гаражно
место.
• Архитектонско, односно естетско обликовање појединих елемената објекта
Објекти својим архитектонским изразом морају бити усклађени са урбанистичким контекстом
у ком настају (у складу са природним и створеним условима), као и са временским контекстом,
што подразумева могућност савремене интерпретације уз коришћење савремених, трајних
материјала. Препоручује се пројектовање чистих, ритмичних фасада, без примене еклектичких
елемената. Није дозвољена изградња угаоних кула.
Фасаде објеката могу бити малтерисане (у светлим, пастелним бојама), од фасадне опеке,
природног или вештачког камена итд. Боје обавезно ускладити са суседним објектима.
Обавезна је израда косог крова са нагибом кровне конструкције макс 45о.
Кровни покривач зависи од кровног нагиба, користити цреп или друге савремене материјале
коју су тренутно у употреби.
Препоручује се да се вертикални прозори у поткровљу покривају кровним равнима које имају
пад у истом правцу као и основни кров.
Правац пружања слемена ускладити са већином кровова у улици. У новим блоковима правац
пружања слемена је паралелан са грађевинском (регулационом) линијом.
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5.1.4. Правила за изградњу објеката у зони породичног становања типа вила
Ова зона подразумева изградњу објеката породичног становања са могућношћу изградње
апартмана за издавање (туристички садржаји) у оквиру истог објекта. Овај тип становања је
предвиђен у блоковима бр. 27, 30 и 31. Могућа је изградња и у другим блоковима са
породичним становањем, где постоје интереси и просторни услови, у складу са овим Планом.
У оквиру ове зоне дозвољена је изградња и уређење садржаја везаних за побољшање
туристичке понуде (или за сопствено коришћење) – мањих базена и просторија за њихово
одржавање (базени се не обрачунавају у параметру заузетости парцеле), салетли и сл. Помоћне
просторије се морају сместити у оквиру планираног објекта.
• Врста и намена објеката који се могу градити, односно врста и намена објекта чија је
изградња забрањена
У оквиру ове зоне, у зависности од локације и величине парцеле може се дозволити изградња
следећих објеката:
- главни објекат - породични стамбени објекат и породични стамбени објекат са апартманима
за издавање. Објекат може да се гради као слободностојећи, двојни и објекат у прекинутом
низу;
- гаража или наткривени паркинг простор, уколико објекат има апартмане, за потребе гостију.
На грађевинској парцели дозвољена је изградња једног главног објекта.
Базен може да се гради као отворени или у склопу главног објекта.
Није дозвољена изградња пословних објеката, нити формирање пословног простора у оквиру
главног објекта, осим садржаја везаних за туристичку понуду (апартмани и угоститељски и
трговински садржаји).
• Услови за парцелацију, препарцелацију и формирање грађевинске парцеле, минимална и
максимална површина грађевинске парцеле
Минимална величина парцеле је 600 m2, док се максимална величина не ограничава.
Минимална ширина парцеле за:
- слободностојеће објекте је 15,0 m;
- двојне објекте је 10,0 m;
- објекте у прекинутом низу је 12,0 m.
На грађевинској парцели чија је површина једнака минималној прописаној ширини може се
утврдити изградња породичног стамбеног објекта типа виле спратности П+Пк, са једним
станом, индекса заузетости парцеле до 40%.
• Положај објекта у односу на регулацију и у односу на границе грађевинске парцеле
Уколико је ширина уличног коридора 14,0 m или више грађевинска и регулациона линија могу
да се поклапају, или да грађевинска линија буде удаљена од регулационе мин. 3,0 m.
Када је улични коридор ужи од 14,0 m грађевинска линија се поставља на мин. растојању од
3,0 m од регулационе линије.
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Изградња објекта на парцели може се дозволити под следећим условима:
- основни габарит главног слободностојећег објекта без испада може да се дозволи на
минимално 2,5 m од границе парцеле претежно северне (односно западне) оријентације;
- основни габарит главног слободностојећег објекта (без испада) може да се дозволи на
минимално 3,0 m од границе парцеле претежно јужне (односно источне) оријентације;
- основни габарит двојног објекта (без испада) може да се дозволи на минимално 4,0 m од
границе парцеле;
- основни габарит главног објекта у прекинутом низу од границе парцеле претежно северне
(односно западне) оријентације је 0,0 m, а од границе парцеле претежно јужне (односно
источне) оријентације је 3,0 m (растојање основног габарита без испада).
Гаража се може поставити уз регулациону линију (с тим да се врата не смеју отварати према
јавној површини), или на удаљености од мин. 5,0 m од регулационе линије (за дужину
аутомобила).
Објекти и њихови најистуренији делови (рачунајући и надземни и подземни простор) не смеју
прелазити
границе
суседних
парцела.
Одвођењеатмосферскихпадавинасакровнихповршинаморасерешитиуоквируграђевинскепарц
еленакојојсеградиобјекат.
• Највећи дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле
Направљена је разлика у индексу заузетости парцеле, у зависности од величине парцеле:
- парцеле мање/једнаке 1000 m2
макс.30%;
- парцеле веће од 1000 m2
макс.20%;
- уређене зелене површине
мин. 50%.
• Највећа дозвољена спратност или висина објекта
Спратност главног објекта на парцели износи од П (приземље) до П+1+Пк (приземље, спрат и
поткровље), с тим да је дозвољена изградња подрумске или сутеренске етаже као и базена, ако
не постоје сметње геотехничке или хидротехничке природе.
Висина главног објекта – растојање од заштитног тротоара до слемена је 12m, односно до
стрехе 9,0 m.
Минимална кота приземља је +0,6 m, код објеката са подрумском етажом је +0,9 m, а код
објеката са сутереном +1,2 m. Уколико је приземље намењено угоститељском садржају,
минимална кота приземља је +0,3 m.
• Најмања међусобна удаљеност објеката
Међусобно растојање главних објеката зависи од концепта поставке на парцели, те за објекте
у прекинутом низу и слободностојеће објекте тај размак износи минимум 4,0m, односно
најмање половину висине објекта.
Базен може бити у склопу главног објекта и као одвојени објекат. Растојање од суседне парцеле
је минимум 4,0 m.
Код објеката у прекинутом низу на зиду који је лоциран на заједничкој међи не могу се
постављати отвори према суседној парцели.
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• Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели
Грађевинске парцеле са уличне стране могу се ограђивати комбинованом оградом висине 1,8
m, где нетранспарентни део износи максимално 0,9 m.
Ограда се поставља на регулациону линију тако да стубови и капије буду на грађевинској
парцели која се ограђује. Врата и капије на уличној огради не могу се отварати ван регулационе
линије.
Суседне грађевинске парцеле могу се ограђивати живом зеленом оградом која се сади на
минимум 0,5 m од границе парцела или транспарентном оградом или од чврстог материјала до
висине 1,8 m, која се поставља тако да стубови ограде буду на земљишту власника ограде.
Сваки власник парцеле дужан је да направи уличну ограду, као и ограду према претежно
северној (сопственој) међи и до половине међе прочеља парцеле.
Водонепропусне сабирне јаме за одлагање фекалних и отпадних вода као прелазно решење
(само ако нема градске канализационе мреже до њене реализације) могу се градити на
минимум 3,0 m од објеката и граница парцеле на којој се граде.
• Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила
За сваку грађевинску парцелу у оквиру ове зоне мора се обезбедити колско-пешачки прилаз
ширине мин. 2,5 m.
За паркирање возилаобавезно је обезбедити простор на сопственој парцели, изван површине
јавног пута, како за сопствене потребе, тако и за госте, уколико постоје собе или апартмани за
издавање.
• Архитектонско, односно естетско обликовање појединих елемената објекта
Објекти својим архитектонским изразом морају бити усклађени са урбанистичким контекстом
у ком настају (у складу са природним и створеним условима), као и са временским контекстом,
што подразумева могућност савремене интерпретације уз коришћење савремених, трајних
материјала.
Препоручује се пројектовање чистих, ритмичних фасада, без примене еклектичких елемената.
Није дозвољена изградња угаоних кула. Фасаде објеката могу бити малтерисане (у светлим,
пастелним бојама), од фасадне опеке, природног или вештачког камена итд. Забрањена је
употреба јаких боја, осим у детаљима, чија укупна површина не може да пређе 10% укупне
површине фасаде која се обрађује.
Кров може бити раван, са кровном терасом, са плитким коровом (нагиб од 15%), затим кос, са
нагибом кровних равни макс. 45о. Кровни покривач зависи од типа крова и примењеног
архитектонског израза.
Препоручује се да се вертикални прозори у поткровљу покривају кровним равнима које имају
пад у истом правцу као и основни кров.
Архитектура објекта гараже треба да буде таква да чини целину са главним објектом.

5.2. ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА У РАДНОЈ ЗОНИ
• Врста и намена објеката који се могу градити, односно врста и намена објекта чија је

изградња забрањена
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У оквиру грађевинске парцеле у радној зони дозвољена је изградња: пословних, производних
и складишних објеката, силоса, производних енергетских објеката обновљивих извора
енергије, као и изградња у комбинацијама: пословно-производни објекат, пословно-складишни
објекат, производно-складишни објекат или пословно-производно-складишни објекат и друга
комбинација.
Уз главне објекте на грађевинској парцели, дозвољена је изградња и: помоћних објеката,
портирница, чуварских и вагарских кућица, гаража, остава, надстрешница за возила или робу,
типских трансформаторских станица, МРС, објеката за смештај телекомуникационе и РТВ
опреме, водонепропусних бетонских септичких јама (као прелазно решење), ограда и сл.
Пословне делатности које се могу дозволити у овој зони су све производне, пословне и радне
активности мањег или већег обима, односно капацитета, уз обезбеђење услова заштите
животне средине. То су делатности везане за прераду пољопривредних производа, производњу
грађевинског материјала, прераду и обраду пластичних маса, метала и дрвета, за електронску,
текстилну или неку сличну производњу, односно делатности из области трговине на велико и
мало, складишта, стоваришта, логистички центри, затим за угоститељство, занатство и услуге.
У овој зони се може дозволити изградња једне стамбене јединице у функцији пословања (стан
за чувара или власника) у склопу пословног објекта.
Објекти се могу градити као слободностојећи или објекти у низу, а све у зависности од
техничко-технолошког процеса производње и задовољавања прописаних услова заштите.
• Услови за парцелацију, препарцелацију и формирање грађевинске парцеле, минимална и
максимална површина грађевинске парцеле
Величина парцеле мора бити довољна да прими све садржаје који су условљени конкретним
технолошким процесом, као и пратеће садржаје, уз поштовање дозвољеног индекса заузетости
парцеле.
Површина грађевинске парцеле износи минимално 1000 m2, а ширина уличног фронта
минимално 16,0 m. Максимална величина парцеле у зони радних садржаја није ограничена.
Постојећи комплекси у насељу се задржавају.
• Положај објекта у односу на регулацију и у односу на границе грађевинске парцеле
У зависности од технолошког процеса производње и пословања у оквиру радног комплекса,
грађевинска линија може да се поклапа са регулационом линијом, односно може у односу на
њу да буде одмакнута за минимално 5,0 m. У зони постојећих радних комплекса грађевинске
линије треба ускладити са изграђеним објектима.
Организацију неизграђене површине радног комплекса треба усмерити ка северној, односно
западној страни.Минимална дозвољена удаљеност бочне грађевинске линије од суседне
парцеле је 1,0 m, под условом да су задовољени услови противпожарне заштите.
Планиране пословне и радне комплексе формирати тако да се репрезентативни објекти
лоцирају до улице, а мање атрактивни, производни или помоћни објекти, у дубину комплекса.
• Највећи дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле
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максимум 60%,
минимум 20%.

