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 129. 
 

На основу члана 120.Статута општине Бела Црква ( ,,Сл.лист општине Бела Црква” бр.8/2008  

1/2009,3/2010 и  4/2014  ) и сходно члану 32.Закона о локалној самоуправи ( ,,Сл.гласник РС 

“бр.129/2007 83/2014) Скупштина општине Бела Црква на својој седници  15.09.2016. донела 

је 

 

ОДЛУКУ 

О  ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА 

 

Члан 1. 

 

У Статуту општине  Бела Црква( ,,Сл.лист општине Бела Црква” бр.8/2008  1/2009,3/2010 и  

4/2014  ) врше се измене и допуне наведене у следећим тачкама. 

 

Члан 2. 

 

Члан 39 мења се тако што се додаје став 3 који гласи: 

,,Председник Скупштине може бити на сталном раду” 

 

Члан 3. 

 

Члан 42. мења се и гласи: 

,,Председник Скупштине има свог заменика који га замењује у случају његове одсутности и 

спречености да обавља своју дужност. 

Председник Скупштине општине има 4 потпредседника као представнике националних 

заједница чији је језик у службеној употреби у складу са Статутом . 

Заменик председника и потпредседници бирају се и разрешавају на исти начин као и 

председник Скупштине.” 

 

Члан 4. 

 

Члан 57. Став 1 мења се и гласи: 

,,Општинско веће чине председник општине,заменик председника општине и 9 чланова 

Општинског  већа из реда одборника и грађана.” 

 

Члан 5 

 

У Члану 14. Бришу се  тачке  40. и  41. тако да тачка 42.  постаје тачка 40. 

 

Члан 6. 

 Члан 75. Став  1 мења се и гласи: 

,,Председник општине поставља своје помоћнике у Општинској управи који обављају 
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послове из следећих области 

-економски развој 

-урбанизам 

-комунална делатност.” 

Члан 7. 

Прелазне и завршне одредбе 

Доношењем ове Одлуке,досадашњи други заменик  председника Скупштине наставиће са 

радом на функцији потпредседника Скупштине из реда српске националне заједнице. 

Члан 8. 

Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од дана објављивања у Службеном листу општине. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА                                ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бр.011- 39  /2016-01                                                                                    Марјан Алексић 

Дана:15.09.2016. 

 

 
130. 

 

На основу члана 4. става 2. члана 5 и 65. став 1 Закона о јавним предузећима („Службени 

гласник Републике Србије", број 119/2012), члана 91. Закона о планирању и изградњи („Службени 

гласник Републике Србије", број 72/2009, 81/2009-исп., 64/2010- одлука УС, 24/2011 И 121/2012), 

члана 20. став 1. тачка 5., члана 32. став 1. тачка 8., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Србије", број 129/2007), члана 2. и 3. Закона о 

комуналним делатностима („Службени гласник Републике Србије", број 88/2011), као и члана 32. 

Статута општине Бела Црква („Службени лист општине Бела Црква", број 5/1991 ), на седници 

Скупштине општине Бела Црква, која је одржана дана15.09.2016.године донета је следећа : 

О Д Л У К А 

О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ 

ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА" БЕЛА ЦРКВА 

 

 
I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Усклађивање оснивачког акта 

 

Члан 1. 

Утврђује се да је у регистар Агенције за привредне регистре Решењем бр. БД 28874/2005 

од 30.06.2005. године, уписано Јавно предузеће за грађевинско земљиште, комуналну делатност и 

путну привреду Општине Бела Црква ("Службени лист општине Бела Црква", број 2/1996). 

Општина Бела Црква (у даљем тексту оснивач) врши промену назива Јавног предузећа за 

грађевинско земљиште, комуналну делатност и путну привреду Општине Бела Црква, тако да је 

нов назив Јавно предузеће „Дирекција за изградњу општине Бела Црква, Бела Црква уписано у 

регистар Агенције за привредне регистре Решењем бр. БД. 115733/2013 од 13.10.2013. године (у 

даљем тексту: ЈП „Дирекција за изградњу општине Бела Црква"). 

Члан 2. 

Овом Одлуком, у складу са одредбама новог Закона о јавним предузећима („Службени 

гласник РС“, бр. 15/2016), врши се измена и допуна оснивачког акта - Одлуке о оснивању Јавног 

предузећа „Дирекција за изградњу општине Бела Црква", уписано у регистар Агенције за 

привредне регистре Решењем бр. БД. 115733/2013 од 13.10.2013. године. 
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Циљеви оснивања 

 

Члан 3. 

Ради обезбеђивања услова за обављање делатности од општег интереса за општину Бела 

Црква ЈП „Дирекција за изградњу општине Бела Црква" послује ради управљања јавним путевима 

и улицама на територији Општине који нису државни; обављања послова обезбеђивања услова за 

уређивање, употребу, унапређивање и заштиту грађевинског земљишта; одржавање и изградња 

комуналних добара од општег интереса; одржавање, реконструкција и изградња општинских и 

некатегорисаних путева; реконструкције, санације или адаптације других јавних објеката; 

обезбеђење и одржавање јавног осветљења на територији Општине; обезбеђивање трајног 

пружања стручне помоћи и стручног надзора код изградње, доградње, реконструкције, санације 

или адаптације јавних објеката; управљања заштићеним подручјем ПИО Караш Нера; уређења и 

одржавања околине и то паркова, градске зелене површине ,зеленила уз саобраћајнице, и обале 

око водених површина; сађења дрвећа за заштиту од буке, ветра, ерозије идр., обавља послове 

архитектонских и инжињерских услуга, пројектовања, израде планова и друге послове из 

надлежности локалне самоуправе од значаја за развој Општине. 

Предмет одлуке 

 

 Члан 4. 

Овом Одлуком, у складу са Законом о јавним предузећима, регулисана су права и обавезе 

оснивача и ЈП „Дирекција за изградњу општине Бела Црква" у обављању делатности од општег 

интереса, а нарочито: 

1. назив и седиште оснивача; 

2. пословно име и седиште ЈП „Дирекција за изградњу општине Бела Црква" 

3. претежна делатност ЈП „Дирекција за изградњу општине Бела Црква" 

4. права, обавезе и одговорности Оснивача према ЈП „Дирекција за изградњу општине 

Бела Црква" и ЈП „Дирекција за изградњу општине Бела Црква,, према Оснивачу; 

 

5. услови и начин утврђивања и распоређивања добити, односно начину покрића 

губитака и сношењу ризика; 

6. условима и начину задуживања ЈП „Дирекција за изградњу општине Бела Црква"; 

7. заступање ЈП „Дирекцијаза изградњу општине Бела Црква"; 

8. износ основног капитала, као и опис, врста и вредност неновчаног улога; 

9. органи ЈП „ Дирекција за изградњу општине Бела Црква"; 

10. имовина која се не може отуђити; 

11. располагање (отуђење и прибављање) стварима у јавној својини која су пренета у 

својину ЈП „Дирекција за изградњу општине Бела Црква" у складу са законом; 

12. заштита животне средине; 

13. друга питања од значаја за несметано обављање делатности за коју се оснива ЈП 

„Дирекција за изградњу општине Бела Црква". 

II  ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ 

Оснивач јавног предузећа 

 

Члан 5. 

Оснивач ЈП " Дирекција за изградњу општине Бела Црква" Бела Црква је: 

Општина Бела Црква, улица Милетићева број 2, матични број 08108005. Права 

оснивача остварује Скупштина општине. 

 

Правни статус јавног предузећа 

 

Страна 310.    Број 9.     СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА    15.септембар  2016 године             

 



Члан 6. 

ЈП "Дирекција за изградњу општине Бела Црква" има статус правног лица, са правима, 

обавезама и одговорностима утврђеним законом. 

ЈП "Дирекција за изградњу општине Бела Црква" у правном промету са трећим лицима 

има сва овлашћења и иступа у своје име и за свој рачун. 

Одговорност за обавезе јавног предузећа 

 

Члан 7. 

ЈП " Дирекција за изградњу општине Бела Црква" за своје обавезе одговара целокупном 

својом имовином.Оснивач не одговара за обавезе ЈП " Дирекција за изградњу општине Бела 

Црква", осим у случајевима прописаним законом. 

Заступање и представљање јавног предузећа 

 

 Члан 8. 
ЈП" Дирекција за изградњу општине Бела Црква" заступа и представља директор. 

III  ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ 

Пословно име јавног предузећа 

 

 Члан 9. 

ЈП"Дирекција за изградњу" послује под пословним именом: Јавно предузеће „Дирекција 

за изградњу општине Бела Црква" Бела Црква. 

Скраћено пословно име је ЈП „Дирекција за изградњу општине Бела Црква"Бела 

Црква. 

О промени пословног имена одлучује Надзорни одбор ЈП „Дирекција за изградњу 

општине Бела Црква", уз сагласност оснивача. 

Седиште јавног предузећа 

 

 Члан 10. 

Седиште ЈП "Дирекција за изградњу општине Бела Црква" је у Белој Цркви, улица 

Пролетерска број 2. 

О промени пословног имена и седишта ЈП " Дирекција за изградњу општине Бела Црква" 

одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача. 

 

Печат, штамбиљ и знак јавног предузећа 

 

Члан 11. 

ЈП " Дирекција за изградњу општине Бела Црква" поседује свој печат и штамбиљ са 

исписаним текстом на српском језику и ћириличним писмом. 

Печат је округлог облика и садржи пуно пословно име и седиште ЈП "Дирекција за 

изградњу општине Бела Црква" Бела Црква. 

                 Штамбиљ је правоугаоног облика и садржи пуно пословно име, седиште ЈП "Дирекција 

за изградњу општине Бела Црква" Бела Црква и место за датум и број. 

ЈП "Дирекција за изградњу општине Бела Црква" има свој знак који садржи назив и 

седиште ј/П "Дирекција за изградњу Општине Бела Црква", а који ће бити дефинисан Статутом 

ЈП "Дирекција за изградњу општине Бела Црква". 

Упис јавног предузећа у регистар 

 

 Члан 12. 

ЈП "Дирекција за изградњу општине Бела Црква" се за обављање своје делатности од 



15. септембар 2016.         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА          Број 9.        Страна 311. 

 

општег интереса, утврђене овом одлуком, уписује у регистар у складу са законом којим се уређује 

правни положај привредних друштава и поступак регистрације, у складу са законом. 

Унутрашња организација јавног предузећа 

 

Члан 13. 
ЈП "Дирекција за изградњу општине Бела Црква" послује као јединствена радна целина. 

Актом директора ЈП "Дирекција за изградњу општине Бела Црква", уређује се унутрашња 

организација и систематизација послова. 

IV  ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

Претежна делатност 

 

Члан 14. 

Претежна делатност ЈП " Дирекција за изградњу општине Бела Црква" је: 

42.11 Изградња путева и аутопутева 

Осим наведене претежне делатности, ЈП " Дирекција за изградњу општине Бела Црква,, 

ће се бавити и другим делатностима, као што су: 

02.10 Гајење шума и остале шумске делатности 

02.20 Сеча дрвећа 

02.40 Услужне делатности у вези са шумарством 

03.12 Слатководни риболов 

41.10 Разрада грађевинских пројеката 

41.20 Изградња стамбених и нестамбених зграда 

42.13 Изградња мостова и тунела 

42.21 Изградња цевовода 

42.22 Изградња електричних и телекомуникационих водова 

42.99 Изградња осталих непоменутих грађевина 

43.11 Рушење објеката 

43.12 Припрема градилишта 

43.21 Постављање електричних инсталација 

43.22 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизованих система 

43.29 Осталих инсталациони радови у грађевинарству 

43.99 Остали непоменути специфични грађевински радови 

52.21 Услужне делатности у копненом саобраћају 

69.10 Правни послови 

69.20 Рачуноводствени, књиговодствени и ревизорски послови; пореско 

саветовање 

71.11 Архитектонска делатност 

71.12 Инжењерске делатности и техничко саветовање 

74.90 Остале стручне, научне и техничке делатности 

81.29 Услуге осталог чишћења 

81.30 Услуге уређења и одржавања околине 

 

ЈП "Дирекција за изградњу општине Бела Црква" може без уписа у регистар да врши 

и остале делатности од општег интереса, а које служе обављању претежне делатности, уколико 

за те делатности испуњава услове предвиђене Законом. 

О промени делатности ЈП "Дирекција за изградњу општине Бела Црква", као и о 

обављању других делатности које служе обављању претежне делатности, одлучује Надзорни 

одбор, уз сагласност оснивача, у складу са Законом. 
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Услови за обављање делатности као делатности од општег интереса 

 

Члан 15. 

ЈП "Дирекција за изградњу општине Бела Црква" може да отпочне обављање делатности 

кад надлежни државни орган утврди да су испуњени услови за обављање те делатности у 

погледу: 

1) техничке опремљености; 

2) кадровске оспособљености; 

3) безбедности и здравља на раду; 

4) заштите и унапређења животне средине и 

5) других услова прописаних законом. 

Оснивање зависних друштава 

 

Члан 16. 

ЈП " Дирекција за изградњу општине Бела Црква" може да оснује зависно друштво 

капитала за обављање делатности из члана 14. ове Одлуке, у складу са Законом о привредним 

друштвима. 

ЈП " Дирекција за изградњу општине Бела Црква " према зависном друштву капитала из 

става 1. овог члана, има права, обавезе и одговорности које има општина Бела Црква, као 

оснивач према ЈП " Дирекција за изградњу општине Бела Црква". 

На одлуку из става 1. овог члана сагласност даје Скупштина општине. 

V  ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

Основни капитал 

 

Члан 17. 

Основни капитал ЈП " Дирекција за изградњу општине Бела Црква је износ наведен у 

решењу о упису у регистар Агенције за привредне регистре. 

Имовина јавног предузећа 

 

Члан 18. 

Имовину ЈП " Дирекција за изградњу општине Бела Црква " чине право својине на 

покретним и непокретним стварима, новчаним средствима и хартијама од вредности и друга 

имовинска права која су пренета у својину ЈП " Дирекција за изградњу општине 

Бела Црква укључујући и право коришћења на стварима у јавној својини општине Бела 

Црква. 

ЈП " Дирекција за изградњу општине Бела Црква " може користити средства у 

јавној и другим облицима својине, у складу са законом, одлуком оснивача и посебним 

уговором којим се регулишу међусобни односи, права и обавезе ЈП " Дирекција за 

изградњу општине Бела Црква" са једне и општине, као оснивача, са друге стране. 

Непокретна имовина ЈП "Дирекција за изградњу општине Бела Црква" се не може 

отуђити, односно за њено располагање ( отуђење и прибављање) је потребна сагласност 

оснивача. 

Члан 19. 

Средства у јавној својини могу се улагати у капитал ЈП "Дирекција за изградњу 

општине Бела Црква ", у складу са законом и актима Скупштине општине Бела Црква. 

По основу улагања средстава из става 1. овог члана општина Бела Црква стиче 

уделе у ЈП " Дирекција за изградњу општине Бела Црква", као и права по основу тих 

удела. 
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Капитал у ЈП "Дирекције за изградњу општине Бела Црква" подељен на уделе 

уписује се у регистар. 

 

Повећање и смањење оснивачког капитала 

Члан 20. 

О повећању или смањењу основног капитала ЈП " Дирекција за изградњу општине 

Бела Црква" одлучује општина Бела Црква, као оснивач у складу са законом. 

Средства јавног предузећа 

Члан 21. 
ЈП "Дирекција за изградњу општине Бела Црква", у обављању својих делатности, 

стиче и прибавља средства из следећих извора: 

- од продаје услуга, 

- из кредита, 

- из донација и поклона, 

- из буџета оснивача и буџета Републике Србије, буџета аутономне покрајине и 

- из осталих извора, у складу са законом. 

Расподела добити 

Члан 22. 

Добит ЈП " Дирекција за изградњу"општине Бела Црква", утврђена у складу са 

Законом, може се расподелити за повећање основног капитала, резерве или за друге 

намене, у складу са законом, актима оснивача и овом одлуком. 

Начела за одређивање цене услуга 

 

Члан 23. 
Елементи за образовање цена производа и услуга ЈП " Дирекција за изградњу општине Бела 

Црква" уређују се посебном одлуком, коју доноси Надзорни одбор, уз сагласност оснивача, у 

складу са законом. 

 

Цене производа и услуга предузећа 

Члан 24. 

Елементи за одређивање цена комуналних услуга су : 

1) пословни расходи исказани у пословним књигама и финансијским извештајима; 

2) расходи за изградњу и реконструкцију објеката комуналне инфраструктуре и набавку 

опреме, према усвојеним програмима и плановима вршиоца комуналне делатности на које је 

јединица локалне самоуправе дала сагласност; 

3) добит вршиоца комуналне делатности. 

Средства која су намењена за финансирање обнове и изградње објеката комуналне 

инфраструктуре исказују се посебно и могу се употребити само за те намене. 

 Усвајање захтева за измену цена  

Члан 25. 

ЈП " Дирекција за изградњу општине Бела Црква" је обавезно да захтев за измену цена 

производа и услуга укључи у свој годишњи програм пословања, у складу са чланом 27. ове 

Одлуке. 

Када се значајније промене вредности елемената, који су укључени у методологију за 

обрачунавање цена, ЈП "Дирекција за изградњу општине Бела Црква" може током пословне 
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године да поднесе оснивачу детаљно образложен захтев за одобрење измене цена комуналних 

услуга, заједно са изменама годишњег програма пословања. 

Измене годишњег програма пословања са предлогом за измену цена достављају се 

Скупштини општине Бела Црква. 

Унапређење рада и развоја предузећа 

Члан 26. 

Унапређење рада и развоја ЈП " Дирекција за изградњу општине Бела Црква" заснива се на 

дугорочном и средњорочном плану рада и развоја. 

Плановима и програмом рада из става 1. ове Одлуке, утврђују се пословна политика и 

развој ЈП " Дирекција за изградњу општине Бела Црква", одређују се непосредни задаци и 

утврђују средства и мере за њихово извршавање. 

Планови и програми рада ЈП "Дирекције за изградњу општине Бела Црква" морају се 

заснивати на законима којима се уређују одређени односи у делатностима којима се бави ЈП 

"Дирекција за изградњу општине Бела Црква". 

Планови и програми 

Члан 27. 

Планови и програми ЈП "Дирекција за изградњу општине Бела Црква" су: 

- годишњи програм пословања, 

- средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈП „Дирекције за изградњу општине 

Бела Црква“ 

- дугорочни план пословног развоја и стратегије ЈП „Дирекције за изградњу општине Бела 

Црква, 

- финансијски планови и 

- други планови и програми (посебни програми за коришћење, субвенције, гаранције или 

других средстава). 
Планови и програми ЈП " Дирекција за изградњу општине Бела Црква" достављају 

се Скупштини Општине Бела Црква најкасније до 1. децембра текуће године за наредну 

годину. 

Планови и програми се сматрају донетим када на њих сагласност да Скупштина 
општине Бела Црква. 
 

Члан 28. 
 Годишњи, односно трогодишњи програм пословања ЈП „Дирекција за изградњу општине 
Бела Црква“ садржи нарочито: 
1) Планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама; 
2) Планиране набавке; 
3) План инвестиција; 
4) Планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка; 
5) Елементе за целовито сагледавање цена производа и услуга; 
6) План зарада и запошљавања; 
7) Критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и 

репрезентацију. 

Измене и допуне годишњег, односно трогодишњег програма пословања могу се вршити 
искључиво из стратешких и државних интереса или уколико се битно промене околности у којима 
јавно предузеће послује. 
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Члан 29. 

Ако Надзорни одбор ЈП „Дирекција за изградњу општине Бела Црква“ до почетка 
календарске године не донесе годишњи, односно трогодишњи програм пословања, до доношења 
тог програма зараде запосленима се обрачунавају и исплаћују на начин и под условима утврђеним 
годишњим, односно трогодишњим програмом пословања за претходну годину. 

 
Члан 30. 

ЈП „Дирекција за изградњу општине Бела Црква“ је дужно да Скупштини општине 
доставља тромесечне извештаје о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма 
пословања. 

Извештај из става 1.овог члана доставља се у року од 30 дана од дана истека тромесечја. 
 
 

VI   ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА 

Права оснивача 

 

Члан 31. 

По основу учешћа у основном капиталу ЈП "Дирекција за изградњу општине Бела Црква", 

општина Бела Црква, као оснивач има следећа права: 

- право управљања ЈП " Дирекција за изградњу општине Бела Црква" на начин утврђен 

Статутом ЈП „Дирекција за изградњу општине Бела Црква" 

- право на учешће у расподели добити ЈП „Дирекција за изградњу општине Бела Црква"; 

- право да буду информисани о пословању ЈП „Дирекција за изградњу општине Бела 

Црква" 

- право да учествују у расподели ликвидационе или стечајне масе, након престанка ЈП 

„Дирекције за изградњу општине Бела Црква" стечајем или ликвидацијом, а по измирењу обавеза 

и 

- друга права у складу са законом. 

 

Обезбеђење општег интереса 

 

Члан 32. 

 Ради обезбеђења општег интереса у делатности за коју је ЈП "Дирекција за изградњу 

општине Бела Црква" основано, Скупштина општине Бела Црква даје сагласност на: 

- Статут ЈП "Дирекција за изградњу општине Бела Црква"; 

- давање гаранција, авала, јемства, залога и других средстава обезбеђења за послове који 

нису из оквира делатности од општег интереса; 

- располагање (прибављање и отуђење) средствима у јавној својини која су пренета у 

својину ЈП "Дирекција за изградњу општине Бела Црква", веће вредности, која је у непосредној 

функцији обављања делатности од општег интереса; 

- улагања капитала; 

- статусне промене; 

- акт о процени вредности капитала и исказивању тог капитала у акцијама, као и на 

програм и одлуку о својинској трансформацији и 

- друге одлуке којима се уређује обављање делатности од општег интереса у складу са 

Законом и овом одлуком. 
 

Члан 33. 

Општинско веће Бела Црква даје сагласност на: 

1. Акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места. 

2. Претходну сагласност на повећање броја запослених. 

Континуирано и квалитетно пружање услуга 

 

Члан 34. 

ЈП "Дирекција за изградњу општине Бела Црква" је дужно да делатност од општег 
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интереса за коју је основано обавља на начин којим се обезбеђује стално, континуирано и  

квалитетно пружање услуга крајњим корисницима. 

Несметано функционисање постројења и опреме 

Члан 35. 

ЈП "Дирекција за изградњу општине Бела Црква" је дужно да предузима мере и 

активности за редовно одржавање и несметано функционисање постројења и других 

објеката неопходних за обављање своје делатности, у складу са законима и другим 

прописима којима се уређују услови обављања делатности од општег интереса због које је 

основано. 

Поремећај у пословању 

Члан 36. 

У случају поремећаја у пословању ЈП „Дирекција за изградњу општине Бела Црква", 

Скупштина општине Бела Црква предузеће мере којима ће обезбедити услове за несметан рад и 

пословање предузећа у обављању делатности од општег интереса, у складу са Законом, а нарочито 

: 

- разрешење Надзорног одбора и директора, и именовање привремених органа, 

- ограничење права огранка Јавног предузећа да иступа у правном промету са трећим 

лицима, 

- ограничење у погледу права располагања појединим срдствима у јавној својини, 

- друге мере одређене Законом којим се уређују услови и начин обављања делатности од 

општег интереса и овом Одлуком. 

 

Члан 37. 

У случају поремећаја у пословању ЈП „Дирекција за изградњу општине Бела Црква", 

Општинско веће Бела Црква предузеће мере којима ће обезбедити услове за несметан рад и 

пословање предузећа у обавЉању делатности од општег интереса, у складу са Законом, а 

нарочито : 

- промену унутрашње организације ЈП „Дирекција за изградњу општине Бела 

Црква" 

 

VII    ПОСЛОВАЊЕ ПОД ТРЖИШНИМ УСЛОВИМА 

Пословање под тржишним условима 

 

Члан 38. 

ЈП "Дирејкција за изградњу општине Бела Црква" послује по тржишним условима, у 

складу са Законом. 

 
" ' 

Пружање услуга корнсннцима са територије других општина 
 

Члан 39. 

У обављању своје претежне делатности, ЈП " Дирекција за изградњу општине Бела 

Црква" своје производе и услуге може испоручивати, односно пружати и корисницима са 

територије других општина и градова, под условом да се ни на који начин не угрожава  

стално, континуирано и квалитетно снабдевање крајњих корисника са територије општине 

Бела Црква. 

Испоруку производа и пружање услуга из става 1. овог члана ЈП "Дирекција за  

изградњу општине Бела Црква" обавља у складу са посебно закљученим уговорима. 
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VIII   ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

Органи јавног предузећа 

 

Члан 40. 

Управљање у ЈП "Дирекција за изградњу општине Бела Црква" је организовано као 

једнодомно. 

Органи предузећа су: 

1) Надзорни одбор 

2) Директор 

 
1) Надзорни одбор 

Састав Надзорног одбора 

 

Члан 41. 

Надзорни одбор ЈП „Дирекција за изградњу општине Бела Црква“ има председника и 

два члана које именује Скупштина општине Бела Црква, на период од четири године, под 

условима, на начин и по поступку утврђеним Законом, Статутом општине и овом Одлуком. 

Један члан Надзорног одбора именује се из реда запослених, на начин и по поступку 

који је утврђен Статутом ЈП" Дирекција за изградњу општине Бела Црква". 

Услови за чланове Надзорног одбора 

 

 Члан 42. 
За председника и чланове Надзорног одбора ЈП „Дирекција за изградњу општине Бела 

Црква“ именује се лице које испуњава следеће услове: 
- да је пунолетно и пословно способно; 
- да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири 

године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 
студијама или специјалистичким струковним студијама; 

- да има најмање 5 година радног искуства на пословима за које се захтева високо 
образовање из тачке 2. овог члана; 

- да има најмање 3 године радног искуства на пословима који су повезани са пословима 
ЈП „Дирекција за изградњу општине Бела Црква“; 

- да познаје област корпоративног управљања или област финансија; 

- да није осуђивано на условну или безусловну казну за криминална дела против 

привреде, правног саобраћаја или службене дужности, као и да му није изречена мера  

безбедности забране обављања претежне делатности јавног предузећа; 

- да му нису изречене мере безбедности у складу са Законом којим се уређују кривична 

дела, и то: 

1. обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи; 

2. обавезно психијатријско лечење на слободи; 

3. обавезно лечење наркомана; 

4. обавезно лечење алкохоличара; 

5. забрана вршења позива, делатности и дужности. 

 

 Председник и чланови Надзорног одбора дужни су да се додатно стручно усавршавају у 

области корпоративног управљања, у складу са Програмом за додатно стручно усавршавање које 

утврђује Влада. 

 

 

Члан 43. 

 Представник запослених у Надзорном одбору мора испуњавати услове из члана 39. 

Одлуке, као и додатно два услова: 
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1. да није био ангажован у вршењу ревизије финансијских извештаја предузећа у последњих 



пет година и 

2. да није члан политичке странке. 

 

Члан 44. 

 Надзорни одбор, директор и извршни директор не могу предлагати представника 

запослених у Надзорном одбору. 

 

 

Престанак мандата чланова Надзорног одбора 

 

Члан 45. 

Мандат председнику и члановима Надзорног одбора престаје истеком периода на 

који су именовани, оставком или разрешењем. 

Председник и чланови Надзорног одбора разрешавају се пре истека периода на који  

су именовани, уколико: 
- ЈП „Дирекција за изградњу општине Бела Црква“ не достави годишњи, односно 

трогодишњи програм пословања у роковима прописаним Законом; 

- Надзорни одбор пропусти да предузме неопходне мере пред надлежним органима у 

случају постојања основане сумње да одговорно лице јавног предузећа делује на штету јавног 

предузећа несавесним понашањем и на други начин; 

- се утврди да делује на штету ЈП „Дирекције за изградњу општине Бела Црква“ 

несавесним понашањем или на други начин; 

- у току трајања мандата буде осуђен на условну или безусловну казну затвора. 

Председник и чланови Надзорног одбора којима је престао мандат, дужни су да  

врше своје дужности до именовања новог Надзорног одбора, односно именовање новог  

председника или члана Надзорног одбора, а најдуже шест месеци. 

 

Надлежност Надзорног одбора 

 

Члан 46. 

Надзорни одбор: 

1) доноси дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за 

њихово спровођење; 

2) доноси годишњи, односно трогодишњи програм пословања ЈП „Дирекција за изградњу 

општине Бела Црква“ усклађен са дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије и 

развоја из тачне 1.овог члана; 

3) усваја извештај о степену реализације годишњег, односно трогодишњег програма 

пословања; 

4) усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих 

активности; 

5) усваја финансијске извештаје; 
6) доноси статут Јавног предузећа; 

7) надзире рад директора; 
8) успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутрашњу контролу, финансијске 

извештаје и политику управљања ризицима; 
9) доноси одлуку о расподели добити Јавног предузећа, односно начину покрића губитка; 
10) доноси инвестиционе програме и критеријуме за инвестициона улагања; 

11) даје сагласност директору за предузимање послова или радњи у складу са 

Законом, Статутом и одлуком оснивача; 
12) доноси одлуку о давању или одузимању прокуре; 
13) закључује уговоре о раду са директором, у складу са Законом којим се уређују радни 

односи; 
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14) доноси одлуку о располагању (прибављање и отуђење) средствима у јавној својини 

која су пренета у својину Јавног предузећа, велике вредности, која је у непосредној функцији 



обављања делатности од општег интереса, утврђених оснивачким актом; 
15) доноси одлуку о висини цена услуга; 
16) одлучује о улагању капитала Јавног предузећа; 
17) одлучује о статусним променама Јавног предузећа; 
18) одлучује о оснивању зависних друштава капитала; 
19) одлучује о смањењу и повећању капитала Јавног предузећа; 
20) одлучује о издавању, продаји и куповини удела, као и продају удела у Јавном предузећу 

или куповини удела или акција у другом предузећу, односно привредном друштву; 
21) доноси акт о исплати стимулације директора и извршног директора; 
22) врши друге послове у складу са Законом, овом Одлуком и Статутом. 

Одлуке из става 1. тач. 1, 2, 6, 9,  14, 15, 19, 20 и 22 овог члана Надзорни одбор доноси уз 

сагласност Скупштине општине. 

Одлуке из става 1. тач. 16, 17 и 18 овог члана Надзорни одбор доноси уз претходну 

сагласност Скупштине општине. 

Одлуке из става 1. тач. 21 овог члана Надзорни одбор доноси уз претходну сагласност 

Скупштине општине. 

 

Члан 47. 

Надзорни одбор одлучује већином гласова својих чланова. 

Надзорни одбор не може пренети право на одлучивање о питањима из свог делокруга 

на директора или другог запосленог у Јавном предузећу. 

 

Накнада за рад 

Члан 48. 

Председник и чланови Надзорног одбора ЈП „Дирекција за изградњу општине Бела Црква“ 

имају право на одговарајућу накнаду за рад у Надзорном одбору. 

Висина накнаде из става 1. овог члана утврђује се у складу са подзаконским актима. 

2) Директор 

Члан 49. 

Директора предузећа именује Скупштина општине Бела Црква на период од четири године, 

а на основу спроведеног јавног конкурса. 

Директор Јавног предузећа "Дирекције за изградњу општине Бела Црква" заснива радни 

однос на одређено време. 

Директор предузећа је функционер који обавља јавну функцију. 

Директор не може имати заменика. 

Надлежности директора 

Члан 50. 

Директор ЈП "Дирекција за изградњу општине Бела Црква": 

1) представља и заступа Јавно предузеће; 

2) организује и руководи процесом рада; 

3) води пословање Јавног предузећа; 

4) одговара за законитост рада Јавног предузећа, за реализацију одлука и других аката 

Скупштине општине, председника општине и Општинског већа; 

5) предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа 

и одговоран је за њихово спровођење; 

6) предлаже годишњи, односно трогодишњи програм пословања Јавног предузећа и 

одговоран је за његово спровођење; 

7) предлаже финансијске извештаје; 
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8) предлаже доношење посебног програма коришћења средстава из буџета општине 

(субвенције, гаранције или коришћења других средстава); 



9) извршава одлуке надзорног одбора; 

10) бира извршне директоре; 

11) бира представнике Јавног предузећа у Скупштини друштва капитала чији је једини 

власник Јавно предузеће, по претходно прибављеној сагласности Скупштине општине; 

12) закључује уговоре о раду са извршним директорима, у складу са Законом којим се 

уређују радни односи; 

13) доноси акт о систематизацији; 

14) предлаже Надзорном одбору доношење акта о исплати стимулације извршним 

директорима; 

15) предлаже Надзорном одбору доношење одлука и других аката из делокруга 

директора; 

16) одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених у складу 

са Законом, колективним уговором и Статутом предузећа; 

17) доноси план набавки за текућу годину; 

18) доноси одлуке у поступцима јавних набавки и набавки на које се не примењује Закон 

о јавним набавкама; 

19) врши друге послове одређене Законом, овом Одлуком и Статутом Јавног предузећа. 

 

Услови за избор директора 

 

Члан 51. 

 За директора ЈП „Дирекција за изградњу општине Бела Црква“ може бити именовано 

лице које испуњава следеће услове: 

1. да је пунолетно и пословно способно; 

2. да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири 

године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 

мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 

академским студијама или специјалистичким струковним студијама; 

3. да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо 

образовање из тачке 2. овог члана; 

4. да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима 

Јавног предузећа; 

5. да познаје област корпоративног управљања; 

6. да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова; 

7. да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу 

функције у органу политичке странке; 

8. да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци; 

9. да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, 

и то: 

- обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи; 

- обавезно психијатријско лечење на слободи; 

- обавезно лечење наркомана; 

- обавезно лечење алкохоличара; 

- забрана вршења позива, делатности и дужности. 
Услови за именовање директора из става 1.овог члана прописани су законом, а Статутом 

Јавног предузећа могу бити одређени и други услови које лице мора да испуни да би било 

именовано за директора Јавног предузећа. 

 

Извршни директор 

 

Члан 52. 

 Директор може бирати извршне директоре за вођење послова из одређених области од 
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значаја за успешно функционисање Јавног предузећа. 

 Извршни директор за свој рад одговара директору. 

 Извршни директор обавља послове у оквиру овлашћења које му је одредио директор, у 

складу са овом Одлуком и Статутом Јавног предузећа. 



 Извршни директор не може имати заменика. 

 Извршни директор мора бити у радном односу у Јавном предузећу. 

 

Члан 53. 

За извршног директора Јавног предузећа бира се лице које испуњава услове: 

1. да је пунолетно и пословно способно; 

2. да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири 

године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 

мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 

академским студијама или специјалистичким струковним студијама; 

3. да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо 

образовање из тачке 2. овог члана; 

4. да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова; 

5. да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци; 

6. да му нису изречене мере безбедности у складу са Законом којим се уређују кривична дела, 

и то: 

- обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи; 

- обавезно психијатријско лечење на слободи; 

- обавезно лечење наркомана; 

- обавезно лечење алкохоличара; 

- забрана вршења позива, делатности и дужности. 

 

 Поред услова из става 1.овог члана, лице које се бира за извршног директора мора имати 

три године радног искуства на пословима за које ће бити задужен у Јавном предузећу. 

 ЈП "Дирекција за изградњу општине Бела Црква" не може имати више од седам извршних 

директора, а број извршних директора утврђује се Статутом Јавног предузећа. 
 

 

Зарада директора и извршног директора 

 

Члан 54. 
Директор и извршни директор имају право на зараду, а могу имати и право на стимулацију, 

у складу са подзаконским актом. 

 Одлуку о исплати стимулације директора и извршног директора доноси Надзорни одбор ЈП 

"Дирекција за изградњу општине Бела Црква", уз сагласност Скупштине општине. 
 Одлука о исплати стимулације извршног директора доноси се на предлог директора. 

 

Поступак именовања директора 

 

Члан 55. 

 Директор ЈП "Дирекција за изградњу општине Бела Црква" именује се након спроведеног 

јавног конкурса, у складу са Законом, подзаконским актима, Статутом општине и овом Одлуком. 
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Јавни конкурс спроводи Комисија за спровођење конкурса за избор директора. 

 Комисија јединице локалне самоуправе има пет чланова, од којих је један председник. 

 Комисију из става 3.овог члана образује Скупштина општине. 

 Председник и чланови комисије не могу бити народни посланици, посланици у скупштини 



аутономне покрајине, одборници у скупштини општине Бела Црква, као ни изабрана, именована и 

постављена лица у органима општине. 

 

Члан 56. 

 Одлуку о спровођењу јавног конкурса за избор директора ЈП "Дирекција за изградњу 

општине Бела Црква" доноси Скупштина општине, на предлог Општинског већа. 
 Иницијативу за доношење одлуке из става 1.овог члана може покренути и Надзорни одбор 

ЈП "Дирекција за изградњу општине Бела Црква", преко Општинске управе. 
 Општинска управа доставља Општинском већу текст огласа о јавном конкурсу. 

 Оглас о јавном конкурсу садржи нарочито: податке о ЈП "Дирекција за изградњу општине 

Бела Црква", пословима, условима за именовање директора ЈП "Дирекција за изградњу општине 

Бела Црква", месту рада, стручној оспособљености, знањима и вештинама које се оцењују у 

изборном поступку и начину њихове провере, року у коме се подносе пријаве, податке о лицу 

задуженом за давање обавештења о јавном конкурсу, адресу на коју се пријаве подносе, као и 

податке о доказима који се прилажу уз пријаву. 
 Оглас о јавном конкурсу за избор директора ЈП "Дирекција за изградњу општине Бела 

Црква" објављује се у "Службеном гласнику Републике Србије", у Службеном листу општине Бела 

Црква, у најмање једним дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике 

Србије, као и на интернет страници општине Бела Црква. 
 Рок за објављивање огласа из става 4.овог члана у "Службеном гласнику Републике Србије" 

не може бити дужи од осам дана од дана доношења одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор 

директора Јавног предузећа. 

 Пријава на јавни конкурс за избор директора јавног предузећа подноси се у року од 30 дана 

од дана објављивања јавног конкурса у "Службеном гласнику Републике Србије". 

 Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, 

Комисија одбацује закључком против кога није допуштена посебна жалба. 

 

Члан 57. 

 Решење о именовању директора је коначано. 

 Решење о именовању директора ЈП "Дирекција за изградњу општине Бела Црква" са 

образложењем, објављује се у ''Службеном гласнику РС'', Службеном листу општине Бела Црква и 

на интернет страници општине Бела Црква. 
 

Члан 58. 

 Именовани кандидат дужан је да ступи на функцију у року од осам дана од дана 

објављивања решења о именовању у "Службеном гласнику Републике Србије". 

 Рок из става 1.овог члана, из нарочито оправданих разлога, може се продужити за још осам 

дана. 

 

Мандат директора 

 

Члан 59. 

Мандат директора престаје истеком периода на који је именован, оставком или 
разрешењем. 

Поступак за именовање директора покреће се шест месеци пре истека периода на који је 
именован, односно у року од 30 дана од дана подношења оставке или разрешења. 

 

Оставка директора 

 

Члан 60. 

 Оставка се у писаној форми подноси Скупштини општине. 
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Разрешење 

 

Члан 61. 



Предлог за разрешење директора ЈП "Дирекција за изградњу општине Бела Црква", подноси 

Општинско веће. 
 Предлог из става 1.овог члана може поднети и Надзорни одбор ЈП "Дирекција за изградњу 

општине Бела Црква", преко надлежне Општинске управе. 
 Предлог за разрешење мора бити образложен, са прецизно наведеним разлозима због којих 

се предлаже разрешење и доставља се директору који има право да се у року од 20 дана изјасни о 

разлозима због којих се предлаже разрешење. 

 Пошто директору пружи прилику да се изјасни о постојању разлога за разрешење и утврди 

потребне чињенице, Општинско веће, предлаже Скупштини општине доношење одговарајућег 

решења. 

 Против решења о разрешењу жалба није допуштена, али се може водити управни спор. 

 

Члан 62. 

Директор се разрешава пре истека периода на који је именован уколико: 

1. У току трајања мандата престане да испуњава услове за директора ЈП "Дирекција за 

изградњу општине Бела Црква"  из чл. 51. ове одлуке; 

2. Друштво не достави годишњи, односно трогодишњи програм пословања у роковима 

прописаним чланом 27. ове одлуке; 

3. Се утврди да је, због нестручног, несавесног обављања дужности и поступања супротног 

пажњи доброг привредника и пропуста у доношењу и извршавању одлука и 

организовањапослова у Јавном предузећу, дошло до знатног одступања од остваривања 

основног циља пословања Јавног предузећа, односно од плана пословања Јавног предузећа; 

4. Се утврди да делује на штету ЈП "Дирекција за изградњу општине Бела Црква" кршењем 

директорских дужности, несавесним понашањем или на други начин; 

5. Извештај овлашћеног ревизора на годишњи финансијски извештај буде негативан; 

6. У току трајања мандата буде осуђен на условну или безусловну казну затвора; 

7. У другим случајевима прописаним законом. 

 

Члан 63. 

Директор ЈП "Дирекција за изградњу општине Бела Црква"  може бити разрешен пре истека 

периода на који је именован уколико: 
1. Јавно предузеће не достави тромесечни извештај у року прописаном чланом 30. ове 

одлуке; 

2. Јавно предузеће не испуни планиране активности из годишњег, односно трогодишњег 

програма пословања; 

3. Јавно предузеће утроши средства за одређене намене изнад висине утврђене програмом 

пословања за те намене, пре прибављања сагласности на измене и допуне годишњег, 

односно трогодишњег програма пословања; 

4. Јавно предузеће не спроводи усвојен годишњи, односно трогодишњи програм пословања, 

у делу који се односи на зараде или запошљавање из члана 66. Закона о раду; 
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5. Јавно предузеће врши исплату зараде без овере обрасца из члана 66. Закона о раду; 

6. Не примени предлоге комисије за ревизију или не примени рачуноводствене стандарде у 

припреми финансијских извештаја; 



7. Јавно предузеће не поступи по препорукама из извештаја овлашћеног ревизора; 

8. Не извршава одлуке надзорног одбора; 

9. У другим случајевима прописаним Законом. 

 

Члан 64. 

 Скупштина општине разрешава или може разрешити директора ЈП "Дирекција за изградњу 

општине Бела Црква"  под условима предвиђеним законом. 

Предлог за разрешење може поднети Надзорни одбор предузећа. 

Предлог за разрешење мора бити образложен са прецизно наведеним разлозима  

због којих се предлаже разрешење. 

 

Суспензија директора 

 

Члан 65. 

Уколико у току трајања мандата против директора ЈП "Дирекција за изградњу општине Бела 

Црква" буде потврђена оптужница, Скупштина општине доноси решење о суспензији директора. 
 Суспензија траје док се поступак правноснажно не оконча. 

 

 

Вршилац дужности директора 

 

Члан 66. 

Скупштина општине Бела Црква може именовати вршиоца дужности директора до 

именовања директора Јавног предузећа по спроведеном јавном конкурцу или у случају суспензије 

директора. 
Период обављања функције вршиоца дужности директора не може бити дужи од једне 

године. 

 Исто лице не може бити два пута именовано за вршиоца дужности директора. 

 Вршилац дужности директора мора испуњавати услове за именовање директора Јавног 

предузећа из члана 51.ове Одлуке. 

 Вршилац дужности има сва права, обавезе и овлашћења која има директор Јавног 

предузећа. 

 
IX ПОРЕМЕЋАЈИ У РАДУ УСЛЕД ВИШЕ СИЛЕ 
 

Поремећаји у пословању 

 

Члан 67. 

У случају поремећаја у пословању ЈП "Дирекције за изградњу општине Бела Црква", 

Скупштина општине Бела Црква, може предузети мере прописане Законом, ради обезбеђења 

услова за несметано функционисање ЈП „Дирекција за изградњу општине Бела Црква" и 

обављање делатности од општег интереса, а нарочито: 

- промену унутрашње организације ЈП „Дирекције за изградњу општине Бела Црква"; 

- разрешење Надзорног одбора и директора и именовање привременог органа ЈП 

„Дирекција за изградњу општине Бела Црква"; 

- ограничење права појединих делова ЈП „Дирекција за изградњу општине Бела Црква"; 
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- ограничење у погледу права располагања појединим средствима у јавној својини; 

- друге мере одређене Законом којим се одређују делатности од општег интереса. 

За време ратног стања или непосредне ратне опасности, у складу са одлуком  Владе, 

Скупштина општине може у ЈП „Дирекција за изградњу општине Бела Црква" утврдити 

организацију за извршавање послова од стратешког значаја за Републику Србију, аутономну 



покрајину или општину Бела Црква. 

 

Остваривање права на штрајк 

 

Члан 68. 

У ЈП "Дирекција за изградњу општине Бела Црква" право на штрајк запослени остварују у 

складу са Законом. 

У случају да у Јавном предузећу нису обезбеђени услови за остваривање редовног процеса 

рада услед више силе, Скупштина општине, ако оцени да могу наступити штетне последице за 

живот и здравље људи или њихову безбедност и безбедност имовине или друге штетне 

неотклоњиве последице, поступа у складу са законом. 

 

 

Унутрашња организација 

Члан 69. 

Статутом, општим актима и другим актима ЈП "Дирекција за изградњу општине Бела 

Црква" ближе се уређују унутрашња оргацизација ЈП „Дирекција за изградњу општине Бела 

Црква", делокруг органа и друга питања од значаја за рад и пословање ЈП „Дирекција за изградњу 

општине Бела Црква", у складу са Законом и овом Одлуком. 

Радни односи 

Члан 70. 

Права, обавезе и одговорности запослених из радног односа уређују се колективним 

уговором ЈП "Дирекција за изградњу општине Бела Црква" у складу са Законом и актима оснивача.  

Колективни уговор ЈП "Дирекција за изградњу општине Бела Црква" мора бити сагласан 

са Законом, општим и посебним колективним уговором и актима оснивача. 

 

Безбедност и здравље запослених на раду 

Члан 71. 

Права, обавезе и одговорности у вези са безбедношћу и здрављем на раду остварују 

се у складу са Законом и прописима донетим на основу Закона, а ближе се уређују 

колективним уговором, општим актима ЈП "Дирекција за изградњу општине Бела Црква " 

или уговором о раду. 

Заштита животне средине 

 

Члан 72. 

ЈП " Дирекција за изградњу општине Бела Црква" је дужно да у обављању своје 

делатности обезбеђује потребне услове за заштиту и унапређење животне средине и да 

спречава узроке и отклања штетне последице које угрожавају природне и радом створене 

вредности човекове средине. 
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Статутом ЈП "Дирекције за изградњу општине Бела Црква" детаљније се утврђују 

активности предузећа ради заштите животне средине, сагласно Закону и прописима 

оснивача који регулишу област заштите животне средине. 

Јавност рада предузећа 

 



Члан 73. 

Јавно предузеће Дирекција за изградњу општине Бела Црква дужно је да на својој интернет 

страници објави: 

1. радне биографије чланова Надзорног одбора, директора и извршних директора; 

2. организациону структуру; 

3. годишњи, односно трогодишњи програм пословања, као и све његове измене и 

допуне, односно извод из тог програма ако Јавно предузеће има конкуренцију на тржишту; 

4. тромесечне извештаје о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма 

пословања; 

5. годишњи финансијски извештај са мишљењем овлашћеног ревизора; 

6. друге информације од значаја за јавност. 

 

Доступност информација 

 

Члан 74. 

Доступност информација од јавног значаја ЈП "Дирекција за изградњу општине 

Бела Црква" врши у складу са одредбама закона који регулише област слободног приступа 

информацијама од јавног значаја. 

Пословна тајна 

 

Члан 75. 

Пословном тајном сматрају се исправе и подаци утврђени одлуком директора или 

Надзорног одбора ЈП "Дирекција за изградњу општине Бела Црква" чије би саопштавање 

неовлашћеном лицу било противно пословању ЈП „Дирекције за изградњу 

општине Бела Црква" и штетило би његовом пословном угледу и интересима. 

 
X   СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ 

Општи акти 

 

Члан 76. 

Општи акти ЈП "Дирекција за изградњу општине Бела Црква" су Статут и други 

општи акти утврђени Законом. 

Статут је основни општи акт ЈП " Дирекција за изградњу општине Бела Црква". 

Други општи акти ЈП „Дирекција за изградњу општине Бела Црква" морају бити у 

сагласности са Статутом ЈП " Дирекција за изградњу општине Бела Црква". 

Појединични акти које доносе органи и овлашћени појединци у ЈП „Дирекција за изградњу 

општине Бела Црква", морају бити у складу са општим актима ЈП " Дирекција за изградњу 

општине Бела Црква". 
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XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 77. 

ЈП "Дирекција за изградњу општине Бела Црква" је дужно да Статут и друга општа акта 

усагласи са Законом и овом Одлуком у року од 90 дана од дана ступања на снагу ове одлуке. 

 
Члан 78. 

Чланови Надзорног одбора ЈП "Дирекција за изградњу општине Бела Црква" , који не 



испуњавају услове из члана 40. ове Одлуке, разрешиће се, а нови именовати, најкасније до 4. 

септембра 2016. године. 
 Председник и чланови Надзорног одбора ЈП "Дирекција за изградњу општине Бела Црква"  

разрешавају се пре истека периода на који су именовани уколико Надзорни одбор не донесе 

дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја у року од годину дана од дана 

ступања на снагу овог Закона о Јавним предузећима, односно најкасније до 4.марта 2017. године. 
 

Члан 79. 

 ЈП "Дирекција за изградњу општине Бела Црква" наставља са радом у складу са овом 

одлуком и Законом о Јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16). 
 Јавно предузеће ускладиће Статут Јавног предузећа са овом одлуком у року од 90 дана од 

дана доношења ове одлуке. 
 
 

Члан 80. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине 

Бела Црква". 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА 

Број :011-40-2/2016-01 

Датум :15.09.2016.године 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                                   Марјан Алексић 
 
 

131. 

 

На основу члана 7.и 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007), 

члана 5. 6. и 79. став 1.  Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број15/2016), 

члана 2.и 3. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/2011), као и 

члана 35. Статута општине Бела Црква (Службени лист општине Бела Црква број 8/2008, 

1/2009, 3/2010 и 4/2014 ), на седници Скупштине општине Бела Црква, која је одржана дана 

15.09.2016.године донета је следећа : 

 

 

О  Д  Л  У  К  А 
О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА  ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 „БЕЛОЦРКВАНСКИ КОМУНАЛАЦ“ 

БЕЛА ЦРКВА 

 

 

 

Страна 328.    Број 9.     СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА    15.септембар  2016 године             

 

I   ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Усклађивање оснивачког акта 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком врши се измена и допуна  оснивачког акта – Одлуке о организовању 

Јавног комуналног предузећа ''Белоцрквански комуналац'' Бела Црква (''Службени лист 

општине Бела Црква'', број 4/98, 06/13 и 1/14) којим је организовано као Јавно комунално 

предузеће за управљање комуналним отпадом, одржавање јавних и зелених површина, 

управљање пијацом и  гробљима, димничарске и друге услуге ''Белоцрквански комуналац“ 

Бела Црква, уписано у регистар у регистар Агенције за привредне регистре Решењем бр. 



БД.81465/2005 од 27.06.2005.године, ради усклађивања са одредбама Закона о јавним 

предузећима. 

Оснивање јавног предузећа 

 

Члан 2. 

 Ради обезбеђивања услова за управљање комуналним отпадом, за одржавање чистоће, 

управљања пијацама, гробљима, обављања димничарских и других услуга, оснива се Јавно 

комунално предузеће „Белоцрквански комуналац“ Бела Црква (у даљем тексту: Јавно 

комунално предузеће ). 

 

Циљеви оснивања 

 

Члан 3. 

 Јавно комунално предузеће  оснива се и послује ради обезбеђивања услова трајног 

обављања делатности од општег интереса и уредног задовољавања потреба крајњих корисника 

услуга, а посебно : 

- сакупљање комуналног отпада, његово одвожење, третман и безбедно одлагање укључујући 

прављање, одржавање, санирање и затварање депонија, као и селекција секундарних сировина 

и одржавање, њихово складиштење и третман; 

- одржавање чистоће на површинама јавне намене, прање асфалтираних, бетонских, поплочаних 

и других површина јавне намене, прикупљање и одвожење комуналног отпада са тих 

површина, одржавање и пражњење посуда за отпатке на површинама јавне намене; 

- одржавање јавних зелених површина, текуће и инвестиционо одржавање и санација зелених 

рекреативних површина; 

- управљање пијацама, комунално опремање, одржавање и организација делатности на 

затвореним и отвореним просторима, који су намењени за обављање промета пољопривредно-

прехрамбених и других производа; 

- управљање и одржавање гробља и објеката, који се налазе у склопу гробља (мртвачница, 

капела), сахрањивање, одржавање пасивних гробаља и спомен обележја; 

- димничарске услуге чишћења и контроле димоводних и ложних објеката и уређаја и 

вентилационих канала и уређаја, као делатности од општег интереса и уредног задовољавања 

потреба крајњих корисника услуга; 

- обављање грађевинских послова; 

- пружање услуге паркинга. 

 

Предмет одлуке 

 

Члан 4. 

 Овом Одлуком, у складу са Законом о јавним предузећима, регулисана су права и 

обавезе оснивача и Јавног комуналног предузећа  у обављању делатности од општег интереса, 

а нарочито: 

 

-  назив и седиште оснивача; 

- пословно име и седиште Јавног комуналног предузећа ; 
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- претежна делатност Јавног комуналног предузећа; 

- права, обавезе и одговорности оснивача према Јавном комуналном предузећу   и Јавног 

комуналног предузећа према оснивачу; 

- услови и начин утврђивања и распоређивања добити, односно начин покрића губитака и 

сношењу ризика; 

- услови и начини задуживања Јавног комуналног предузећа; 

- заступање Јавног комуналног предузећа; 

- износ основног капитала, као и опис, врста и вредност неновчаног улога; 

- органи Јавног комуналног предузећа ; 

-  имовина која се не може отуђити; 

- располагање (отуђење и прибављање) стварима у јавној својини која су пренета у својину 



Јавног комуналног предузећа  у складу са законом; 

- заштита животне средине; 

- друга питања од значаја за несметано обављање делатности за коју се оснива Јавно комуналног 

предузеће. 

 

ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ 

 

 

Оснивач јавног предузећа 

 

Члан 5. 

 Оснивач Јавног комуналног предузећа је: 

 

 Општина Бела Црква, улица Милетићева број 2, матични број 08108005. 

 

 Права оснивача остварује Скупштина општине. 

 

Правни статус јавног предузећа 

 

Члан 6. 

 Јавно комунално предузеће  има статус правног лица, са правима, обававезама и 

одговорностима утврђеним законом. 

 Јавно комунално предузеће у правном промету са трећим лицима има сва овлашћења и 

иступа у своје име и за свој рачун. 

 

Одговорност за обавезе јавног предузећа 

 

Члан 7. 

 Јавно комунално предузеће за своје обавезе одговара целокупном својом имовином. 

 Оснивач не одговара за обавезе Јавног комуналног предузећа , осим у случајевима 

прописаним законом. 

 

Заступање и представљање јавног предузећа 

 

Члан 8. 

 Јавно комунално предузеће  заступа и представља директор. 

 

 

III  ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ 
 

 

Пословно име јавног предузећа 

 

Члан 9. 
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          Јавно комунално предузеће послује под следећим пословним именом : Јавно комунално 

предузеће „Белоцрквански комуналац“ Бела Црква. 

 Скраћено пословно име је ЈКП “ Белоцрквански комуналац'' Бела Црква. 

 О промени пословног имена одлучује Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа, уз 

сагласност оснивача. 

 

 

Седиште јавног предузећа 

 

Члан 10. 

 Седиште Јавног комуналног предузећа  је у Белој Цркви, улица Хајдук Вељка број 2. 



 О промени седишта Јавног комуналног предузећа одлучује Надзорни одбор, уз 

сагласност оснивача. 

 

Печат, штамбиљ и знак јавног предузећа 

 

Члан 11. 

 Јавно комунално предузеће  поседује свој печат и штамбиљ са исписаним текстом на 

српском језику и ћириличним писмом и на језику и писму националних мањина који је у 

службеној употреби у општини. 

 Печат је округлог облика, и садржи пуно пословно име и седиште Јавног комуналног 

предузећа. 

 Штамбиљ је правоугаоног облика и садржи пуно пословно име, седиште Јавног 

комуналног предузећа и место за датум и број. 

 Јавно комунално предузеће има свој знак који садржи назив и седиште Јавног 

комуналног предузећа , а који ће бити дефинисан Статутом Јавног комуналног предузећа.  

 

Упис јавног предузећа у регистар 

 

Члан 12. 

 Јавно комунално предузеће  се за обављање своје делатности од општег интереса, 

утврђене овом одлуком, уписује у регистар у складу са законом којим се уређује правни 

положај привредних друштава и поступак регистрације, у складу са законом. 

 

Унутрашња организација јавног предузећа 

 

Члан 13. 

 Јавно комунално предузеће  послује са радним јединицима у оквиру предвиђених 

делатности. 

 Актом директора Јавног комуналног предузећа, уређује се унутрашња организација и 

систематизација послова. 

 

 

IVДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
 

 

Претежна делатност 

 

Члан 14. 

 Претежна делатност Јавног комуналног предузећа је: 

81.30 Услуге уређења и одржавања околине 

Јавно комунално предузеће поред послова обухваћених претежном делатношћу, може да 

обавља и друге делатности утврђене овим Оснивачким актом. 

Јавно комунално предузеће обавља следеће делалности: 
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- 38.11 Скупљање отпада који није опасан; 

- 38.21 Третман и одлагање отпада који није опасан; 

- 38.32 Поновна употреба разврстаних материјала; 

- 39.00 Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом; 

- 47.89 Трговина на мало тезгама и пијацама; 

- 70.10 Управљање економским субјектом; 

- 70.22 Консултантске активности у вези са пословањем и осталим управљањем; 

- 71.12 Инжењерске делатности и техничко саветовање; 

- 71.20 Техничко испитивање и анализе; 

- 46.76 Трговина на велико и мало осталим полупроизводима; 



- 46.77 Трговина на велико отпатцима и остацима; 

- 49.41 Друмски превоз терета; 

- 52.10 Складиштење; 

- 81.22 Услуге осталог чишћења зграда и опреме; 

- 81.29 Услуге осталог чишћења; 

- 96.03 Погребне и сродне делатности; 

- 96.09 Остале непоменуте личне услужне делатности; 

- 01.30 Гајење садног материјала; 

- 41.20 Изградња стамбених и нестамбених зграда 

- 43.10 Рушење и припрема градилишта 

- 43.30 Завршни радови у грађевинарству 

- 52.21 Услужне делатности у копненом саобраћају 

 

 Јавно комунално предузеће  може без уписа у регистар да врши и друге делатности које 

служе обављању претежне делатности, уколико за те делатности испуњава услове предвиђене 

законом. 

 О промени делатности Јавног комуналног предузећа, као и о обављању других 

делатности које служе обављању претежне делатности, одлучује Надзорни одбор, уз 

сагласност оснивача, у складу са законом. 

 

Услови за обављање делатности као делатности од општег интереса 

 

Члан 15. 

 Јавно комунално предузеће може да отпочне обављање делатности кад надлежни 

државни орган утврди да су испуњени услови за обављање те делатности у погледу: 

 

 

1) техничке опремљености; 

2) кадровске оспособљености; 

3) безбедности и здравља на раду; 

4) заштите и унапређења животне средине; 

5) других услова прописаних законом. 

 

Оснивање зависних друштава 

 

Члан 16. 

 Јавно комунално предузеће  може да оснује зависно друштво капитала за обављање 

делатности из члана 14. ове Одлуке, у складу са Законом о привредним друштвима. 

 

 Јавно комунално предузеће  према зависном друштву капитала из става 1. овог члана, 

има права, обавезе и одговорности које има општина Бела Црква, као оснивач према Јавном 

комуналном предузећу. 
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 На одлуку из става 1.овог члана сагласност даје Скупштина општине. 

 

  

VИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
 

 

Основни капитал 

 

Члан 17. 

 Основни капитал Јавног комуналног предузећа „Белоцрквански комуналац“ Бела Црква 

чини уписани новчани капитал код Агенције за привредне регистре у износу од 26.032,50 РСД 



и уплаћени новчани капитал у износу од 26.032,50 РСД. 

Имовина јавног предузећа 

 

Члан 18. 

 Имовину Јавног комуналног предузећа чине право својине на покретним и непокретним 

стварима, новчаним средствима и хартијама од вредности и друга имовинска права која су 

пренета у својину Јавног комуналног предузећа, укључујући и право коришћења на стварима 

у јавној својини општине Бела Црква. 

 Јавно комунално предузеће  може користити средства у јавној и другим облицима 

својине, у складу са законом, одлуком оснивача и посебним уговором којим се регулишу 

међусобни односи, права и обавезе Јавног комуналног предузећа  са једне и општине, као 

оснивача, са друге стране. 

 

Члан 19. 

 Средства у јавној својини могу се улагати у капитал Јавног комуналног предузећа, у 

складу са законом и актима Скупштине општине. 

 По основу улагања средстава из става 1.овог члана општина стиче уделе у Јавном 

комуналном предузећу , као и права по основу тих удела. 

 Капитал у Јавном комуналном предузећу подељен на уделе уписује се у регистар. 

 

Повећање и смањење оснивачког капитала 

 

Члан 20. 

 О повећању или смањењу основног капитала Јавног комуналног предузећа  одлучује 

Скупштна општине, као оснивач у складу са законом. 

Средства јавног предузећа 

 

Члан 21. 

 Јавно комунално предузеће, у обављању својих делатности, стиче и прибавља средства 

из следећих извора: 

- продајом производа и услуга; 

- из кредита; 

- из донација и поклона; 

- из буџета оснивача и буџета Републике Србије, буџета аутономне покрајине; 

- из осталих извора, у складу са законом. 

 

Расподела добити 

 

Члан 22. 

Јавно комунално предузеће је дужно да део остварене добити уплати у буџет општине Бела 

Црква, по завршном рачуну за претходну годину. 

Висина и рок за уплату добити из става 1.Овог члана утврђује се у складу са законом и Одлуком 

о буџету општине за наредну годину. 
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Начела за одређивање цене услуга 

 

Члан 23. 

 Елементи за образовање цена производа и услуга Јавног комуналног предузећа уређују 

се посебном одлуком, коју доноси Надзорни одбор, уз сагласност оснивача, у складу са 

законом. 

 Висина накнаде за услуге формира се у складу са начелима прописаним законом којим 

је уређена комунална делатност, и то: 

 

1) начелом „потрошач плаћа“; 

2) начелом „загађивач плаћа“; 



3) начелом довољности цене да покрије пословне расходе; 

4) начелом усаглашености цена комуналних услуга са начелом приступачности; 

5) начелом непостојања разлике у ценама између различитих категорија потрошача, сем ако се 

разлика заснива на различитим трошковима обезбеђивања комуналне услуге. 

 

Цене производа и услуга предузећа 

 

Члан 24. 