На једној парцели под објектима и манипулативним површинама (површинама са чврстом
подлогом) може бити највише 80% површине, док је обавезно да 20% површине парцеле буде
под зеленилом.
• Највећа дозвољена спратност или висина објекта
У зависности од намене објекта дозвољена спратност објеката је:
- пословни објекат је од П (приземље) до максимално П+2 (приземље+две етаже);
- складишни објекат је од П (приземље) до максимално П+1 (приземље+један спрат);
- висина пословног објекта ће се дефинисати у складу са захтевима технолошког процеса
производње;
- помоћни објекат је максимум П (приземље), максималне висине 4,0 m.
У оквиру појединачних просторних јединицау насељу висина објекта не треба да буде већа
од 9,0 m.
Дозвољена је изградња подрумских просторија ако не постоје сметње геотехничке и
хидротехничке природе.
• Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката
Међусобни размак слободностојећих објеката у комплексу и на две суседне парцеле не може
бити мањи од половине висине вишег објекта, а минимално растојање је 4,0 m. Код
производних и складишних објеката мора се обезбедити пролаз ватрогасног возила између
објеката.
Изградња објеката у низу (међусобна удаљеност објеката је 0,0 m, тј. за ширину дилатације)
може се дозволити ако то технолошки процес производње захтева и ако су задовољени услови
противпожарне заштите.
• Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели
Ограде - радни комплекси се могу ограђивати транспарентом оградом или комбиновано –
зидана и транспарентна, максималне висине до 2,2 m.
Улична ограда и ограда на углу морају бити транспарентне, или комбинација зидане и
транспарентне ограде, ради прегледности саобраћаја. Транспарентна ограда се поставља на
подзид висине максимално 0,5 m, а код комбинације, зидани део ограде не може бити виши од
0,9 m.
Дозвољено је преграђивање функционалних целина у оквиру грађевинске парцеле, уз услов да
висина те ограде не може бити већа од висине спољне ограде и да је обезбеђена проточност
саобраћаја.
Ограда, стубови ограде и капије морају бити на грађевинској парцели која се ограђује. Капије
на регулационој линији се не могу отварати ван регулационе линије.
Инфраструктурни објекти–МРС, трафостанице за сопствене потребе, објекте за смештај
електронских комуникационих уређаја мобилне електронске комуникационе мреже и опреме
за РТВ и КДС, мобилне централе, базне радио станице, радио релејне станице, као и антене и
антенске носаче градити према условима датим у овом Плану.
Бетонске водонепропусне септичке јаме (као прелазно решење до прикључења на јавну
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канализациону мрежу) треба лоцирати на парцели, удаљене минимално 3,0 m од свих објеката
и од границе парцеле.
• Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простора за паркирање возила
За сваку грађевинску парцелу у оквиру ове зоне мора се обезбедити колски и пешачки прилаз.
Колски прилаз парцели је минималне ширине 4,0m са минималним унутрашњим радијусом
кривине од 7,0 m. Пешачки прилаз је минималне ширине 1,5 m.
У оквиру грађевинске парцеле, саобраћајне површине могу да се граде под следећим условима:
- минимална ширина пешачке стазе је 1,0 m, минимална ширина саобраћајнице за
једносмерну комуникацију је 3,5 m са унутрашњим радијусом кривине 5,0 m, односно 7,5
m тамо где се обезбеђује проточност саобраћаја због противпожарних услова, односно
ширина саобраћајнице 6,0 m за двосмерно кретање возила;
- коловозну конструкцију интерних саобраћајница и платоа у оквиру радних комплекса
димензионисати у зависности од врсте возила која се очекују, а препорука је за средње
тешки саобраћај (мин. носивост коловозне конструкција 60kN по осовини);
- за паркирање возила за сопствене потребе у оквиру грађевинске парцеле мора се обезбедити
паркинг простор за сва возила (за путничко возило минимум 2,5 m х
5,0 m, за теретно возило минимум 3,0 m х 6,0 m, односно у зависности од величине теретног
возила). Паркинге за бицикле обезбедити по потреби, обезбеђивањем засебне површине, и
то минимум 0,6 m2 по бициклу.
За пословне објектеобезбедити један паркинг или гаражно место на 70,0 m2 корисног простора.
Смештај теретних возила и радних машина које су неопходне за обављање пословне и радне
делатности планиране у склопу пословних и производних објеката чија је реализација
дозвољена у зони, решавати искључиво на припадајућој парцели, у складу са условима
организације и уређења парцеле.
• Услови за обнову и реконструкцију објеката
Замена постојећег објекта новим објектом (истих хоризонталних и вертикалних габарита и
исте намене) може се дозволити ако се новим објектом неће угрозити услови живота и рада на
суседним парцелама.
Реконструкција и доградња постојећих објеката може се дозволити ако се извођењем радова
на објекту неће нарушити услови дати овим Планом.
Ако грађевинска парцела својом изграђеношћу не задовољава услове из овог Плана не може
се дозволити доградња постојећег објекта.

5.3. ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ
РЕКРЕАТИВНИХ ПОВРШИНА

ТУРИСТИЧКИХ

И

СПОРТСКО-

Правила грађења за део блока број 22:
Део блока намењен туристичким и спортско-рекреативним садржајима је у потпуности
изграђен. Не делу где се налази објекат дозвољена је реконструкција, доградња, или изградња
новог објекта. Заузетост парцеле је макс. 60%. Спратност објекта макс. П+2. На делу који је
намењен спортским теренима није дозвољена изградња објеката, осим мањих, монтажних у
функцији спортских садржаја.
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Правила грађења за блок број 28:
Блок је већим делом изграђен и уређен. Могућа је изградња затвореног базена димензија
прописаних за ватерполо са пратећим садржајима, у источном делу блока, у близини
постојећег отвореног „игралишта“ (дефинисаног у језеру). Како не постоји одговарајући
саобраћајни приступ обавезна је израда плана детаљне регулације.
Део блока је намењен породичном становању типа вила, за које важе услови дати у поглављу
3.2.1.3.
Југозападни део блока, поред постојећег кампа,намењен је изградњи вила – апартмана, на
површини намењеној туризму, спорту и рекреацији. Спратност објеката је П+1 (приземље и
спрат или поткровље). Растојање између објекта је мин. 8,0 m. Максималан габарит објекта је
150 m2. Није дозвољено ограђивање парцеле, осим подизања живе ограде.
Сви објекти морају бити у потпуности комунално опремљени. Паркирање возила се мора
решити у оквиру сопствене парцеле. За сваку стамбену јединицу или апартман обезбедити по
једно паркинг место.
Сви објекти морају имати решено питање одлагања комуналног отпада на исти начин –
постављањем одговарајућих посуда на за то одређено место, које је близу приступне
саобраћајнице, које има тврду подлогу погодну за прање (одржавање хигијене).
Правила грађења за блок број 30:
Део блока је намењен породичном становању типа вила, за које важе услови дати у поглављу
3.2.1.3.
У делу блока намењеном објектима и садржајима „високог“ туризма могу се градити хотели,
апартмани, ресторани и други угоститељски објекти.
Спратност хотела је макс. П+4. На истој парцели се могу градити апартмани, као саставни део
хотелског смештаја. Заузетост парцеле je макс. 40%, односно до 60% са површинама са
чврстом подлогом. На парцели је заступљеност озелењених уређених површина мин. 40%.
Објекти својим архитектонским изразом морају бити усклађени са урбанистичким контекстом
у ком настају (у складу са природним и створеним условима), као и са временским контекстом,
што подразумева могућност савремене интерпретације уз коришћење савремених, трајних
материјала.
Правила грађења за блок број 31:
Део блока је намењен породичном становању типа вила, за које важе услови дати у поглављу
3.2.1.3.
У блоку се налази ауто-камп, а планира се уређење нове површине за камп. За уређење кампа
обавезно је обезбедити приступну саобраћајницу, комуналну инфраструктуру (струја, вода,
одвођење отпадних вода, електронска комуникациона инфраструктура). На планираним
површинама се мора обезбедити мин. 40% површина озелењених високим зеленилом.
Могућа је изградња туристичког објекта –куће као смештајног објекта, а постоји могућност
формирања туристичког или апартманског насеља.
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За кућу - смештајни објекат важе следећи параметри:
- дозвољена спратност је П+1+Пк;
- заузетост парцеле макс. 40% (под објектима, не урачунава се базен), односно до 60% са
површинама са чврстом подлогом;
- озлењене површине мин. 40%;
- дозвољена је изградња подрума или сутерена.
У оквиру озелењених површина се могу постављати салетле и други баштенски мобилијар.
Површину за паркирање возила обезбедити на сопственој парцели. Гаражу је могуће градити
у склопу главног објекта – куће, или као засебан објекат, који у архитектонском смислу
(обликовање, материјализација) мора бити у потпуности у складу са главним објектом.
Дозвољена је изградња базена, подизање надстрешнице – салетле, као и уређење места за
роштиљ. Изградња других помоћних објеката није дозвољена.
За туристичко/апартманско насеље важе следећи параметри:
- дозвољена спратност је П+Пк;
- заузетост парцеле макс. 40% (под објектима);
- озелењене површине мин. 40%;
- дозвољена је изградња подрума или сутерена.
Туристичко/апартманско насеље се гради на јединственој парцели, где је потребно обезбедити
саобраћајни прилаз сваком објекту и довољан број паркинг места. Могуће је градити
слободностојеће објекте, двојне или објекте у низу. Није дозвољена изградња помоћних
објеката.
Објекти (кућа и туристичко/апартманско насеље) својим архитектонским изразом морају бити
усклађени са урбанистичким контекстом у ком настају (у складу са природним и створеним
условима), као и са временским контекстом, што подразумева могућност савремене
интерпретације уз коришћење савремених, трајних материјала.
Препоручује се пројектовање чистих фасада, без примене еклектичких елемената. Није
дозвољена изградња угаоних кула. Фасаде објеката могу бити малтерисане (у светлим,
пастелним бојама), од фасадне опеке, природног или вештачког камена итд. Забрањена је
употреба јаких боја, осим у детаљима.
Кров може бити раван, са кровном терасом, са плитким кровом (нагиб од 15%), затим кос, са
нагибом кровних равни макс. 45о. Кровни покривач зависи од типа крова и примењеног
архитектонског израза.
Препоручује се да се вертикални прозори у поткровљу покривају кровним равнима које имају
пад у истом правцу као и основни кров.

6. ПРИКАЗ ОСТВАРЕНИХ УРБАНИСТИЧКИХ ПАРАМЕТАРА И
КАПАЦИТЕТА
Нумерички показатељи заступљености појединих зона претежне намене површина дати су и
процентуално су приказани у табели са билансом површина.
Урбанистички параметри и капацитети уређења и грађења основних и компатибилних
садржаја на појединачној парцели грађевинског земљишта у зонама претежне намене дати су
у правилима уређења и правилима грађења за сваку зону понаособ. Наведени урбанистички
параметри и капацитети у потпуности су усаглашени са урбанистичким параметрима и
капацитетима Правилника о општим условима за парцелацију регулацију и изградњу
(„Службени гласник РС“, број 22/15).
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У постојећој намени површина радне површине заузимају релативно малу површину (7,91%),
као и површине намењене зеленилу, спорту и рекреацији и туризму (око 8,56%).
Планом је предвиђено повећање радних површина, тако да у укупном билансу површина
радне површине заузимају13,00%укупне површине грађевинског подручја. Југозападна
радна зона је проширена да би се обезбедио простор за формирање индустријског парка.
Насеље Бела Црква има изузетне туристичке потенцијале захваљујући, пре свега,
белоцркванским језерима. Планом је предвиђено да се површине око језера уреде и изграде
у циљу значајног побољшања туристичке понуде, како из области угоститељства, тако и из
области спорта и рекреације.Површина за туризам, спорт и рекреацију, према овом
Плану,заузима 10,51% укупне површине грађевинског подручја.
Укупна површина намењена зеленим, спортско-рекреативним и туристичким
површинама, према Плану, износи 14,58%укупне површине грађевинског подручја.
Становање типа вила, које је планирано у непосредној близини језера подразумева могућност
уређења и опремања породичних објеката у функцији туризма, чиме се подстиче локално
становништво да се укључи у комплексну туристичку понуду, што би допринело побољшању
квалитета њихових животних услова и укупног развоја насеља. Према овом Плану, укупна
површина за ову намену заузима 4,99% укупне површине грађевинског подручја.