 Елементи за одређивање цена комуналних услуга су : 

 

1) пословни расходи исказани у пословним књигама и финансијским извештајима; 

2) расходи за изградњу и реконструкцију објеката комуналне инфраструктуре и набавку опреме, 

према усвојеним програмима и плановима вршиоца комуналне делатности на које је јединица 

локалне самоуправе дала сагласност; 

3) добит вршиоца комуналне делатности. 

 Средства која су намењена за финансирање обнове и изградње објеката комуналне 

инфраструктуре исказују се посебно и могу се употребити само за те намене. 

 

Усвајање захтева за измену цена 

 

Члан 25. 

 Јавно комунално предузеће  је обавезно да захтев за измену цена производа и услуга 

укључи у свој годишњи програм пословања, у складу са чланом 27. ове Одлуке. 

 Када се значајније промене вредности елемената, који су укључени у методологију за 

обрачунавање цена, Јавно комунално предузеће може да током пословне године да поднесе 

оснивачу детаљно образложен захтев за одобрење измене цена комуналних услуга, заједно са 

изменама годишњег програма пословања. 

 Измене годишњег програма пословања са предлогом за измену цена достављају се 

Скупштини општине. 

 

Унапређење рада и развоја предузећа 

 

Члан 26. 

 Унапређење рада и развоја Јавногкомуналног предузећа  заснива се на дугорочном и 

средњорочном плану рада и развоја. 

 Плановима и програмом рада из става 1.ове Одлуке, утврђују се пословна политика и 

развој Јавног комуналног предузећа, одређују се непосредни задаци и утврђују средства и мере 

за њихово извршавање. 

 Планови и програми рада Јавног комуналног предузећа  морају се заснивати на 

законима којима се уређују одређени односи у делатностима којима се бави Јавно комунално 

предузеће . 

 

Планови и програми 
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Члан 27. 

 Планови и програми Јавног комуналногпредузећа  су: 

 

- Годишњи програм пословања; 

- Средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа; 

- Дугорочни план пословног развоја и стратегије Јавног комуналног предузећа; 

- Финансијски планови и 

- Други планови и програми (посебни програми за коришћење субвенције, гаранције или других 

средстава) 

 

  Планови и програми Јавног комуналногпредузећа из става 1.Алинеја 1,2,3 и 4 



овог члана,  достављају се Скупштини општине најкасније до 1. децембра текуће године за 

наредну годину. 

 

 Планови и програми се сматрају донетим када на њих сагласност да Скупштина 

општине. 

 

Члан 28. 

 

Годишњи, односно трогодишњи програм пословања Јавног комуналног предузећа садржи, 

нарочито: 

 

1) планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама; 

2) планиране набавке; 

3) план инвестиција; 

4) планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка; 

5) елементе за целовито сагледавање цена производа и услуга; 

6) план зарада и запошљавања; 

7) критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду 

и репрезентацију. 

 

 Измене и допуне годишњег, односно трогодишњег програма пословања могу се вршити 

искључиво из стратешких и државних интереса или уколико се битно промене околности у 

којима јавно предузеће послује. 

 

Члан 29. 

 

Ако Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа до почетка календарске године не донесе 

годишњи, односно трогодишњи програм пословања, до доношења тог програма зараде 

запосленима се обрачунавају и исплаћују на начин и под условима утврђеним годишњим, 

односно трогодишњим програмом пословања за претходну годину. 

 

Члан 30. 

 

Јавно комунално предузеће је дужно да Скупштини општине доставља тромесечне извештаје 

о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања. 

 Извештај из става 1.овог члана доставља се у року од 30 дана од дана истека тромесечја. 

 

 

VIПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА 
 

 

Права оснивача 
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Члан 31. 

 По основу учешћа у основном капиталу Јавногкомуналног предузећа, општина, као 

оснивач има следећа права: 

- право управљања Јавним комуналним предузећем на начин утврђен 

СтатутомЈавногкомуналног предузећа; 

- право на учешће у расподели добити Јавног комуналногпредузећа; 

- право да буду информисани о пословању Јавногкомуналног предузећа; 

-  право да учествују у расподели ликвидационе или стечајне масе, након 

престанкаЈавногпредузећа стечајем или ликвидацијом, а по измирењу обавеза и 

- друга права у складу са законом. 

 

Обезбеђење општег интереса 



 

Члан 32. 

 Ради обезбеђења општег интереса у делатности за коју је Јавнокомунално предузеће 

основано, Скупштина општине даје сагласност на: 

- Статут Јавногкомуналног предузећа ; 

- давање гаранција, авала, јемства, залога и других средстава обезбеђења за послове који нису 

из оквира делатности од општег интереса; 

- располагање (прибављање и отуђење) средствима у јавној својини која су пренета у својину 

Јавног комунално предузећа, веће вредности, која је у непосредној функији обављања 

делатности од општег интереса 

- улагања капитала; 

- статусне промене; 

- акт о процени вредности капитала и исказивању тог капитала у акцијама, као и на програм и 

одлуку о својинској трансформацији и 

- друге одлуке којима се уређује обављање делатности од општег интереса у складу са законом 

и овим уговором. 

 

Члан 33. 

 

 Општинско веће даје сагласност на: 

1. Акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места. 

2. Претходну сагласност на повећање броја запослених. 

  

Континуирано и квалитетно пружање услуга 

 

Члан 34. 

 Јавнокомунално предузеће је дужно да делатност од општег интереса за коју је основано 

обавља на начин којим се обезбеђује стално, континуирано и квалитетно пружање услуга 

крајњим корисницима. 

 

Несметано функционисање постројења и опреме 

 

 

Члан 35. 

 Јавнокомунално предузеће је дужно да предузима мере и активности за редовно 

одржавање и несметано функционисање постројења и других објеката неопходних за 

обављање своје делатности, у складу са законима и другим прописима којима се уређују 

услови обављања делатности од општег интереса због које је основано. 

 

Поремећај у пословању 

 

Члан 36. 

 У случају поремећаја у пословању Јавногкомунално предузећа, Скупштина општине 
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предузеће мере којима ће обезбедити услове за несметан рад и пословање предузећа у 

обављању делатности од општег интереса, у складу са законом, а нарочито: 

 

- разрешење Надзорног одбора и директора, 

- ограничење права огранка Јавног комуналног предузећа да иступа у правном промету са 

трећим лицима,   

- ограничење у погледу права располагања појединим срдствима у јавној својини, 

- друге мере одређене законом којим се уређују услови и начин обављања делатности од општег 

интереса и овом Одлуком. 

 

Члан 37. 

 У случају поремећаја у пословању Јавног комуналногпредузећа, Општинско веће 



предузеће мере којима ће обезбедити услове за несметан рад и пословање предузећа у 

обављању делатности од општег интереса, у складу са законом, а нарочито: 

 

- промену унутрашње организације Јавног комуналног предузећа. 

 

 

VIIПОСЛОВАЊЕ ПОД ТРЖИШНИМ УСЛОВИМА 

 

 

Пословање под тржишним условима 

 

Члан 38. 

 Јавно комуналнопредузеће  послује по тржишним условима, ради стицања добити, у 

складу са законом. 

 

Пружање услуга корисницима са територије других општина. 

 

Члан 39. 

 У обављању своје претежне делатности, Јавно комуналнопредузећесвоје производе и 

услуге може испоручивати, односно пружати и корисницима са територије других општина и 

градова, под условом да се ни на који начин не угрожава стално, континуирано и квалитетно 

снабдевање крајњих корисника са територије општине Бела Црква. 

 

 Испоруку производа и пружање услуга из става 1.овог члана Јавнокомунално предузеће 

обавља у складу са посебно закљученим уговорима. 

 

 

 

 

VIIIОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 

 

Органи јавног предузећа 

 

Члан 40. 

 Управљање у Јавном комуналном предузећу је организовано као једнодомно. 

 

 Органи предузећа су: 

 

1) Надзорни одбор; 

2) Директор. 
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1) Надзорни одбор 

 

Састав Надзорног одбора 

 

Члан 41. 

 Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа има три члана, од којих је један 

председник. 

 Председника и чланове надзорног одбора Јавног комуналног предузећа, од којих је један 

члан из реда запослених, именује Скупштина општине, на период од четири године, под 

условима, на начин и по поступку  утврђеним законом, статутом општине и овом Одлуком. 

 Члан надзорног одбора из реда запослених предлаже се на начин и по постпку који је 

утврђен Статутом Јавног комуналног предузећа. 



  

Услови за чланове Надзорног одбора 

 

Члан 42. 

  За председника и члана надзорног одбора Јавног комуналног предузећа именује 

се лице које испуњава следеће услове: 

 

1) да је пунолетно и пословно способно; 

2) да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, 

односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 

академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама 

или специјалистичким струковним студијама; 

3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање 

из тачке 2) овог члана; 

4) да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима Јавног 

комуналног предузећа; 

5) да познаје област корпоративног управљања или област финансија; 

6) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци; 

7) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и 

то: 

 

- обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи; 

- обавезно психијатријско лечење на слободи; 

- обавезно лечење наркомана; 

- обавезно лечење алкохоличара; 

- забрана вршења позива, делатности и дужности. 

 

 Председник и чланови надзорног одбора дужни су да се додатно стручно усавршавају 

у области корпоративног управљања, у складу са Програмом за додатно стручно усавршавање 

који утврђује Влада. 

 

Члан 43. 

Представник запослених у надзорном одбору мора испуњавати услове из члана 39. Одлуке, као 

и додатна два услова: 

 

1) да није био ангажован у вршењу ревизије финансијских извештаја предузећа у последњих пет 

година и 

2) да није члан политичке странке. 

 

Члан 44. 

 Надзорни одбор, директор и извршни директор не могу предлагати представника 

запослених у надзорном одбору. 
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Престанак мандата чланова Надзорног одбора 

 

Члан 45. 

 Мандат председнику и члановима Надзорног одбора престаје истеком периода на који 

су именовани, оставком или разрешењем. 

 Председник и чланови Надзорног одбора разрешавају се пре истека периода на који су 

именовани, уколико: 

 

1) Јавно комунално предузеће не достави годишњи, односно трогодишњи програм пословања у 

роковима прописаним законом; 

2) Надзорни одбор пропусти да предузме неопходне мере пред надлежним органима у случају 

постојања основане сумње да одговорно лице јавног предузећа делује на штету јавног 

предузећа несавесним понашањем или на други начин; 



3) се утврди да делује на штету Јавног комуналног предузећа несавесним понашањем или на 

други начин; 

4) у току трајања мандата буде осуђен на условну или безусловну казну затвора. 

 

 Председник и чланови Надзорног одбора којима је престао мандат, дужни су да врше 

своје дужности до именовања новог надзорног одбора, односно именовања новог председника 

или члана надзорног одбора, а најдуже шест месеци. 

 

Надлежност Надзорног одбора 

 

Члан 46. 

 Надзорни одбор: 

 

1) доноси дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово 

спровођење; 

2) доноси годишњи, односно трогодишњи програм пословања Јавног предузећа, усклађен са 

дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије и развоја из тачке 1) овог члана; 

3) усваја извештај о степену реализације годишњег, односно трогодишњег програма пословања; 

4) усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности; 

5) усваја финансијске извештаје; 

6) доноси Статут Јавног предузећа; 

7) надзире рад директора; 

8) успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутрашњу контролу, финансијске извештаје и 

политику управљања ризицима; 

9) доноси одлуку о расподели добити Јавног предузећа, односно начину покрића губитка; 

10) доноси инвестиционе програме и критеријуме за инвестициона улагања; 

11) даје сагласност директору за предузимање послова или радњи у складу са овим законом, 

статутом и одлуком оснивача; 

12) доноси одлуку о давању или одузимању прокуре; 

13) закључује уговор о раду са директором, у складу са законом којим се уређују радни односи; 

14) доноси одлуку о располагању (прибављање и отуђење) средствима у јавној својини која су 

пренета у својину Јавног предузећа, велике вредности, која је у непосредној функцији 

обављања делатности од општег интереса, утврђених оснивачким актом; 

15) доноси одлуку о висини цена услуга; 

16) одлучује о улагању капитала Јавног предузећа; 

17) одлучује о статусним променама Јавног предузећа; 

18) одлучује о оснивању зависних друштава капитала; 

19) одлучује о смањењу и повећању капитала Јавног предузећа; 

20) одлучује о издавању, продаји и куповини удела, као и продаји удела у Јавном предузећу или 

куповини удела или акција у другом предузећу, односно привредном друштву; 

21) доноси акт о исплати стимулације директора и извршног директора; 

22) врши друге послове у складу са законом, овом одлуком и Статутом.  
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Одлуке из става 1.тач. 1), 2), 6), 9), 14), 15), 19), 20), и 22) овог члана Надзорни одбор доноси 

уз сагласност Скупштине општине. 

 Одлуке из става 1.тач. 16), 17) и 18) овог члана Надзорни одбор доноси уз претходну 

сагласност Скупштине општине. 

 Одлуке из става 1.тач. 21) овог члана Надзорни одбор доноси уз претходну сагласност 

Скупштине општине. 

Члан 47. 

 Надзорни одбор одлучује већином гласова својих чланова. 

 Надзорни одбор не може пренети право на одлучивање о питањима из свог делокруга 

на директора или другог запосленог у Јавном предузећу. 

 

Накнада за рад 

 



Члан 48. 

 Председник и чланови Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа имају право на 

одговарајућу накнаду за рад у надзорном одбору. 

 Висина накнаде из става 1.овог члана, утврђује се у складу подзаконским актима. 

 

 

    2)  Директор 

 

Члан 49. 

  

 Директора предузећа именује Скупштина општине на период од четири године, а на 

основу спроведеног јавног конкурса. 

 Директор Јавног комуналног предузећа заснива радни однос на одређено време. 

 Директор предузећа је функционер који обавља јавну функцију. 

 Директор не може имати заменика. 

 

Надлежности директора 

 

Члан 50. 

1) представља и заступа Јавно комунално предузеће; 

2) организује и руководи процесом рада; 

3) води пословање Јавног комуналног предузећа; 

4) одговара за законитост рада Јавног комуналног предузећа, за реализацију одлука и других 

аката Скупштине општине, председника општине и Општинског већа; 

5) предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног 

прдузећа и одговоран је за њихово спровођење; 

6) предлаже годишњи, односно трогодишњи програм пословања Јавног комуналног  предузећа и 

одговоран је за његово спровођење; 

7) предлаже финансијске извештаје; 

8) предлаже доношење посебног програма коришћења средстава из буџета општине (субвенције, 

гаранције или коришћење других средства); 

9) извршава одлуке Надзорног одбора; 

10) бира извршне директоре; 

11) бира представнике Јавног комуналног предузећа у скупштини друштва капитала чији је једини 

власник Јавно комунално предузеће, по претходно прибављеној сагласности Скупштине 

општине; 

12) закључује уговоре о раду са извршним директорима, у складу са законом којим се уређују 

радни односи; 

13) доноси акт о систематизацији; 

14) редлаже Надзорном одбору доношење акта о исплати стимулације извршним директорима; 

15) предлаже Надзорном одбору доношење одлука и других аката из делокруга директора; 

16) одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених у складу са 
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17) законом, колективним уговором и Статутом предузећа; 

18) доноси план набавки за текућу годину; 

19) доноси одлуке у поступцима јавних набавки и набавки на које се не примењује закон о јавним 

набавкама, 

20) врши друге послове одређене законом, овом Одлуком и Статутом Јавног комуналног 

предузећа. 

 

Услови за избор директора 

 

Члан 51. 

 За директора Јавног комуналног предузећа, може бити именовано лице које испуњава 

следеће услове: 

 



1) да је пунолетно и пословно способно; 

2) да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, 

односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 

академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама 

или специјалистичким струковним студијама; 

3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање 

из тачке 2) овог члана; 

4) да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима Јавног 

комуналног предузећа; 

5) да познаје област корпоративног управљања; 

6) да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова; 

7) да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу 

функције у органу политичке странке; 

8) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци; 

9) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и 

то: 

 

- обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи; 

- обавезно психијатријско лечење на слободи; 

- обавезно лечење наркомана; 

- обавезно лечење алкохоличара; 

- забрана вршења позива, делатности и дужности. 

 

 Услови за именовање директора из става 1.овог члана прописани су законом, а Статутом 

Јавног комуналног предузећа могу бити одређени и други услови које лице мора да испуни да 

би било именовано за директора предузећа. 

 

Извршни директор 

 

Члан 52. 

 Директор може бирати извршне директоре за вођење послова из одређених области од 

значаја за успешно функционисање Јавног комуналног предузећа. 

 Извршни директор за свој рад одговара директору. 

 Извршни директор обавља послове у оквиру овлашћења које му је одредио директор, у 

складу са овом Одлуком и Статутом Јавног комуналног предузећа. 

 Извршни директор не може имати заменика. 

 Извршни директор мора бити у радном односу у Јавном предузећу. 

 

Члан 53. 

За извршног директора Јавног комуналног предузећа бира се лице које испуњава услове: 

 

1) да је пунолетно и пословно способно; 
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2) да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, 

односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 

академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама 

или специјалистичким струковним студијама; 

3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање 

из тачке 2) овог члана; 

4) да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова; 

5) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци; 

6) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и 

то: 

 

- обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи; 

- обавезно психијатријско лечење на слободи; 



- обавезно лечење наркомана; 

- обавезно лечење алкохоличара; 

- забрана вршења позива, делатности и дужности. 

 

 Поред услова из става 1.овог члана, лице које се бира за извршног директора мора имати 

три године радног искуства на пословима за које ће бити задужен у јавном предузећу. 

 Јавно комунално предузеће не може имати више од седам извршних директора, а број 

извршних директора утврђује се Статутом Јавног комуналног предузећа. 

 

Зарада директора и извршног директора 

 

Члан 54. 

 Директор и извршни директор имају право на зараду, а могу имати и право на 

стимулацију, у складу са подзаконским актом. 

 Одлуку о исплати стимулације директора и извршног директора доноси Надзорни одбор 

Јавног комуналног предузећа, уз сагласност Скупштине општине. 

 Одлука о исплати стимулације извршног директора доноси се на предлог директора. 

 

Поступак именовања директора 

 

Члан 55. 

 Директор јавног комуналног предузећа именује се након спроведеног јавног конкурса, 

у складу са законом, подзаконским актима, Статутом општине и овом Одлуком. 

 Јавни конкурс спроводи Комисија за спровођење конкурса за избор директора. 

 Комисија јединице локалне самоуправе има пет чланова, од којих је један председник.  

 Комисију из става 3.овог члана образује Скупштина општине. 

 Председник и чланови комисије не могу бити народни посланици, посланици у 

скупштини аутономне покрајине, одборници у скупштини општине Бела Црква, као ни 

изабрана, именована и постављена лица у органима општине. 

 

Члан 56. 

 Одлуку о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа 

доноси Скупштина општине, на предлог Општинског већа. 

 Иницијативу за доношење одлуке из става 1.овог члана може покренути и Надзорни 

одбор Јавног комуналног предузећа, преко Општинске управе. 

 Општинска управа доставља Општинском већу текст огласа о јавном конкурсу. 

 Оглас о јавном конкурсу садржи нарочито: податке о Јавном комуналном предузећу, 

пословима, условима за именовање директора Јавног комуналног предузећа, месту рада, 

стручној оспособљености, знањима и вештинама које се оцењују у изборном поступку и 

начину њихове провере, року у коме се подносе пријаве, податке о лицу задуженом за давање 

обавештења о јавном конкурсу, адресу на коју се пријаве подносе, као и податке о доказима 

који се прилажу уз пријаву.  
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Оглас о јавном конкурсу за избор директора Јавног комуналног предузећа објављује се 

у "Службеном гласнику Републике Србије", у Службеном листу општине Бела Црква, у 

најмање једним дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике 

Србије, као и на интернет страници општине Бела Црква. 

 Рок за објављивање огласа из става 4.овог члана у "Службеном гласнику Републике 

Србије" не може бити дужи од осам дана од дана доношења одлуке о спровођењу јавног 

конкурса за избор директора јавног предузећа. 

 Пријава на јавни конкурс за избор директора јавног предузећа подноси се у року од 30 

дана од дана објављивања јавног конкурса у "Службеном гласнику Републике Србије". 

 Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, 

Комисија одбацује закључком против кога није допуштена посебна жалба. 

 

Члан 57. 



 Решење о именовању директора је коначано. 

 Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа са образложењем, 

објављује се у ''Службеном гласнику РС'', Службеном листу општине Бела Црква и на интернет 

страници општине Бела Црква. 

 

Члан 58. 

 Именовани кандидат дужан је да ступи на функцију у року од осам дана од дана 

објављивања решења о именовању у "Службеном гласнику Републике Србије". 

 Рок из става 1.овог члана, из нарочито оправданих разлога, може се продужити за још 

осам дана. 

 

Мандат директора 

 

Члан 59. 

 Мандат директора престаје истеком периода на који је именован, оставком или 

разрешењем. 

 Поступак за именовање директора покреће се шест месеци пре истека периода на који 

је именован, односно у року од 30 дана од дана подношења оставке или разрешења. 

 

Оставка директора 

 

Члан 60. 

 Оставка се у писаној форми подноси Скупштини општине. 

 

Разрешење 

 

Члан 61. 

 Предлог за разрешење директора Јавног комуналног предузећа, подноси Општинско 

веће. 

 Предлог из става 1.овог члана може поднети и Надзорни одбор Јавног комуналног 

предузећа, преко надлежне Општинске управе. 

 Предлог за разрешење мора бити образложен, са прецизно наведеним разлозима због 

којих се предлаже разрешење и доставља се директору који има право да се у року од 20 дана 

изјасни о разлозима због којих се предлаже разрешење. 

 Пошто директору пружи прилику да се изјасни о постојању разлога за разрешење и 

утврди потребне чињенице, Општинско веће, предлаже Скупштини општине доношење 

одговарајућег решења. 

 Против решења о разрешењу жалба није допуштена, али се може водити управни спор. 

 

Član 62. 

Директор се разрешава пре истека периода на који је именован уколико: 
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1) У току трајања мандата престане да испуњава услове за директора Јавног комуналног 

предузећа из чл. 51. ове одлуке; 

2) Друштво не достави годишњи, односно трогодишњи програм пословања у роковима 

прописаним чланом 27. ове одлуке; 

3) Се утврди да је, због нестручног, несавесног обављања дужности и поступања супротног 

пажњи доброг привредника и пропуста у доношењу и извршавању одлука и 

организовањапослова у Јавном комуналном предузећу, дошло до знатног одступања од 

остваривања основног циља пословања Јавног комуналног предузећа, односно од плана 

пословања Јавног комуналног предузећа; 

4) Се утврди да делује на штету Јавног комуналног предузећа кршењем директорских дужности, 

несавесним понашањем или на други начин; 

5) Извештај овлашћеног ревизора на годишњи финансијски извештај буде негативан; 

6) У току трајања мандата буде осуђен на условну или безусловну казну затвора; 

7) У другим случајевима прописаним законом. 



 

Члан 63. 

 

Директор Јавног комуналног предузећа може бити разрешен пре истека периода на који је 

именован уколико: 

 

1) Јавно комунално предузеће не достави тромесечни извештај у року прописаном чланом 30. 

ове одлуке; 

2) Јавно комунално предузеће не испуни планиране активности из годишњег, односно 

трогодишњег програма пословања; 

3) Јавно комунално предузеће утроши средства за одређене намене изнад висине утврђене 

програмом пословања за те намене, пре прибављања сагласности на измене и допуне 

годишњег, односно трогодишњег програма пословања; 

4) Јавно комунално предузеће не спроводи усвојен годишњи, односно трогодишњи програм 

пословања, у делу који се односи на зараде или запошљавање из члана 66. Закона о раду; 

5) Јавно комунално предузеће врши исплату зараде без овере обрасца из члана 66. Закона о 

раду; 

6) Не примени предлоге комисије за ревизију или не примени рачуноводствене стандарде у 

припреми финансијских извештаја; 

7) Јавно комунално предузеће не поступи по препорукама из извештаја овлашћеног ревизора; 

8) Не извршава одлуке надзорног одбора; 

9) У другим случајевима прописаним законом. 

 

Члан 64. 

 Скупштина општине разрешава или може разрешити директора Јавног комуналног 

предузећа под условима предвиђеним законом. 

 

Суспензија директора 

 

Члан 65. 

 Уколико у току трајања мандата против директора буде потврђена оптужница, 

Скупштина општине доноси решење о суспензији директора Јавног комуналног предузећа.  

 Суспензија траје док се поступак правноснажно не оконча. 

 

 

 

 

Вршилац дужности директора 

 

Члан 66. 

 Скупштина општине може именовативршиоца дужности директора до именовања 
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директора јавног предузећа по спроведеном јавном конкурсу или у случају суспензије 

директора. 

 Период обављања функције вршиоца дужности директора не може бити дужи од једне 

године. 

 Исто лице не може бити два пута именовано за вршиоца дужности директора. 

 Вршилац дужности директора мора испуњавати услове за именовање директора јавног 

предузећа из члана 51.ове Одлуке. 

 Вршилац дужности има сва права, обавезе и овлашћења која има директор јавног 

предузећа. 

 

 

 

 

IХПОРЕМЕЋАЈИ У РАДУ УСЛЕД ВИШЕ СИЛЕ 



 

Поремећаји у пословању 

 

Члан 67. 

 У случају поремећаја у пословању Јавног комуналног предузећа , Скупштина општине, 

може предузети мере прописане законом, ради обезбеђења услова за несметано 

функционисање Јавног комуналног предузећа и обављање делатности од општег интереса, а 

нарочито: 

 

- промену унутрашње организације Јавног комуналног предузећа; 

- разрешење Надзорног одбора и директора и именовање привременог органа Јавног 

комуналног предузећа; 

- ограничење права појединих делова Јавног комуналног предузећа; 

- ограничење у погледу права располагања појединим средствима у јавној својини. 

- друге мере одређене законом којим се одређују делатности од општег интереса. 

 

 За време ратног стања или непосредне ратне опасности, у складу са одлуком  Владе, 

Скупштина општине може у Јавном комуналном предузећу утврдити организацију за 

извршавање послова од стратешког значаја за Републику Србију, аутономну покрајину или 

општину Бела Црква. 

 
Остваривање права на штрајк 

 

Члан 68. 

 У јавном комуналном предузећу право на штрајк остварује се у складу са законом. 

 У случају да у јавном комуналном предузећу нису обезбеђени услови за остваривање 

редовног процеса рада услед више силе, Скупштина општине, ако оцени да могу наступити 

штетне последице за живот и здравље људи или њихову безбедност и безбедност имовине или 

друге штетне неотклоњиве последице, поступа у складу са законом. 

 

Унутрашња организација 

 

Члан 69. 

 Статутом, општим актима и другим актима Јавног комуналног предузећа ближе се 

уређују унутрашња организација Јавног комуналног предузећа, делокруг органа и друга 

питања од значаја за рад и пословање Јавног комуналног предузећа, у складу са законом и овим 

одлуком. 

 

Радни односи 

 

Члан 70. 
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 Права, обавезе и одговорности запослених из радног односа уређују се колективним 

уговором Јавног комуналног предузећа у складу са законом и актима оснивача. 

 Колективни уговор Јавног комуналног предузећа  мора бити сагласан са законом, 

општим и посебним колективним уговором. 

 

Безбедност и здравље запослених на раду 

 

Члан 71. 

 Права, обавезе и одговорности у вези са безбедношћу и здрављем на раду остварују се 

у складу са законом и прописима донетим на основу закона, а ближе се уређују колективним 

уговором, општим актима Јавног комуналног предузећа или уговором о раду. 

 

Заштита животне средине 

 



Члан 72. 

 Јавно комунално предузеће  је дужно да у обављању своје делатности обезбеђује 

потребне услове за заштиту и унапређење животне средине и да спречава узроке и отклања 

штетне последице које угрожавају природне и радом створене вредности човекове средине. 

 Статутом Јавног комуналног предузећа детаљније се утврђују активности предузећа 

ради заштите животне средине, сагласно закону и прописима оснивача који регулишу област 

заштите животне средине. 

 

Јавност рада предузећа 

 

Члан 73. 

  

Јавно комунално предузеће дужно је да на својој интернет страници објави: 

 

1) радне биографије чланова Надзорног одбора, директора и извршних директора; 

2) организациону структуру; 

3) годишњи, односно трогодишњи програм пословања, као и све његове измене и допуне, 

односно извод из тог програма ако јавно предузеће има конкуренцију на тржишту; 

4) тромесечне извештаје о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања; 

5) годишњи финансијски извештај са мишљењем овлашћеног ревизора; 

6) друге информације од значаја за јавност. 

 

Доступност информација 

 

Члан 74. 

 Доступност информација од јавног значаја Јавно комунално предузеће врши у складу 

са одредбама закона који регулише област слободног приступа информацијама од јавног 

значаја. 

 

Пословна тајна 

 

Члан 75. 

 Пословном тајном сматрају се исправе и подаци утврђени одлуком директора или 

Надзорног одбора Јавног комунално предузећа чије би саопштавање неовлашћеном лицу било 

противно пословању Јавног комуналног предузећа и штетило би његовом пословном угледу и 

интересима. 

 

XСТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ 

 

Општи акти 
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Члан 76. 

 Општи акти Јавног комуналног предузећа су Статут и други општи акти утврђена 

законом. 

 Статут је основни општи акт Јавног комуналног предузећа. 

 Други општи акти Јавног комуналног предузећа морају бити у сагласности са Статутом 

Јавног комуналног предузећа. 

 Појединични акти које доносе органи и овлашћени појединци у Јавном комунално 

предузећу, морају бити у складу са општим актима Јавно комуналног предузећ.  

 

 

XIПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

 

Члан 77. 



 Јавно комунално предузеће дужно је да Статут и друга општа акта усагласи са законом 

и овом Одлуком у року од 90 дана од дана ступања на снагу ове одлуке. 

 

Члан 78. 

 Чланови Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа, који не испуњавају услове из 

члана 40.ове Одлуке, разрешиће се, а нови именовати, најкасније до 4. септембра 2016. године. 

 Председник и чланови Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа разрешавају се 

пре истека периода на који су именовани уколико Надзорни одбор не донесе дугорочни и 

средњорочни план пословне стратегије и развоја у року од годину дана од дана ступања на 

снагу овог Закона о јавним предузећима, односно најкасније до 4.марта 2017. године. 

 

Члан 76. 

 Јавно предузеће наставља са радом у складу са овом одлуком и Законом о јавним 

предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16). 

 Јавно предузеће ускладиће Статут Јавног предузећа са овом одлуком у року од 90 дана 

од дана доношења ове одлуке. 

 

Члан 77. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог да од дана објављивања у ''Службеном листу општине 

Бела Црква. 

 

 

 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА 

Број :011-40/2016-01 
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132. 

 

На основу члана 20.Закона о локалној самоуправи (Сл.гласник РС бр.129/07 и 83/14), 

чл.4.чл.5.и 69.Закона о јавним предузећима (Сл.гласник РС бр 15/16) члана 2.и 3. Закона о 

комуналним делатностима (Сл.гласник РС бр.88/11) и чл.32.,Статута Општине Бела Црква 

(Сл.гласник Општине бр.8/08) на седници Скупштине Општине Бела Црква одржаној дана 

15.09.2016.године донета је следећа 

 

О Д Л У К А 

 

О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГАКТА ПРЕДУЗЕЋА ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ 

„БЕЛОЦРКВАНСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ БЕЛА ЦРКВА 

 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

1. Усклађивање Оснивачког акта 



Члан 1. 

Овом Одлуком врши се промена оснивачког акта – Одлука о оснивању Јавног предузећа за 

водовод и канализацију „Белоцрквански водовод и канализација“ Бела Црква донете на 

седници Скупштине Општине Бела Црква одржане дана 31.01.2014.године (Сл.лист Општине 

Бела Црква 1/2014) којом је организовано као Јавно предузеће за водовод и канализацију 

„Белоцрквански водовод и канализација“ на територији Општине Бела Црква уписано у 

Регистар Агенције за привредне регистре Решењем БД 53812/2005 од 08.07.2005.године,а 

претходни упис је био у Привредном суду Решење бр.Фи.3156/98 од 14.09.1998.године ,број 

регистарског улошка бр.1-6485,ради ускллађивања са одредбама Закона о јавним 

предузећима. 

2. Оснивање Јавног предузећа 

Члан 2. 

Ради обезбеђења услова за одржавање и снабдевање грађана водом за пиће,као и пружањем 

услуга пречишавања и одвођења атмосферских и отпадних вода и одржавања изграђеног 

водоводног и канализационог система на територији Општине Бела Црква,оснива се Јавно 

предузеће за водовод и канализацију „Белоцрквански водовод и канализација“ Бела Црква у 

даљем тексту : ЈП „Белоцрквански водовод и канализација“ Бела Црква. 

3. Циљеви оснивања 

4. Предмет одлуке 

Члан 4. 

Овом Одлуком ,у складу са Законом о јавним предузећима,регулисана су права и обавезе 

оснивача и Јавног предузећа у обављању делатности од општег интереса,а нарочито: 

- Назив, седиште  и матични број оснивача; 

- Пословно име и седиште Јавног предузећа; 

- Претежна делатност Јавног предузећа; 

- Права ,обавезе и одговорности оснивача према Јавном предузећу и јавног 

предузећа према оснивачу; 

- Услови и начин утврђивања и распоређивања добити,односно начину покрића 

губитака и сношењу ризика; 

- Условима и начину задуживања Јавног предузећа; 

- Заступање јавног предузећа; 

- Износ основног капитала,као и опис,врста и вредност неновчаног улога; 

- Органи Јавног предузећа и њихова надлежност; 

- Имовина која се не може отуђити; 

- Располагање (отуђење и прибављање)стварима у јавној својини која су пренета 

у својину Јавног предузећа у складу са законом; 

- Заштита животне средине; 

- Друга питања од значаја за несметано обављање делатности за коју се оснива 

Јавно предузеће. 
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ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ 

 

 

Оснивач јавног предузећа 

Члан 5. 

 

Оснивач Јавног предузећа је :Општина Бела Црква,улица Милетићева број 2,матични број 

08108005. Права оснивача остварује Скупштина општине. 

 

Правни статус јавног предузећа 

Члан 6. 

Јавно предузеће има статус правног лица,са правима,обавезама и одговорностима утврђеним 

законом. 

Јавно предузеће у правном промету са трећим лицима има сва овлашћења и иступа у своје 

име и за свој рачун. 

Одговорност за обавезе јавног предузећа 



Члан 7. 

Јавно предузеће за своје обавезе одговара целокупном својом имовином. 

Оснивач не одговара за обавезе Јавног предузећа,осим у случајевима прописаним законом. 

Заступање и представљање јавног предузећа 

Члан 8. 

Јавно предузеће заступа и представља директор. 

 

ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ 

 

Пословно име јавног предузећа 

Члан 9. 

Јавно предузеће послује под следећим пословним именом: Јавно предузеће за водовод и 

канализацију„Белоцрквански водовод и канализација“ Бела Црква. 

Скраћено пословно име је ЈП „Белоцрквански водовод и канализација“ Бела Црква. 

О промени пословног имена одлучује Надзорни одбор Јавног предузећа,уз сагласност 

оснивача. 

Седиште јавног предузећа 

Члан 10. 

Седиште јавног предузећа је у Белој Цркви,улица Дејана Бранкова број 22. 

О промени седишта одлучује Надзорни одбор Јавног предузећа,уз сагласност оснивача. 

Печат штамбиљ и знак јавног предузећа 

Члан 11. 

Јавно предузеће поседује свој печат и штамбиљ са исписаним текстом на српском језику и 

ћириличном писму. Печат је округлог облика и садржи пуно пословно име и седиште Јавног 

предузећа. 

Штамбиљ је правоугаоног облика и садржи пуно пословно име,седиште Јавног предузећа 

место за датум и број. 

Јавно предузеће има свој знак који садржи назив и седиште Јавног предузећа,а који ће бити 

дефинисан Статутом Јавног предузећа. 

Упис јавног предузећа у регистар 

Члан 12. 

Јавно предузеће се за обављање своје делатности од општег интереса,утврђене овом одлуком 

уписује у регистар у складу са законом којим се уређује правни положај привредних 

друштава и поступак регистрације у складу са законом. 

Унутрашња организација јавног предузећа 

Члан 13. 

Јавно предузеће послује као јединствена радна и организациона целина. 

Актом директора Јавног предузећа уређује се унутрашња организација и систематизација 

послова. 
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ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 

Претежна делатност 

Члан 14. 

 

Претежна делатност Јавног предузећа је: 

- 36 00 сакупљање,пречишћавање и дистрибуција воде 

Осим наведене претежне делатности Јавно предузеће ће се бавити и другим 

делатностима,као што су: 

- 37.00 уклањање отпадних вода 

- 42.21изградња цевовода 

- 43.22 постављање водоводних канализационих,грејних и климатизационих 

система. 

Јавно предузеће може и без уписа у регистар обављати друге делатности које служе 

обављању претежне делатности ,уколико за те делатности испуњава услове предвиђене 

Законом. 



О промени делатности Јавног предузећа ,као и обављању других делатности које служе 

обављању претежне делатности,одлучује Надзорни одбор,уз сагласност оснивача,у складу са 

законом. 

 

Услови за обављање делатности као 

делатност од општег интереса 

Члан 15. 

Јавно предузеће може да отпочне обављање делатности кад надлежни државни 

орган,односно ималац јавних овлашћења утврди да су испуњени услови за обављање те 

делатности у погледу; 

- Техничке опремљености 

- Кадровске оспособљености 

- Безбедности и здравља на раду 

- Заштите и унапређења животне средине 

- Других услова прописаних законом. 

 

Оснивање зависних друштава 

 

Члан 16. 

Јавно предузеће може ,уз претходну сагласност оснивача,основати друштво капитала за 

обављање делатности од општег интереса и друштво капитала за обављање делатности од  

која није делатност од општег интереса. 

Предузеће може уплатити капитал у већ основана друштва капитала,уз претходну сагласност 

оснивача. 

 

ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 

Основни капитал 

Члан 17. 

Уписани новчани капитал 

5.000USD 

Уплаћени новчани капитал 

25.627,5 RSD 10.09.1998 

 

Имовина јавног предузећа 

Члан 18. 

Имовину Јавног предузећа чине право својине на покретним и непокретним стварима, 

новчаним средствима  и хартијама од вредности и друга имовинска права која су пренета у 

својину јавног предузећа,укључујући и право коришћења на стварима у јавној својини 

општине Бела Црква. 
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Јавно предузеће може користити средства у јавној и другим облицима својине,у складу са 

законом,одлуком оснивача и посебним уговором којим се регулишу међусобни односи,права 

и обавезе Јавног предузећа са једне и општине,као оснивача са друге стране. 

Члан 19. 

Средства у јавној својини могу се улагати у капитал Јавног предузећа,у складу са законом и 

актима Скупштине општине. 

По основу улагања средстава из става 1.овог члана општина стиче уделе у Јавном 

предузећу,као и права на основу тих удела. 

Капитал у Јавном предузећу подељен на уделе уписује се у регистар. 

 

Повећање и смањење оснивачког капитала 

Члан 20. 

О повећању или смањењу основног капитала Јавног предузећа одлучује Скупштина 

општине,као оснивач у складу са законом. 

Средства јавног предузећа 



Члан 21. 

Јавно предузеће  у обављању делатности,стиче и прибавља средства из следећих извора: 

- Продајом производа и услуга, 

- Из кредита, 

- Из донација и поклона, 

- Из буџета оснивача и буџета Републике Србије,буџета аутономне покрајине 

- Осталих извора,у складу са законом. 

 

Расподела добити 

Члан 22. 

Добит Јавног предузећа,утврђена у складу са законом,може се расподелити за повећање 

основног капитала,резерве или за друге намене,у складу са законом,актима оснивача и овом 

одлуком. 

Начела за одређивање цене услуга 

Члан 23. 

Елементи за образовање цена производа и услуга Јавног предузећа уређују се посебном 

одлуком,коју доноси Надзорни одбор,уз сагласност оснивача,у складу са законом. 

Висина накнаде за услуге формира се у складу са начелима прописаним законом којим је 

уређена комунална делатност и то: 

82 Начелом „потрошач плаћа“ 

83 Начелом „загађивач плаћа“ 

84 Начелом довољности цене да покрије пословне расходе 

85 Начелом усаглашености цена комуналних услуга са начелом приступачности 

86 Начелом непостојања разлике у ценама између различитих категорија потрошача,сем 

ако се разлика заснива на различитим трошковима обезбеђивања комуналне услуге 

 

Цена производа и услуга предузећа 

Члан 24. 

Елементи за одређивање цена комуналних услуга су: 

1) Пословни расходи исказани у пословним књигама и финансијским извештајима; 

2) Расходи за изградњу и реконструкцију објеката комуналне инфраструктуре и набавку 

опреме,према усвојеним програмима и плановима вршиоца комуналне делатности на 

које је јединица локалне самоуправе дала сагласност; 

3) Добит вршиоца комуналне делатности. 

Средства која су намењена за финансирање обнове и изградње објеката комуналне 

инфраструктуре исказују се посебно и могу се употребити само за те намене. 

 

Усвајање захтева за измену цена 

Члан 25. 

Јавно комунално предузеће је обавезно да захтев за измену цена производа укључи у свој 
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 годишњи програм пословања,у складу са чланом 27.ове Одлуке. 

Када се значајније промене вредности елемената,који су укључени у методологију за 

обрачунавање цена,Јавно комунално предузеће може да током пословне године поднесе 

оснивачу детаљно образложен захтев за одобрење измене цена комуналних услуга заједно са 

изменама годишњег програма пословања. 

Измене годишњег програма пословања са предлогом за измену цена се достављају 

Скупштини општине. 

Унапређење рада и развоја предузећа 

Члан 26. 

Унапређење рада и развоја Јавног предузећа заснива се на дугорочном и средњерочном плану 

рада и развоја. 

Плановима и програмом рада из става 1.ове Одлуке утврђује се пословна политика и развој 

јавног предузећа,одређују се непосредни задаци и утврђују средства и мере за њихово 

извршавање. 

Планови и програми рада Јавног предузећа морају се заснивати на законима којима се 



уређују одређени односи у делатностима којима се бави Јавно предузеће. 

Планови и програми 

Члан 27. 

Планови и програми јавног предузећа  су: 

- План и програм развоја Јавног предузећа, 

- Финансијски планови 

- Други планови и програми. 

Планови и програми Јавног предузећа достављају се Скупштини општине најкасније до 

1.децембра текуће године за следећу годину. 

Планови и програми се сматрају донетим када на њих сагласност  да Скупштина општине. 

 

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА 

 

Права оснивача 

Члан 28. 

По основу учешћа у основном капиталу Јавног предузећа,општина као оснивач има следећа 

права: 

- Право управљања Јавним предузећем на начин утврђен Статутом Јавног 

предузећа; 

- Право на  учешће у расподели добити Јавног предузећа; 

- Право да буду информисани о пословању Јаног комуналног предузећа; 

- Право да учествују у расподели ликвидационе или стечајне масе,након 

престанка Јавног предузећа стечајем или ликвидацијом,а по измирењу обавеза и 

- Друга права у складу са законом. 

 

Обезбеђење општег интереса 

Члан 29. 

Ради обезбеђења општег интереса у делатности за коју је Јавно предузеће основано, 

Скупштина општине даје сагласност на : 

- Статут Јавног предузећа; 

- Давање гаранција,авала,јемства,залога и других средстава обезбеђења за 

послове који нису из оквира делатности од општег интереса ; 

- Располагање (прибављање и отуђење)средствима у јавној својини која су 

пренета у својину Јавног предузећа,веће вредности ,која је у непосредној функцији 

обављања делатности од општег интереса 

- Улагања капитала; 

- Статусне промене; 

- Акт о процени вредности капитала и исказивању тог капитала у акцијама,као и 

на програм и одлуку о својинској трансформацији и 

- Друге одлуке којима се уређује обављање делатности од општег интереса у 

складу са законом и овим уговором. 
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Члан 30. 

Општинско веће даје сагласност на: 

6. Акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места. 

7. Претходну сагласност на повећање броја запослених 

Континуирано и квалитетно пружање услуга 

 

Члан 31. 

Јавно предузеће је дужно да делатност од општег интереса за коју је основано обавља на 

начин којим се обезбеђује стално,континуирано и квалитетно пружање услуга крајњим 

корисницима. 

 

Несметано функционисање постројења и опреме 

Члан 32. 

Јавно предузеће је дужно да предузима мере и активности за редовно одржавање и несметано 



функционисање постројења и других објеката неопходних за обављање своје делатности,у 

складу са законима и другим прописима којима се уређују услови обављања делатности од 

општег интереса због које је основано. 

 

Поремећај у пословању 

Члан 33. 

У случају поремећаја у пословању Јавног предузећа,Скупштина општине предузеће мере 

којима ће обезбедити услове за несметан рад и пословање предузећа у обављању делатности 

од општег интереса,у складу са законом а нарочито; 

- Разрешење Надзорног одбора и директора, 

- Ограничење права огранка Јавног предузећа да иступа у правном промету са 

трећим лицима, 

- Ограничење у погледу права располагања појединим средствима у јавној 

својини, 

- Друге мере одређене законом којим се уређују услови и начин обављања 

делатности од општег интереса и овом Одлуком. 

Члан 34. 

У случају поремећаја у пословању Јавног предузећа,Општинског веће предузеће мере којима 

ће обезбедити услове за несметан рад и пословање предузећа у обављању делатности од 

општег интереса,у складу са законом,а нарочито; 

- Промену унутрашње организације Јавног предузећа. 

 

ПОСЛОВАЊЕ,УТВРЂИВАЊЕ И РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ 

 

Пословање под тржишним условима 

Члан 35. 

Јавно комунално предузеће послује по тржишним условима,у складу са законом. 

 

Пружање услуга корисницима са територије 

других општина 

 

Члан 36. 

У обављању своје претежне делатности Јавно предузеће своје производе и услуге може 

испоручивати,односно пружати и корисницима са територије других општина и градова,под 

условом да се ни на који начин не угрожава стално,континуирано и квалитетно снабдевање 

крајњих корисника са територије општине Бела Црква. 

Испоруку проивода и пружање услуга из става 1.овог члана Јавно предузеће обавља у складу 

са посебно закљученим уговорима. 

 

Расподела добити 

Члан 37. 

Добит Јавног предузећа утврђена је у складу са законом,може се расподелити за повећање 
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 основног капитала,резерве или друге намене ,у складу са законом и посебном одлуком 

Скупштине општине. 

Пословни резултат Јавног предузећа утврђује се у временским периодима,на начин и по 

поступку утврђеним законом. 

Одлуку о распоређивању добити доноси Надзорни одбор,уз сагласност Скупштине општине. 

 

ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 

Органи јавног предузећа 

Члан 38. 

Управљање у Јавном предузећу је организовано као једнодомно. 

Органи предузећа су: 

1) Надзорни одбор 



2) Директор 

 

1) Надзорни одбор 

Састав Надзорног одбора 

Члан 39. 

 Надзорни одбор има председника и два члана које именује Скупштина општине ,на 

период од четири године,под условима,на начин и по поступку утврђеним законом. 

Један члан Надзорног одбора именује се из реда запослених,на начин и по поступку који 

је утврђен Статутом Јавног предузећа. 

Услови за чланове Надзорног одбора 

Члан 40. 

 За председника и чланове Надзорног одбора именује се лице које испуњава следеће 

услове: 

- Да је пунолетно и пословно способно 

- Да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање 

четири године,односно на основним академским студијама у обиму најмање 240ЕСПБ 

бодова,мастер академским студијама,мастер струковним студијама,специјалистичким 

академским студијама или специјалистичким струковним студијама; 

- Да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева 

високо образовање из тачке 2)овог члана; 

- Да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са 

пословима јавног предузећа; 

- Да познаје  област корпоративног управљања или област финансија; 

- Да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци; 

- Да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују 

кривична дела,и то: 

1) Обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи 

2) Обавезно психијатријско лечење на слободи 

3) Обавезно лечење наркомана 

4) Обавезно лечење алкохоличара 

5) Забрана вршења позива делатности и дужности 

Независан члан надзорног одбора ,поред горе наведених услова мора да испуњава и следеће 

услове: 

8. Да није био ангажован у вршењу ревизије финансијских извештаја предузећа у 

последњих пет година; 

9. Да није члан политичке странке; 

10. Да није постављено ,именовано или изабрано лице и да није запослен ни 

ангажован по другом основу у јавном предузећу или друштву капитала чији је оснивач 

то јавно предузеће.. 

 

Мандат чланова Надзорног одбора 
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Члан 41. 

Мандат председнику и члановима Надзорног одбора престаје истеком периода на који су 

именовани,оставком или разрешењем. 

Председник и чланови Надзорног одбора разрешавају се пре истека периода на који су 

именовани,уколико: 

- Јавно предузеће не достави годишњи ,односно трогодишњи програм пословања 

у роковима предвиђеним законом, 

- Надзорни одбор пропусти да предузме неопходне мере пред надлежним 

органима у случају постојања основане сумње да одговорно лице јавног предузећа 

делује на штету јавног предузећа несавесним понашањем или на други начин, 

- Да се утврди да делује на штету јавног предузећа несавесним понашањем или 

на други начин, 

- У току трајања мандата буде осуђен на условну или безусловну казну затвора. 



Председник и чланови Надзорног одбора којима је престао мандат,дужни су да врше своје 

дужности до именовања новог председника или члана надзорног одбора,а најдуже шест 

месеци. 

Надлежност Надзорног одбора 

Члан 42. 

Надзорни одбор: 

10. Доноси дугорочни и средњерочни план пословне стратегије и развоја и 

одговоран је за њихово спровођење; 

11. Доноси годишњи,односно трогодишњи програм пословања,усклађен са 

дугорочним и средњерочним планом пословне стратегије и развоја из тачке 1.овог 

члана; 

12. Усваја извештај о степену реализације годишњег,односно трогодишњег 

програма пословања; 

13. Усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и 

реализованих активности; 

14. Усваја финансијске извештаје; 

15. Надзире рад директора; 

16. Доноси статут; 

17. Одлучује о статусним променама,оснивању других правних субјеката и 

улагању капитала; 

18. Доноси одлуку о расподели добити,односно начину покрића губитака; 

19. Закључује уговоре о раду  са директором ,у складу са законом којим се уређују 

радни односи; 

20. Врши и друге послове у складу са овим законом и статутом . 

Надзорни одбор не може пренети право одлучивања о питањима из своје надлежности на 

директора или друго лице у предузећу. 

Накнада за рад 

Члан 43. 

Председник и чланови Надзорног одбора имају право на одговарајућу накнаду за рад у 

Надзорном одбору. 

Висину накнаде из става 1.овог члана, односно критеријуме и мерила за њено утврђивање 

одређује Влада . 

Директор 

Члан 44. 

Директора предузећа именује Скупштина општине на период од четири године , а на основу 

спроведеног јавног конкурса. 

На услове за именовање директора предузећа,сходно се примењују одредбе Закона о јавним 

предузећима („Службени гласник РС“ бр.15/2016). 

Директор Јавног предузећа заснива радни однос на одређено време. 

Члан 45. 

За директора јавног предузећа може бити именовано лице које испуњава следеће услове: 

42.12 Да је пунолетно и пословно способно 
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42.13 Да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање 

четири године,односно на основним академским студијама у обиму најмање 240ЕСПБ 

бодова,мастер академским студијама,мастер струковним студијама,специјалистичким 

академским студијама или специјалистичким струковним студијама; 

42.14 Да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева 

високо образовање из тачке 2)овог члана; 

42.15 Да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са 

пословима јавног предузећа; 

42.16 Да познаје  област корпоративног управљања ; 

42.17 Да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова; 

42.18 Да није члан органа политичке странке ,односно да му је одређено мировање у 

вршењу функције у органу политичке странке; 

42.19 Да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци; 



42.20 Да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују 

кривична дела,и то: 

- Обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи 

- Обавезно психијатријско лечење на слободи 

- Обавезно лечење наркомана 

- Обавезно лечење алкохоличара 

- Забрана вршења позива делатности и дужности 

 

 

Надлежност директора 

Члан 46. 

Директор Јавног предузећа: 

81.30 Представља и заступа предузеће; 

81.31 Организује и руководи процесом рада; 

81.32 Води пословање предузећа; 

81.33 Одговара за законитост рада јавног предузећа; 

81.34 Предлаже дугорочни и средњерочни план пословне стратегије и развоја и 

одговоран је за њихово спровођење; 

81.35 Предлаже годишњи,односно трогодишњи програм пословања и одговоран је за 

његово спровођење; 

81.36 Предлаже финансијске извештаје; 

81.37 Извршава одлуке надзорног одбора; 

81.38 Доноси акт о систематизацији; 

 

81.39 Врши и друге послове утврђене законом,оснивачким актом и статутом јавног 

предузећа. 

 

Зарада директора 

Члан 46. 

Директор има право на зараду,а може имати право на стимулацију . Акт о исплати 

стимулације директора доноси надзорни одбор,уз сагласност јединице локалне самоуправе. 

Мандат директора 

Члан 47. 

Мандат директора престаје истеком периода на који је именован,оставком или разрешењем. 

Поступак за именовање директора покреће се шест месеци пре истека рока на који је 

именован,односно у року од 30 дана од дана подношења оставке или разрешења. 

Разрешење директора 

Члан 48. 

Предлог за разрешење директора јавног предузећа подноси надлежни орган јединице локалне 

самоуправе. 

Предлог за разрешење може поднети Надзорни одбор предузећа преко надлежног органа 

јединице локалне самоуправе. 
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Предлог за разрешење мора бити образложен са прецизно наведеним разлозима због којих се 

предлаже разрешење и доставља се директору који има право да се у року од 20 дана изјасни 

о разлозима због којих се предлаже разрешење. Пошто директору пружи прилику да се 

изјасни о постојању разлога за разрешење и утврди потребне чињенице,надлежни орган 

локалне самоуправе предлаже оснивачу доношење одговарајућег решења.Против решења о 

разрешењу жалба није допуштена,али се може водити управни спор. 

Члан 49. 

Скупштина општине може разрешити директора под условима предвиђеним законом. 

Суспензија директора 

Члан 50. 

Уколико у току трајања мандата против директора буде потврђена оптужница ,орган 

надлежан за именовање директора јавног предузећа доноди решење о суспензији. 

Суспензија траје док се поступак правоснажно не оконча. 



На сва питања о суспензији директора сходно се примењују одредбе о удаљењу  са рада 

прописане законом којим се уређује област рада. 

Вршилац дужности директора 

Члан 51. 

Вршилац дужности директора може се именовати до именовања директора јавног предузећа 

шпо спроведеном јавном конкурсу. Период обављања функције вршиоца дужности директора 

не може бити дужи од једне године. Исто лице не може бити два пута именовано за вршиоца 

дужности директора. 

Вршилац дужности директора мора испуњавати услове за именовање директора јавног 

предузећа из члана 25.овог закона. 

Вршилац дужности има сва права,обавезе и овлашћења која има директор јавног предузећа. 

 

ПОРЕМЕЋАЈИ У РАДУ УСЛЕД ВИШЕ СИЛЕ 

 

Поремећаји у пословању 

Члан 52. 

У случају поремећаја у пословању Јавног предузећа,Скупштина општине,може предузети 

мере прописане законом,ради обезбеђења услова за несметано функционисање Јавног 

предузећа и обављање делатности од општег интереса,а нарочито: 

- Промену унутрашње организације Јавног предузећа; 

- Разрешење Надзорног одбора и директора и именовање привременог органа 

Јавног предузећа; 

- Ограничење права појединих делова Јавног комуналног предузећа да иступају у 

правном промету са трећим лицима; 

- Ограничење у погледу права располагања појединим средствима у јавној 

својини. 

Остваривање права на штрајк 

Члан 53. 

Штрајк је прекид рада који запослени организују ради заштите својих професионалних и 

економских интереса по основу рада. 

У Јавном предузећу право на штрајк запослени остварују у складу са законом, колективним 

уговором и посебним актом оснивача. 

У случају штрајка радника Јавног предузећа,мора се обезбедити минимум процеса рада у 

обављању делатности од општег интереса. 

Минимум процеса рада посебном одлуком утврђује Скупштина општине,у складу са 

законом. 

Унутрашња организација 

Члан 54. 

Статутом,општим актима и другим актима јавног предузећа ближе се уређују унутрашња 

организација Јавног предузећа,делокруг органа и друга питања од значаја за рад и пословање 

Јавног предузећа,у складу са законом и овим уговором. 

Радни односи 
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Члан 55. 

Права,обавезе и одговорности запослених из радног односа уређују се колективним уговором 

јавног предузећа у складу са законом и актима оснивача. 

Колективни уговор Јавног предузећа мора бити сагласан са законом,општим и посебним 

колективним уговором. 

Безбедност и здравље запослених на раду 

Члан 56. 

Права,обавезе и одговорности у вези са безбедношћу и здрављем на раду остварују се у 

складу са законом и прописима донетим на основу закона,а ближе се уређују колективним 

уговором,општим актима Јавног предузећа или уговором о раду. 

Заштита животне средине 

Члан 57. 



Јавно предузеће је дужно да у обављању своје делатности обезбеђује потребне услове за 

заштиту и унапређење животне средине и да спречава узроке и отклања штетне последице 

које угрожавају природне и радом створене вредности човекове средине. 

Статутом Јавног предузећа детаљније се утврђују активности предузећа ради заштите 

животне средине,сагласно закону и прописима оснивача који регулишу област заштите 

животне средине. 

Јавност рада предузећа 

Члан 58. 

Рад Јавног предузећа је јаван . 

За јавност рада Јавног предузећа одговоран је директор. 

Доступност информација 

Члан 59. 

Доступност информација од јавног значаја Јавно предузеће врши у складу са одредбама 

закона који регулише област слободног приступа информацијама од јавног значаја. 

Пословна тајна 

Члан 60. 

Пословном тајном сматрају се исправе и подаци утврђени одлуком директора или Надзорног 

одбора Јавног предузећа чије би саопштавање неовлашћеном лицу било противно пословању 

Јавног предузећа и штетило би његовом пословном угледу и интересима. 

 

СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ 

 

Општи акти 

Члан 61. 

Општи акти јавног комуналног предузећа су Статут и други општи акти утврђени законом. 

Статут је основни општи акт Јавног предузећа. 

Други општи акти Јавног предузећа морају бити у сагласности са Статутом Јавног предузећа.  

Појединични акти које доносе органи и овлашћени појединци у јавном предузећу,морају бити 

у складу са општим актима Јавног предузећа. 

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 62. 

Јавно предузеће је дужно да Статут усагласи са овом одлуком у року од 30 дана од дана 

ступања на снагу ове одлуке. 

Остали општи акти надлежни органи Јавног предузећа су дужни да ускладе у року од 30 дана 

од дана ступања на снагу Статута Јавног предузећа. 

Члан 63. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Оснивачки акт ЈП „Белоцрквански водовод и 

канализација“ (Службени лист општине Бела Црква бр.6/13). 

Члан 64. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 

Бела Црква“. 
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ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
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133. 



 

На основу члана 7. и 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07), 

члана 5, 6. и 79. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016), 

члана 2. и 3. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/2011), као и 

члана 35. Статута општине Бела Црква (Службени лист општине 8/2008, 1/2009, 3/2010 и 

4/2014), на седници Скупштине општине Бела Црква, која је одржана дана 15.09.2016. године, 

у циљу усклађивања оснивачког акта са новим Законом о јавним предузећима,  донета је:  

 

 

О Д Л У К А 

О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ДРУШТВЕНО ЈАВНО УСЛУЖНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

''БЕЛОЦРКВАНСКА ЈЕЗЕРА'' БЕЛА ЦРКВА 

  

 

 

 

I   ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Усклађивање оснивачког акта 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком, у циљу усклађивања са одредбама Закона о јавним предузећима, врше 

се измене и допуне Одлуке о оснивању Друштвено јавно услужног предузећа ''Белоцркванска 

језера'' из Беле Цркве, које је уписано у регистар Агенције за привредне решењем број 

42955/2005  од 05.09.2006. године. 

 

Оснивање јавног предузећа 

 

Члан 2. 

  

Ради обезбеђивања услова за уређење и одржавање свих површина на белоцркванским 

језерима на територији општине Бела Црква, оснoвано је Друштвено јавно услужно предузеће  

„Белоцркванска језера“ Бела Црква, Пролетерска 2 (у даљем тексту: ДЈУП ''Белоцркванска 

језера''). 

 

Циљеви  оснивања 

 

Члан 3. 

 ДЈУП ''Белоцркванска језера'' је основано ради обезбеђивања трајног обављања 

делатности од општег интереса, као и редовног задовољавања потреба корисника производа и 

услуга, а посебно: 

-   уређење, одржавање, заштита и коришћење водених површина, обала, водног дна, отворених 

плажа и зелених површина уз белоцркванска језера; 
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-   коришћење, уређење и одржавање јавних и рекреационих површина уз белоцркванска језера: 

шеталишта, површина за рекреацију, игралишта и фискултурних терена и др.; 

 -  пројектовање, уређење грађевинског земљишта око језера и њихово припремање за 

изградњу, санациони радови и др... 

 - пројектовање, изградња и одржавање објеката који су у функцији заштите, унапређивања и 

презентације језера као природних вредности, 

 -    организовање истраживања у области заштите и развоја језера, 

 -    презентација и популаризација природних вредности језера, 

-    заштита, гајење, унапређивање и коришћење риболовне фауне, риболовни туризам и превоз 

путника на унутрашњим водним путевима (језерима), 

-    туристичко посредовање и спортско- рекреативни туризам, 

 -   услуге рекламе и маркетинга, 



-   послови промета робе и вршења услуга везаних за коришћење језера и основну 

 делатност, 

- друге делатности одређене Статутом јавног предузећа.    

 

Предмет одлуке 

 

Члан 3. 

 

 Овом Одлуком, у складу са Законом о јавним предузећима, регулисана су права и 

обавезе оснивача и ДЈУП ''Белоцркванска језера'' у обављању делатности од општег интереса 

из члана 2. ове Одлуке, а нарочито: 

 -  назив, седиште и матични број оснивача; 

 -  пословно име и седиште ДЈУП ''Белоцркванска језера''; 

 -  претежна делатност ДЈУП ''Белоцркванска језера''; 

 - права, обавезе и одговорности оснивача према ДЈУП ''Белоцркванска језера''и ДЈУП 

''Белоцркванска језера''према оснивачу; 

 - услови и начин утврђивања и распоређивања добити, односно начину покрића 

губитака и сношењу ризика; 

 -  условима и начину задуживања ДЈУП ''Белоцркванска језера'' 

 -  заступање ДЈУП ''Белоцркванска језера''; 

 -  износ основног капитала, као и опис, врста и вредност неновчаног улога; 

 -  органи ДЈУП ''Белоцркванска језера''; 

 -  податак о уделима оснивача у основном капиталу израженог у процентима; 

 -  имовина која се не може отуђити; 

 - располагање стварима у јавној својини која су пренета у својину ДЈУП ''Белоцркванска 

језера''у складу са законом; 

 -  заштита животне средине; 

 - друга питања од значаја за несметано обављање делатности за коју се оснива ДЈУП 

''Белоцркванска језера''. 