7. ПРИМЕНА ПЛАНА
На подручју обухваћеним Планом генералне регулације насеља Бела Црква остају на снази, у
делу у коме нису у супротности са овим Планом, следећи плански и урбанистичко-технички
документи:
- План детаљне регулације за део блока бр. 23 (насеље Расадник 2) у Белој Цркви („Службени
лист општине Бела Црква“, број 1/12);
- План детаљне регулацијеблока бр. 27 у Белој Цркви („Службенилист општине Бела Црква“,
број 6/15);
- План детаљне регулацијеспортско-рекреативног комплекса у блоку бр. 19 у Белој Цркви
(„Службенилист општине Бела Црква“, број 2/09);
- УП насеља за мешовито становање Расадник 1 и 2;
- УП стамбеног насеља „Стадион“;
- УП локације „Народни дом“ („Службени лист општине Бела Црква“, број 3/01);
- УП стамбеног насеља „Циглана“;
- УП трга и зелене пијаце у Белој Цркви (Закључак бр. 353-122/2010-05 од 13.09.2010.);
- УП аутокампа на Градском језеру („Службени лист општине Бела Црква“, број 6/02);
- УП Индустријског парка у Белој Цркви, препарцелације и планиране изградње објекта
инфраструктуре, бр. 2894/2 БЦ-07 од априла 2007. год., осим у делу који је намењен
коридору јужне обилазнице(кат. парцеле бр. 2894/35, 2894/36, 2894/42, 2894/43 и 2894/58
КО Бела Црква), за који се примењује овај План.
Доношењем овог Плана престају да важе следећи плански и урбанистичко-технички
документи:
- Генерални план Бела Црква („Службени лист општине Бела Црква“, број 2/04);
- План генералне регулације комплекса белоцркванских језера („Службени лист општине
Бела Црква“, број 2/06);
- Измена Плана детаљне регулације подручја регулационог плана аутокампа Градског језера
у Белој Цркви(„Службени лист општине Бела Црква“, број 3/09);
- УП стамбеног насеља „Српски брег“ („Службени лист општине Бела Црква“, број 5/98);
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- УП за проширење стамбеног насеља „Српски брег“ („Службени лист општине Бела Црква“,
број 3/01);
- УП насеља за индивидуално становање „Југопетролово језеро“;
- УП стамбеног насеља „Јагодара“ („Службени лист општине Бела Црква“, број 7/87);
- УП допуне стамбеног насеља „Јагодара“ („Службенилист општине Бела Црква“, број 3/01),
- УП Индустријског парка у Белој Цркви, препарцелације и планиране изградње објекта
инфраструктуре, бр. 2894/2 БЦ-07 од априла 2007. год., у делу који је намењен коридору
јужне обилазнице (кат. парцеле бр. 2894/35, 2894/36, 2894/42, 2894/43 и 2894/58 КО Бела
Црква), за који се примењује овај План.
16.
На основу члана 58,Закона о запосленима у аутономној покрајини и јединицама локалне
самоуправе (Сл.гласник РС број 21/2016),Уредбе о критеријумима за разврставање радних
места и мерилима за опис радних места службеника у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе (Сл.гласник РС број 88/2016),Уредбе о критеријумима за разврставање
радних места и мерилима за опис радних места намештеника у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоправе (Сл.гласники РС број 88/2016),као и члана 59.Статута
општине Бела Црква (Сл.лист општине Бела Црква број 8/2008),Општиско веће општине
Бела Црква,на предлог начелника општинске управе општине Бела Црква,дана
07.02.2017.године,усвојило је
П Р А В И Л Н И К
О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У
ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ
ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА
ГЛАВА I
Основне одредбе
Члан 1.
Овим Правилником /у даљем тексту:Правилник/ уређују се организационе јединице и
њихов делокруг,руковођење организационим јединицама,називи и описи них места,звања у
којима су радна места разврстана,потребан број запослених за свако радно место,врста и
степен образовања,радно искуство и други услови за рад на сваком месту у Општинској
управи општине Бела Црква.
Процедура усвајања Правилника
Члан 2.
Предлог Правилника припрема начелник Општинске управе и доставља га Општинском
већу на усвајње.
Поглавља Правилника
Члан 3.
Правилник се састоји од следећих поглавља:
-Глава I – Основне одредбе
-Глава II- Организација и систематизација радних места у Општинској управи
-Глава III-Прелазне и заршне одредбе
Систематизација радних места
Члан 4.
Укупан број систематизованих радних места у Општинској управи је:59,и то:
-2 службеника по положају
-44 службеника на извршилачким радним местима
-13 на радним мстима намештеника
Укупан број систематизованих радних места у Канцеларији председника општине,као
посебној организационој јединици је 5 и они не улазе у максималан број запослених у
Општинској управи.
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ГЛАВА II
ОРГАНИЗАЦИЈА И СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ
УПРАВИ
Предмет уређивања
Члан 5.
Овим Правилником детаљније се уређују посебна организациона јединица и
унутрашње организационе јединице и њихов делокруг,руковођење унутрашњим
организационим јединицама,називи и описи радних места,звања у којима су радна места
разврстана,потребан број запослених за свако радно место,врста и степен образовања,радно
искуство и други услови за рад на сваком радном месту у Општинској управи општине Бела
Црква.
1. ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Унутрашња организација
Члан 6.
У оквиру Општинске управе образују се унутрашње организационе јединице за
вршење сродних послова.
Основна унутрашња организациона јединица је Оделење.
Ако природа и обим послова налажу,унутар основних унутрашњих јединица могу се
образовати уже организационе јединице:Одсеци.
Члан 7.
Основне унутрашње организационе јединице су:
1.Оделење за финансије и друштвене делатности,
2.Оделење за скупштинске,општу управу и заједничке послове
3,Оделење за урбанизам,прицвреду и инспекцијске послове.
Члан 8.
Као посебна организациона јединица у Оделењу за финансије и друштвене
делатности образује се Одсек локалне пореске администрације.
Члан 9.
За обављање одређених послова из надлежности Општинске управе,посебно у вези са
остваривањем права грађана и локалног економског развоја,унутар основне
организационе јединице могу се образовати:Канцеларије.
2.РУКОВОЂЕЊЕ ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА
Члан 10.
Општинском управом руководи начелник, као службеник по положају.
Члан 11.
Радом основних и ужих организационих јединица руководе:
-Руководиоци оделења.и
-Шеф Одсека.
Члан 12.
Руководиоце организационих јединица из члана 11.овог Правилника,распоређује
начелник Општинске управе.
Руководиоци организационих јединица из члана 11.овог Правилника
одлучују,доносе решења у управном поступку,пружају стручна упутства,координирају
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и надзиру рад запослених,старају е о законитом,правилном и благовременом
обављању послова из свог делокруга и врше друге послове по налогу начелника
Општинске управе.
Руководиоци унутрашњих организационих јединица одговарају за свој рад
начелнику Општинске управе.
За свој рад и рад уже организационе јединице којом руководе,руководиоци ужих
организационих јединица,непосредно су одговорни руководиоцу Оделења у чијем
саставу је ужа унутрашња организациона јединица.
3.МЕЂУСОБНИ ОДНОСИ ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА
Члан 13.
Организационе јединице су дужне да мђусобно сарађују и да размењују потребне
податке и обавештења неопходна за рад.
Члан 14.
Радна места у Општинској управу су следећа:
1. Начелник Општинске управе
Звање:Положај у I групи

Број службеника на положају:1

Опис послова: Руководи и координира радом Општинске управе,планира,усмерава и
надзире рад Општинске управе,усклађује рад организациомих јединица Општинске управе и
обезбеђује њено функционисање као јединственог органа,остварује сарадњу организационих
јединица у оквиру Општинске управе,обавља и друге послове у складу са законом,Статутом
општине,одлукама Скупштине општине,Општинског већа и председника општине.
Услови:Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним
академским студијама у обиму од намање 240 ЕСПБ,мастер академским
студијама,мастер струковним студијама,специјалистичкимакадемским
студијама,специјалистичким струковним студијама,односно на основнимј студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на
факултету,положен државни стручни испит,најмање пет година радног искуства у
струци,познавање рада на рачунару (МС Оффице пакет и инјтернет).
2.Заменик Начелника Општинске управе
Звање:Положај у II групи

Број службеника по положају:1

Опис послова:Замењује Начелника Општинске управе у његовој одсутности .
Услови.Као за Начелника Општинске управе.
4. ОСНОВНЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ
4.1. ОДЕЛЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
3.Руководилац Оделења
Звање:Самостални саветник

Број службеника:1

Опис послова:Руководи радом Оделења,прати и примењује прописе из области
финансирања у складу са законом о буџетском систему,редовно прати зсконске
могућности у домену јавне потрошње и ограничењу исти,организује и координира рад
у оделењу,пружа стручну помоћ запосленима,стара се о спровођењу закона и других
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прописа,као и одлука и закључака Скупштине општине и председника
општине,планира буџетску ликвидност,на основу прилива редстава у буџет,припрема
и саставља годишњи Извештај о раду оделењза потребе Скупштине општине и
председника општине,представља оделење и потписује акта која доносе у том
оделењу,а нарочито у служби друштвене бриге о деци и локалној пореској
администрацији,одговоран је за
благовремено,ефикасно и законито обављање посло ва из делокруга оделења,даје
смернице и упутства корисницима буџета у циљу ефикасније и рационалнике
употребе буџњтом одобрених средстава,као и смернице и упутства свим запосленима
у оделељу,сачињава преглед текућих прихода и расхода буџета,ѕачињава месечне и
периодичне извештаје о извршењу буџета и з7а свој рад одговара начелнику
Општинске управе.
Услови:Стечено високо образовање из научне,односно стручне области у оквиру
образовно научног поља Друштвено-хуманистичких наука-економске струке на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,на студијама другог степена
/мастер академске студије,специјалистичке струковне студије,специјалистичке академске
студије/,односно на основним студијама у тзрајању од најмање 4.године-дипломирани
економиста,положен стручни испит за рад у органима државне управе,5.година радног
искуства у струци,познавање рада на рачунару /МС оффице пакет и интернет/.
4.Радно место интерне контроле и организације рада
Трезора-Заменик руководиоца Оделења
Звање:Самостални саветник

Број службеника:1

Опис послова:Обавља непосредну контролу утрошкс средстава за поједине
намене,као и контролу финансијског пословања корисника буџета,стара се о
економичнпом,ефикасном и наменсњком коришћењу средстава буџета,врши интерну котролу
директних и индиректних корисника средстава буџета у фази извршења буџета,прати токове
пословних промена и исправности у материјалном финансисјком пословању корисника
буџета,контролу обавља у складу са датим овлашћењима и у складу с законом о буџетском
систему,прима и оверава захтеве з плаћање и ставља оверу да је захтев у складу са законом о
буџетском систему,прима и проверава захтеве за плаћање и ставља оверу да је захтев валидан
након провере књиговодствене документације и расположивог права за одређену врсту
расхода,предвиђног месечним односно тромесечним планом за извршење расхода директних
и индиректних корисника буџета,а посебно да ЛИ ЈЕ ИСПОШТОВАН Закон о јавним
набавкама.Контролише
преузете обавезе ради утврђивања усклађености са донетим буџетом,писмено обавештава
сваког корисника буџета о висини планираних апропријација и месечној односно
тромесечној динамици коришћења квота,а квоте се одређују пре почетка периода на које се
оне односе,одобрава и прослеђује преузете обавезе трезору,ради извршења буџета.
Води:
а/регистар примљених оригиналних докумената,
б/евиденцију примљених захтњв за промену апропријација (образац ЗА),
в/евиденцију примљених захтева за промену квоте (образац ЗК),
г/регистар примљених захтева за плаћање по документу и трансфер средстава из трезора,
д/регистар примљених захтева за исплату плата,додатака и накнада запослених,
учествује у одобрвању плаћања на терет буџетских средстава у складу са расположивим
правом на потрошњу,на позицији на чији терет треба извршити плаћање,писменим путем
обавештава буџетског корисника о разлозима неодобравања исплате,уколико се у поступку
овере поднетог захтева за плаћање констатујен да су створене обавезе на терет буџета,мимо
одлуке о буџету,одобрава плаћање на терет буџета и израђује решење о преносу средсатава и
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расположивих средстава по моснову захтева корисника буџета,ради на комплетирању
целокупне документације везѕане на одржавању текуће ликвидности,прати реализацију
Прогама пословања јавних предузећа у делу који се односи на зараде,ради и руге послове у
складу са налогом начелника Општинске управе и за свој рад одговара начелнику Општинске
управе.
Потребни услови:Стечено високо образовање из научне,односно стручне области у оквиру
образовно-научног поља Друштвено-хуманистичких наука-економске струке на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,на студијама другог степена
/,односно основним студијама у трајању од најмање 4.године-дипломирани
економиста,положен стручни испит за рад у органима државне управе,5.година радног
искуства у струци,познавање рада на рачунару (МС Оффице пакет и интернет).
5. Радно место рачуноводстава, израде буџета и завршних рачуна и консолидаваног
завршног
рачуна.
Звање: Саветник

Број службеника:1

Опис посова:
- Прати прописе и стара се о правилној и законитој примени Уредбе о буџетском
рачуноводствуи Закона о буџетском систему.
-Израђује Нацрт Буџета и Завршног рачуна,
- Предлаже нормативно уређење рачуноводствених послова.
- Одређује облик и вођење пословних књига.
- Прописује Захтев у погледу интерног и екстерног извештавања.
- Израђује информације и даје податке из књиговодствених евиденција надлежним органима
Општине Бела Црква и Председнику општине.
- Води евиденцију потписа лица овлашћених за састављање, контролу и потписивање
књиговодствених исправа.
- Израђује месечне, тромесечне, полугодишње и годишње планове директних корисника и
извештаје.
- Учествује у разради поступка за пренос средстава у циљу ефикасности.
- Обавља послове буџетског рачуноводства.
- Врши ревалоризацију основних средстава и обрачуна амортизације код основних средстава.
- Води аналитичке картице основних средстава по номенклатурним бројевима за Орган
управе.
- Врши аналитичке послове, евиденцију ситног ивентара, евиденцију потрошног
материјала.
- Врши формалну, рачунску и суштинску контролу примљених рачуна и књиговодствених
исправа и потписује их.
- Прати рокове доспелости за исплате фактура и рачуна.
- Врши послове осигурања имовине Општине и Органа управе.
- Израђује Завршни рачун буџета у складу са буџетским календаром и потписује га.
- Израђује годишњи финансијски извештај буџета у складу са Законом о буџетском систему
и Консолидовани завршни рачун . Одговоран је, као рачунополагач,за извршење донетих
решења и налога, њихово правилноевидентирање у књиговодственој евиденцији и
презентовање веродостојних података иизвештаја о финансијском пословању органа управе.
- Одговоран је за ажурно и уредно и на закону засновано вођење буџетског рачуноводства.
- Одговоран је за законито, благовремено и тачно спровођење промена у књиговодству.
- Прати рад Јавних предузећа и информише надлежна министарстава о томе.
- Ради и друге послове по налогу Начелника оделења и Начелника Општинске управе.
- За свој рад одговара Начелнику оделења и Начелнику Општинске управе.
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Потребни услови: Стечено високо образовање из научне,односно стручне области у оквиру
образовно-научног поља Друштвено-хумнисичких наука-економске струке на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,на студијама другог стгепена
/мастер академске студије,специјалистичке струковне студије,специјалистичке академске
студије/,односно на основним студијама у трајању од најмање 4.године-дипломирани
економиста,положен стручни испит за рад у органима државне управе,3.година радног
искуства у струци ,познавање рада на рачунару /МС Оффице пакет и интернет/.