 

 

 

 

II  ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ 

 

Оснивач јавног предузећа 

Члан 4. 

 Оснивач ДЈУП ''Белоцркванска језера''је: 

 Општина Бела Црква, улица Милетићева број 2, матични број 08108005. 

 Права оснивача остварује Скупштина општине. 

 

Правни статус јавног предузећа 

Члан 5. 
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     ДЈУП ''Белоцркванска језера''има статус правног лица, са правима, обавезама и 

одговорностима утврђеним законом. 

 ДЈУП ''Белоцркванска језера'' у правном промету са трећим лицима има сва овлашћења 

и иступа у своје име и за свој рачун. 

 

Одговорност за обавезе јавног предузећа 

Члан 6. 

 ДЈУП ''Белоцркванска језера''за своје обавезе одговара целокупном својом имовином. 

 Оснивач не одговара за обавезе ДЈУП ''Белоцркванска језера'', осим у случајевима 

прописаним законом. 

 Оснивач је дужан да обезбеди да се делатност од општег интереса из члана 2. ове Одлуке 

обавља у континуитету. 



 

Заступање и представљање јавног предузећа 

Члан 7. 

 ДЈУП ''Белоцркванска језера'' заступа и представља директор. 

 

III ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ 

 

Пословно име јавног предузећа 

Члан 8. 

 ДЈУП ''Белоцркванска језера'' послује под следећим пословним именом : Друштвено 

јавно услужно предузеће ''Белоцркванска језера'' . 

 Скраћено пословно име је ДЈУП ''Белоцркванска језера''. 

 О промени пословног имена одлучује Надзорни одбор ДЈУП ''Белоцркванска језера'', уз 

сагласност оснивача. 

 

Седиште јавног предузећа 

Члан 9. 

 Седиште ДЈУП ''Белоцркванска језера'' је у Белој Цркви, улица Пролетерска број 2. 

 О промени седишта ДЈУП ''Белоцркванска језера''одлучује Надзорни одбор, уз 

сагласност оснивача. 

 

Печат, штамбиљ и знак јавног предузећа 

Члан 10. 

 ДЈУП ''Белоцркванска језера'' поседује свој печат и штамбиљ са исписаним текстом на 

српском језику и ћириличним писмом. 

 Печат је округлог облика и садржи пуно пословно име и седиште ДЈУП ''Белоцркванска 

језера''. 

 Штамбиљ је правоугаоног облика и садржи пуно пословно име, седиште ДЈУП 

''Белоцркванска језера'' и место за датум и број. 

 ДЈУП ''Белоцркванска језера'' има свој знак који садржи назив и седиште ДЈУП 

''Белоцркванска језера'', а који ће бити дефинисан Статутом ДЈУП ''Белоцркванска језера''. 

 

Упис јавног предузећа у регистар 

Члан 11. 

 ДЈУП ''Белоцркванска језера''се за обављање своје делатности од општег интереса, 

утврђене овом одлуком, уписује у регистар у складу са законом којим се уређује правни 

положај привредних друштава и поступак регистрације, у складу са законом. 

 

Унутрашња организација јавног предузећа 

Члан 12. 

 ДЈУП ''Белоцркванска језера'' послује као јединствена радна целина. 

 Актом директора ДЈУП ''Белоцркванска језера'', уређује се унутрашња организација и 

систематизација послова. 
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IV ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 

Претежна делатност 

Члан 14. 

 Претежна делатност ДЈУП ''Белоцркванска језера'''' је: 

-     81.30  Услуге уређења и одржавања околине 

 Осим наведене претежне делатности, ДЈУП ''Белоцркванска језера'' ће се бавити и 

другим делатностима, као што су: 
      -     02.40    Услужне делатности у вези са шумарством 

      -     02.20    Сеча дрвећа 

      -     03.12    Слатководни риболов     

      -     43.11    Рушење објеката 



      -     43.12    Припрема градилишта 

      -  46.11  Посредовање у продаји пољопривредних сировина, живих животиња, текстилних 

сировина и полупроизвода 

      -     46.12    Посредовање у продаји горива, метала и индустријских хемикалија 

      -     46.13    Посредовање у продаји дрвне грађе и грађевинског материјала 

      -     46.14    Посредовање у продаји машина и индустријске опреме бродова и авиона 

      -   46.15  Посредовање у продаји намештаја, предмета за домаћинство и металне и 

гвожђанске робе 

     -     46.16    Посредовање у продаји текстила, одеће, обуће и предмета од коже 

     -     46.17    Посредовање у продаји хране, пића и дувана 

     -     46.18    Специјализовано посредовање у продаји посебних производа 

     -     46.19    Посредовање у продаји разноврсних производа 

     -     46.31    Трговина на велико воћем и поврћем 

     -     46.32    Трговина на велико месом и производима од меса 

     -    46.33  Трговина на велико млечним производима, јајима и јестивим уљима и мастима 

     -        46.34    Трговина на велико пићима 

     -        46.36    Трговина на велико шећером, чоколадом и слаткишима 

     -        46.37    Трговина на велико кафом, чајевима, каком и зачинима 

     -     46.38   Трговина на велико осталом храном, укључујући и рибу, љускаре и мекушце 

     -        46.39     Неспецијализована трговина на велико храном, пићима и дуваном 

     -      47.11   Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно хране, пића и 

дувана 

     -       47.21    Трговина на мало воћем и поврћем у специјализованим продавницама 

     -   47.22  Трговина на мало месом и производима од меса у специјализованим продавницама 

     -    47.24   Трговина на мало хлебом, колачима и слаткишима  у специјализованим 

продавницама 

     -       47.25    Трговина на мало пићима у специјализованим продавницама 

     -       47.29    Остала трговина на мало храном у специјализованим продавницама 

     -       47.89    Трговина на мало осталом робом 

     -       52.10    Складиштење 

     -       52.29    Остале пратеће активности у саобраћају 

     -       55.10    Хотели и сличан смештај 

     -       55.20    Одмаралишта и слични објекти за краћи боравак 

     -       55.30    Делатност кампова, ауто-кампова и кампова за туристичке приколице 

     -       56.30    Услуге припремања и послуживања пића 

     -       68.10    Куповина и продаја властитих некретнина 

     -       68.20  Изнајмлљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима 

     -       68.31    Делатности агенције за некретнине 

     -       68.32   Управљање некретнинама за надокнаду 

     -       73.20    Истраживање тржишта и испитивање јавног мнења 

     -       79.11    Делатност путничких агенција 

– 93.19    Остале спортске активности 

Страна 360.    Број 9.     СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА    15.септембар  2016 године             

     

 -       93.29    Остале забавне и рекреативне делатности 

 

   ДЈУП ''Белоцркванска језера'' може без уписа у регистар да врши и друге делатности 

које служе обављању претежне делатности, уколико за те делатности испуњава услове 

предвиђене законом. 
 О промени делатности ДЈУП ''Белоцркванска језера'', као и о обављању других 

делатности које служе обављању претежне делатности, одлучује Надзорни одбор, уз 

сагласност оснивача, у складу са законом. 

 

Услови за обављање делатности као делатности од општег интереса 

Члан 14. 

 ДЈУП ''Белоцркванска језера'' може да отпочне обављање делатности кад надлежни 

државни орган утврди да су испуњени услови за обављање те делатности у погледу: 



 1) техничке опремљености; 

 2) кадровске оспособљености; 

 3) безбедности и здравља на раду; 

 4) заштите и унапређења животне средине и 

 5) других услова прописаних законом. 

 

Оснивачка права и улагање капитала јавног предузећа 

Члан 15. 

 ДЈУП ''Белоцркванска језера'' може, уз претходну сагласност оснивача, основати 

друштво капитала за обављање делатности од општег интереса из члана 2. ове Одлуке, као и 

друштво капитала за обављање делатности која није делатност од општег интереса, у складу 

са Законом о привредним друштвима. 

 ДЈУП ''Белоцркванска језера'' може улагати капитал у већ основана друштва капитала, 

уз претходну сагласност оснивача.   

 На одлуку Надзорног одбора из става 1. и 2. овог члана сагласност даје Скупштина 

општине. 

  

V ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 

Основни капитал 

Члан 16. 

 Основни капитал ДЈУП ''Белоцркванска језера'' чине новчана средства у укупном 

износу од 25.000,00 динара. 

 Основни капитал из става 1. овог члана је удео Оснивача, као јединог члана са 100% 

учешћа у основном капиталу ДЈУП ''Белоцркванска језера''. 

 Износ основног капитала из става 1. овог члана уписује се у одговарајући регистар 

Агенције за привредне регистре и представља уписани капитал ДЈУП ''Белоцркванска језера''. 

 Усклађивање основног капитала предузећа врши се у складу са законом. 

 Вредност неновчаног улога оснивача утврђује се на основу процене извршене на начин 

прописан законом којим се уређује правни положај привредних друштава.  

 

Имовина јавног предузећа 

Члан 17. 

 Имовину ДЈУП ''Белоцркванска језера'' чине право својине на покретним и 

непокретним стварима, новчана средства и хартије од вредности и друга имовинска права, која 

су пренета у својину ДЈУП ''Белоцркванска језера'' у складу са законом, укључујући и право 

коришћења на стварима у јавној својини. 

 Стварима у јавној својини које је Оснивач уложио у ДЈУП ''Белоцркванска језера'' 

преносом права коришћења, без преноса права својине, ДЈУП ''Белоцркванска језера'' не може 

да располаже, нити да их даље уступа на коришћење, без сагласности Оснивача. 

 Јавно предузеће управља и располаже својом имовином у складу са законом, 

оснивачким актом и Статутом. 
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Члан 18. 

 Средства у јавној својини могу се улагати у капитал ДЈУП ''Белоцркванска језера'', у 

складу са законом и актима Скупштине општине. 

 По основу улагања средстава из става 1. овог члана општина стиче уделе у ДЈУП 

''Белоцркванска језера'', као и права по основу тих удела. 

 Капитал у ДЈУП ''Белоцркванска језера'' подељен на уделе уписује се у регистар. 

 

 Повећање и смањење оснивачког капитала 

Члан 19. 

 О повећању или смањењу основног капитала ДЈУП ''Белоцркванска језера'' одлучује 

Скупштина општине, као оснивач у складу са законом. 

  

Средства јавног предузећа 



Члан 20. 

 ДЈУП ''Белоцркванска језера'', у обављању својих делатности, стиче и прибавља 

средства из следећих извора: 

a. продајом производа и услуга, 

b. из кредита, 

c. из донација и поклона, 

d. из буџета оснивача и буџета Републике Србије, буџета аутономне покрајине и 

e. из осталих извора, у складу са законом. 

 

Расподела добити 

Члан 21. 

 ДЈУП ''Белоцркванска језера'' је дужно да део остварене добити уплати у буџет 

општине, по завршном рачуну за претходну годину. 

 Висина и рок за уплату добити из става 1. овог члана утврђује се у складу са законом и 

Одлуком о буџету општине за наредну годину. 

 

Начела за одређивање цене услуга 

Члан 22. 

 Елементи за образовање цена производа и услуга ДЈУП ''Белоцркванска језера'' уређују 

се посебном одлуком, коју доноси Надзорни одбор, по уз сагласност оснивача, у складу са 

законом. 

 Висина накнаде за испоруку воде формира се у складу са начелима прописаним законом 

којим је уређена комунална делатност, и то: 

4) начелом „потрошач плаћа“; 

5) начелом „загађивач плаћа“; 

6) начелом довољности цене да покрије пословне расходе; 

7) начелом усаглашености цена комуналних услуга са начелом приступачности; 

8) начелом непостојања разлике у ценама између различитих категорија потрошача, сем 

ако се разлика заснива на различитим трошковима обезбеђивања комуналне услуге. 

 

Цене производа и услуга предузећа 

Члан 23. 

 Елементи за одређивање цена комуналних услуга су : 

 1) пословни расходи исказани у пословним књигама и финансијским извештајима; 

 2) расходи за изградњу и реконструкцију објеката комуналне инфраструктуре и набавку 

опреме, према усвојеним програмима и плановима вршиоца комуналне делатности на које је 

јединица локалне самоуправе дала сагласност; 

 3) добит вршиоца комуналне делатности. 

 Средства која су намењена за финансирање обнове и изградње објеката комуналне 

инфраструктуре исказују се посебно и могу се употребити само за те намене. 
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Усвајање захтева за измену цена 

Члан 24. 

 ДЈУП ''Белоцркванска језера'' је обавезно да захтев за измену цена производа и услуга 

укључи у свој годишњи програм пословања, у складу са чланом 27. ове Одлуке. 

 Када се значајније промене вредности елемената, који су укључени у методологију за 

обрачунавање цена, ДЈУП ''Белоцркванска језера'' '' може да током пословне године да поднесе 

оснивачу детаљно образложен захтев за одобрење измене цена комуналних услуга, заједно са 

изменама годишњег програма пословања.   

 Измене годишњег програма пословања са предлогом за измену цена се достављају се 

Скупштини општине. 

 

Унапређење рада и развоја предузећа 

Члан 25. 



 Унапређење рада и развоја ДЈУП ''Белоцркванска језера'' заснива се на дугорочном и 

средњорочном плану рада и развоја. 

 Плановима и програмом рада из става 1. ове Одлуке, утврђују се пословна политика и 

развој ДЈУП ''Белоцркванска језера'', одређују се непосредни задаци и утврђују средства и мере 

за њихово извршавање. 

 Планови и програми рада ДЈУП ''Белоцркванска језера'' морају се заснивати на законима 

којима се уређују одређени односи у делатностима којима се бави ДЈУП ''Белоцркванска 

језера''. 

 

Планови и програми 

Члан 26. 

 Планови и програми ДЈУП ''Белоцркванска језера'' су: 

 - годишњи програма пословања, 

- средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа, 

- дугорочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа, 

 - финансијски планови и 

 - други планови и програми (посебни програми за коришћење субвенције, гаранције 

или других средстава). 

 Планови и програми ДЈУП ''Белоцркванска језера'' из става 1. алинеја 1, 2, 3. и 4. овог 

члана, достављају се Скупштини општине најкасније до 1. децембра текуће године за наредну 

годину. 

 Планови и програми се сматрају донетим када на њих сагласност да Скупштина 

општине. 

 

Члан 27. 

 Годишњи, односно трогодишњи програм пословања ДЈУП ''Белоцркванска језера'' 

садржи, нарочито: 

 1) планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама; 

 2) планиране набавке; 

 3) план инвестиција; 

 4) планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка; 

 5) елементе за целовито сагледавање цена производа и услуга; 

 6) план зарада и запошљавања; 

 7) критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и 

репрезентацију. 

 Измене и допуне годишњег, односно трогодишњег програма пословања могу се вршити 

искључиво из стратешких и државних интереса или уколико се битно промене околности у 

којима јавно предузеће послује. 

 

Члан 28. 

 Ако Надзорни одбор ДЈУП ''Белоцркванска језера'' до почетка календарске године не 

донесе годишњи, односно трогодишњи програм пословања, до доношења тог програма 
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зараде запосленима се обрачунавају и исплаћују на начин и под условима утврђеним 

годишњим, односно трогодишњим програмом пословања за претходну годину. 

 

Члан 29. 

 ДЈУП ''Белоцркванска језера'' је дужно да Скупштини општине доставља тромесечне 

извештаје о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања. 

 Извештај из става 1. овог члана доставља се у року од 30 дана од дана истека тромесечја. 

 

 

VI ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА 

 

Права оснивача 

Члан 30. 



 По основу учешћа у основном капиталу ДЈУП ''Белоцркванска језера'', општина, као 

оснивач има следећа права: 

 - право управљања ДЈУП ''Белоцркванска језера'' на начин утврђен Статутом Јавног 

предузећа; 

 -  право на учешће у расподели добити Јавног предузећа; 

 -  право да буду информисани о пословању Јавног предузећа; 

 -  право да учествују у расподели ликвидационе или стечајне масе, након престанка 

Јавног предузећа стечајем или ликвидацијом, а по измирењу обавеза и 

 -  друга права у складу са законом. 

 

Обезбеђење општег интереса 

Члан 31. 

 Ради обезбеђења општег интереса у делатности за коју је ДЈУП ''Белоцркванска језера'' 

основано, Скупштина општине даје сагласност на: 

 -    Статут ДЈУП ''Белоцркванска језера''; 

 -  давање гаранција, авала, јемства, залога и других средстава обезбеђења за послове 

који нису из оквира делатности од општег интереса; 

 -   располагање (прибављање и отуђење) средствима у јавној својини која су пренета у 

својину ДЈУП ''Белоцркванска језера'', веће вредности, која је у непосредној функији обављања 

делатности од општег интереса 

 -   улагања капитала; 

 -   статусне промене; 

 -   акт о процени вредности капитала и исказивању тог капитала у акцијама, као и на 

програм и одлуку о својинској трансформацији и 

 -  друге одлуке којима се уређује обављање делатности од општег интереса у складу са 

законом и овим уговором. 

 

 

Члан 32. 

 Општинско веће даје сагласност на: 

 1. Акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места. 

 2. Претходну сагласност на повећање броја запослених. 

 

Континуирано и квалитетно пружање услуга 

Члан 33. 

 ДЈУП ''Белоцркванска језера'' је дужно да делатност од општег интереса за коју је 

основано обавља на начин којим се обезбеђује редовно, континуирано и квалитетно пружање 

услуга крајњим корисницима. 
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Несметано функционисање постројења и опреме 

Члан 34. 

 ДЈУП ''Белоцркванска језера'' је дужно да предузима мере и активности за редовно 

одржавање и несметано функционисање постројења и других објеката неопходних за 

обављање своје делатности, у складу са законима и другим прописима којима се уређују 

услови обављања делатности од општег интереса због које је основано. 

 

Поремећај у пословању 

Члан 35. 

 У случају поремећаја у пословању ДЈУП ''Белоцркванска језера'', Скупштина општине 

предузеће мере којима ће обезбедити услове за несметан рад и пословање предузећа у 

обављању делатности од општег интереса, у складу са законом, а нарочито : 

 -  разрешење Надзорног одбора и директора, 

 - ограничење права огранка Јавног предузећа да иступа у правном промету са трећим 



лицима,   

 - ограничење у погледу права располагања појединим срдствима у јавној својини, 

 - друге мере одређене законом којим се уређују услови и начин обављања делатности 

од општег интереса и овом Одлуком. 

 

Члан 36. 

 У случају поремећаја у пословању ДЈУП ''Белоцркванска језера'', Општинско веће 

предузеће мере којима ће обезбедити услове за несметан рад и пословање предузећа у 

обављању делатности од општег интереса, у складу са законом, а нарочито : 

 - промену унутрашње организације Јавног предузећа. 

 

 

VII ПОСЛОВАЊЕ ПОД ТРЖИШНИМ УСЛОВИМА 

 

Пословање под тржишним условима 

Члан 37. 

 ДЈУП ''Белоцркванска језера'' послује по тржишним условима, ради стицања добити, у 

складу са законом. 

 

Пружање услуга корисницима са територије других општина. 

Члан 38. 

 У обављању своје претежне делатности, ДЈУП ''Белоцркванска језера'' своје производе 

и услуге може испоручивати, односно пружати и корисницима са територије других општина 

и градова, под условом да се ни на који начин не угрожава редовно, континуирано и квалитетно 

снабдевање крајњих корисника са територије општине Бела Црква. 

 Испоруку производа и пружање услуга из става 1. овог члана ДЈУП ''Белоцркванска 

језера'' обавља у складу са посебно закљученим уговорима. 

 

 

VIII ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 

Органи јавног предузећа 

Члан 39. 

 Органи ДЈУП ''Белоцркванска језера'' су: 

 1) надзорни одбор 

 2) директор 

 

1) Надзорни одбор 

 

 

Састав Надзорног одбора 
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Члан 40. 

 Надзорни одбор ДЈУП ''Белоцркванска језера'' има три члана, од којих је један 

председник. 

 Председника и чланове надзорног одбора ДЈУП ''Белоцркванска језера'', од којих је 

један члан из реда запослених, именује Скупштина општине, на период од четири године, под 

условима, на начин и по поступку  утврђеним законом, статутом општине и овом Одлуком. 

 Члан надзорног одбора из реда запослених предлаже се на начин и по постпку који је 

утврђен Статутом ДЈУП ''Белоцркванска језера''. 

 

  

Услови за чланове Надзорног одбора 

Члан 41. 

 За председника и члана надзорног одбора ДЈУП ''Белоцркванска језера'' именује се лице 

које испуњава следеће услове: 



 1) да је пунолетно и пословно способно; 

 2) да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање 

четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 

академским студијама или специјалистичким струковним студијама; 

 3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо 

образовање из тачке 2) овог члана; 

 4) да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са 

пословима ДЈУП ''Белоцркванска језера''; 

 5) да познаје област корпоративног управљања или област финансија; 

 6) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци; 

 7) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична 

дела, и то: 

 - обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи; 

 - обавезно психијатријско лечење на слободи; 

 - обавезно лечење наркомана; 

 - обавезно лечење алкохоличара; 

 - забрана вршења позива, делатности и дужности. 

 Председник и чланови надзорног одбора дужни су да се додатно стручно усавршавају 

у области корпоративног управљања, у складу са Програмом за додатно стручно усавршавање 

који утврђује Влада. 

 

Члан 42. 

 Представник запослених у надзорном одбору мора испуњавати услове из члана 39. 

Одлуке, као и додатна два услова: 

 1) да није био ангажован у вршењу ревизије финансијских извештаја предузећа у 

последњих пет година и 

 2) да није члан политичке странке; 

 

Члан 43. 

 Надзорни одбор, директор и извршни директор не могу предлагати представника 

запослених у надзорном одбору. 

 

Престанак мандата чланова Надзорног одбора 

Члан 44. 

 Мандат председнику и члановима Надзорног одбора престаје истеком периода на који 

су именовани, оставком или разрешењем. 

 Председник и чланови Надзорног одбора разрешавају се пре истека периода на који су 

именовани, уколико: 

1) ДЈУП ''Белоцркванска језера'' не достави годишњи, односно трогодишњи програм 
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пословања у роковима прописаним законом; 

 2) Надзорни одбор пропусти да предузме неопходне мере пред надлежним органима у 

случају постојања основане сумње да одговорно лице јавног предузећа делује на штету јавног 

предузећа несавесним понашањем или на други начин; 

 3) се утврди да делује на штету ДЈУП ''Белоцркванска језера'' несавесним понашањем 

или на други начин; 

 4) у току трајања мандата буде осуђен на условну или безусловну казну затвора. 

 Председник и чланови Надзорног одбора којима је престао мандат, дужни су да врше 

своје дужности до именовања новог надзорног одбора, односно именовања новог председника 

или члана надзорног одбора, а најдуже шест месеци. 

 

Надлежност Надзорног одбора 

Члан 45. 

 Надзорни одбор: 

 1) доноси дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је 



за њихово спровођење; 

 2) доноси годишњи, односно трогодишњи програм пословања Јавног предузећа, 

усклађен са дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије и развоја из тачке 1) овог 

члана; 

 3) усваја извештај о степену реализације годишњег, односно трогодишњег програма 

пословања; 

 4) усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих 

активности; 

 5) усваја финансијске извештаје; 

 6) доноси Статут Јавног предузећа; 

 7) надзире рад директора; 

 8) успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутрашњу контролу, финансијске 

извештаје и политику управљања ризицима; 

 9) доноси одлуку о расподели добити Јавног предузећа, односно начину покрића 

губитка; 

 10) доноси инвестиционе програме и критеријуме за инвестициона улагања; 

 11) даје сагласност директору за предузимање послова или радњи у складу са овим 

законом, статутом и одлуком оснивача; 

 12) доноси одлуку о давању или одузимању прокуре; 

 13) закључује уговор о раду са директором, у складу са законом којим се уређују радни 

односи; 

 14) доноси одлуку о располагању (прибављање и отуђење) средствима у јавној својини 

која су пренета у својину Јавног предузећа, велике вредности, која је у непосредној функцији 

обављања делатности од општег интереса, утврђених оснивачким актом; 

 15) доноси одлуку о висини цена услуга; 

 16) одлучује о улагању капитала Јавног предузећа; 

 17) одлучује о статусним променама Јавног предузећа; 

 18) одлучује о оснивању зависних друштава капитала; 

 19) одлучује о смањењу и повећању капитала Јавног предузећа; 

 20) одлучује о издавању, продаји и куповини удела, као и продаји удела у Јавном 

предузећу или куповини удела или акција у другом предузећу, односно привредном друштву; 

 21) доноси акт о исплати стимулације директора и извршног директора; 

 22) врши друге послове у складу са законом, овом одлуком и Статутом. 

 Одлуке из става 1. тач. 1), 2), 6), 9), 14), 15), 19), 20), и 22) овог члана Надзорни одбор 

доноси уз сагласност Скупштине општине. 

 Одлуке из става 1. тач. 16), 17) и 18) овог члана Надзорни одбор доноси уз претходну 

сагласност Скупштине општине. 

 Одлуке из става 1. тач. 21) овог члана Надзорни одбор доноси уз претходну сагласност 

Скупштине општине(Алтернатива: Општинског већа). 
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Члан 46. 

 Надзорни одбор одлучује већином гласова својих чланова. 

 Надзорни одбор не може пренети право на одлучивање о питањима из свог делокруга 

на директора или другог запосленог у Јавном предузећу. 

 

Члан 47. 

 Председник и чланови Надзорног одбора ДЈУП ''Белоцркванска језера'' имају право на 

одговарајућу накнаду за рад у надзорном одбору. 

 Висина накнаде из става 1. овог члана, утврђује се у складу подзаконским актима. 

 

 

2) Директор 

Члан 48. 

  

 Директора предузећа именује Скупштина општине на период од четири године, а на 



основу спроведеног јавног конкурса. 

 Директор ДЈУП ''Белоцркванска језера'' заснива радни однос на одређено време. 

 Директор предузећа је функционер који обавља јавну функцију. 

 Директор не може имати заменика. 

 

Надлежности директора 

Члан 49. 

 1) представља и заступа ДЈУП ''Белоцркванска језера''; 

 2) организује и руководи процесом рада; 

 3) води пословање ДЈУП ''Белоцркванска језера''; 

 4) одговара за законитост рада ДЈУП ''Белоцркванска језера'', за реализацију одлука и 

других аката Скупштине општине, председника општине и Општинског; 

 5) предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја ДЈУП 

''Белоцркванска језера'' и одговоран је за њихово спровођење; 

 6) предлаже годишњи, односно трогодишњи програм пословања ДЈУП ''Белоцркванска 

језера'' и одговоран је за његово спровођење; 

 7) предлаже финансијске извештаје; 

 8) предлаже доношење посебног програма коришћења средстава из буџета општине 

(субвенције, гаранције или коришћење других средства); 

 9) извршава одлуке Надзорног одбора; 

 10) бира извршне директоре; 

 11) бира представнике ДЈУП ''Белоцркванска језера'' у скупштини друштва капитала 

чији је једини власник ДЈУП ''Белоцркванска језера'', по претходно прибављеној сагласности 

Скупштине општине; 

 12) закључује уговоре о раду са извршним директорима, у складу са законом којим се 

уређују радни односи; 

 13) доноси акт о систематизацији; 

 14) предлаже Надзорном одбору доношење акта о исплати стимулације извршним 

директорима; 

 15) предлаже Надзорном одбору доношење одлука и других аката из делокруга 

директора; 

 16) одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених у складу 

са законом, колективним уговором и Статутом предузећа; 

 17) доноси план набавки за текућу годину; 

 18) доноси одлуке у поступцима јавних набавки и набавки на које се не примењује 

закон о јавним набавкама, 

 19) врши друге послове одређене законом, овом Одлуком и Статутом ДЈУП 

''Белоцркванска језера''. 
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Услови за избор директора 

Члан 50. 

 За директора ДЈУП ''Белоцркванска језера'', може бити именовано лице које испуњава 

следеће услове: 

 1) да је пунолетно и пословно способно; 

 2) да има стечено високо образовање из научне области 

___________________________________________, на основним студијама у трајању од 

најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 

академским студијама или специјалистичким струковним студијама; 

 3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо 

образовање из тачке 2) овог члана; 

 4) да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са 

пословима ДЈУП ''Белоцркванска језера''; 

 5) да познаје област корпоративног управљања; 



 6) да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова; 

 7) да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у 

вршењу функције у органу политичке странке; 

 8) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци; 

 9) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична 

дела, и то: 

 - обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи; 

 - обавезно психијатријско лечење на слободи; 

 - обавезно лечење наркомана; 

 - обавезно лечење алкохоличара; 

 - забрана вршења позива, делатности и дужности. 

 Услови за именовање директора из става 1. овог члана прописани су законом, а Статутом 

ДЈУП ''Белоцркванска језера'' могу бити одређени и други услови које лице мора да испуни да 

би било именовано за директора предузећа. 

 

Извршни директор 

Члан 51. 

 Директор може бирати извршне директоре за вођење послова из одређених области од 

значаја за успешно функционисање ДЈУП ''Белоцркванска језера''. 

 Извршни директор за свој рад одговара директору. 

 Извршни директор обавља послове у оквиру овлашћења које му је одредио директор, у 

складу са овом Одлуком и Статутом ДЈУП ''Белоцркванска језера''. 

 Извршни директор не може имати заменика. 

 Извршни директор мора бити у радном односу у ДЈУП ''Белоцркванска језера''. 

Члан 52. 

 За извршног директора ДЈУП ''Белоцркванска језера'' бира се лице које испуњава 

услове:   

 1) да је пунолетно и пословно способно; 

 2) да има стечено високо образовање из научне области _________________________, 

на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким 

струковним студијама; 

 3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо 

образовање из тачке 2) овог члана; 

 4) да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова; 

 5) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци; 

 6) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична 

дела, и то: 

– обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи; 
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 - обавезно психијатријско лечење на слободи; 

 - обавезно лечење наркомана; 

 - обавезно лечење алкохоличара; 

 - забрана вршења позива, делатности и дужности. 

 Поред услова из става 1. овог члана, лице које се бира за извршног директора мора 

имати три године радног искуства на пословима за које ће бити задужен у јавном предузећу.  

 Јавно предузеће не може имати више од седам извршних директора, а број извршних 

директора утврђује се Статутом ДЈУП ''Белоцркванска језера''. 

 

Зарада директора и извршног директора 

Члан 53. 

 Директор и извршни директор имају право на зараду, а могу имати и право на 

стимулацију, у складу са подзаконским актом. 

 Одлуку о исплати стимулације директора и извршног директора доноси Надзорни одбор 

ДЈУП ''Белоцркванска језера'', уз сагласност Скупштине општине (Алтернатива: 

Општинског већа). 



 Одлука о исплати стимулације извршног директора доноси се на предлог директора. 

 

Поступак именовања директора 

Члан 54. 

 Директор јавног предузећа именује се након спроведеног јавног конкурса, у складу са 

законом, подзаконским актима, Статутом општине и овом Одлуком. 

 Јавни конкурс спроводи Комисија за спровођење конкурса за избор директора. 

 Комисија јединице локалне самоуправе има пет чланова, од којих је један председник.  

 Комисију из става 3. овог члана образује Скупштина општине. 

 Председник и чланови комисије не могу бити народни посланици, посланици у 

скупштини аутономне покрајине, одборници у скупштини општине Беле Цркве, као ни 

изабрана, именована и постављена лица у органима општине. 

 

Члан 55. 

 Одлуку о спровођењу јавног конкурса за избор директора ДЈУП ''Белоцркванска језера'' 

доноси Скупштина општине, на предлог Општинског већа. 

 Иницијативу за доношење одлуке из става 1. Овог члана може покренути и Надзорни 

одбор ДЈУП ''Белоцркванска језера'', преко Општинске управе. 