6.Радно место буџетског рачуноводства, трезора и извештавања
Звање:Виши референт

Број службеника:1

Опис послова:
- Прати и примењује прописе у области рачуноводства и стара се о спровођењу истих у
складу са Уредбом о буџетском рачуноводству и Законом о буџетском систему.
- Води дневник, главну књигу трезора, за сва примања и издатке и евиденције за сваког
директног и индиректног корисника буџета.
- Ради послове буџетског рачуноводства односно послове рачуноводства прихода
преузетихобавеза и расхода корисника буџета.
- Врши контролу потпуности, истинитости и законитости, шифрирања апропријација
корисника буџета.
- Обрађује плаћање и евидентирање прихода.
- Прати стање средстава на жиро рачуну.
- Врши контирање целокупне документације буџета, на основу налога за књижење.
- Учествује у изради завршног рачуна буџета у складу са буџетским календаром.
- Прати извршење буџета на основу система јединствене буџетске класификације (економске,
организационе и функционалне).
- Води евиденцију о променама текуће буџетске резерве на основу закључака Општинског
већ и Председника општине и захтева за обезбеђење средстава.
- Обрађује потребне статистичке извештаје из области буџетирања и доставља податке
надлежним органима.
- Месечно прати кретање извршених расхода у односу на финансијске планове корисника
буџета. - Одговара за тачност и веродостојност прокњижених рачуноводствених трансакција
буџета, дасу књиговодствене исправе комплетне.
- Учествује у контирању комплетне књиговодствене документације.
- Ради и друге послове по налогу Начелника оделења и Начелника Општинске управе.
За свој рад одговара Начелнику оделења и Начелнику Општинске управе.
Потребни услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајањуправног,економског,друштвеног смера,односно IV степен стручнбе спреме,положен државни
испит,пет година радног искуства у струци,познавање рада на рачунару /МС Оффице пакет и
интернет/.
7. Радно место директно-индирекних корисника буџета и контиста-балансиста трезора
и буџета.
Звање:Млађи сарадник

Број службеника:1

Опис послова:
- Прати прописе из области финансија и стара се о правилној и законитој примени истих у
складу са Законом о буџетском систему.
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- Проверава рачунске, формалне и суштинске исправности примљене документације.
- Прати веродостојност апропријације у складу са Одлуком о буџету.
- Месечно прати кретање извршених расхода у односу на финансијске планове корисника
буџета.
- Подноси захтеве за плаћање и пренос средстава из буџета, заједно са пратећом оргиналном
документацијом о насталој пословној промени (захтев за плаћање, захтев за исплату плата и
др.) оверава их и стара се о обезбеђивању потписа одговорних лица за одобравање средстава.
- Евидентира решења за пренос средстава корисника буџета и води евиденцију о решењима и
захтевима са комплетном пратећом документацијом.
- Врши ликвидатуру исплата по пријему готовинских докумената и обавља послове преноса
средстава са консолидованог рачуна буџета.
- Непосредно обавља послове извршења расхода са рачуна буџета односно реализује решење
за пренос средстава корисницима буџета израдом налога за пренос.
- Води рачуноводствене послове по важећим прописима на основу рачуноводствених
исправа.
- Учествује у изради завршног рачуна у складу са буџетским календаром.
- На основу примљене документације врши контирање свих пословних промена.
- Израђује програм спровођења пописа (инвентарисања) и прати ток спровођења пописа.
- Прати извршење буџета на основу система јединствене буџетске класификације
(економске,организационе и функционалне).
- Води помоћне књиге и евиденције корисника буџета у складу са Уредбом о буџетском
рачуноводству.
- Учествује у усаглашавању преноса средстава по апропријацијама са буџетским
корисницима.
- Води аналитику добављача и дужника за директне кориснике буџетских средстава.
- Одговоран је за тачност и законитост преноса средстава корисницима буџета.
- Ради и друге послове по налогу Начелника оделења и Начелника Општинске управе. све то
у области друштвено-економских наука, једна година радног искуства у струци, положен
стручни испит за рад радника у органима управе са вишом или вискоком стручном спремом.
- За свој рад одговара Начелнику оделења и Начелнику Општинске управе.
Потребни услови:Основне академске студије или основне струковне студије у обиму од
најмање 180 ЕСПБ бодова и звање првог степена струковних или академских студија/ или
завршене студије на вишој школи до ступања на снагу Закона о високом образовању,све то у
области друштвено-економских наука, 1 године радног искуства у струци, положен стручни
испит за рад радника у органима управе са вишом стручном спремом,познавање рада на
рачунару /МС Оффице пакет и интернет/.
8. Радно место благајника и обрачунског радник
Звање:Виши референт

Број службеника:1

Опис послова:
-Контролише исправност документације за готовинске исплате.
- Обавља све новчане трансакције на основу налога за исплату.
- Књижи свакодневно благајничку документацију.
- Води евиденцију за све готовинске исплате, води књигу благајне, књигу примљених и
издатих чекова.
- Набавља новчане бонове за гориво и мазиво у складу са Законом.
- Попуњава одговарајуће статистичке обрасце и обрасце у области радних односа (М-4).
- Врши обрачун зарада и накнада за сваког радника и обустава из зарада на основу решења о
висини зарада.
- Сачињава исплатне листе, уручује писмени обрачун плата запосленим радницима.
- Води аналитичке картице о исплатама зарада за сваког радника.
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- Врши обрачун и исплату накнада одборницима и члановима радних тела Општинског већа и
Скупштине општине у складу са важећим одлукама Скупштине општине.
- Обавља фактурисање републичким органима, корисницима простора у згради Скупштине
општине и прати реализацију наплате истих.
- Врши обрачун стипендија по општинској одлуци.
- Овлашћен је да подиже готов новац из РУЈП – а ради исплате разних видова новчаних
давања у складу са Законом.
- Одговоран је за стање новчаних средстава и ажурно вођење благајничких докумената.
- Одговоран је за тачан обрачун зарада, накнада и др. примања запослених.
- Врши пријем свих фактура кроз књигу улазних фактура. Ради и друге послове по налогу
Начелника оделења и Начелника Општинске управе.
- За свој рад одговара Начелнику оделења и Начелнику Општинске управе.
Потребни услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајањуправног,економског,друштвеног смера,односно IV степен стручне спреме,положен државни
испит,пет година радног искуства у струци,познавање рада на рачунару /МС Оффице пакет и
интернет/.
9.Радно место породиљских накнада, ученичких кредита и стипендија
Звање:Млађи саветник

Број службеника:2

Опис послова:
- Води поступак по захтевима за остваривање права на родитељски додатак за децу и
породиљске накнаде.
- Обавља послова статистичког извештавања Покрајинских и Републичких органа у вези
корисника права.
- Води статистику која је потребна за кориснике права.
- Прикупља документацију и обрађује податке по поднетим захтевима за ученичке
кредите,стипендије студената, ученичке и студентске домове.
- Обавља и друге послове по налогу Начелника оделења и Начелника Општинске управе.
- Води поступак по захтевима за остваривање права на додатак на децу.
- По службеној дужности врши усклађивање права додатака на децу.
- Обавља послове статистичког извештавања у вези корисника права.
- Издаје уверења о чињеницама о којима се води евиденција и издаје потребне услове за
остваривање права на додатак на децу грађанима који су на привременом раду у
иностранству.
- Обавља и друге послове по налогу Начелника оделења и Начелника Општинске управе.
Потребни услови:Стечено високо образовање из научне,односно стручне области у оквиру
образовно-научног поља Друштвено-хуманистичких наука-економске струке на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ ,на студијама другог степена /мастер
академске студије,специјалистичке струковне студије,специјалистичке академске
студије/односно на основним студијама у трајању од најмање 4.године,дипломирани
економиста,положен стручни испит за рад у органима државне управе,1.година радног
искуства у струци,познавање рада на рачунару /МС Оффице пакет и интернет/.
10. Радно место исплате наканада породиљама и борачко -инвалидске заштите
Звање:Виши референт
Број службеника:1
Опис послова:
- Врши пријем, и контролу обрачуна зарада породиљама и требовање средстава за
рефундацију наведених накнада.
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- Врши обрачун, евиденцију и исплату борачко-инвалидске заштите и додатних новчаних
помоћи.
- Врши пријем, ликвидира и води евиденцију рачуна који се односе на коришћење борачкоинвалидске заштите.
- Врши достављање евидентираних рачуна надлежним Покрајинским и Републичким
органима.
- Обрачунава и води евиденцију корисника материјалног додатка у складу са позитивним
законским прописима.
- Врши пријем и контролу, води евиденцију и врши плаћање у законском року свих
приспелих рачуна Општинске управе.
- Контира и књижи појединачне исплате борачко-инвалидске заштите.
- Саставља извештаје који се односе на борачко-инвалидску заштиту и исте усаглашава са
надлежним Покрајинским и Републичком службама.
- Обавља и друге послове по налогу Начелника оделења и Начелника Општинске управе.
Потребни услови:Стечено средње образовање у четворогодишњем трајањуправног,економског,друштвеног смера,односно IV степен стручне спреме,положен стручни
испит за рад у органима државне управе,пет година радног искуства у струци,познавање рада
на рачунару /МС Оффице пакет и интернет/.
Одсек локалне пореске администрације
11.1.Радно место шефа Одсека
Звање:самостални саветник

Број службеника:1

Опис послова:
- Прати и проучавапрописе везане за делокруг рада Локалне пореске администрације и са
истима упознаје запослене и предлаже преузимање одговарајућих мера за нормативно
правно регулисање у тој области.
- У складу са законом обавља послове контроле законитости и правилности обрачунавања и
благовремености плаћања локалних јавних прихода.
- Припрема нацрт решења којим се налаже отклањање утврђених неправилности у поступку
контроле.
- Подноси захтеве за покретање прекршајног поступка.
- Води поступак по жалбама на решења у чијој изради је учествоао као првостепени орган.
- Организује и учествује у изменама и допунама софтвера за потребе наплате и пореског
рачуноводства. Ради на информатичким пословима везаним за програмски пакет Локалне
пореске администрације, а нарочито на пословима доделе и укидања привилегија за
приступ ресурсима система, обавља послове масовне штампе пореских решења, уплатница и
извештаја.
- Ради на идентификацији обвезника који нису испунили своје обавезе, шаље опомене, даје
мишљења о захтевима за одлагање плаћања пореског дуга, одређује мере и средства за
обезбеђење плаћања дуга.
- Доноси решења о задуживању обвезника локалних јавних прихода.
- Организује и прати достављање решења о утврђивању локалних јавних прихода и књижење
задужења и уплата у пореском књиговодству за локалне приходе.
- Води поступак за утврђивање решењем пореза на имовину правних и физичких лица,
локалне комуналне таксе за правна лица и предузетнике, накнаде за коришћење грађевинског
земљишта и других накнада.
- Израђује и учествује у изради извештаја, информација и анализа у вези наплате и контроле
јавних прихода, израђује извештај о раду и извештај о кретању свих предмета са којима је
служба задужена.
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- Пружа стручну помоћ обвезницима у примени локалних јавних прихода.
- Извршава послове редовне и принудне наплате у складу са законом.
- Одговоран је за пријављивање потраживања у редовним ликвидацијама и стечајним
поступцима.
- Сарађује са Пореском управом и Управом за Трезор у погледу размене и прикупљања
информација везаних за утврђивање и наплату локалних јавних прихода.
- Врши контролу пријављивања, утврђивања и плаћања пореза и других обавеза од стране
физичких и правних лица и предузетника на терену, сачињава записнике о утврђеном стању
на терену и доставља их канцеларијској контроли ради спровођења поступка и утврђивања
пореских обавеза.
Води поступак установљавања заложног права, припрема документацију и сачињава нацрте
аката која се односе на поступак принудне наплате, обавља послове пописа, процене и
заплене
покретних ствари у поступку принудне наплате.
- Припрема захтеве за покретање пореског прекршајног поступка.
- Припрема нацрте решења и предлаже казнену политику.
- Води прописане евиденције у области пореско прекршајног поступка.
Потребни услови:Стечено високо образовање из научне,односно стручне области у оквиру
образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наукаа-економске струке или природноматематичких наука, образовање стечено на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова,на студијама другог степена /мастер академске
стдује,специјалистичке струковне студије,специјалистичке академске студије/ ,односно на
оснповним студијама у трајању од најмање 4.године,дипломирани економиста,положен
стручни испит за рад у органима државне управе,5.година радног искуства у
струци,познавање рада на рачунару /МС Оффице пакет и интернет/.
12.2. Радно место инспектора канцеларијске контроле
Звање:Млађи сарадник

Број службеника:1

Опис послова;
- Води поступак за утврђивање пореза на имовину правних и физичких лица, локалне
комуналне таксе за правна лица и предузетнике, накнаде за коришћење грађевинског
земљишта и других накнада.
- Непосредно организује и учествује у изради методолошких упутстава у вези пријема и
обраде пореских пријава, канцеларијске контроле локалних јавних прихода.
- Врши контролу наплате пореских обвезника и сачињава записник.
- Води поступак по захтевима за одлагање плаћања локалних јавних прихода.
- Врши математичку контролу тачности, формалну исправност и потпуност поднетих
пријава, које служе код утврђивања прихода.
- Пружа стручну помоћ пореским обвезницима.
- Води првостепени поступак по изјављеним жалбама.
- Извршава послове редовне и принудне наплате у складу са законом.
- Извештава о покренутим поступцима и ефектима наплате прихода.
Потребни услови:Основне академске студије или основне струковне студије у обиму од
најмање 18о ЕСПБ бодова и звање првог степена струковних или академских студија или
завршене студије на вишој школи до ступања на снагу Закона о високом образовању, све то у
области друштвено-економских наука, 1. година радног искуства у струци,положен стручни
испит за рад радника у органима управе са вишом стручно спремом ,познавање рада на
рачунару /МС Оффице пакет и интернет/.
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13.3.Радно место инспектора наплате
Звање:Млађи сарадник