 Општинска управа доставља Општинском већу текст огласа о јавном конкурсу. 

 Оглас о јавном конкурсу садржи нарочито: податке о ДЈУП ''Белоцркванска језера'', 

пословима, условима за именовање директора ДЈУП ''Белоцркванска језера'', месту рада, 

стручној оспособљености, знањима и вештинама које се оцењују у изборном поступку и 

начину њихове провере, року у коме се подносе пријаве, податке о лицу задуженом за давање 

обавештења о јавном конкурсу, адресу на коју се пријаве подносе, као и податке о доказима 

који се прилажу уз пријаву. 

 Оглас о јавном конкурсу за избор директора ДЈУП ''Белоцркванска језера'' објављује се 

у "Службеном гласнику Републике Србије", у Службеном листу општине у најмање једним 

дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике Србије, као и на 

интернет страници општине Бела Црква. 

 Рок за објављивање огласа из става 4. овог члана у "Службеном гласнику Републике 

Србије" не може бити дужи од осам дана од дана доношења одлуке о спровођењу јавног 

конкурса за избор директора јавног предузећа. 

 Пријава на јавни конкурс за избор директора јавног предузећа подноси се у року од 30 

дана од дана објављивања јавног конкурса у "Службеном гласнику Републике Србије". 

 Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, 

Комисија одбацује закључком против кога није допуштена посебна жалба. 

 

Члан 56. 

 Решење о именовању директора је коначано. 

 Решење о именовању директора ДЈУП ''Белоцркванска језера'', са образложењем, 
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објављује се у ''Службеном гласнику РС'', Службеном листу општине Бела Црква и на интернет 

страници општине Бела Црква. 

 

Члан 57. 

 Именовани кандидат дужан је да ступи на функцију у року од осам дана од дана 

објављивања решења о именовању у "Службеном гласнику Републике Србије". 

 Рок из става 1. овог члана, из нарочито оправданих разлога, може се продужити за још 

осам дана. 

 

Мандат директора 

Члан 58. 

 Мандат директора престаје истеком периода на који је именован, оставком или 

разрешењем. 

 Поступак за именовање директора покреће се шест месеци пре истека периода на који 

је именован, односно у року од 30 дана од дана подношења оставке или разрешења. 



Оставка директора 

Члан 59. 

 Оставка се у писаној форми подноси Скупштини општине. 

 

Разрешење 

Члан 60. 

 Предлог за разрешење директора ДЈУП ''Белоцркванска језера'', подноси Општинско 

веће. 

 Предлог из става 1. овог члана може поднети и Надзорни одбор ДЈУП ''Белоцркванска 

језера'', преко надлежне Општинске управе. 

 Предлог за разрешење мора бити образложен, са прецизно наведеним разлозима због 

којих се предлаже разрешење и доставља се директору који има право да се у року од 20 дана 

изјасни о разлозима због којих се предлаже разрешење. 

 Пошто директору пружи прилику да се изјасни о постојању разлога за разрешење и 

утврди потребне чињенице, Општинско веће, предлаже Скупштини општине доношење 

одговарајућег решења. 

 Против решења о разрешењу жалба није допуштена, али се може водити управни спор. 

Члан 61. 

 Скупштина општине разрешава или може разрешити директора ДЈУП ''Белоцркванска 

језера'' под условима предвиђеним законом. 

  

Суспензија директора 

Члан 62. 

 Уколико у току трајања мандата против директора буде потврђена оптужница, 

Скупштина општине доноси решење о суспензији директора ДЈУП ''Белоцркванска језера''. 

 Суспензија траје док се поступак правноснажно не оконча. 

  

Вршилац дужности директора 

Члан 63. 

 Скупштина општине може именовати вршиоца дужности директора до именовања 

директора јавног предузећа по спроведеном јавном конкурсу или у случају суспензије 

директора. 

 Период обављања функције вршиоца дужности директора не може бити дужи од једне 

године. 

 Исто лице не може бити два пута именовано за вршиоца дужности директора. 

 Вршилац дужности директора мора испуњавати услове за именовање директора јавног 

предузећа из члана 50. ове Одлуке. 

 Вршилац дужности има сва права, обавезе и овлашћења која има директор јавног 

предузећа. 
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IХ   ПОРЕМЕЋАЈИ У РАДУ УСЛЕД ВИШЕ СИЛЕ 

 

Поремећаји у пословању 

Члан 64. 

 У случају поремећаја у пословању ДЈУП ''Белоцркванска језера'', Скупштина општине, 

може предузети мере прописане законом, ради обезбеђења услова за несметано 

функционисање и обављање делатности од општег интереса, а нарочито: 

14. промену унутрашње организације ДЈУП ''Белоцркванска језера''; 

15. разрешење Надзорног одбора и директора и именовање привременог органа ДЈУП 

''Белоцркванска језера''; 

16. ограничење права појединих делова ДЈУП ''Белоцркванска језера'' да иступају у 

правном промету са трећим лицима; 

17. ограничење у погледу права располагања појединим средствима у јавној својини; 

18. друге мере одређене законом којим се одређују делатности од општег интереса. 

 За време ратног стања или непосредне ратне опасности, у складу са одлуком  Владе, 

Скупштина општине може у ДЈУП ''Белоцркванска језера'' утврдити организацију за 



извршавање послова од стратешког значаја за Републику Србију, аутономну покрајину или 

општину Бела Црква. 

 

Остваривање права на штрајк 

Члан 65. 

 У јавном предузећу право на штрајк остварује се у складу са законом. 

 У случају да у јавном предузећу нису обезбеђени услови за остваривање редовног 

процеса рада услед више силе, Скупштина општине, ако оцени да могу наступити штетне 

последице за живот и здравље људи или њихову безбедност и безбедност имовине или друге 

штетне неотклоњиве последице, поступа у складу са законом. 

 

 

Унутрашња организација 

Члан 66. 

 Статутом, општим актима и другим актима ДЈУП ''Белоцркванска језера''ближе се 

уређују унутрашња организација Јавног предузећа, делокруг органа и друга питања од значаја 

за рад и пословање Јавног предузећа, у складу са законом и овим уговором. 

 

Радни односи 

Члан 67. 

 Права, обавезе и одговорности запослених из радног односа уређују се колективним 

уговором ДЈУП ''Белоцркванска језера'' у складу са законом и актима оснивача. 

 Колективни уговор ДЈУП ''Белоцркванска језера'' мора бити сагласан са законом, 

општим и посебним колективним уговором. 

 

Безбедност и здравље запослених на раду 

Члан 68. 

 Права, обавезе и одговорности у вези са безбедношћу и здрављем на раду остварују се 

у складу са законом и прописима донетим на основу закона, а ближе се уређују колективним 

уговором, општим актима ДЈУП ''Белоцркванска језера'' или уговором о раду. 

  

Заштита животне средине 

Члан 69. 

 ДЈУП ''Белоцркванска језера'' је дужно да у обављању своје делатности обезбеђује 

потребне услове за заштиту и унапређење животне средине и да спречава узроке и отклања 

штетне последице које угрожавају природне и радом створене вредности човекове средине. 

 Статутом ДЈУП ''Белоцркванска језера'' детаљније се утврђују активности предузећа 

ради заштите животне средине, сагласно закону и прописима оснивача који регулишу област 

заштите животне средине. 
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Јавност рада предузећа 

Члан 70. 

 ДЈУП ''Белоцркванска језера''дужно је да на својој интернет страници објави: 

 1) радне биографије чланова Надзорног одбора, директора и извршних директора; 

 2) организациону структуру; 

 3) годишњи, односно трогодишњи програм пословања, као и све његове измене и 

допуне, односно извод из тог програма ако јавно предузеће има конкуренцију на тржишту; 

 4) тромесечне извештаје о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма 

пословања; 

 5) годишњи финансијски извештај са мишљењем овлашћеног ревизора; 

 6) друге информације од значаја за јавност. 

 

Доступност информација 

Члан 71. 

 Доступност информација од јавног значаја ДЈУП ''Белоцркванска језера'' врши у складу 

са одредбама закона који регулише област слободног приступа информацијама од јавног 



значаја. 

 

Пословна тајна 

Члан 72. 

 Пословном тајном сматрају се исправе и подаци утврђени одлуком директора или 

Надзорног одбора ДЈУП ''Белоцркванска језера'' чије би саопштавање неовлашћеном лицу 

било противно пословању Јавног предузећа и штетило би његовом пословном угледу и 

интересима. 

 

X    СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ 

 

Општи акти 

Члан 73. 

 Општи акти ДЈУП ''Белоцркванска језера'' су Статут и други општи акти утврђена 

законом. 

 Статут је основни општи акт ДЈУП ''Белоцркванска језера''. 

 Други општи акти Јавног предузећа морају бити у сагласности са Статутом ДЈУП 

''Белоцркванска језера''. 

 Појединични акти које доносе органи и овлашћени појединци у Јавном предузећу, 

морају бити у складу са општим актима ДЈУП ''Белоцркванска језера''. 

 

XI   ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 74. 

 ДЈУП ''Белоцркванска језера'' дужно је да Статут и друга општа акта усагласи са законом 

и овом Одлуком у року од 90 дана од дана ступања на снагу ове одлуке. 

 

Члан 75. 

 Чланови Надзорног одбора ДЈУП ''Белоцркванска језера'', који не испуњавају услове из 

члана 41. ове Одлуке, разрешиће се, а нови именовати, најкасније до 4. септембра 2016. године. 

 Председник и чланови Надзорног одбора ДЈУП ''Белоцркванска језера''разрешавају се 

пре истека периода на који су именовани уколико Надзорни одбор не донесе дугорочни и 

средњорочни план пословне стратегије и развоја у року од годину дана од дана ступања на 

снагу овог Закона о јавним предузећима, односно најкасније до 4. марта 2017. године. 

 Сава Стефанов, директор ДЈУП ''Белоцркванска језера'',                                                                    
                                                  (име и презиме) 

који је изабран на јавном конкурсу у складу са одредбама Закона о јавним предузећима 

("Службени гласник РС", број 119/12, 116/13 и 44/14), наставља са радом до истека мандата. 
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Члан 76. 

 Јавно предузеће наставља са радом у складу са овом одлуком и Законом о јавним 

предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16). 

 Јавно предузеће ускладиће Статут Јавног предузећа са овом одлуком у року од 90 дана 

од дана доношења ове одлуке. 

 

 

                                                                      Члан 77. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог да од дана објављивања у ''Службеном листу општине 

Бела Црква''. 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА 

Број :011-40-3/2016-01 

Датум :15.09.2016.године 
 



 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                                           Марјан Алексић 

 
 
 

134. 

 

Na osnovu člana 79. Zakona o javnim preduzećima ( Sl. Glasnik RS 15/2016 ) i člana 35. Statuta 
Opštine Bela Crkva, Skupština opštine Bela Crkva na sednici održanoj dana 15.09.2016. godine, 
donela je: 
 

ODLUKU 
 

O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA 
 

 
I OSNOVNE ODREDBE 

 
 

Član 1. 
 

Ovom odlukom vrši se izmena i dopuna osnivačkog akta – odluke o izmenama odluke o osnivanju 
preduzeća za vodoprivredu doo „Ušće“ Bela Crkvaod 31.01.2012. godine, upisane u registar Agencije 
za privredne registre rešenjem broj: BD 22003/2012, sa matičnim brojem: 08674078, u skladu sa 
odredbama Zakona o javnim preduzećima. 
 
 

II PODACI O OSNIVAČU 
 
 

Član 2. 
 

Osnivač Vodoprivrednog Društva „Ušće“ doo Bela Crkva je Opština Bela Crkva, ulica Miletićeva broj 
2 ( u daljem tekstu osnivač ) . 

Страна 374.    Број 9.     СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА    15.септембар  2016 године             

 
Osnivač svoju funkciju vrši u skladu sa ovom odlukom, preko Skupštine Društva koju čine ovlašćeni 
predstavnici osnivača. 
 

Član 3. 
 

Društvo je osnovano kao jednočlano Društvo sa ograničenom odgovornošću. 
 
Društvo je osnovano na neodređeno vreme. 
 

Član 4. 
 

Društvo ima svojstvo pravnog lica. 
 
Društvo u pravnom prometu sa trećim licima ima sva ovlašćenja i istupa u svoje ime i za svoj račun. 

III POSLOVNO IME I SEDIŠTE DRUŠTVA 
 



 
Član 5. 

 
Društvo posluje pod poslovnim imenom: VODOPRIVREDNO DRUŠTVO „UŠĆE“ DOO BELA CRKVA. 
 
Skraćeno poslovno ime Društva glasi: „UŠĆE“ DOO BELA CRKVA. 
 

Član 6. 
 

Sedište Društva je na adresi: Bela Crkva, ulica 1. Oktobra broj 83. 
 

Član 7. 
 

Poslovno ime i sedište Društva iz člana 5. i 6. ne može se promeniti bez saglasnosti osnivača. 
 
 

IV DELATNOST DRUŠTVA 
 
 

Član 8. 
 

Pretežna delatnost Društva je: 4291 – izgradnja hidrotehničkih objekata. 
 

Član 9. 
 

Pored pretežne delatnosti iz člana 8. ove odluke Društvo obavlja i sledeće delatnosti: 
 

- 0220 Seča drveća 
 

- 4211 Izgradnja puteva i autoputeva 
 

- 4312 Priprema gradilišta 
 

- 7111 Arhitektonska delatnost 
 

- 7112 Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje 
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- 8129 Usluge ostalog čišćenja 
 

- 8130 Usluge uređenja i održavanja okoline 
 

Pored pretežne delatnosti iz člana 8. ove odluke i delatnosti iz prethodnog stava ovog člana Društvo 
može obavljati i ostale delatnosti za koje ispunjava uslove predviđene zakonom. 

Član 10. 
 

Društvo ima ogranak osnovan Odlukom o obrazovanju ogranka broj: 8-1/2013, od 23.01.2013. 
godine, pod nazivom: „UŠĆE“ DOO BELA CRKVAOGRANAK ZA IZRADU TEHNIČKE DOKUMENTACIJE I 
IZVOĐENJE GEODETSKIH RADOVA. 
 
Adresa ogranka je: Bela Crkva, 1. Oktobra broj 83. 
 
Pretežna delatnost ogranka je: 7112 – inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje. 
 
 



 
V IMOVINA I OSNOVNI KAPITAL 

 
 

Član 11. 
 

Društvo svojom imovinom upravlja i raspolaže u sakladu sa zakonom i osnivačkim aktom. 
 
Osnovni kapital Društva je vrednost upisanih uloga njegovih osnivača ili članova, izražena u novcu. 
 
Osnovni kapital Društva na dan 07.06.2016. godine iznosi: 
 

- Upisan 3.768,75 EUR 
 

- Uplaćen 145.750,57 RSD 
 
 
 

VI UPRAVLJANJE DRUŠTVOM 
 
 

Član 12. 
 

Upravljanje Društvom organizuje se kao jednodomno. 
 
 
Organi društva su: 
 
 

- Skupština 
 

- Direktor 
 

 
VII SKUPŠTINA DRUŠTVA 
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Član 13. 

 
Skupštinu Društva čine ovlašćeni predstavnici osnivača. 
 
Odluku o određivanju i razrešenju predsednika i članova Skupštine Društva donosi Skupština opštine 
Bela Crkva. 
 
Skupština Društva ima pet članova. 
 
Članovi Skupštine društva imaju pravo na odgovarajuću naknadu za rad u Skupštini Društva. 
 
Visinu naknade iz stava 4. ovog člana, odnosno kriterijume i merila za njeno utvrđivanje određuje 
Vlada. 
 

Član 14. 



 
Za člana Skupštine Društva imenuje se lice koje ispunjava sledeće uslove: 
 

- Da je punoletno i poslovno sposobno; 
 

- Da ima stečeno visoko obrazovanje na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 
četiri godine, odnosno na osnovnim akademskim studijama od najmanje 240 ESPB bodova, 
master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim 
studijama ili specijalističkim strukovnim studijama; 

 
- Da ima najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima za koje se zahteva visoko 

obrazovanje iz tačke 2. ovog člana; 
 

- Da ima najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima koji su povezani sa 
poslovima Društva; 

 
- Da poznaje oblast korporativnog upravljanja ili oblast finansija; 

 
- Da nije osuđivano na kaznu zatvora od najmanje šest meseci; 

 
- Da mu nisu izrečene mere bezbednosti u skladu sa zakonom kojim se uređuju krivična 

dela, i to: 
 

8) Obavezno psihijatrijsko lečenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi; 
 

9) Obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi; 
 

10) Obavezno lečenje narkomana; 
 

11) Obavezno lečenje alkoholičara; 
 

12) Zabrana vršenja poziva, delatnosti i dužnosti; 
 

Član 15. 
Mandat članovima Skupštine Društva prestaje istekom perioda na koji su imenovani, ostavkom ili 
razrešenjem. 
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Članovi Skupštine Društva razrešavaju se pre isteka perioda na koji su imenovani ukoliko: 
 

2) Društvo ne dostavi godišnji, odnosno trogodišnji program poslovanja u rokovima 
predviđenim članom 30. ove odluke; 

 
3) Skupština Društva propusti da preduzme neophodne mere pred nadležnim organima 

u slučaju postojanja osnovane sumnje da odgovorno lice Društva deluje na štetu Društva 
nesavesnim ponašanjem ili na drugi način; 

 
4) Se utvrdi da deluje na štetu Društva nesavesnim ponašanjem ili na drugi način; 

 
5) U toku trajanja mandata bude osuđen na uslovnu ili bezuslovnu kaznu zatvora; 

 

Članovi Skupštine Društva kojima je prestao mandat, dužni su da vrše svoje dužnosti do imenovanja 
novog člana Skupštine Društva, najduže šest meseci. 



 
Član 16. 

 
Delokrug rada Skupštine Društva: 
 

6) Donosi dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja, i odgovorna je za 
njihovo sprovođenje; 

 
7) Donosi godišnji, odnosno trogodišnji program poslovanja, usklađen sa dugoročnim i 

srednjoročnim planom poslovne strategije i razvoja iz tačke 1. ovog člana; 
 

8) Usvaja izveštaj o stepenu realizacije godišnjeg odnosno trogodišnjeg programa 
poslovanja; 

 
9) Usvaja tromesečni izveštaj o usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti; 

 
10) Usvaja finansijske izveštaje i izveštaje revizora; 

 
11) Nadzire rad direktora i usvaja izveštaje direktora; 

 
12) Donosi izmene osnivačkog akta; 

 
13) Odlučuje o statusnim promenama, promenama pravne forme, osnivanju drugih 

pravnih subjekata i ulaganju kapitala; 
 

14) Donosi odluku o raspodeli dobiti, odnosno načinu pokrića gubitka; 
 

15) Zaključuje ugovore o radu sa direktorom u skladu sa zakonom kojim se uređuju radni 
odnosi; 

 
16) Imenuje revizora i utvrđuje naknadu za njegov rad; 

 
17) Odlučuje o pokretanju postupka likvidacije, kao i o podnošenju predloga za 

pokretanje stečajnog postupka od strane Društva; 
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18) Imenuje likvidacionog upravnika i usvaja likvidacione bilanse i izveštaje likvidacionog 
upravnika; 

 
19) Odlučuje o promeni delatnosti društva; 

 
20) Daje odobrenje na pravne poslove direktora i drugih povezanih lica sa Društvom; 

 
21) Donosi odluku o obrazovanju ogranaka Društva i davanju poslovnog punomoćja 

ograncima; 
 

22) Vrši druge poslove i odlučuje o drugim pitanjima u skladu sa zakonom i ovom 
odlukom; 
 

Odluke iz stava 1. tačka 1), 2), 7), i 9) ovog člana Skupština Društva donosi uz saglasnost nadležnog 
organa jedinice lokalne samouprave. 
 



Odluku iz stava 1. tačka 8) ovog člana Skupština Društva donosi uz prethodnu saglasnost nadležnog 
organa jedinice lokalne samouprave. 

 

 

VIII DIREKTOR DRUŠTVA 
 
 

Član 17. 
 

Društvo ima jednog direktora koji se registruje u skladu sa zakonom o registraciji. 
 
Direktora imenuje organ određen statutom jedinice lokalne samouprave, na period od četiri godine, 
na osnovu sprovedenog javnog konkursa, u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima. 
 
Direktor ima pravo na zaradu, a može imati i pravo na stimulaciju. 
 
Vlada će podzakonskim aktom odrediti uslove i kriterijume za utvrđivanje i visinu stimulacije iz stava 
3. ovog člana. 
 
Akt o isplati stimulacije direktora donosi Skupština Društva, uz saglasnost nadležnog organa jedinice 
lokalne samouprave. 
 
 

Član 18. 
 
Za direktora može biti imenovano lice koje ispunjava sledeće uslove: 
 

- Da je punoletno i poslovno sposobno; 
 

- Da ima stečeno visoko obrazovanje na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 
četiri godine, odnosno na osnovnim akademskim studijama od najmanje 240 ESPB bodova, 
master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim 
studijama ili specijalističkim strukovnim studijama; 

 
- Da ima najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima za koje se zahteva visoko 

obrazovanje iz tačke 2. ovog člana; 
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- Da ima najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima koji su povezani sa 

poslovima Društva; 
 

- Da poznaje oblast korporativnog upravljanja; 
 

- Da ima radno iskustvo u organizovanju rada i vođenju poslova; 
 

- Da nije član organa političke stranke, odnosno da mu je određeno mirovanje u vršenju 
funkcije u organu političke stranke; 

 
- Da nije osuđivano na kaznu zatvora od najmanje šest meseci; 

 
- Da mu nisu izrečene mere bezbednosti u skladu sa zakonom kojim se uređuju krivična 

dela, i to: 
 

- Obavezno psihijatrijsko lečenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi; 



 
- Obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi; 

 
- Obavezno lečenje narkomana; 

 
- Obavezno lečenje alkoholičara; 

 
- Zabrana vršenja poziva, delatnosti i dužnosti; 

 
Član 19. 

 
Mandat direktora prestaje istekom perioda na koji je imenovan, ostavkom i razrešenjem. 
 
Postupak za imenovanje direktora pokreće se šest meseci pre isteka perioda na koji je imenovan, 
odnosno u roku od 30 dana od dana podnošenja ostavke ili razrešenja. 
 
Ostavka se u pisanoj formi podnosi organu nadležnom za imenovanje direktora Društva. 
 
Predlog za razrešenje direktora Društva podnosi nadležni organ jedinice lokalne samouprave. 
 
Predlog za razrešenje direktora Društva može podneti i Skupština Društva preko nadležnog organa 
jedinice lokalne samouprave. 
 
Predlog za razrešenje mora biti obrazložen, sa precizno navedenim razlozima zbog kojih se predlaže 
razrešenje i dostavlja se direktoru koji ima pravo da se u roku od 20 dana izjasni o razlozima zbog 
kojih se predlaže razrešenje. 
 
Pošto direktoru pruži priliku da se izjasni o postojanju razloga za razrešenje i utvrdi potrebne 
činjenice, nadležni organ jedinice lokalne samouprave predlaže osnivaču donošenje odgovarajućeg 
rešenja. 
 
Protiv rešenja o razrešenju žalba nije dopuštena, ali se može voditi upravni spor. 
 

Član 20. 
Direktor se razrešava pre isteka perioda na koji je imenovan ukoliko: 
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3) U toku trajanja mandata prestane da ispunjava uslove za direktora Društva iz člana 
18. ove odluke; 

 
4) Društvo ne dostavi godišnji, odnosno trogodišnji program poslovanja u rokovima 

propisanim članom 30. ove odluke; 
 

5) Se utvrdi da je, zbog nestručnog, nesavesnog obavljanja dužnosti i postupanja 
suprotnog pažnji dobrog privrednika i propusta u donošenju i izvršavanju odluka i 
organizovanja poslova u Društvu, došlo do znatnog odstupanja od ostvarivanja osnovnog cilja 
poslovanja Društva, odnosno od plana poslovanja Društva; 

 
6) Se utvrdi da deluje na štetu Društva kršenjem direktorskih dužnosti, nesavesnim 

ponašanjem ili na drugi način; 
 

7) Izveštaj ovlašćenog revizora na godišnji finansijski izveštaj bude negativan; 
 



8) U toku trajanja mandata bude osuđen na uslovnu ili bezuslovnu kaznu zatvora; 
 

9) U drugim slučajevima propisanim zakonom; 
 
 
 

Član 21. 
 

Direktor Društva može biti razrešen pre isteka perioda na koji je imenovan ukoliko: 
 

3) Društvo ne dostavi tromesečni izveštaj u roku propisanom članom 31. ove odluke; 
 

4) Društvo ne ispuni planirane aktivnosti iz  godišnjeg, odnosno trogodišnjeg programa 
poslovanja; 

 
5) Društvo utroši sredstva za određene namene iznad visine utvrđene programom 

poslovanja za te namene, pre pribavljanja saglasnosti na izmene i dopune godišnjeg, odnosno 
trogodišnjeg programa poslovanja; 

 
6) Društvo ne sprovodi usvojen godišnji, odnosno trogodišnji program poslovanja, u delu 

koji se odnosi na zarade ili zapošljavanje iz člana 33. ove odluke; 
 

7) Društvo vrši isplatu zarade bez overe obrasca iz člana 33.ove odluke; 
 

8) Ne primeni predloge komisije za reviziju ili ne primeni računovodstvene standarde u 
pripremi finansijskih izveštaja; 

 
9) Društvo ne postupi po preporukama iz izveštaja ovlašćenog revizora; 

 
10) Ne izvršava odluke Skupštine Društva; 

 
11) U drugim slučajevima propisanim Zakonom; 
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Član 22. 
 

Ukoliko u toku trajanja mandata protiv direktora bude potvrđena optužnica, organ za imenovanje 
direktora Društva donosi rešenje o suspenziji. 
 
Suspenzija traje dok se postupak pravnosnažno ne okonča. 
 
Na sva pitanja o suspenziji direktora shodno se primenju odredbe o udaljenju sa rada propisane 
zakonom kojim se uređuje oblast rada. 
 
 
 
 

Član 23. 
 

Mandat direktora traje četiri godine i isti počinje danom donošenja odluke o imenovanju. 



 
Ako direktor Društva nije imenovan, Skupština Društva može imenovati vršioca dužnosti direktora 
do imenovanja direktora Društva po sprovedenom konkursu 
 
Period obavljanja funkcije vršioca dužnosti direktora ne može biti duži od godinu dana. 
 
Isto lice ne može biti dva puta imenovano za vršioca dužnosti direktora. 
 
Vršilac dužnosti mora ispunjavati uslove za imenovanje direktora Društva iz člana 18. ove odluke. 
 
Vršilac dužnosti ima sva prava, obaveze i ovlašćenja koja ima direktor Društva. 
 
 

Član 24. 
 

Direktor Društva: 
 

8) Predstavlja i zastupa Društvo; 
 

9) Organizuje i rukovodi procesom radaDruštva; 
 

10) Vodi poslovanje Društva; 
 

11) Odgovara za zakonitost rada Društva; 
 

12) Predlaže dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja i odgovoran je za 
njihovo sprovođenje; 

 
13) Predlaže godišnji, odnosno trogodišnji program poslovanja i odgovoran je za njihovo 

sprovođenje; 
 

14) Predlaže finansijske izveštaje; 
 

15) Izvršava odluke Skupštine Društva; 
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16) Donosi akt o sistematizaciji; 
 

17) Odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih u Društvu u skladu sa 
zakonom kojim se uređuju radni odnosi; 

 
18) Obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i ovom odlukom koji nisu u delokrugu 

Skupštine Društva; 
Član 25. 

 
Direktor odgovara za uredno vođenje poslovnih knjiga Društva. 
 
Direktor odgovara za tačnost finansijskih izveštaja Društva. 
 
Direktor je u obavezi da vodi evidenciju o svim donetim odlukama Skupštine Društva. 
 



Direktor je u obavezi da izveštava Skupštinu Društva shodno članu 399. Zakona o privrednim 
društvima. 
 

Član 26. 
 

Direktor može posebnom odlukom u okviru svojih ovlašćenja ovlastiti drugo lice da preduzima 
pojedine radnje iz njegove nadležnost, a naročito da može zastupati Društvo pred svim nadležnim 
organima. 
 
 

IX RASPODELA DOBIT 
 
 

Član 27. 
 

Društvoje dužno da deo dobiti uplati u budžet jedinice lokalne samouprave, po završnom računu za 
prethodnu godinu. 
 
Visina i rok za uplatu dobiti iz stava 1. ovog člana utvrđuje se zakonom, odnosno odlukom o 
budžetu za narednu godinu. 
 
 
 

X ZASTUPANJE DRUŠTVA 
 
 

Član 28. 
 

Društvo u poslovima unutrašnjeg i spoljnotrgovinskog prometa zastupa direktor bez ograničenja. 
 

Član 29. 
 

Društvo samostalno istupa u pravnom prometu u svoje ime i za svoj račun. 
 
Za obaveze prema trećim licima, nastale u poslovanju Društva, Društvo odgovara celokupnom 
svojom imovinom. 
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Osnivač ne odgovara za obaveze Društva, osim u slučajevima predviđenim ovom odlukom. 
XI ODNOS PREMA OSNIVAČU 

 
 

Član 30. 
 

Društvo donosi dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja. 
 
Za svaku kalendarsku godinu Društvo je dužno da donese godišnji program poslovanja i dostavi ga 
nadležnom organu jedinice lokalne samouprave. 
 
Društvo godišnji program poslovanja dostavlja najkasnije do 1. decembra tekuće godine za narednu 
godinu. 
 



Izuzetno, Društvo umesto godišnjeg može da donese trogodišnji program poslovanja, koji se revidira 
svake kalendarske godine i dostavlja na način i roku iz stava 2. i 3. ovog člana. 
 
Godišnji, odnosno trogodišnji program poslovanja se smatra donetim kada na njega saglasnost da 
nadležni organ jedinice lokalne samouprave. 
 
Godišnji, odnosno trogodišnji program poslovanja sadrži elemente propisane članom 60. Zakona o 
javnim preduzećima. 
 
Ukoliko u Društvu do početka kalendarske godine nije donet godišnji, odnosno trogodišnji program 
poslovanja, do donošenja tog programa zarade se obračunavaju i isplaćuju na način i pod uslovima 
utvrđenim godišnjim, odnosno trogodišnjim programom poslovanja za prethodnu godinu. 
 
 

Član 31. 
 

Društvo je dužno da nadležnom organu jedinice lokalne samouprave dostavlja tromesečne izveštaje 
o realizaciji godišnjeg, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja. 
 
Izveštaj se dostavlja u roku od 30 dana od dana isteka tromesečja. 
 
 

Član 32. 
 

Društvo mora imati izvršenu reviziju finansijskih izveštaja od strane ovlašćenog revizora. 
 
Finansijski izveštaj sa izveštajem ovlašćenog revizora Društvo dostavlja nadležnom organu jedinice 
lokalne samouprave radi informisanja. 
 
 

Član 33. 
 

Društvo je dužno da pre isplate zarade overi obrazac za kontrolu obračuna i isplate zarade. 
 
Ukoliko Društvo ne sprovodi godišnji, odnosno trogodišnji program poslovanja u delu koji se odnosi 
na zarade ili zapošljavanje, nadležni organ jedinice lokalne samouprave neće izvršiti overu obrasca 
za kontrolu obračuna i isplate zarada. 
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Član 34. 
 

Na sva ostala pitanja iz oblasti odnosa Društva prema osnivaču i oblasti ovlašćenja osnivača prema 
Društvu, koja nisu regulisana ovom odlukom, shodno se primenjuju odgovarajuće odredbe Zakona o 
javnim preduzećima. 
 
 

XII JAVNOST U RADU 
 
 

Član 35. 
 