Број Службеника:1

Опис послова:
-У складу са законом обавља послове контроле законитости и правилности обрачунавања и
благовремености плаћања локалних јавних прихода.Учествује у изради методолошких
упутстава у вези пореске контроле локалних јавних прихода.
- Пружа основну правну помоћ и објашњења пореским обвезницима од значаја за испуњење
пореске обавезе.
- Врши идентификацију обвезника јавних прихода, који нису измирили локалне јавне
приходе и предузима мере наплате.
- Контролише подношење пореских пријава за утврђивање локалних јавних прихода
решењем.
- Води поступак по захтевима за одлагање плаћања локалних јавних прихода, води
првостепени поступак по изјављеним жалбама.
- Организује и учествује у изради планова редовне и принудне наплате локалних јавних
прихода и прати њихово извршење.
- Припрема нацрте решења о принудној наплати.
- Извршава послове редовне и принудне наплате у складу са законом.
- Припрема извештаје у вези контроле локалних јавних прихода.
- Организује и учествује у координирању и праћењу послова и поступака израде пореског
завршног рачуна, обраде и састављања информација и извештаја за потребе Пореске управе и
органа локалне самоуправе.
- Прати и усмерава одлучивање по поднетим захтевима за прекњижавање и повраћај
локалних јавних прихода, организује и прати благовремено и законито извршавање послова у
вези распореда наплаћених локалних јавних прихода.
- Организује и учествује у дефинисању шема књижења.
- Непосредно организује и учествује у пословима праћења тачности и ажурности пореског
књиговодства.
Потребни услови:Основне академске студије или основне струковне студије у обиму од
најмање 18о ЕСПБ бодова и звање првог степена струковних или академских студија или
завршене студије на вишој школи до ступања на снагу Закона о високом образовању, све то у
области друштвено-економских наука, 1. година радног искуства у струци,положен стручни
испит за рад радника у органима управе са вишом стручно спремом ,познавање рада на
рачунару /МС Оффице пакет и интернет/.
4.2. ОДЕЉЕЊЕ ЗА СКУПШТИНСКЕ, ОПШТУ УПРАВУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ
ПОСЛОВЕ
1.Руководилац Оделења
Звање:Самостални саветник

Број службеника:1

Опис послова:
- Координира и руководи радом оделења.
- Врши распоред послова на поједине извршиоце.
- Одговоран је за законитост, правилан и благовремен рад а нарочито за предузете,
односнонепредузете мере и спровођење Закона, Одлука и других прописаСкупштине
општине и Председника општине као извршног органа општине Бела Црква.
- Одговоран је за односе запослених према грађанима, за правилност датих упутстава
запосленим, за вршење послова и за благовремено и квалитетно обављање послова.
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- Даје стручна упутства за спровођење општих и других аката Скупштине општине и
Председника општине.
- Стара се о правилном коришћењу средстава за рад.
- Подноси извештај о раду Оделења.
- Даје писмене и усмене информације за јавност о раду оделења по претходном одобрењу
начелника општинске управе.
-Oбавља послове око имовинско правних односа
Потребниуслови:Високо образовање стечено на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, или високо образовање стечено у складу са прописима који су
важили до ступању на снагу Закона
о високом образовању и које је законом изједначено са академскоим називом мастер, све то у
образовно-научном пољу правних наука, пет година радног искуства у струци, положен
стручни испит за рад радника у органима управе са висиком стручном спремомом,,познавање
рада на рачунару /МС Оффице пакет и интернет/.
2.Имовинско-правни послови
Звање:Саветник

Број службеника:1

Опис послова: прати и проучава прописе из области из области имовинско-правних послова
и стара се о њиховој примени, прати законе из стамбено-комуналне обалсти као и све друге
прописе везане за ову област, прати и проучава прописе из области просторног планирања и
изградње објеката, грађевинског земљишта и стара се о њиховој примени и благовременом и
уредном извршавању свих обавеза који из тих прописа произилазе, припрема нацрт Одлуке о
накандама за грађевинско земљиште на територији општине Бела Црква и врши све потребне
послове за реализацију ове одлуке, спроводи управни поступак, доноси решења односно
решава о правима странкама у имовинско-правној области, припрема нацрте одговарајућих
аката из стамбено-комуналне области, води неопходне евиденције у стамбено-комуналној
области, сачињава нацрте одлука и других аката из области имовинско-правних односа и
предлаже њихово доношење, израђује нацрте аката из надлежности одељења, прати прописе
и даје иницијативу за усаглашавање аката или доношење нових аката у складу са законом,
пружа стручну правну помоћ за питања из делокруга рада ресорног одељења,припрема
извештај о раду Одељења у сарадњи са руководиоцем одељења, води потребне евиденције и
сачињава информације и извештаје за потребе Скупштине и општинског већа из своје
надлежности, стара се о спровођењу Закона о грађевинском земљишту, Закона о промету
непокретности, Закона о експропријацији, комасацији и арондацији и доноси решења,
уверења и др. из ових области, води поступак и доноси решења о спајању и одвајању
домаћинстава, сачињава предлоге уговора у имониско-правној области, врши саслушање
странака и сачињава одговарајуће записнике, води евиденцију о непокретностима у својини
општине Бела Црква, саставља предлоге и подноси захтеве за укњижбу код РГЗ-а СКН Бела
Црква, врши и друге пословекоји одговарају његовој стручности и радној способности а који
су у непосредној вези са његовим редовним пословима предвиђеним овим Правилником а по
налогу начелника Општинске управе и руководиоца ресорног одељења, за свој рад одговара
начелника Општинске управе и руководиоцу ресорног одељења.
Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит и најамње 3 године радног искуства у струци.
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3. Радно место за правно и административне послове Скупштине
општине Бела Црква и Општинског већа
Звање: Саветник

Број службеника:2

Опис послова:
- Стара се о припреми материјала за седнице скупштине општине, општинског већа и радних
тела Скупштине као и њихово благовремено достављање.
- Прати рад скупштине, општинског већа и радних тела скупштине и по налогу секретара
скупштине општине сазива седнице радних тела скупштине општине.
- Води записнике израђује закључке са седнице скупштине општина и општинског већа и
благовремено исте доставља свим надлежним субјектима, стара се о објављивањудонетих
аката на седници скупштине општине и општинског већа и врши контролу исправности
објављених аката у својству главног и одговорног уредника службеног листа општине Бела
Црква.
- Води регистар донетих аката Скупштине општине и Општинског већа.
-Обавља и друге послове по налогу начелника оделења, секретара скупштине општине и
начелника општинске управе.
Потребни услови:Стечено високо образовање из научне,односно стручне области у оквиру
образовно научног поља Друштвено-хуманистичких наука-правне науке на
основнимакадемским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ,мастер академским
студијама,настер струковним студијама,мастер струковним студијама,специјалистичким
академским
студијама,специјалистичким струковниммстудијама,односно на основним студијама у
трајању од најмање 4,године или специјалистичлим студијама на факултету ,положен стучни
испит за рад у државним органима,3.године радног искуства у струци и познавање рада на
рачунару /МС Оффице пакет и интернет/.
3. Радно место нормативних
Општинске
управе и јавних набавки
Звање:Саветник

послова Скупштине општине, Општинског већа и

Број службеника:1

Опис послова:
- Обавља нормативно – правне послове,
-Прати прописе из надлежности Општинске управе и припрема Нацрте прописа и других
акатакоје доноси Скупштина општине и председник општине.
-Даје правна мишљења о законитости предложених аката и исте усклађује са законом.
-Прибавља неопходна стручна мишљења и предлоге за потребе председника општине и
скупштине општине.
-Прати спровођење донетих одлука и других аката Скупштине општине као и њихову
реализацију.
-Сарађује са запосленим у Општинској управи, јавним предузећима и установама при
припреми нацрта и предлога одлука и других аката чији је предлагач председник општине.
-Одговоран је за регистар важећих одлука и аката органа општине.
-Израђује пречишћене текстове одлука и других аката скупштине општине.
-Израђује нацрте уговора, обавља стручне и друге послове по налогу начелника општинске
управе а које утврди скупштина општине и председник општине.
-Обавља стручне и друге послове по налогу начелника општинске управе а које утврди
скупштина општине и председник општине.
- Обавља послове на планирању јавних набавки.
- Учествује у изради планареализације јавних набавки, обавља послове на изради правилника
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о јавнимнабавкама и огласне документац- Прати прописе из области јавнихнабавки.
- Учествује у изради конкурсне документације, контролише правилност спровођења
поступка јавних набавки.
- Спроводи поступак јавне набавке.
- Обавља и друге послове по налогу начелника Одељења и начелника Општинске управе.
Потребни услови: Високо образовање стечено на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова,или високо образовање стечено у складу са прописима који су
важили до ступању на снагу Закона о високом образовању и које је законом изједначено са
академским називом мастер, све то у образовно-научном пољу правних наука, три године
радног искуства у струци, положен стручни испит за рад радника у органима управе са
висиком стучном спремомом,познавање рада на рачунару /МС Оффице пакет и интернет/.
4. Радно место борачко-инвалидске заштите и персоналних послова.
Звање: Саветник
Број службеника:1
Опис ослова:
- Води управни поступак и израђује решења из области борачко-инвалидске заштите.
- Доставља извештаје на основу података о којима се води евиденција у служби.
- Остварује сарадљу са ндлежним Републичким и Покрајинским органима.
- Прати и проучава прописе који се односе на остваривање права радника из радног односа.
- Припрема нацрте аката који се односе на права из радног односа.
- Израђује предлоге решења о коришћењу годишњег одмора и води евиденцију о
искоришћености истог.
- Попуњава обрасце пријаве и одјаве осигурања радника.
- Води персоналну евиденцију, евиденцију о радном стажу, плаћен ом и неплаћеном радном
одсуству.
-Обавља и друге послове по налогу начелника оделења и начелника општинске управе.
- Врши послове издавања радних књижица са уписом у потребне евиденције.
- Врши и друге послове по налогу руководиоца оделења и начелника општинске управе.
Потребни услови: Високо образовање стечено на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова,или високо образовање стечено у складу са прописима који су
важили до ступању на снагу Закона о високом образовању и које је законом изједначено са
академским називом мастер, све то у образовно-научном пољу правних наука, три године
радног искуства у струци, положен стручни испит за рад радника у органима управе са
висиком стучном спремомом,познавање рада на рачунару /МС Оффице пакет и интернет/.

5. Одсек за грађанска стања
5.1.Радно место шеф одсека – матичар за матично подручје Бела Црква
Звање:Самостални саветник
Број службеника:1
Опис послова:
- Прати примену ЗУП-а, организује и контролише рад заменика матичара и матичара
областивођења матичних књига.
- Доноси решење у управном поступку у области грађанских стања и предузима радње по
Породичном закону, Закону о матичним књигама и другипрописа у области грађанских
стања.
- Сачињава извештај о личним стањима грађана.
- Врши контролу вођења матичних књига, књига држављана и др.
- Води матичне књиге у оба примерка, издаје изводе из матичних књига и уверења на основу
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тих књига, врши послове у вези са закључивањем брака.
- Води књигу држављана и издаје уверења о држављанству.
- Води поједине евиденције из своје надлежности.
- Помаже странкама у попуњавању одређених образаца захтева за издавање извода или
уверења из матичних књига или промена у областих личних и грађанских стања.
- Ради и друге послове у складу са налозима начелника одељења и начелника општинске
управе и за свој рад им је одговоран.
Потребни услови:Матичар може бити лице које има стечено високо образовање на
основним академским студијама у обиму од најмање од 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама,мастер струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету,положен посебан
испит за матичара и овлашћење за обављање послова матичара,најмање 5 година радног
искуства у струци,познавање рада на рачунару /МС Оффице пакет и интернет/
5.2.Радно место заменика матичара за подручје Бела Црква
Звање:Виши референт

Број извршилаца:3

Опис послова:
- Замењује матичара у обављању послова вођења матичних књига у оба примерка,издаје
извод из матичних књига и уверење на основу тих књига, врши послове у вези са
закључивањембрака, води књигу држављана и издаје уверења о држављанству, води поједине
евиденције изсвоје надлежности.
- Замењује матичара у области грађанских стања.
- Помаже странкама у попуњавању одређених образаца захтева за издавање извода или
уверења из матичних књига или промена у области личних и грађанских стања.
- Ради и друге послове у складу са налозима начелниксодељења и начелника општинске
управе и за свој рад им је одговоран.
Потребни услови:Стечено средње образовање руштвеног или економског смера у
четворогодишњем трајању,положен државни стручни испит,најмање 5.година радног
искуства у струци,положен посебан испит за матичара,овлашћење за обављање послова
матичара,познавање рада на рачунару /МС Оффице пакет и интернет/.
5.3 Радно место општих послова и матичара за матично подручје Јасеново.
Звање:Виши референт
Број извршилаца:1
Опис послова:
- У области управе издаје уверења и потврде о чињеницама о којима се води службена
евиденција,
- Оверава потписе, рукописе и преписе грађана,
- Организује доставу писмена на свом подручју за потребе Општинске управе и за
потребедругих државних органа, врши послове достављања писмена које доноси управа Бела
Црква, ако за те
послове не постоји посебно распоређено лице и под тим условима обавља послове основне
хигијене у службеним просторијама,
- У области матичних књига води матичне књиге и књиге држављана, издаје изводе и
помаже грађанима при попуњавању образаца за издавање личних исправа и доставља податке
за ажурирање бирачког списка.
- Обавља чин склапања брака
- Саставља смртовницу и исту доставља надлежном суду,
- Пружа помоћ Установама социјалне заштите у одређивању материјалног и другог
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обезбеђењу грађана,
- Обавља и друге послове из делокруга рада општинске управе, који су јој Законом и
другимопштим актима стављени у надлежност
Потребни услови: Стечено средње обвразовање друштвеног или економског смера у
четворогодишњем трајању,положен државни стручни испит,најмање 5.година радног
искуства у
струци,положен посебан испит за матичара,овлашћење за обављање послова
матичара,познавање рада на рачунару /МС Оффице пакет и интернет/.
5.4. Радно место заменика матичара за матично подручје Јасеново
Звање: Виши референт
Број службеника:2
Опис послова:
Замењује матичара у обављању послова вођења матичних књига у оба примерка,издаје
извод из матчних књига и уверење на основу тих књига,врши послове у вези са
закључивањем брака,води књигу држављана и издаје уверее о држављанству,води поједине
евиденције из своје надлежности,замењује матичара у области граанских стања,помаже
странкама у попуњавању одређених образаца захтева за издавање извода или уверења из
матичних књига или промена у области личних и грађанских тања,ради и друге послове у
складу са налозима руководиоца Оделења и начелника општинске управе и за свој рад им је
одговоран.
Потребни услови:Стечено средње образовање друштвеног или економског смера у
четворогодишњем трајању,положен државни стручни испит,најмање 5.година радног
искуства у струуци,положен посебан испит за матичара,овлашћење за обављање послова
матичара,познавање рада на рачунару /МС Оффице пакет и интернет/.
5.5. Радно место за вођење бирачких спискова.
Звање:Виши референт

Број службеника:1

Опис послова:
- води општи бирачки списак и врши измене, допуне и брисање лица из бирачког списка.
- води посебан бирачки списак у складу са Законом о саветима националних мањина и
вршиизмене, допуне и брисање лица из бирачког списка.
- сарађује са матичарима Општинске управе Бела Црква и другим надлежним органима у
циљу ажурирања бирачког списка.
- благовремено обавештава грађане о свим правима везаним за упис и промене у општем и
посебном бирачком списку.
- сарађује са надлежним Републичким и Покрајинским органима у вези примене закона и
општих аката, који се односе на општи и посебан бирачки списак.
- благовремено израђује изводе из бирачких спискова и обавештава грађане о стању
података уњима.
- стара се о функционалности свих програма везаних за бирачке спискове.
- обавља и друге послове по налогу начелника одељења и начелника општинске управе.
- услови за обављање послова: средња стручна спрема, познавање рада на компјутеру и
положен стручни испит за рад у органима управе.
Потребни услови: Средње четворогодишње образовање друштвеног или економског
смера,положен државни стручни испит,5.година радног искуства у струци и познавање рада
на рачунару /МС Оффице пакет и интернет/ .

Страна 268. Број 3.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА

5.6. Радно место администратора-програмера
Звање:Млађи саветник

7.фебруар 2017. године

Број службеника:1

Опис послова.
- организује и врши унос другог примерка свих врста матичних књига у централну базу
података надлежног Министарства, за сва матична подручја Општине Бела Црква, на основу
договора са начелником Одељења, шефом Одсека,матичарима и заменицима
матичара.
- врши свакодневну дистрибуцију унетих података у други примерак матичних књига у
централну базу података, која се води у надлежном Министарству.
- преузима и доставља странкам, а у сарадњи са матичарима и заменицима матичара
матичних подручја, изводе из матичних књига из централне базе података који се односе на
цело подручје Републике Србије
- стара се о правилном раду свих сервера и програма, те техничке опреме, везаних за
достављање извода из другог примерка матичних књига странкама, за све Општине на
територији Републике Србије, па и када се изводи достављају преко инфомационо-услужног
сервиса Општинске управе Бела Црква.
- сарађује са надлежним Министарством и извршава налоге истог, матичним службама
других општина и другим надлежним органима у циљу тачног уноса другог примерка свих
врстама матични књига у систем, уоченим недостацима у раду програма и техничкој опреми
и
свакодневно комуницира у вези а тим са надлежним Министарством и о томе обавештава
начелника Одељења.
-тесно сарађује са референтом за јединствен бирацки списак,- контролише и унапређује рад
сервера и програма, те исправнот техничке опреме и у другим Одељењима Општинске
управе Бела Црква и унапређује рад истих.
- врши и друге послове по налогу Начелника управе,начелника Одељења и Шефа одсека.
Потребни услови: Стечено високо образовање информативне струке на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,основним струковним студијама
у трајању од четири године, или високо образовање стечено у складу са прописима који су
важили до ступању на снагу Закона о високом образовању и које је законом изједначено са
академским називом мастер, све то у образовно-научном пољу правних наука, једна година
радног искуства у струци, положен стручни испит за рад радника у органима државне управе
са високом стучном спремом и познавање рада на рачунару /МС Оффице пакет и интернет/
5.7. Радно место канцеларијских послова (послови писарнице и архиве)
Звање:Млађи референт
Број службеника:2
Млађи сарадник
Опис послова.
-Врши пријем,распоређивање и евидентирање поште кроз интерну доставну књигу и
формира предмете за потребе Општинске управе и свих органа општине
-ради на завођењу предмета путем АОП-а за потребе свих органа општине и разводи
предмете путем истог
-припрема податке за извештаје о стању и кретању предмета.
-организују личну доставу путем достављача и поште
-врши експедицију поште
- врши оверу потписа, рукописа и преписа,
- води архивску књигу и улаже предмете у одређене фасцикле и у архиву,
- издаје предмете из архиве на реверс,
- стара се о евиденцији и уредном враћању архивирању предмета и води рачуна о
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правовременом излучивању архивске грађе,
- припрема податке за извештаје по упутству руководиоцаодељењаи начелника општинске
управе.
- ради и друге послове у складу са налозима руководиоца одељења и начелника
Општинске управе и за свој рад одговара њима.
- врши архивирање предмета
-ради остале послове по налогу начелника одељења и Општинске управе.
Потребни услови:средња стручна спрема друштвеног или економског смера смера или
Основне академске студије или основне струковне студије(у трајању од три године и звање
првог степена струковних или академских студија) или завршене студије на вишој школи до
ступања на снагу Закона о високом образовању,све то у области друштвено економских наука,
једна година радног искуства у струци, положен стручни испит за рад радника у органима
управе са средњом или вишом стручном спремом,познавање рада на рачунару /МС Оффице
пакет и интернет/.

5.8.Радно место достављача у Белој Цркви.
Намештеник-пета врста радних места

Број намештеника:2

Опис послова
- Обавља све послове и задатке који се односе на преузимање поште за општински орган
управе и друге органе.
- Води доставну књигу и свакодневно предаје доставнице о извршеној достави решења и
осталог материјала
- Свакодневно у радне дане доноси пошту и изводе из надлежне службе трезора у времену од
8 до 8.30 и односи пошту у времену до 13 часова.
- Обавља и друге послове по налогу начелника оделења и начелника општинске управе.
Потребни услови: основна школа
5.9.Послови одржавања хигијене у седишту Општинске управе
Намештеник-пета врста радних места
Број намештеника:3
Опис послова:
- Свакоднево одржава чистоћу канцеларија, ходника и санитарних просторија у седишту
општинског органа управе
- Свакодневно чисти и усисава подове, брише прашину и 12 пута годишње пере подове
- одржава двориште зграде у чистом стању,
-Два пута годишње пере прозоре,
- Свакодневно врши дезинфекцију и опремање санитарних просторија свим врстама
хигијенских папира,
- Врши и друге послове по налогу начелника одељења и начелника Општинске управе
Потребни услови:Основна школа
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5.10.Радно место возача моторног возила
Намештеник-четврта врста радних места

7.фебруар 2017. године

Број намештеника:2

Опис послова:
- По издатом путном налогу управља путним возилом.
- Стара се о одржавању и исправности возила са којим је задужен.
- Стара се о благовременом техничком прегледу и регистрацији возила.
- Врши ситне поправке на путничком возилу.
- Води и попуњава путне налоге за путничко возило које користи.
- врши разношење и доставу материјала за седнице Скупштине општине и Општинског већа
и друге поште по Месним канцеларијама, предузећима и установама,
- Обавља и друге послове по налогу начелника одељења и начелника општинске управе.
Потребни услови:Услови: средња стручна спрема, положен испит за возача Б иливише
категорије
5.18. Радно место обезбеђења-портира и ложача.
Намештеник-четврта врста радних места

Број намештеника:2

Опис послова:
- врши обезбеђење зграде општине као и целокупне имовине.
- контролише улазак лица у зграду у време обављања дужности,сарађује са овлашћеним
радницима органа Унутрашњих послова на удаљавању лица која ометају нормалан рад у
згради.
- врши противпожарна обезбеђења зграде у току смене и у ванредним догађајима,
- контролише одржавање прописаних противпожарних мера од стране радника
општинскеУправе.
- врши ситне техничке поправке и отклања кварове у згради и пријављује руководиоцу
одељења или начелнику веће кварове на инсталацијама (струја, водовод, канализација и
грејање), попотреби чисти улазни део зграде и у зимском периоду, врши чишћење снега
испред улаза у зграду.
- води потребну евиденцију по налогу начелника општинске управе и руководиоца одељења,
- обавља све послове на телефонској централи према утврђеном распореду.
- обавља све послове ложача централног грејања зграде општине према утврђеном распореду
и у вези са тим пословима врши ситне техничке поправке, и благовремено
пријављује веће кварове на инсталацијама.
- врши и друге послове по налогу начелника општинске управе и руководиоца одељења.
Потребни услови: Средња стручна спрема, положен стручни испит за рад на котловским
постројењима.

5.11.Радно место кафе куварице
Намештеник-пета врста радних места

Број намештеника:1

Опис послова:
- Врши послове кувања кафе, чаја и служења пића за потребе председника Општине,
председника Скупштине, Општинског већа, начелника Општинске управе и осталих лица
којакористе репрезентацију по овлашћењу.
- Врши и друге послове по налогу начелника одељења и начелника општинске управе.
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Потребни услови:Основна школа
5.12. Радно место одржавања зграде општине
Намештеник-четврта врста радних места

Број намештеника:1

Опис послова: Стара се о одржавању зграде и канцеларијског намештаја,стара се о
одржавању чистоће у дворишту и испред зграде општине,обавештава руководиоца Оделења и
начелника општинске управе о насталим кваровима која није у стању сам да отклони,обавља
и друге послове по налогу руководиоца Одлења и начелника Општинске управе.
Потребни услови: стечено средње образовање у трогодишњем или четворогодишњем
трајању, односно III или IV степен стручне спреме.
5.13.Радно место достављач за насељена места
Намештеник:Пета врста радних места

Број намештеника:2

Опис послова:Обавља послове исте као и достављач за Белу Цркву.
Потребни услови:Основна школа.

4.3.ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ПРИВРЕДУ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
1. Руководилац Одељења за урбанизам, привреду и инспекцијске послове
Звање:Самостални саветник
Број службеника:1
Опис послова:
- Руководи радом Оделења.
- Врши распоред послова на поједине извршиоце.
Одговоран је за Законит, правилан и благовремен рад Оделења а нарочито за предузете
односно непридузете мере у спровођењу Закона, Одлука и других прописа Скупштине и
њених органа и Председника општине.
- Израђује нацрт и предлоге општих аката које доноси скупштина и Председник
општине.
- Стара се о примени прописа и општих аката.
- Даје стручна упутства за спровођење општих и подзаконских аката скупштине
општине и Председника општине. Подноси извештај о раду Одељења.
- Даје писмене и усмене информације јавности о раду Оделења по претходном
одобрењу Начелника општинске управе.
- Обавља и друге послове у вези рада Оделења а по налогу Начелника општинске
управе.
Потребни услови: Високо образовање стечено на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академске студије, високо образовање стечено у складу
са прописима који су важили до ступању на снагу Закона о високом образовању и које је
законом изједначено са академским називом мастер, све то у образовно-научном пољу
архитектско-грађевинских, економских и правних наука, пет година радног искуства у
струци, положен стручни испит за рад радника у органима управе са високом стучном
спремомом,познавање рада на рачунару /МС Оффице и интернет/.
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2.Послови урбанизма - издавање локацијских услова
Звање:Саветник

7.фебруар 2017. године

Број службеника:1

Опис послова:
- Обрада документације по захтевима грађана и пружање странкама потребних
информација.
- Проверава испуњеност формалних услова за поступање по захтеву;
- Обрађује и издаје Информацију о локацији;
- Обрађује и издаје локацијске услове електронским путем у оквиру е-обједињене процедуре.
- Прибавља услове потребне за издавање локацијских услова од имаоца јавних овлашћења,
електронским путем кроз Централни информациони систем.
- Прибавља услове з апројектовање, односно прикључење објеката на инфраструктурну
мрежу.
- Потврђује да ли је урбанистички пројекат урађен у складу са урбанистичким планом.
- Издаје Потврде, пројекте за парцелацију и препарцелацију замљишта, и елабората
геодетских радова за исправку границ асуседних грађевинских парцела истог власника.
- Израђује и издаје акате о урбанистичким условима из усвојених урбанистичких планова.
- Припрема документацију и врши координацију за израду програма за израду Просторног и
Плана Генералне регулације општине Бела Црква.
-Учествује у припремању предлога одлука о изради планова детаљне регулације, и врши
координацију у процедури спровођење и усвајања урбанистичких планова и урбанистичких
пројеката .
- Организује и спроводи рани јавни увид и јавни увид за просторне и урбанистичке планове
и пројекте.
- Учествује у раду Комисија које се баве питањем урбанистичких планова, и спровођењем
Закона о планирању и изградњи.
- Издаје Решење за водне услове, водне сагласности и водне дозволе, и друге акте спроводећи
Закон о водама , за објекте који су у надлежности локалне самоуправе.
- Води водне књиге, и ажурира податке за водне објекте који су у надлежности локалне
самоуправе.
- Проучава, прати и примењује и друге законе и прописе везане за област планирања и
изградње објеката.
- Обавља и друге поверене послове од стране начелника Одељења.
Потребни услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године (дипл. инж. архитектуре ), или специјалистичким
студијама на факултету, и најмање три година радног искуства у струци, положен стручни
испит.
3.Радно место грађевинског инспектора
Звање:Саветник