Društvo je dužno da na svojoj inrternet stranici objavi: 
 



7) Radne biografije članova Skupštine Društva i direktora; 
 

8) Organizacionu strukturu; 
 

9) Godišnji, odnosno trogodišnji program poslovanja, kao i sve njegove izmene i 
dopune, odnosno izvod ako Društvo ima konkurenciju na tržištu; 

 
10) Tromesečne izveštaje realizacije godišnjeg, odnosno trogodišnjeg programa 

poslovanja; 
 

11) Godišnji finansijski izveštaj sa mišljenjem ovlašćenog revizora; 
 

12) Druge informacije od značaja za javnost; 
 

Vlada može utvrditi i druge elemente poslovanja Društva koji će se objaviti, a koji su od naročitog 
značaja za javnost. 
 
 

XIII OSTVARIVANJE PRAVA NA ŠTRAJK 
 
 

Član 36. 
 

U Društvu pravo na štrajk ostvaruje se u skladu sa zakonom. 
XIV AKTI I DOKUMENTI DRUŠTVA 

 
 

Član 37. 
 

Društvo čuva sledeće akte i dokumente: 
 

23) Osnivački akt; 
 

24) Rešenje o registraciji osnivanja Društva; 
 

25) Opšte akte Društva; 
 

26) Zapisnike sa sednica i odluke Skupštine Društva; 
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27) Akt o obrazovanju svakog ogranka ili drugog organizacionog dela Društva; 
 

28) Dokumenta koja dokazuju svojinu i druga imovinska prava Društva; 
 

29) Ugovore koje je direktor zaključio sa Društvom; 
 

30) Izveštaje direktora Društva; 
 

Član 38. 
 

Društvo vodi poslovne knjige, sastavlja i podnosi računovodstvene isprave i finansijske izveštaje u 
skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija. 
 
 



Član 39. 
 
Društvo je dužno da akte i dokumenta čuva u skladu sa Zakonom o privrednim društvima. 
 
 

Član 40. 
 
Direktor je u obavezi da akte i dokumenta, finansijske izveštaje Društva, kao i druga dokumenta 
vezana za poslovanje Društva, stavi na raspolaganje osnivaču Društva. 
 
 
 

XIII ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE 
 
 

Član 41. 
 

Organi Društva i zaposleni imaju prava i dužnosti da obezbeđuju uslove da se poslovanje Društva vrši 
na način kojim se u najvećoj meri štiti životna sredina od ugrožavanja. 
 
Subjekti iz stava 1. ovog člana dužni su da sprečavaju i otklanjaju štetne posledice zagađivanja 
vazduha, zemljišta i vode, buke i dr. koji ugrožavaju životnu sredinu ili dovode u opasnost živote i 
zdravlje ljudi. 
 

XIV PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 
 

Član 42. 
 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u „Službenom listu Opštine Bela 
Crkva“. 

 
SKUPŠTINA OPŠTINE BELA CRKVA 
Broj: 011-40-5/2016-01 
Dana: 15.09.2016.godine 

PREDSEDNIK SKUPŠTINE 
                                                                                                                   Marjan Aleksić 
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135. 
 

О  Д  Л  У  К  А 

 

О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА  ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

ЈАТП БЕЛА ЦРКВА ИЗ БЕЛЕ ЦРКВЕ 

 

I   ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Усклађивање оснивачког акта 

 

Члан 1. 

 

 Овом Одлуком врши се промена  оснивачког акта – Одлуке о организовању Јавног  

предузећа за обављање градског и приградског превоза путника „ЈАТП БЕЛА ЦРКВА“ 



(''Службени лист општине Бела Црква'', број 7/2003) којим је организовано као Јавно  предузеће 

за обављање градског и приградског превоза путника  “ЈАТП БЕЛА ЦРКВА“, уписано у 

регистар Агенције за привредне регистре Решењем бр. БД. 62529/2005 од 14.07.2005. године, 

ради усклађивања са одредбама Закона о јавним предузећима. 

Оснивање јавног предузећа 

 

Члан 2. 

 
Јавно предузеће ''ЈАТП „БЕЛА ЦРКВА'' (у даљем тексту: Јавно  предузеће ЈАТП „Бела Црква“) 

оснива се и послује ради обезбеђивања трајног обављања градског и приградског превоза путника 
јавним линијским превозом путника на територији општине Бела Црква унутар насељеног места или 

између два или више насељених места аутобусима и др. моторним возилима и обезбеђивање пријема и 

отпреме путника на станицама и стајалиштима, као саобраћајним објектима који се користе у тој врсти 

превоза, као делатности од општег интереса и уредног задовољавања потреба крајњих корисника 
услуга. 

 

Циљеви оснивања 

 

Члан 3. 

 

 Јавно предузеће “ЈАТП“ оснива се и послује ради обезбеђивања услова трајног 

обављања градског и приградског превоза путника јавним линијским превозом путника на 

територији општине Бела Црква, унутар насељеног места или између два или више насељених 

места, аутобусима и обезбеђивање пријема и отпреме путника на станицама и стајалиштима, 

као саобраћајним објектима који се користе у тим врстама превоза, као делатности од општег 

интереса и уредног задовољавања потреба крајњих корисника услуга. 

 

Предмет одлуке 

 

Члан 4. 

 

 Овом Одлуком, у складу са Законом о јавним предузећима, регулисана су права и 

обавезе оснивача и Јавног предузећа „ЈАТП БЕЛА ЦРКВА“ у обављању делатности од општег 

интереса, а нарочито обављање школског линијског превоза. 

 -  назив и седиште оснивача; СО Бела Црква, Милетићева 2, 26340 Бела Црква 

-  пословно име и седиште Јавног  предузећа: „ЈАТП БЕЛА ЦРКВА“  1 Октобра бб;  

-  претежна делатност Јавног  предузећа: обављање линијског – школског превоза ђака и 

ванлинијског саобраћаја; 

– права, обавезе и одговорности оснивача према Јавном  предузећу   су договорене Јавног 

предузећа „ЈАТП БЕЛА ЦРКВА“  према оснивачу; 
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 сношењу ризика; 

-  условима и начину задуживања Јавног предузећа „ЈАТП БЕЛА ЦРКВА“ 

-  заступање Јавног  предузећа „ЈАТП БЕЛА ЦРКВА“ ; 

-  износ основног капитала, као и опис, врста и вредност неновчаног улога; 

-  органи Јавног  предузећа „ЈАТП БЕЛА ЦРКВА“ ; 

-  имовина која се не може отуђити; 

-  располагање (отуђење и прибављање) стварима у јавној својини која су пренета у својину 

Јавног  предузећа „ЈАТП БЕЛА ЦРКВА“  у складу са законом; 

-  заштита животне средине; 

- друга питања од значаја за несметано обављање делатности за коју се оснива Јавно  предузеће 

„ЈАТП БЕЛА ЦРКВА“. 

 

II  ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ 

Оснивач јавног предузећа 

 



Члан 5. 

 

 Оснивач Јавног  предузећа „ЈАТП БЕЛА ЦРКВА“ је: 

 Општина Бела Црква, улица Милетићева број 2, матични број 08108005. 

 Права оснивача остварује Скупштина општине. 

Правни статус јавног предузећа 

 

Члан 6. 

 Јавно  предузеће „ЈАТП БЕЛА ЦРКВА“  има статус правног лица, са правима, 

обававезама и одговорностима утврђеним законом. 

 

 Јавно  предузеће „ЈАТП БЕЛА ЦРКВА“ у правном промету са трећим лицима има сва 

овлашћења и иступа у своје име и за свој рачун. 

 

Одговорност за обавезе јавног предузећа 

 

Члан 7. 

 

 Јавно предузеће „ЈАТП БЕЛА ЦРКВА“ за своје обавезе одговара целокупном својом 

имовином. 

 Оснивач не одговара за обавезе Јавног  предузећа „ЈАТП БЕЛА ЦРКВА“, осим у 

случајевима прописаним законом. 

Оснивач је дужан да обезбеди да се делатност од општег интереса из члана 2. ове 

Одлуке обавља у континуитету. 

 

Заступање и представљање јавног предузећа 

 

Члан 8. 

 

 Јавно  предузеће  „ЈАТП БЕЛА ЦРКВА“ заступа и представља директор. 

 

III ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ 

 

Пословно име јавног предузећа 

 

Члан 9. 

 

 Јавно предузеће „ЈАТП БЕЛА ЦРКВА“  послује под следећим пословним именом : 

Јавно  предузеће за обављање градског и приградског превоза путника „ЈАТП БЕЛА ЦРКВА“.  
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 Скраћено пословно име је „ЈАТП БЕЛА ЦРКВА“ . 

 О промени пословног имена одлучује Надзорни одбор Јавног  предузећа „ЈАТП БЕЛА 

ЦРКВА“ , уз сагласност оснивача. 

 

Седиште јавног предузећа 

 

Члан 10. 

 

 Седиште Јавног  предузећа  „ЈАТП БЕЛА ЦРКВА“ је у Белој Цркви, улица 1 Октобра 

бб. 

 О промени седишта Јавног предузећа „ЈАТП БЕЛА ЦРКВА“ одлучује Надзорни одбор, 

уз сагласност оснивача. 

 

Печат, штамбиљ и знак јавног предузећа 

 

Члан 11. 



 

 Јавно  предузеће  „ЈАТП БЕЛА ЦРКВА“ поседује свој печат и штамбиљ са исписаним 

текстом на српском језику и ћириличним писмом и на језику и писму националних мањина 

који је у службеној употреби у општини. 

 Печат је округлог облика, и садржи пуно пословно име и седиште Јавног  предузећа 

„ЈАТП БЕЛА ЦРКВА“ . 

 Штамбиљ је правоугаоног облика и садржи пуно пословно име, седиште Јавног  

предузећа „ЈАТП БЕЛА ЦРКВА“ и место за датум и број. 

 Јавно  предузеће „ЈАТП БЕЛА ЦРКВА“ има свој знак који садржи назив и седиште 

Јавног  предузећа „ЈАТП БЕЛА ЦРКВА“, а који ће бити дефинисан Статутом Јавног  

предузећа „ЈАТП БЕЛА ЦРКВА“ .  

 

Упис јавног предузећа у регистар 

 

Члан 12. 

 

 Јавно  предузеће  „ЈАТП БЕЛА ЦРКВА“ се за обављање своје делатности од општег 

интереса, утврђене овом одлуком, уписује у регистар у складу са законом којим се уређује 

правни положај привредних друштава и поступак регистрације, у складу са законом. 

 

Унутрашња организација јавног предузећа 

 

Члан 13. 

 

 Јавно  предузеће „ЈАТП БЕЛА ЦРКВА“  послује као јединствена радна целина. 

 Актом директора Јавног предузећа, уређује се унутрашња организација и 

систематизација послова. 

 

IV ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 

Претежна делатност 

 

Члан 14. 

 

 Претежна делатност Јавног  предузећа „ЈАТП БЕЛА ЦРКВА“ је: 

-    49.31  Градски и приградски копнени превоз путника. 

 Осим наведене претежне делатности, Јавно предузеће „ЈАТП БЕЛА ЦРКВА“ ће се 

бавити и другим делатностима, као што су: 

11.  49.39 Остали превоз путника у копненом саобраћају 
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12.  52.21 Услужне делатности у копненом саобраћају 

13.  47.99 Продаја хране и пића посредством аутомата 

14.       47      Препродаја пакованих/припремљених пића 

15.  56.10 Делатности ресторана и покретних угоститељских објеката 

16.  56.30 Услуге припремања и послуживања пића 

 

   Јавно  предузеће  „ЈАТП БЕЛА ЦРКВА“ може без уписа у регистар да врши и друге 

делатности које служе обављању претежне делатности, уколико за те делатности испуњава 

услове предвиђене законом. 

 О промени делатности Јавног  предузећа „ЈАТП БЕЛА ЦРКВА“ , као и о обављању 

других делатности које служе обављању претежне делатности, одлучује Надзорни одбор, уз 

сагласност оснивача, у складу са законом. 

 

Услови за обављање делатности као делатности од општег интереса 

 

Члан 15. 



 

 Јавно  предузеће „ЈАТП БЕЛА ЦРКВА“ може да отпочне обављање делатности кад 

надлежни државни орган утврди да су испуњени услови за обављање те делатности у погледу:  

 1) техничке опремљености; 

 2) кадровске оспособљености; 

 3) безбедности и здравља на раду; 

 4) заштите и унапређења животне средине и 

 5) других услова прописаних законом. 

 

Оснивачка права и улагање капитала јавног предузећа 

 

Члан 16. 

 

 Јавно  предузеће  „ЈАТП БЕЛА ЦРКВА“ може, уз претходну сагласност оснивача, 

основати друштво капитала за обављање делатности од општег интереса из члана 2. ове 

Одлуке, као и друштво капитала за обављање делатности која није делатност од општег 

интереса, у складу са Законом о привредним друштвима. 

 Јавно предузеће ''ЈАТП БЕЛА ЦРКВА'' може улагати капитал у већ основана друштва 

капитала, уз претходну сагласност оснивача. 

 На одлуку из става 1. овог члана сагласност даје Скупштина општине. 

 

V ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 

Основни капитал 

 

Члан 17. 

 

 Основни капитал Јавног предузећа ''ЈАТП БЕЛА ЦРКВА'' чине новчана средства у 

укупном износу од 5.000 USD. 

 Основни капитал из става 1. овог члана је удео Оснивача, као јединог члана са 100% 

учешћа у основном капиталу Јавног предузећа ''ЈАТП БЕЛА ЦРКВА''. 

 Износ основног капитала из става 1. овог члана уписује се у одговарајући регистар 

Агенције за привредне регистре и представља уписани капитал Јавног предузећа ''ЈАТП БЕЛА 

ЦРКВА''. 

 Усклађивање основног капитала предузећа врши се у складу са законом. 

 Вредност неновчаног улога оснивача утврђује се на основу процене извршене на 

начин прописан законом којим се уређује правни положај привредних друштава.  
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Имовина јавног предузећа 

 

Члан 18. 

 

 Имовину Јавног  предузећа „ЈАТП БЕЛА ЦРКВА“ чине право својине на покретним и 

непокретним стварима, новчаним средствима и хартијама од вредности и друга имовинска 

права која су пренета у својину Јавног  предузећа „ЈАТП БЕЛА ЦРКВА“, у складу са законом, 

укључујући и право коришћења на стварима у јавној својини општине Бела Црква. 

 Стварима у јавној својини које је Оснивач уложио у Јавно предузеће „ЈАТП БЕЛА 

ЦРКВА“ преносом права коришћења, без преноса права својине, Јавно предузеће „ЈАТП БЕЛА 

ЦРКВА“ не може да располаже, нити да их даље уступа на коришћење, без сагласности 

Оснивача. 

 Јавно предузеће управља и располаже својом имовином у складу са законом, 

оснивачким актом и Статутом. 

 

Члан 19. 

 



 Средства у јавној својини могу се улагати у капитал Јавног  предузећа „ЈАТП БЕЛА 

ЦРКВА“ , у складу са законом и актима Скупштине општине Бела Црква. 

 По основу улагања средстава из става 1. овог члана општина стиче уделе у Јавном  

предузећу „ЈАТП БЕЛА ЦРКВА“ , као и права по основу тих удела. 

 Капитал у Јавном  предузећу „ЈАТП БЕЛА ЦРКВА“ подељен на уделе уписује се у 

регистар. 

  

Повећање и смањење оснивачког капитала 

 

Члан 20. 

 О повећању или смањењу основног капитала Јавног  предузећа  „ЈАТП БЕЛА ЦРКВА“ 

одлучује Скупштна општине, као оснивач у складу са законом. 

  

Средства јавног предузећа 

 

Члан 21. 

 Јавно  предузеће „ЈАТП БЕЛА ЦРКВА“ , у обављању својих делатности, стиче и 

прибавља средства из следећих извора: 

–       продајом производа и услуга, 

– из кредита, 

– из донација и поклона, 

– из буџета оснивача и буџета Републике Србије, буџета аутономне покрајине и 

– из осталих извора, у складу са законом. 

 

Расподела добити 

 

Члан 22. 

 

 Јавно предузеће „ЈАТП БЕЛА ЦРКВА“ је дужно да део остварене добити уплати у буџет 

општине Бела црква, по завршном рачуну за претходну годину. 

 Висина и рок за уплату добити из става 1. овог члана утврђује се у складу са законом и 

Одлуком о буџету општине Бела Црква за наредну годину. 

 

Начела за одређивање цене услуга 

 

Члан 23. 

 

 Елементи за образовање цена производа и услуга Јавног предузећа „ЈАТП БЕЛА 
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 ЦРКВА“ уређују се посебном одлуком, коју доноси Надзорни одбор,  уз сагласност оснивача, 

у складу са законом. 

 Висина накнаде за услуге формира се у складу са начелима прописаним законом којим 

је уређена превозничка делатност, и то:   

 1) начелом довољности цене да покрије пословне расходе; 

 2) начелом усаглашености цена превозничких услуга са начелом приступачности; 

 3) начелом непостојања разлике у ценама између различитих категорија потрошача, сем 

ако се разлика заснива на различитим трошковима обезбеђивања превозничке услуге.  

 

Цене производа и услуга предузећа 

 

Члан 24. 

 

 Елементи за одређивање цена превозничких услуга су : 

 1) пословни расходи исказани у пословним књигама и финансијским извештајима; 

 2) расходи за изградњу и реконструкцију објеката комуналне инфраструктуре и 

набавку опреме, према усвојеним програмима и плановима вршиоца превозничке делатности 



на које је јединица локалне самоуправе дала сагласност; 

 3) добит вршиоца превозничке делатности. 

 Средства која су намењена за финансирање обнове и изградње објеката комуналне 

инфраструктуре исказују се посебно и могу се употребити само за те намене. 

  

Усвајање захтева за измену цена 
 

Члан 25. 

 

 Јавно предузеће „ЈАТП БЕЛА ЦРКВА“ је обавезно да захтев за измену цена производа 

и услуга укључи у свој годишњи програм пословања, у складу са чланом 27. ове Одлуке. 

 Када се значајније промене вредности елемената, који су укључени у методологију за 

обрачунавање цена, Јавно  предузеће „ЈАТП БЕЛА ЦРКВА“ може да током пословне године  

поднесе оснивачу детаљно образложен захтев за одобрење измене цена превозничких  

услуга, заједно са изменама годишњег програма пословања. 

 Измене годишњег програма пословања са предлогом за измену цена  достављају се 

Скупштини општине Бела Црква. 

 

Унапређење рада и развоја предузећа 

 

Члан 26. 

 

 Унапређење рада и развоја Јавног предузећа „ЈАТП БЕЛА ЦРКВА“  заснива се на 

дугорочном и средњорочном плану рада и развоја. 

 Плановима и програмом рада из става 1. ове Одлуке, утврђују се пословна политика и 

развој Јавног  предузећа „ЈАТП БЕЛА ЦРКВА“ , одређују се непосредни задаци и утврђују 

средства и мере за њихово извршавање. 

 Планови и програми рада Јавног  предузећа „ЈАТП БЕЛА ЦРКВА“  морају се 

заснивати на законима којима се уређују одређени односи у делатностима којима се бави 

Јавно  предузеће „ЈАТП БЕЛА ЦРКВА“ . 

 

Планови и програми 

Члан 27. 

 

Планови и програми Јавног предузећа „ЈАТП БЕЛА ЦРКВА“ су: 

 - годишњи програма пословања, 

- средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа, 

– дугорочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа, 
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 - финансијски планови и 

 - други планови и програми (посебни програми за коришћење субвенције, гаранције 

или других средстава). 

 Планови и програми Јавног предузећа „ЈАТП БЕЛА ЦРКВА“ из става 1. алинеја 1, 2, 3. 

и 4. овог члана, достављају се Скупштини општине Бела Црква најкасније до 1. децембра 

текуће године за наредну годину. 

 Планови и програми се сматрају донетим када на њих сагласност да Скупштина 

општине Бела Црква. 
Годишњи, односно трогодишњи програм пословања Јавног предузећа „ЈАТП БЕЛА ЦРКВА“ садржи, 

нарочито: 
 1) планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама; 
 2) планиране набавке; 

 3) план инвестиција; 

 4) планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка; 
 5) елементе за целовито сагледавање цена производа и услуга; 

 6) план зарада и запошљавања; 

 7) критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и 
репрезентацију. 



 Измене и допуне годишњег, односно трогодишњег програма пословања могу се вршити 

искључиво из стратешких и државних интереса или уколико се битно промене околности у 

којима јавно предузеће послује. 

 

Члан 28. 

 

 Ако Надзорни одбор Јавног предузећа „ЈАТП БЕЛА ЦРКВА“' до почетка календарске 

године не донесе годишњи, односно трогодишњи програм пословања, до доношења тог 

програма зараде запосленима се обрачунавају и исплаћују на начин и под условима утврђеним 

годишњим, односно трогодишњим програмом пословања за претходну годину. 

 

Члан 29. 

 

 Јавно предузеће „ЈАТП БЕЛА ЦРКВА“ је дужно да Скупштини општине Бела Црква  

доставља тромесечне извештаје о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма 

пословања. 
 Извештај из става 1. овог члана доставља се у року од 30 дана од дана истека тромесечја. 

 

 

VI ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА 
 

Права оснивача 

 

Члан 30. 

 

 По основу учешћа у основном капиталу Јавног  предузећа „ЈАТП БЕЛА ЦРКВА“ , 

општина, као оснивач има следећа права: 

 - право управљања Јавним  предузећем „ЈАТП БЕЛА ЦРКВА“ на начин утврђен 

Статутом Јавног  предузећа; 

 -  право на учешће у расподели добити Јавног  предузећа; 

 -  право да буду информисани о пословању Јавног  предузећа; 

 -  право да учествују у расподели ликвидационе или стечајне масе, након престанка 

Јавног предузећа стечајем или ликвидацијом, а по измирењу обавеза и 

– друга права у складу са законом. 

 

Обезбеђење општег интереса 
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Члан 31. 

 

 Ради обезбеђења општег интереса у делатности за коју је Јавно  предузеће основано 

„ЈАТП БЕЛА ЦРКВА“ , Скупштина општине Бела Црква даје сагласност на: 

 -  Статут Јавног предузећа „ЈАТП БЕЛА ЦРКВА“; 

 -  давање гаранција, авала, јемстава, залога и других средстава обезбеђења за послове 

који нису из оквира делатности од општег интереса; 

        -   тарифу (одлуку о ценама, тарифни систем и др.);        

 -   располагање (прибављање и отуђење) средствима у јавној својини која су пренета у 

својину Јавног предузећа „ЈАТП БЕЛА ЦРКВА“, веће вредности, која је у непосредној 

функији обављања делатности од општег интереса, утврђених оснивачким актом; 

        -   акт о општим условима за испоруку производа и услуга; 

 -   улагања капитала; 

 -   статусне промене; 

 -   акт о процени вредности капитала и исказивању тог капитала у акцијама, као и на 

програм и одлуку о својинској трансформацији и 



 -  друге одлуке којима се уређује обављање делатности од општег интереса у складу са 

законом и оснивачким актом. 

 

Члан 32. 

 

 Општинско веће даје сагласност на: 

 1. Акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места. 

 2. Претходну сагласност на повећање броја запослених. 

  

Континуирано и квалитетно пружање услуга 

 

Члан 33. 

 

 Јавно  предузеће „ЈАТП БЕЛА ЦРКВА“ је дужно да делатност од општег интереса за 

коју је основано обавља на начин којим се обезбеђује стално, континуирано и квалитетно 

пружање услуга крајњим корисницима. 

 

Несметано функционисање постројења и опреме 

 

Члан 34. 

 

 Јавно  предузеће „ЈАТП БЕЛА ЦРКВА“ је дужно да предузима мере и активности за 

редовно одржавање и несметано функционисање постројења и других објеката неопходних за 

обављање своје делатности, у складу са законима и другим прописима којима се уређују 

услови обављања делатности од општег интереса због које је основано. 

 

Поремећај у пословању 

 

Члан 35. 

 

 У случају поремећаја у пословању Јавног  предузећа „ЈАТП БЕЛА ЦРКВА“ , 

Скупштина општине предузеће мере којима ће обезбедити услове за несметан рад и пословање 

предузећа у обављању делатности од општег интереса, у складу са законом, а нарочито : 

 -  разрешење Надзорног одбора и директора, 

 - ограничење права Јавног  предузећа „ЈАТП БЕЛА ЦРКВА“ да иступа у правном 

промету са трећим лицима,   

– ограничење у погледу права располагања појединим срдствима у јавној својини, 
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 - друге мере одређене законом којим се уређују услови и начин обављања делатности 

од општег интереса и овом Одлуком. 

 

Члан 36. 

 

 У случају поремећаја у пословању Јавног  предузећа „ЈАТП БЕЛА ЦРКВА“ , 

Општинско веће предузеће мере којима ће обезбедити услове за несметан рад и пословање 

предузећа у обављању делатности од општег интереса, у складу са законом, а нарочито : 

 - промену унутрашње организације Јавног  предузећа. 

 

VII ПОСЛОВАЊЕ, УТВРЂИВАЊЕ И РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ 
 

Пословање под тржишним условима 

 

Члан 37. 

 

 Јавно  предузеће  „ЈАТП БЕЛА ЦРКВА“ послује по тржишним условима, у складу са 

законом. 



 

Пружање услуга корисницима са територије других општина. 

 

Члан 38. 

 

 У обављању своје претежне делатности, Јавно  предузеће  „ЈАТП БЕЛА ЦРКВА“ своје  

услуге може  пружати и корисницима са територије других општина и градова, под условом да 

се ни на који начин не угрожава стално, континуирано и квалитетно пружање превозничких 

услуга крајњим корисницима са територије општине Бела Црква. 

 Пружање услуга из става 1. овог члана Јавно  предузеће „ЈАТП БЕЛА ЦРКВА“ обавља 

у складу са посебно закљученим уговорима. 

 

 

VIII ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
 

Органи јавног предузећа 

 

Члан 39. 

 

 Органи Јавног предузећа „ЈАТП БЕЛА ЦРКВА“ су: 

 1) Надзорни одбор 

 2) директор 

 

1) Надзорни одбор 

 

Састав Надзорног одбора 

 

Члан 40. 

 

 Надзорни одбор Јавног предузећа „ЈАТП БЕЛА ЦРКВА“' има три члана, од којих је 

један председник. 

 Председника и чланове надзорног одбора Јавног предузећа „ЈАТП БЕЛА ЦРКВА“, од 

којих је један члан из реда запослених, именује Скупштина општине Бела Црква, на период од 

четири године, под условима, на начин и по поступку утврђеним законом, статутом општине 

Бела Црква и овом Одлуком. 

 Члан надзорног одбора из реда запослених предлаже се на начин и по постпку који је 

утврђен Статутом Јавног предузећа „ЈАТП БЕЛА ЦРКВА“.  
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Услови за чланове Надзорног одбора 

 

Члан 41. 

 

 За председника и чланове Надзорног одбора именује се лице које испуњава следеће 

услове: 
 1) да је пунолетно и пословно способно; 
 2) да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири 

године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 

академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или 
специјалистичким струковним студијама; 

 3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање 

из тачке 2) овог члана; 

 4) да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима 
Јавног предузећа „ЈАТП БЕЛА ЦРКВА“; 
 5) да познаје област корпоративног управљања или област финансија; 

 6) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци; 
 7) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и 

то: 



 - обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи; 

 - обавезно психијатријско лечење на слободи; 

 - обавезно лечење наркомана; 
 - обавезно лечење алкохоличара; 

 - забрана вршења позива, делатности и дужности. 

 Председник и чланови надзорног одбора дужни су да се додатно стручно усавршавају у области 
корпоративног управљања, у складу са Програмом за додатно стручно усавршавање који утврђује 

Влада. 

 
Члан 42. 

 

Представник запослених у надзорном одбору мора испуњавати услове из члана 41. Одлуке, као и 

додатна два услова: 
 1) да није био ангажован у вршењу ревизије финансијских извештаја предузећа у последњих 

пет година и 

 2) да није члан политичке странке; 
 Надзорни одбор, директор и извршни директор не могу предлагати представника запослених у 

надзорном одбору. 

 

 

Мандат чланова Надзорног одбора 

 

Члан 43. 

 

 Мандат председнику и члановима Надзорног одбора престаје истеком периода на који 

су именовани, оставком или разрешењем. 
 Председник и чланови Надзорног одбора разрешавају се пре истека периода на који су 

именовани, уколико: 
 1) Јавно предузеће „ЈАТП БЕЛА ЦРКВА“ не достави годишњи, односно трогодишњи програм 

пословања у роковима прописаним законом; 
 2) Надзорни одбор пропусти да предузме неопходне мере пред надлежним органима у случају 
постојања основане сумње да одговорно лице јавног предузећа делује на штету јавног предузећа 

несавесним понашањем или на други начин; 

 3) се утврди да делује на штету Јавног предузећа „ЈАТП БЕЛА ЦРКВА“ несавесним понашањем 

или на други начин; 
 4) у току трајања мандата буде осуђен на условну или безусловну казну затвора. 

 Председник и чланови Надзорног одбора којима је престао мандат, дужни су да врше своје 

дужности до именовања новог надзорног одбора, односно именовања новог председника или члана 
надзорног одбора, а најдуже шест месеци. 
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Надлежност Надзорног одбора 

 

Члан 44. 

 
Надзорни одбор: 

1) доноси дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово 

спровођење; 
2) доноси годишњи, односно трогодишњи програм пословања Јавног предузећа, усклађен са 

дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије и развоја из тачке 1) овог члана; 

3) усваја извештај о степену реализације годишњег, односно трогодишњег програма пословања; 

4) усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности; 
5) усваја финансијске извештаје; 

6) доноси Статут Јавног предузећа; 

7) надзире рад директора; 
8) успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутрашњу контролу, финансијске извештаје и 

политику управљања ризицима; 

9) доноси одлуку о расподели добити Јавног предузећа, односно начину покрића губитка; 
10) доноси инвестиционе програме и критеријуме за инвестициона улагања; 

11) даје сагласност директору за предузимање послова или радњи у складу са овим законом, статутом 

и одлуком оснивача; 



12) доноси одлуку о давању или одузимању прокуре; 

13) закључује уговор о раду са директором, у складу са законом којим се уређују радни односи; 

14) доноси одлуку о располагању (прибављање и отуђење) средствима у јавној својини која су 
пренета у својину Јавног предузећа, велике вредности, која је у непосредној функцији обављања 

делатности од општег интереса, утврђених оснивачким актом; 

15) доноси одлуку о висини цена услуга; 
16) одлучује о улагању капитала Јавног предузећа; 

17) одлучује о статусним променама Јавног предузећа; 

18) одлучује о оснивању зависних друштава капитала; 
19) одлучује о смањењу и повећању капитала Јавног предузећа; 

20) одлучује о издавању, продаји и куповини удела, као и продаји удела у Јавном предузећу или 

куповини удела или акција у другом предузећу, односно привредном друштву; 

21) доноси акт о исплати стимулације директора и извршног директора; 
22) врши друге послове у складу са законом, овом одлуком и Статутом. 

Одлуке из става 1. тач. 1), 2), 6), 9), 14), 15), 19), 20), и 22) овог члана Надзорни одбор доноси уз 

сагласност Скупштине општине Бела Црква. 
Одлуке из става 1. тач. 16), 17) и 18) овог члана Надзорни одбор доноси уз претходну сагласност 

Скупштине општине Бела Црква. 
Одлуке из става 1. тач. 21) овог члана Надзорни одбор доноси уз претходну сагласност Скупштине 
општине Бела Црква. 
 Надзорни одбор не може пренети право одлучивања о питањима из своје надлежности на 

директора или друго лице у  предузећу. 