Број службеника:1

Опис послова:
- Врши надзор и проверава
-привредно друштво, односно друго правно лице или предузетник које гради објекат,
односно лице које врши стручни надзор, односно лица која обављају поједине послове на
пројектовању или грађењу објеката, испуњавају прописане услове;
- да ли је за објекат који се гради, односно за извођење радова издата грађевинска дозвола и
поднета пријава о почетку грађења;
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- да ли је инвеститор закључио уговор о грађењу, у складу са овим законом;
- да ли се објекат гради према техничкој документацији на основу које је издата грађевинска
дозвола, односно техничкој документацији на основу које је издато решење о пријави радова
из члана 145. овог закона;
- да ли је градилиште обележено на прописан начин;
- да лу су извршени радови, односно материјал, опрема и инсталације који се уграђују
одговарају закону и прописаним стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета;
- да ли је извођач радова предузео мере за безбедност објекта, суседних објеката, саобраћаја,
околине и заштиту животне средине;
- да ли је на објекту који се гради или је изграђен постоје недостаци који угрожавају
безбедност његовог коришћења и околине;
- извођач радова води грађевински дневник, грађевинску књигу и обезбеђује књигу
инспекције на прописани начин;
- да ли се у току грађења и коришћења објекта врше прописана осматрања и одржавања
објекта;
- да ли је технички преглед извршен у складу са законом и прописима донетим на основу
закона;
- да ли је за објекат који се користи издата употребна дозвола;
- да ли се објекат користи за намену за коју је издата грађевинска, односно употребна
дозвола;
- Грађевински инспектор врши надзор над коришћењем објеката и да предузима мере ако
утврди да се коришћењем објекта доводе у опасност живот и здравље људи, безбедност
околине,
угрожава животна средина и ако се ненаменским коришћењем утиче на стабилност и
сигурност објекта.
- У вршењу инспекцијског надзора, грађевински инспектор је овлашћен да уђе на градилиште
и објекте у изградњи, да тражи исправе у циљу идентификације лица, да узима изјаве од
одговорних лица, фотографише или сачини видео снимак градилишта или објекта, као и да
предузима друге радње везане за инспекцијски надзор, у циљу утврђивања чињеничног
стања.
- Грађевински инспектор је дужан да пружа стручну помоћ у вршењу поверених послова у
области инспекцијског надзора и да даје стручна објашњења и мишљења, као и да
непосредно учествује у вршењу инспекцијског надзора кад је то неопходно;
- Спроводи поступак уклањања привремених-монтажних објеката;
- Обавља и друге послове утврђене Законом или прописом донетим на основу Закона као и
послове по налогу начелника Одељења
Потребни услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године (дипл. инж. архитектуре или дипл.инж.грађевинарства ),
или специјалистичким студијама на факултету, и најмање три година радног искуства у
струци, положен стручни испит.
4. Радно место издавања грађевинских дозвола
Звање:Саветник

Број службеника:1

Опис послова:
Води управне поступке, доноси припадајућа решења у првом поступку; обрађује решења по
жалбама; обрађује статистичке податке у вези грађевинских и употребних дозвола; доноси
решења о одобрењу за градњу и употребу бесправно изграђених објеката у поступку
легализације, обрађује и комплетира документацију у поступку легализације, ради извештаје
и обавља тернски рад; доноси друга решења; израђује извештаје и анализе везане за поступак
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легализације; уноси све неопходне податке и ажурира Регистар обједињених процедура на
нивоу општине; омогућава доступност података о току сваког појединачног предмета;
остварује сарадњу са Централним регистром обједињених процедура; омогућава преузимање
у Централну евиденцију, свих података, аката и документације садржаних у Регистру
општине; обрађује статистичке податке у вези грађевинских и употребних дозвола; доноси
решења о
одобрењу за градњу и употребу бесправно изграђених објеката у поступку легализације,
обрађује и комплетира документацију у поступку легализације, ради извештаје и обавља
тернски рад; доноси друга решења; учествује у изради и доноси одобрења за постављање
привремених објеката на јавним и другим површинама; доноси решења из области
комуанлног уређења
општине; прикупља потребне податке о условима за постављање привремених објеката на
јавним површинама; израђује извештаје и анализе везане за поступак легализације, обрађује
решења по жалбама; издаје привремене грађевинске дозволе за асфалтне базе, сепарације
агрегата, фабрике бетона; самостојећих, анкерисаних метеоролошких анамометарских
стубова висине до 60 метара, пречника до 300 м са пратећом мерном опремом; привремене
саобраћајнице, као и за извођење истражних радова; води поступак техничког прегледа
објекта; издаје употребну дозволу; издаје
одобрења за рушење објеката по захтеву власника; евидентира пријаву почетка извођења
радова; издаје потврду о усаглашености изграђених темеља; издаје уверења о изграђености и
етажној деоби објеката; израђује месечни извештај о издатим грађевинским дозволама и
порушеним објектима за потребе Завода за статистику; обавља и друге послове по налогу
начелника одељења и начелника општинског органа управе.
Потребни услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године (дипл. инж. архитектуре или дипл.инж.грађевинарства ),
или специјалистичким студијама на факултету, и најмање три година радног искуства у
струци, положен стручни испит.
5. Просветни инспектор
Звање:Саветник

Број службника:1

Опис послова:
Просветни инспектор врши послове инспекцијског надзора, у оквиру овлашћења утврђених
законом, као поверени посао надлежног министарства.
Инспекцијским надзором испитује се спровођење Закона о основама система образовања и
васпитања и посебног закона и прописа донетих на основу њих, непосредним увидом у рад
образовно-васпитне установе и зависно од резултата надзора, изричу мере и контролише
њихово извршење.
Просветни инспектор обавља и послове по налогу начелника одељења и начелника
општинског органа управе.
Просветни инспектор врши контролу:
-

поступања установе у погледу спровођења закона, других прописа у области
образовања и васпитања и општих аката;
остваривања заштите права детета и ученика, њихових родитеља, односно старатеља и
запослених;
остваривања права и обавеза запослених, ученика и њихових родитеља, односно
старатеља;
обезбеђивања заштите детета и ученика и запослених од дискриминације, насиља,
злостављања, занемаривања и страначког организовања и деловања у установи;
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поступка уписа и поништава упис у школу ако је обављен супротно Закону о основама
система образовања и васпитања;
испуњености прописаних услова за спровођење испита;
прописане евиденције коју води установа и утврђује чињенице у поступку
поништавања јавних исправа које издаје установа.

У поступку верификације по налогу надлежног министарства, испитује испуњеност услова
из закона и поступа у оквиру својих овлашћења у случају обуставе рада или штрајка у
установи организованог супротно закону.
Овлашћења просветног инспектор:
-

-

-

налаже записником отклањање неправилности и недостатака у одређеном року;
наређује решењем извршавање прописане мере која је наложена записником, а није
извршена;
забрањује решењем спровођење радњи у установи које су супротне Закону о основама
система образовања и васпитања и посебном закону;
подноси пријаву надлежном органу за учињено кривично дело или привредни преступ,
захтев за покретање прекршајног поступка, односно повреду забране из чл. 44. до 46.
Закона о основама система образовања и васпитања;
обавештава други орган ако постоје разлози за предузимање мера за које је тај орган
надлежан;
обавља друге послове, у складу са законом.
Потребни услови:
Послове просветног инспектора може да обавља:

-

лице са завршеним мастер академским студијама у области правних наука, са претходно
завршеним основним академским студијама у овој области, или дипломирани правник са
стеченим образовањем на основним студијама у трајању од најмање четири године
односно у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, са положеним испитом за секретара
установе и који има најмање пет година радног искуства у државним органима, органима
аутономне покрајине, установи или органима јединице локалне самоуправе на пословима
образовања и васпитања или другим инспекцијским пословима;

-

лице са стеченим образовањем из члана 8. став 2. овог закона, положеним стручним
испитом у области образовања, односно лиценцом за наставника, васпитача и стручног
сарадника, са најмање пет година радног искуства у области образовања и васпитања, као и
државним стручним испитом.
6. Радно место за пољопривреду и водопривреду
Звање:Саветник

Број службеника:2

Опис послова:- Обавља све послове из обаласти пољопривреде и водопривреде који су на
основу Закона и других прописа стављени у надлежност Општине;
- Обавља послове у комисијама које су везане за пољопривреду (сачињавање програма
издавања државног пољ. земљишта, издавање државног пољ. земљишта у закуп, штете од
елементарних непогода, припрема материјал за рад Комисија и доставља извештај
надлежним Покрајинским и Републичким органима;
- Израђује извештаје и анализе (Републички статистички завод, Хидгометеоролошки завод)
као и планове у вези пролећне и јесење сетве и жетве по налогу надлежних органа;
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- Издавање уверења из области пољопривреде;
- Обавља и друге послове по налогу начелника одељења и начелника општинског органа
управе (издавање уверења о бављењу занатске, трговинске, аутопревозничке и угоститељске
делатности).
Потребни услови: Високо образовање стечено на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕПСБ бодова, мастер академске студије,мастер струковне студије,високо
образовање стечено у складу са прописима који су важили до ступању на снагу Закона о
високом образовању и које је законом изједначено са академским називом мастер, све то у
образовно-научном пољу пољопривредних наука, три година радног искуства у струци,
положен стручни испит за рад радника у органима управе са висиком стучном спремомом и
познавање рада на рачунару /МС Оффице пакет и интернет/.
7. Радно место комунално-туристичког инспектора
Звање:Саветник

Број службеника:1

Опис послова:
Комунално-туристички инспектор у вршењу инспекцијског надзора има право да:
- прегледа опште и појединачне акте, евиденције и другу документацију вршилаца
комуналне делатности и других правних и физичких лица;
- саслуша и узима изјаве од одговорних лица код вршилаца комуналне делатности и других
правних и физичких лица;
- прегледа објекте, постројења и уређаје за обављање комуналне делатности и пословне
просторије ради прикупљања неопходних података;
- наложи решењем да се комунална делатност обавља на начин утврђен законом и прописима
на основу закона;
- наложи решењем извршавање утврђених обавеза и предузимања мера за отклањање
недостатака у обављању комуналне делатности;
- прегледа објекте, постројења и уређаје који служе коришћењу комуналних услуга,
укључујући и оне које представљају унутрашње инсталације и припадају кориснику
комуналне услуге; - наложи решењем кориснику отклањање недостатака на унутрашњим
инсталацијама и да приступи тим инсталацијама приликом извршења решења којим је
наложио отклањање недостатака или искључење корисника са комуналног система;
- изриче и наплаћује новчане мандатне казне по пропису јединице локалне самоуправе на
лицу места, односно подноси, у складу са законом, прекршајну пријаву, у случајевима када
учинилац прекршаја не плати новчану казну изречену на лицу места;
- подноси захтев за покретање прекршајног поступка, односно пријаву за привредни преступ
или кривично дело уколико оцени да је повредом прописа учињен прекршај, привредни
преступ или кривично дело;
- наложи решењем уклањање ствари и других предмета са површина јавне намене ако су они
ту остављени противно прописима;
- наложи решењем уклањање, односно премештање возила, као и постављање уређаја којима
се спречава одвожење возила са површина јавне намене ако су остављена противно
прописима;
- забрани решењем одлагање отпада на местима која нису одређена за ту намену;
- забрани решењем спаљивање отпада изван за то одређеног постројења;
- забрани решењем одлагање комуналног отпада ван за то одређених комуналних контејнера;
- забрани решењем одлагање комуналног отпада на местима која нису одређена као
регистроване комуналне депоније;
- забрани решењем одлагање отпадног грађевинског материјала, земље и осталог
грађевинског ван за то одређене локације;
- забранирешењем одлагање отпада и отпадних материја у водотоке и на обале водотока;
- забрани решењем бацање горећих предмета у комуналне контејнере и корпе за отпад;
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- забрани решењем уништење ограда, клупа и дечијих игралишта;
- забрани решењем уништење зелених површина;
- предузима друге мере утврђене законом и подзаконским прописима.
- Комунално-туристчки инспектор је дужан да узме у поступак пријаве правних и физичких
лица у вези са пословима из надлежности комуналне инспекције и да у року од осам радних
дана о резултатима поступка обавести подносиоца пријаве.
- О сваком извршеном прегледу и радњама комунални инспектор саставља записник, у складу
са законом.
-послови који спадају у надлежост туристичког инспектора а који су пренети у надлежност
локалној самоправи Законом о туризму као поверени послови.
- Обавља друге послове по налогу начелника Одељења
Потребни услови: Комунално-туристички инспектор, може бити лице које има стечено
високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
односно завршене мастер академске студије или високо образовање стечено у складу са
прописима који су важили до дана ступања на снагу закона којим се уређује високо
образовање и које је законом изједначено са академским називом мастер, положен стручни
испит за рад у органима управе и за инспектора и најмање три године радног искуства у
струци,као и познавање рада на рачунару /МС Оффице пакет и интернет/.
8. Радно место сарадника за комуналну проблематику
Звање:Виши референт

Број службеника :1

- Врши надзор у области комуналних делатности предвиђених Законом и општим актом
Скупштине општине;
- Врши надзор над одређивањем и уређењем јавних зелених површина и комуналних
објеката;
- Припрема решења о предузимању мера и радњи из своје надлежности
- Припрема пријаве за покретање прекршајног поступка и изриче мандатне казне. - Предлаже усаглашавање Општинских одлука са позитивним законским прописима и активно
учествује у изради истих.
- Врши и друге послове који су му поверени Општинском одлуком.
- Издаје одобрења за постављање привремених монтажних објеката;
- Вози аутомобил за потребе свих инспекција и потреба Општинске управе;
- Скупштине општине.
Врши надзор над одређивањем и уређењем јавних зелених површина и комуналних
објеката.
- Припрема решења о предузимању мера и радњи из своје надлежности.
- Подноси пријаве за покретање прекршајног поступка и изриче мандатне казне.
-Предлаже усаглашавање Општинских одлука са позитивним законским прописима и
активно учествује у изради истих.
- Врши и друге послове који су му поверени Општинском одлуком.
- Обавља и друге послове по налогу начелника Оделења и начелника Општинске управе.
Потребни услови: Средња стручна спрема, друштвено- економског смера, пет година
радног искуства у струци, положен стручни испит за рад радника у органима управе са
средњом стручно спремом,возачка дозвола «Б» категорије и познавање рада на рачунару /МС
Оффице пакет и интернет/.
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Број службеника:1

Опис послова:
Спроводи поступак процене утицаја, за пројекте за које одобрење за извођење даје орган
локалне самоуправе, а сходно овлашћењима из Закона о процени утицаја,
-Припрема решење о давању сагласности или одбијању давања сагласности на Студију о
процени утицаја на животну средину за пројеклте у области
привреде,индустрије,саобраћаја,енергетике и др.који у значајној мери могу да загаде животну
средину,
- Припрема решење о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину и
припрема решење о одређивању обима и садржаја студије о процени утицаја на животну
средину,
- Организује и води јавне презентације и јавне расправе;
учествује у раду техничке комисије и сарађује са научним и стручним
организацијама у поступку процене утицаја на животну средину,
- Даје мишљење на одлуке органа надлежног за пропрему плана и програма о потреби
израде стратешке процене утицаја плана и програма на животну средину,
- Врши оцену извештаја о стратешкој процени,
- Спроводи поступак издавања интегралне дозволе и припрема решење,
- Припрема решење о издавању дозволе за сакупљање и транспорт инертног и неопасног
отпада на територији општине, као и дозволе за привремено складиштење, третман и
одлагање инертног и неопасног отпада на локацији произвођача, односно власника
отпада,
- На захтев Министарства или надлежног органа АП Војводине даје мишљење у поступку
издавања дозволе у складу са Законом о управљању отпадом,
-Припрема програм активности из области заштите животне средине за које је потребно
предвидети финанасијска средстава.
- Учествује у доношењу, контроли спровођења и ревизији Локалног плана управљања
отпадом,
- Припрема програм третирања комараца,
- Све послове из области заштиту животне средине на основу Закона и Прописа
- Израда анализа,извештаја и елабората везано за заштиту животне средине
- Попуњавање упитника и анкета о стању животне средине у нашој општини,
- Даје обавештења и мишљења
- Шаље извештаје Министарству пољопривреде и заштите животне средине из
Београда, Покрајинском сакретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту
животне средине из Новог Сад, Агенцији за заштиту животне средине из Београда,
Републичкој и Покрајинској инспекцији,
-Врши све послове из надлежности инспекције заштите животне средине
- Обавља све послове по налогу начелника Одељења
Потребни услови: Високо образовање стечено на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕПСБ бодова, мастер академске студије, мастер стурковне студије,високо
образовање стечено у складу са прописима који су важили до ступању на снагу Закона о
високом образовању и које је законом изједначено са академским називом мастер, све то у
образовно-научном пољу техничких, биолошких и пољопривредних наука, три године
радног
искуства у струци, положен стручни испит за рад радника у органима управе са висиком
стучном спремомом и за инспектора,познавање рада на рачунару /МС Оффице пакет и
интернет/.
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10. Регистратор и администратор на пословима обједињене процедуре
Звање: Саветник
Број службеника:1
Опис послова:
Води јавно доступну базу података о току сваког појединачног предмета, од подношења
захтева за издавање локацијских услова, до издавања употребне дозволе, која садржи и акта
прибављена и издата у тој процедури.
Обезбеђује објављивање локацијских услова, грађевинске и употребне дозволе у
електронском облику путем интернета, у року од три радна дана од дана њиховог издавања.
Одговоран за законито, систематично и ажурно вођење регистр аобједињених процедура, у
складу са законом.
Обезбеђује Централној евиденцији преузимање података, аката и документације садржане у
Регистру;
Поднооси прекршајну пријаву против имаоца јавних овлашћења и одговорног лица имаоца
јавних овлашћења, ако током спровођења обједињене процедуре тај ималац јавних
овлашћења
не поступа на начин и у роковима прописаним законом, најкасније у року од три радна дана
од истека прописаног рока за поступање од стране имаоца јавних овлашћења. Предузима
друге радње неопходне за несметано и правилно функционисање Регистра.
Регистратор обједињене процедурте обавља и административне послове у оквиру обједињене
процедуре.
Врши техничку подршку на спровођењу електронске обједињене процедуре. Обавља
послове администратора у Централном информативном систему (ЦИС-у) за раднике
Општинске управе и имаоце јавних овлашћења на територији општине Бела Црква; Сарађује
са имаоцима јавних овлашћења, републичким геодетским заводом и организацијама у циљу
што ефикаснијег спровођења обједињене процедуре; Врши послове објављивања решених
предмета у обједињеној процедури, као и свих неопходних упутства и измена везаних за
подношење захтева у ЦИС-у на интернет страници органа;Врши коресподенцију у поступку
озакоњења; Ажурирање централног регистара планских докумената. Израђује месечни
извештај о издатим грађевинским дозволама, порушеним објектима за потребе Завода за
статистику; Обавља и друге послове по налогу начелника одељења и начелника општинског
органа управе.
Потребни услови: Високо образовање стечено на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодоова, мастер акамеске студије, мастер струковне студије,високо
образовање стечено у складу са прописима који су важили до ступању на снагу Закона о
високом образовању и које је законом изједначено са академским називом мастер, најмање
три године радног искуства на пословима обједињене процедуре,положен државни стручни
испит,познавање рада на рачунару /МС Оффице пакет и интернет/.

11. Одсек за локални економски развој, праћења и реализацију пројеката
(Канцеларија за локални економски развој)
11.1 Радно место израде пројеката, праћења и извештавања
Звање:Саветник

Број службеника:4

Опис послова:
- Врши стручне послове у домену унапређења локалног економског развоја, остварује
сарадњу са организационим јединицама Општинске управе, надлежним установама и
институцијама на општинском, регионалном и републичком нивоу како би се усаглашеним
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мерама остварио бржи привредни развој општине, прати стање у области привредног
развоја, учествује у изради извештаја и анализа у циљу подстицања привредног развоја.
- Промовише концепт предузетништва, јавно приватних партнерстава, анализира услове на
тржишту и могућности за покретање нових развојних пројеката.
- Контактира са међународним организацијама и донаторима, истражује могућности за
финансирање развојних програма.
- Припрема промотивни материјал и организује промотивне манифестације за учешће на
сајмовима и привредним изложбама, за представљање града или оштине на регионалном,
државном и међународном нивоу у активностима везаним за економски разво- Организује
обилазак објеката намењеним потенцијалним инвеститорима интересантних за инвестирање,
учествује у реализацији развојних пројеката општине и обавља и друге послове из области
локалне економског развоја по налогу Председника општине, заменика Председника
општине.
- Ради на изради свих предлога пројеката који се припремају у циљу добијања средстава од
Републичких, Покрајинских и осталих донатора и кредитора.
- Одговоран је за благовремену и квалитетну израду пројеката.
- Задужен је да свакодневно прати преко интернета обављивање нових конкурса и о томе
извештама Председника општине, заменика Председника или начелника општинске управе.
- Сарађује са комисијом за јавне набавке у циљу реализације пројеката.
- Води регистар свих урађених пројеката као и регистар реализације пројеката
- Извештава о добијеним донацијама.
- Прати рад тимова на реализацији донација из страних фондова.
- За свој рад одговоран је Председнику, Заменику председника општине, Начелнику
општинске управе и начелнику одељења.
- Ради и друге послове по налогу Председника, заменика председника општине, Начелника
општинске управе и начелника одељења.
- Задужен је да свакодневно прати преко интернета објављивање нових конкурса и о тиме
Предедника или Заменика председника Општине
- Непосредно ради на изради свих предлога пројеката који се припремају у циљу добијања
средстава од Републичких, Покрајинских и осталих донатора и кредитора.
- Одговоран је за благовремену и квалитетну израду пројеката.
- Сарађује са комисијом за јавне набавке и циљу реализације пројеката.
- Води регистар свих урађених пројеката као и регистар реализованих пројеката.
Потребни услови: Високо образовање стечено на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодоова, мастер академске студије, мастер струковне студије,високо
образовање стечено у складу са прописима који су важили до ступању на снагу Закона о
високом образовању и које је законом изједначено са академским називом мастер, најмање 3
година радног искуства,положен државни стручни испит,познавање рада на рачунару /МС
Оффице пакет и интернет/.
ГЛАВА II
4.4. ПОСЕБНА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
КАНЦЕЛАРИЈА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
1.Помоћник председника општине за урбанизам
Опис послова:
покреће иницијативе,предлаже пројекте и сачињава мишљења у вези са питањима која су од
значаја за област урбанизма,извештава председника општине о стању у овој области на
територији општине и указује на проблеме и могућа решења тих проблема,координира рад на
праћењу реализације инвестционих пројеката од значаја за локалну самоуправу,прати,обавља
и друге послове по налогу председника општине,за свој рад одговара председнику општине.
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2.Помоћник председника општине за комуналну делатност
Опис послова:
Покреће иницијативе,предлаже пројекте и сачињава мишљења у вези са питањима која су од
значаја за област комуналне делатности,извештава председника општине о стању у овој
области на територији општине и указује на проблеме и могућа решења тих
проблема,координира рад на праћењу реализације пројеката од значаја за комуналну
делатност,прати и проучава прописе везане за развој комуналне делатности,обавља и друге
послове по налогу председника општине,за свој рад одговара председнику општине.
3.Помоћник председника општине за економски развој
Опис послова:
Покреће иницијативе,предлаже пројекте и сачињава мишљења у вези са питањима која су од
значаја за област економије и финансија,извештава председника општине о стању у овој
области
на територији општине и указује на проблеме и могућа решења тих проблема,координира
рад на праћењу реализације пројеката од значаја за економију и финансије,прати и проучава
прописе везане за развој економије и финансија,обавља и друге послове по налогу
председника општине,за свој рад одговара председнику општине.
4. Радно место за односе са јавношћу
Звање:Сарадник

Број службеника:1

Опис послова:
-обавља послове комуникације са јавношћу,путем медија или на други начин организује
контакте са средствима јавног информисања за потребе Скупштине општине,Општинског
већа,председника Скупштине и председника општине
-у сарадњи са председником општине организује конференције за медије и припрема
саопштења за јавност
-прати рад органа општине и радних тела
-стара се о редовном пласирању информација о активностима, догађајима и манифестацијама
из области привреде,културе, образовања,националних мањина,туризма и спорта када је
домаћин општина Бела Црква,њени органи и службе
- стара се о редовном пласирању информација о пројектима и акцијама које спроводи
општина,о домаћим и страним посетама и сарадњи са другим органима и организацијама
-сачињава и дистрибуира саопштења за медије ,организује конференције за
новинаре,организује јавне наступе председника општине,скупштине општине,њихових
заменика,саветника и чланова Општинског већа.
-договара интервјуе званичника локалне самоуправе
-стара се о објављивању текстова у штампаним и електронским медијима и ради на
званичниом сајту Општине
-прати рад медија у погледу њиховог извештавања о раду локалне самоуправе ,анализира
повратне информације од грађана,прати друштвене мреже за потребе председника
општине,његовог заменика,чланова Општинског већа
-обавља и друге послове по налогу председника општине и начелника општинске управе.
Потребни услови:Основне академске студије или основне струковне студије у обиму од
најмање 180 ЕСПБ бодова /у трајању од три године и звање првог степена струковних или
академских студија/ или завршене студије на Вишој школи до ступања на снагу Закона о
високом и вишем образовању,све то у области друштвено-економских наука,3.године радног
искуства у струци,положен испит за рад у државним органима,познавање рада на рачунару
/МС Оффице пакет и интер.
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5. Радно место у пријемној канцеларији председника општине и председника
скупштине
Општине
Звање:Саветник

Број службеника:1

Опис послова:
- Води административне и друге послове везане за рад Председника општине, председника
скупштине општине и заменика председника општине,
- Обавља све послове на телефонској централи и факсу за потребе горе наведених лица.
- Обавља све протоколарно и репрезентативне послове за потребе Председника општине и
председника скупштине општине.
-Обавља и друге послове и задатке по налогу руководиоца оделеља и начелника општинске
управе.
Потребни услови: Стечено високо образовање из научне,односно стручне области у оквиру
образовно научног поља друштвено хуманистичких наука,друштвеног смера, на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ,мастер академским студијама,мастер
струковним студијама,односно на основним студијама у трајању од најмање 4.године или
специјалистичким студијама на факултету,положен стручни испит за рад у државним
органима,најмање 3,године радног искуства у струци и познавање рада на рачунару /МС
Оффице пакет и интернет/.
ГЛАВА III

4.5.ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 15.
Распоређивање службеника и намештеника извршиће се најкасније у року од 30.дана од дана
ступања на снагу овог Правилника.
Члан 16.
Сртупањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места у Општинској управи Бела Црква бро:06-23/2016-02 од
15.07.2016.године

Члан 17.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли
Општинске управе Бела Црква.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БЕЛА ЦРКВА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Број:06-06/2017-02
Дана:07.02.2017.год
Богосављевић Дарко

7. фебруар 2017.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА

Број 3.

Страна 283.

17.
Општинско веће Општине Бела Црква на седници одржаној 07.02.2017. године на
основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл.гл.РС“, бр. 129/07) и чл. 2. Одлуке о
Општинском већу („Службени лист Општине Бела Црква“, бр. 9/2008), донело је
ЗАКЉУЧАК
Усваја се Правилник о организацији и систематизацији радних места у Општинској
управи општине Бела Црква.
Правилник објавити у „Службеном листу општине Бела Црква“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број:06-6/2017-02
Дана: 07.02.2017. године
БЕЛА ЦРКВА
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Дарко Богосављевић