 

Накнада за рад 

 

Члан 45. 

 

 Председник и чланови Надзорног одбора имају право на одговарајућу накнаду за рад у 

Надзорном одбору. 

 Висина накнаде из става 1. овог члана, утврђује се у складу подзаконским актима. 

 

Одлучивање Надзорног одбора 

 

Члан 46. 

 

Надзорни одбор одлучује већином гласова својих чланова. 

 

2) Директор 
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Члан 47. 

 

 Директора предузећа именује Скупштина општине Бела Црква на период од четири 

године, а на основу спроведеног јавног конкурса. 

 Директор Јавног предузећа „ЈАТП БЕЛА ЦРКВА“ заснива радни однос на одређено 

време. 

 Директор предузећа је функционер који обавља јавну функцију. 

 Директор не може имати заменика. 

. 

 

Надлежности директора 

 

Члан 48. 

 

 Директор Јавног  предузећа „ЈАТП БЕЛА ЦРКВА“ : 

 1) представља и заступа предузеће; 

 2) организује и руководи процесом рада; 

 3) води пословање предузећа; 

 4) одговара за законитост рада предузећа; 



 5) предлаже средњорочни и дугорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран 

је за њихово спровођење; 

 6) предлаже годишњи, односно трогодишњи програм пословања и одговоран је за 

њихово спровођење; 

 7) предлаже финансијске извештаје; 

 8) извршава одлуке надзорног одбора; 

        9) бира извршне директоре; 

        8) предлаже доношење посебног програма коришћења средстава из буџета општине Бела 

Црква (субвенције, гаранције или коришћење других средства); 
 9) извршава одлуке Надзорног одбора; 
 10) бира извршне директоре; 

 11) бира представнике Јавног предузећа „ЈАТП БЕЛА ЦРКВА“  у скупштини друштва капитала 

чији је једини власник Јавно предузеће „ЈАТП БЕЛА ЦРКВА“, по претходно прибављеној сагласности 
Скупштине општине Бела Црква; 
 12) закључује уговоре о раду са извршним директорима, у складу са законом којим се уређују 

радни односи; 

 13) доноси акт о систематизацији; 

 14) предлаже Надзорном одбору доношење акта о исплати стимулације извршним 

директорима; 

 15) предлаже Надзорном одбору доношење одлука и других аката из делокруга 

директора; 

 16) одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених у складу 

са законом, колективним уговором и Статутом предузећа; 

 17) доноси план набавки за текућу годину; 

 18) доноси одлуке у поступцима јавних набавки и набавки на које се не примењује 

закон о јавним набавкама, 
 19) врши друге послове одређене законом, овом Одлуком и Статутом Јавног предузећа „ЈАТП 
БЕЛА ЦРКВА“. 
 

Услови за избор директора 

 

Члан 49. 

 
 За директора Јавног предузећа „ЈАТП БЕЛА ЦРКВА“, може бити именовано лице које испуњава 
следеће услове: 
 1) да је пунолетно и пословно способно; 

 трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 
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240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 

академским студијама или специјалистичким струковним студијама; 
 3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање 

из тачке 2) овог члана; 

 4) да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима 

Јавног предузећа „ЈАТП БЕЛА ЦРКВА“; 
 5) да познаје област корпоративног управљања; 

 6) да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова; 

 7) да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу 
функције у органу политичке странке; 

 8) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци; 

 9) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и 
то: 

 - обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи; 

 - обавезно психијатријско лечење на слободи; 

 - обавезно лечење наркомана; 
 - обавезно лечење алкохоличара; 

 - забрана вршења позива, делатности и дужности. 

 Услови за именовање директора из става 1. овог члана прописани су законом, а Статутом 

Јавног предузећа „ЈАТП БЕЛА ЦРКВА“' могу бити одређени и други услови које лице мора да 

испуни да би било именовано за директора предузећа. 



 

Извршни директор 

 

Члан 50. 

 
 Директор може бирати извршне директоре за вођење послова из одређених области од значаја 
за успешно функционисање Јавног предузећа „ЈАТП БЕЛА ЦРКВА“. 
 Извршни директор за свој рад одговара директору. 
 Извршни директор обавља послове у оквиру овлашћења које му је одредио директор, у складу 
са овом Одлуком и Статутом Јавног предузећа „ЈАТП БЕЛА ЦРКВА“. 
 Извршни директор не може имати заменика. 
 Извршни директор мора бити у радном односу у Јавном предузећу „ЈАТП БЕЛА ЦРКВА“. 
 

Члан 51. 
 

 За извршног директора Јавног предузећа „ЈАТП БЕЛА ЦРКВА“ бира се лице које испуњава 
услове:   
 1) да је пунолетно и пословно способно; 

 2) да има стечено високо образовање из научне области саобраћаја, на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 

академским студијама или специјалистичким струковним студијама; 
 3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање 
из тачке 2) овог члана; 

 4) да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова; 

 5) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци; 
 6) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и 

то: 

 - обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи; 
 - обавезно психијатријско лечење на слободи; 

 - обавезно лечење наркомана; 

 - обавезно лечење алкохоличара; 

 - забрана вршења позива, делатности и дужности. 
 Поред услова из става 1. овог члана, лице које се бира за извршног директора мора имати три 

године радног искуства на пословима за које ће бити задужен у јавном предузећу. 

 Јавно предузеће не може имати више од седам извршних директора, а број извршних директора 
утврђује се Статутом Јавног предузећа „ЈАТП БЕЛА ЦРКВА“. 
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Зарада директора и извршног директора 

 

Члан 52. 

 

 Директор и извршни директор имају право на зараду, а могу имати и право на 

стимулацију, у складу са подзаконским актом. 
 Одлуку о исплати стимулације директора и извршног директора доноси Надзорни одбор Јавног 

предузећа „ЈАТП БЕЛА ЦРКВА“, уз сагласност Скупштине општине Бела Црква. 
 Одлука о исплати стимулације извршног директора доноси се на предлог директора. 

 

Поступак именовања директора 

 

Члан 53. 

 
 Директор јавног предузећа именује се након спроведеног јавног конкурса, у складу са законом, 
подзаконским актима, Статутом општине Бела Црква и овом Одлуком. 

 Јавни конкурс спроводи Комисија за спровођење конкурса за избор директора. 
 Комисија јединице локалне самоуправе има пет чланова, од којих је један председник. 
 Комисију из става 3. овог члана образује Скупштина општине Бела Црква. 
 Председник и чланови комисије не могу бити народни посланици, посланици у скупштини 



аутономне покрајине, одборници у скупштини општине Бела Црква, као ни изабрана, именована и 

постављена лица у органима општине Бела Црква. 
 

Члан 54. 
 

 Одлуку о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа „ЈАТП БЕЛА 
ЦРКВА“ доноси Скупштина општине Бела Црква, на предлог Општинског већа. 
 Иницијативу за доношење одлуке из става 1. Овог члана може покренути и Надзорни одбор 

Јавног предузећа „ЈАТП БЕЛА ЦРКВА“, преко Општинске управе. 
 Општинска управа доставља Општинском већу текст огласа о јавном конкурсу. 

 Оглас о јавном конкурсу садржи нарочито: податке о Јавном предузећу „ЈАТП БЕЛА ЦРКВА“, 

пословима, условима за именовање директора Јавног предузећа „ЈАТП БЕЛА ЦРКВА“, месту рада, 

стручној оспособљености, знањима и вештинама које се оцењују у изборном поступку и начину њихове 
провере, року у коме се подносе пријаве, податке о лицу задуженом за давање обавештења о јавном 

конкурсу, адресу на коју се пријаве подносе, као и податке о доказима који се прилажу уз пријаву. 
 Оглас о јавном конкурсу за избор директора Јавног предузећа „ЈАТП БЕЛА ЦРКВА“ објављује 
се у "Службеном гласнику Републике Србије", у Службеном листу општине Бела Црква, у најмање 

једним дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике Србије, као и на 

интернет страници општине Бела Црква. 
 Рок за објављивање огласа из става 4. овог члана у "Службеном гласнику Републике Србије" не 

може бити дужи од осам дана од дана доношења одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор 

директора јавног предузећа. 

 Пријава на јавни конкурс за избор директора јавног предузећа подноси се у року од 30 дана од 
дана објављивања јавног конкурса у "Службеном гласнику Републике Србије".  

 Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Комисија 

одбацује закључком против кога није допуштена посебна жалба. 
 

Члан 55. 
 

 Решење о именовању директора је коначано. 
 Решење о именовању директора Јавног предузећа „ЈАТП БЕЛА ЦРКВА“, са образложењем, 

објављује се у ''Службеном гласнику РС'', Службеном листу општине Бела Црква и на интернет 

страници општине Бела Црква. 
 

Члан 56. 
 

 Именовани кандидат дужан је да ступи на функцију у року од осам дана од дана објављивања 

решења о именовању у "Службеном гласнику Републике Србије". 
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 Рок из става 1. овог члана, из нарочито оправданих разлога, може се продужити за још осам 

дана. 

Мандат директора 

 

Члан 57. 

 

 Мандат директора престаје истеком периода на који је именован, оставком или 

разрешењем. 
Поступак за именовање директора покреће се шест месеци пре истека периода на који је 

именован, односно у року од 30 дана од дана подношења оставке или разрешења. 

 
Оставка директора 

 

Члан 58. 
 

 Оставка се у писаној форми подноси Скупштини општине Бела Црква. 

 

Разрешење директора 

 

Члан 59. 

 



 Предлог за разрешење директора Јавног предузећа „ЈАТП БЕЛА ЦРКВА“, подноси Општинско 

веће. 
 Предлог из става 1. овог члана може поднети и Надзорни одбор Јавног предузећа „ЈАТП БЕЛА 
ЦРКВА“, преко надлежне Општинске управе. 
 Предлог за разрешење мора бити образложен, са прецизно наведеним разлозима због којих се 

предлаже разрешење и доставља се директору који има право да се у року од 20 дана изјасни о 
разлозима због којих се предлаже разрешење. 

 Пошто директору пружи прилику да се изјасни о постојању разлога за разрешење и утврди 

потребне чињенице, Општинско веће, предлаже Скупштини општине Бела Црква доношење 
одговарајућег решења. 
 Против решења о разрешењу жалба није допуштена, али се може водити управни спор. 

 

Члан 60. 

 

 Скупштина општине Бела Црква разрешава или може разрешити директора Јавног 

предузећа „ЈАТП БЕЛА ЦРКВА“ под условима предвиђеним законом. 

 

Суспензија директора 

 

Члан 61. 

 
 Уколико у току трајања мандата против директора буде потврђена оптужница, Скупштина 

општине Бела Црква доноси решење о суспензији директора Јавног предузећа „ЈАТП БЕЛА ЦРКВА“. 
 Суспензија траје док се поступак правноснажно не оконча. 

 

Вршилац дужности директора 
 

Члан 62. 

 
 Скупштина општине Бела Црква може именовати вршиоца дужности директора до именовања 
директора јавног предузећа по спроведеном јавном конкурсу или у случају суспензије директора. 
 Период обављања функције вршиоца дужности директора не може бити дужи од једне године. 

 Исто лице не може бити два пута именовано за вршиоца дужности директора. 
 Вршилац дужности директора мора испуњавати услове за именовање директора јавног 

предузећа из члана 49. ове Одлуке. 
 Вршилац дужности има сва права, обавезе и овлашћења која има директор јавног предузећа. 
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IХ   ПОРЕМЕЋАЈИ У РАДУ УСЛЕД ВИШЕ СИЛЕ 

 

Поремећаји у пословању 

Члан 63. 

 

 У случају поремећаја у пословању Јавног  предузећа „ЈАТП БЕЛА ЦРКВА“ , 

Скупштина општине Бела Црква, може предузети мере прописане законом, ради обезбеђења 

услова за несметано функционисање Јавног  предузећа „ЈАТП БЕЛА ЦРКВА“ и обављање 

делатности од општег интереса, а нарочито: 

 1. промену унутрашње организације Јавног  предузећа „ЈАТП БЕЛА ЦРКВА“ ; 

 2. разрешење Надзорног одбора и директора и именовање привременог органа Јавног 

предузећа; 

 3. ограничење права појединих делова Јавног предузећа „ЈАТП БЕЛА ЦРКВА“ да иступају 

у правном промету са трећим лицима; 

 4. ограничење у погледу права располагања појединим средствима у јавној својини. 
    5. друге мере одређене законом којим се одређују делатности од општег интереса. 
 За време ратног стања или непосредне ратне опасности, у складу са одлуком  Владе, Скупштина 

општине Бела Црква може у Јавном предузећу „ЈАТП БЕЛА ЦРКВА“ утврдити организацију за 
извршавање послова од стратешког значаја за Републику Србију, аутономну покрајину или општину 

Бела Црква. 
 



Остваривање права на штрајк 

 
Члан 64. 

 

 У јавном предузећу право на штрајк остварује се у складу са законом. 
 У случају да у јавном предузећу нису обезбеђени услови за остваривање редовног процеса рада 

услед више силе, Скупштина општине Бела Црква, ако оцени да могу наступити штетне последице за 
живот и здравље људи или њихову безбедност и безбедност имовине или друге штетне неотклоњиве 

последице, поступа у складу са законом. 

 

Унутрашња организација 

 

Члан 65. 

 

 Статутом, општим актима и другим актима Јавног предузећа „ЈАТП БЕЛА ЦРКВА“ 

ближе се уређују унутрашња организација Јавног  предузећа „ЈАТП БЕЛА ЦРКВА“ , делокруг 

органа и друга питања од значаја за рад и пословање Јавног  предузећа „ЈАТП БЕЛА ЦРКВА“ 

, у складу са законом и овом одлуком.. 

 

Радни односи 

 

Члан 66. 

 

 Права, обавезе и одговорности запослених из радног односа уређују се Правилником о 

раду Јавног  предузећа „ЈАТП БЕЛА ЦРКВА“ у складу са законом и актима оснивача. 

 Правилник о раду Јавног  предузећа „ЈАТП БЕЛА ЦРКВА“  мора бити сагласан са 

законом, општим и посебним колективним уговором. 

 

Безбедност и здравље запослених на раду 

 

Члан 67. 

 

 Права, обавезе и одговорности у вези са безбедношћу и здрављем на раду остварују се 

у складу са законом и прописима донетим на основу закона, а ближе се уређују Правилником 

о раду, општим актима Јавног  предузећа „ЈАТП БЕЛА ЦРКВА“ или уговором о раду.  
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Заштита животне средине 

 

Члан 68. 

 

 Јавно  предузеће „ЈАТП БЕЛА ЦРКВА“  је дужно да у обављању своје делатности 

обезбеђује потребне услове за заштиту и унапређење животне средине и да спречава узроке и 

отклања штетне последице које угрожавају природне и радом створене вредности човекове 

средине. 

 Статутом Јавног  предузећа „ЈАТП БЕЛА ЦРКВА“ детаљније се утврђују активности 

предузећа ради заштите животне средине, сагласно закону и прописима оснивача који 

регулишу област заштите животне средине. 

 

 

Јавност рада предузећа 

 

Члан 69. 

 

 Јавно предузеће „ЈАТП БЕЛА ЦРКВА“ дужно је да на својој интернет страници објави: 
 1) радне биографије чланова Надзорног одбора, директора и извршних директора; 
 2) организациону структуру; 



 3) годишњи, односно трогодишњи програм пословања, као и све његове измене и допуне, 

односно извод из тог програма ако јавно предузеће има конкуренцију на тржишту; 

 4) тромесечне извештаје о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања; 
 5) годишњи финансијски извештај са мишљењем овлашћеног ревизора; 

 6) друге информације од значаја за јавност. 

 

Доступност информација 

 

Члан 70. 

 

 Доступност информација од јавног значаја Јавно предузеће „ЈАТП БЕЛА ЦРКВА“ врши 

у складу са одредбама закона који регулише област слободног приступа информацијама од 

јавног значаја. 

 

Пословна тајна 

 

Члан 71. 

 

 Пословном тајном сматрају се исправе и подаци утврђени одлуком директора или 

Надзорног одбора Јавног  предузећа „ЈАТП БЕЛА ЦРКВА“ чије би саопштавање 

неовлашћеном лицу било противно пословању Јавног  предузећа „ЈАТП БЕЛА ЦРКВА“ и 

штетило би његовом пословном угледу и интересима. 

 

X    СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ 
 

Општи акти 

 

Члан 72. 

 

 Општи акти Јавног  предузећа „ЈАТП БЕЛА ЦРКВА“ су Статут и други општи акти 

утврђена законом. 

 Статут је основни општи акт Јавног  предузећа „ЈАТП БЕЛА ЦРКВА“ . 

 Други општи акти Јавног  предузећа „ЈАТП БЕЛА ЦРКВА“ морају бити у сагласности 

са Статутом Јавног  предузеће „ЈАТП БЕЛА ЦРКВА“. 

15. септембар 2016.         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА          Број 9.        Страна 403. 

 

 Појединични акти које доносе органи и овлашћени појединци у Јавном  предузећу 

„ЈАТП БЕЛА ЦРКВА“ , морају бити у складу са општим актима Јавно  предузећ „ЈАТП БЕЛА 

ЦРКВА“ . 

 

XI   ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 73. 

 

 Јавно предузеће „ЈАТП БЕЛА ЦРКВА“ је дужно да Статут усагласи са овом Одлуком  у 

року од 90 дана од дана ступања на снагу ове одлуке. 

 

 

 

 Остале опште акте надлежни органи Јавног  предузећа  „ЈАТП БЕЛА ЦРКВА“ су дужни 

да ускладе у року од 30 дана од дана ступања на снагу Статута Јавног  предузећа „ЈАТП БЕЛА 

ЦРКВА“ . 

 

Члан 74. 

 

 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о организовању (оснивању) 

Јавног  предузећа „ЈАТП БЕЛА ЦРКВА“  (''Службени лист општине Бела Црква'' број 7/2003). 



Члан 75. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог да од дана објављивања у ''Службеном листу општине 

Бела Црква''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА 

Број :011-40-4/2016-01 

Датум :15.09.2016.године 
 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                                           Марјан Алексић 

    

136. 

 

Скупштина општине Бела Црква на седници одржаној 15.09.2016.године, након разматрања 

предлога ребаланса Програма рада и  пословања са финансијским планом за 2016 годину  ЈП 

,,Белоцрквански водовод и канализација“ Бела Црква, донела је следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

  Даје се сагласност на ребаланс Програма рада и  пословања са финансијским планом 

за 2016 годину  ЈП ,,Белоцрквански водовод и канализација“ Бела Црква. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА 

Број: 011 – 41 /2016-01/01 

Дана: 15.09.2016.године 

Бела Црква 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                                           Марјан Алексић  
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137. 

 

Скупштина општине Бела Црква на седници одржаној 15.09.2016.године, након разматрања 

предлога ребаланса Програма рада и  пословања са финансијским планом за 2016 годину  ЈКП 

,,Белоцрквански комуналац” Бела Црква, донела је следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

  Даје се сагласност на ребаланс Програма рада и  пословања са финансијским планом 

за 2016 годину ЈКП ,,Белоцрквански комуналац” Бела Црква. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА 

Број: 011 – 41 /2016-01/02 

Дана: 15.09.2016.године 
Бела Црква 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                                                 Марјан Алексић  

 
138. 

 

На основу члана 6. и 7а. и члана 38б. Закона о порезима на имовину („Сл. гласник РС“, 



број 26/2001, ..., 46/2013)  и члана 35. Статута општине Бела Црква („Сл. лист општине Бела 

Црква“, број 8/2008, 1/2009,  и 8/2012), Скупштина општине Бела Црква на седници одржаној 

15.09.2016. године донела је 

 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА 
 

 

Члан 1. 

 

У Одлуци о одређивању зона на територији општине Бела Црква („Сл. лист општине 

Бела Црква“, број 7/2013) за утврђивање пореза на имовину, мења се члан 2. став 2. тако да 

уместо „IV Зона: Насељена места /села/ и викенд зоне у Делиблатској пешчари и Старој 

Паланци и остало подручје ван насељених места.“ треба да стоји „IV Зона: Насељена места 

/села/ сем Кајтасова,  викенд зоне у Делиблатској пешчари и Старој Паланци и остало подручје 

ван насељених места.“ . Истовремено се додаје још један став „V Зона: Насељено место 

Кајтасово и подручје ван насељеног места Кајтасово.“ 

 

Члан 2. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Бела Црква“, а примењиваће се од 01.01.2017.године. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА 

Број :011-43/2016-01 

Датум :15.09.2016.године 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                   

                                                                                                         Марјан Алексић 

15. септембар 2016.         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА          Број 9.        Страна 405. 

 
 
139. 

 

На основу члана 35. Статута општине Бела Црква(„Сл.лист општине Бела Црква“,број 

8/08), Скупштина Општине Бела Црква, на седници одржаној дана  15.09.2016. године,  донела 

је 

 

О Д Л У К У 

 

О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ГРАНИЦА ИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА ЗА НАСЕЉЕНА МЕСТА КУСИЋ, КАЛУЂЕРОВО, КРУШЧИЦА 

,ЧЕШКО СЕЛО, ДОБРИЧЕВО,БАНАТСКА СУБОТИЦА, ЈАСЕНОВО, ДУПЉАЈА, 

ЦРВЕНА ЦРКВА И ВРАЧЕВ ГАЈ 

 

Члан 1. 

 

У Одлуци о утврђивању граница изграђеног грађевинског земљишта за насељена места Кусић, 

Калуђерово, Крушчица, Чешко село, Добричево, Банатска Суботица, Јасеново, Дупљаја, 

Црвена Црква и Врачев Гај(„Сл.лист Општине Бела Црква“, бр.6/82, 3/14) у члану 2. став 6. иза 

броја 3706 додају се речи „топ.бр.753/1 КО Јасеново“. 

У Члану 2.после става 9. додаје се нов став 10. који гласи:“Кајтасово у КО Кајтасово парцела 



топ.бр.319/4“ 

                                                                        Члан  2. 

 

Оа Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу Општине Бела 

Црква. 

 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА                           ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Број:011-44/2016-01                                                                                     
Дана: 15.09.2016.године                                                                         Марјан Алексић 
 

 

 
140. 

 

На основу члана 11. Закона о финансирању локалне самоуправе („Сл. Гласник РС“ бр. 

62/06 и члана 21. Статута општине Бела Црква  („Службени лист општине Бела Црква“ бр. 

8/08) Скупштина општине Бела Црква на седници одржаној 15.09.2016. године донела је: 

 

 

 

 ОДЛУКА 

 

 О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ ТАКСАМА 

 

 

Члан 1 

 

У Одлуци о локалним таксама (Службени лист општине Бела Црква“ бр. 2/07, 1/08, 23/09 и 

8/2016) мења се тарифни број 4 и то, у делу такси за паркирање путничких возила на уређеним 

и обележеним паркинг местима у I Зони, II Зони и Tуристичкој Зони, додаје се: 

 

81.40 „повлашћена карта за локале (месечна)”...........................................600,00 дин. 
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Члан 2 

 

У Одлуци о локалним таксама (Службени лист општине Бела Црква“ бр. 2/07, 1/08, 23/09 и 

8/2016) мења се тарифни број 4 и додаје се: 

 

Возилима којима управљају инвалидна лица не обрачунава се општинска комунална такса за 

паркирање путничких возила на уређеним и обележеним паркинг местима. 

 

Општинска комунална такса за паркирање путничких возила на уређеним и обележеним 

паркинг местима не обрaчунава се за паркирање возила краће од 15 минута. 

 

Члан 2 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Бела 

Црква”. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА 

Број :011-45/2016-01 

Датум :15.09.2016.године 

 

 



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

      

                                                                                                               Марјан Алексић 

 

 
141. 
 

   На основу члана 29.став 3.Закона система образовања и васпитања (Сл.гласник РС број 

72/09 и  52/11) и члана 35.Статута општине Бела Црква (Сл.лист општине Бела Црква број 

8/08),Скупшти-на  општине Бела Црква на седници одржаној 15.09.2016.године,донела је 

 

 

   О    Д    Л    У   К   У 

            О УТВРЂИВАЊУ МРЕЖЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИХ ГРУПА ДЕЦЕ У 

ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ 

                         „АНЂЕЛКА ЂУРИЋ“БЕЛА ЦРКВА СА БРОЈЕМ УПИСАНЕ ДЕЦЕ ПО 

ГРУПАМА 

 

                                                                                 Члан 1. 

 

            Утврђује се мрежа васпитно образовних група деце у Предшколској установи 

„Анђелка Ђурић“Бела Црква,као и број уписане деце у њима,у школској 2016/2017  години, и 

то: 

            -Објекат Бела Црква 1  пет васпитних група са укупно 98 деце у целодневном боравку, 

            -Објекат Бела Црква 2,са три васпитне групе са укупно 50 деце у полудневном 

боравку, 

            -Објекат Бела Црква 3,са три васпитне групе са укупно 54 деце у полудневном 

боравку, 

            -Објекат у Кусићу,са једном васпитном групом од 18 деце у полудневном боравку. 

            -Објекат у Крушчици,са једном васпитном групом од 12 деце у полудневном боравку, 

            -Објекат у Врачев Гају,са једном васпитном групом од 14 деце у полудневном боравку, 

            -Објекат у Банатској Паланци,са једном васпитном групом од 13  деце у полудневном 

боравку, 

            -Објекат у Гребенцу,са једном васпитном групом од 9 деце у полудневном боравку, 
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            -Објекат у Јасенову,са једном васпитном групом од 22 деце у полудневном боравку, 

            -Објекат у Дупљаји,са једном васпитном групом од  9 деце у полудневном боравку, 

             -Објекат у Црвеној Цркви,са једном васпитном групом од 14 деце у полудневном 

боравку. 

 

                                                                                 Члан 2. 

 

              Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Сл.листу општине Бела 

Црква 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА                                                          

Број:011-46/2016-01                                                              ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                                                                                  

Дана: 15.09.2016.године                                                                    Марјан Алексић 

Б  Е  Л  А       Ц  Р  К  В  А 
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На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", 

бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и 
члана 14 Статута општине Бела Црква ("Службени лист општине Бела Црква", бр.8/2008 и допуне, 



бр.8/2016),Скупштина општине Бела Црква, на седници одржаној 15.09. 2016. године, доноси 

 

 

ОДЛУКУ О 

 

ДОНОШЕЊУ ПЛАНA ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БИОГАС ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРОИЗВОДЊУ 

ЕЛЕКТРИЧНЕ И ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕНА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА, СА 

ИЗВЕШТАЈЕМ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
 
 

Члан 1. 

 

 
Овом одлуком доноси се План детаљне регулације биогас постројења за производњу електричне и 

топлотне енергије на територији општине Бела Црква (у даљем тексту: План), који је израђен од стране 

ЈП "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад, Железничка 6/III, под бројем Е–2558, а који је саставни 
део ове Одлуке. 

 

Члан 2. 
 

Обухват Плана: 

 

Почетна тачка описа обухвата Плана се налази на тромеђи пољског пута, парцела 10647 и парцела 
7300/1 и 7300/3. 

Од тромеђе граница у правцу југоистока прати западну међу пољског пута, парцела 

10647 и северном међом пољског пута, парцела 10636 долази до тромеђе путева, 
парцеле 10636 и 10628 и парцеле 7439/2. 

Од тромеђе граница пресеца пут, парцела 10628, наставља у правцу југа и дужином од 

око 2200 m прати источну међу пута, парцела 10628, мења правац ка западу, пресеца 

пут и западном међом пута, парцела 10628 у правцу севера долази до тромеђе путева, 
Од тромеђе граница у правцу југозапада прати јужну међу пољског пута, парцела 

10631 до тромеђе путева, парцеле 10631 и 10621 и парцеле 6176, мења правац ка југу 

и прати источну међу путева, парцеле 10621 и 10622 и долази до границе грађевинског  
подручја насеља Бела Црква, пресеца пут, парцела 10622 и наставља у правцу севера 
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и пратећи западну међу пута, парцеле 10622 и 10621 долази до међе пута, парцела 
10621 и парцеле 5150, скреће ка истоку и пресецајући пут долази до тромеђе путева, 

парцеле 10621 и 10632 и парцеле 6223. 

Од тромеђе граница у правцу североистока прати северну међу парцеле 6223 до 
тромеђе путева, парцеле 10632 и 1628 и парцеле 6223, мења правац ка северу и прати 

западну међу пута, парцела 10628 до тромеђе путева, парцеле 10628 и 10636 и 

парцеле 6606. 

Од тромеђе граница наставља у правцу југозапада, дужином од око 300 m прати јужну 
међу пољског пута, парцела 10636, мења правац ка северoзападу, дужином од око 955 

m прати западну међу пољског пута, парцела 10642, скреће ка североистоку и пратећи 

западну међу парцеле 7300/1 долази до почетне тачке описа обухвата Плана. 
Предметне локација се налази у катастарској општини Бела Црква. 

Укупна површина обухвата Плана, одређена је графичким путем и износи око 77,20 ha. 

 
Члан 3. 

 

План се састоји из текстуалног дела и графичког дела. 

 
Текстуални део Плана се објављује у "Службеном листу општине Бела Црква", уз ову Одлуку. 

 

Графички део Плана садржи: 
 

Редни број Назив карте Размера 



 

1. 

0.0. 
 

1.1.1.-1.1.10 

 
2. 

2.1.1.-2.1.10. 

2.2.1.-.2.2.10. 

2.3.1.-2.3.10. 
 

2.4.1.-2.4.10. 

 
 

 

2.5.1.-2.5.10. 
 

2.6.1.-2.6.10. 

 

ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 

Извод из плана вишег реда - ППО Бела Црква - Положај 
ПДР у  ширем окружењу 

Границе плана са наменом површина у обухвату плана 

 
ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ ПЛАНИРАНИХ РЕШЕЊА 

Границе плана 

Подела на карактеристичне целине и зоне 

Намена површина са локацијама за јавне површине, 
садржаје и објекте 

Регулационо-нивелациони план са аналитичко- геодетским 

елементима за обележавање, грађевинске линије, спратност 
објеката, план грађевинске парцеле и карактеристични 

пресеци 

План мреже и објеката инфраструктуре са синхрон планом 
План грађевинских парцела јавне намене са смерницама за 

спровођење 

 

 

 
-- 

1:1000 

 
 

1:1000 

1:1000 

1:1000 
 

1:1000 

 
 

 

1:1000 
 

1:1000 

 

 
Текстуални и графички део Плана заједно чине целину. 

 

Члан 3. 
 

Саставни део ове Одлуке је Решење о сагласности на Извештај о стратешкој процени утицаја Плана 

детаљне регулације биогас постројења за производњу електричне и топлотне енергије на територији 

општине Бела Црква, на животну средину, Решење бр.501-22/2016-05 од 08.08.2016. године. 
 

Члан 4. 

 
Плансе потписује, оверава и архивира у складу са Законом о планирању и изградњи. 

 

План је израђен у 6 (шест) примерака у аналогном и 6 (шест) примерака у дигиталном облику. 
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Четири примерка донетог, потписаног и овереног Плана у аналогном облику и четири примерка у 
дигиталном облику чувају се у надлежној служби општине. 

 

Један примерак донетог, потписаног и овереног Плана у аналогном облику и један примерак у 

дигиталном облику чува се у ЈП "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад, Железничка бр. 6/III.   
 

Један примерак донетог, потписаног и овереног Плана у аналогном облику и један примерак у 

дигиталном облику чувају се у ''BIOMASS ADS'' д.о.о, Београд-Врачар, Млатишумина бр. 19. 
 

 

 
Члан 5. 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Бела Црква".  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:011-42/2016-01        
Дана:15.09.2016.године 

Бела Црква                                                                                                                

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                                                     Марјан Алексић 
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ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

БИОГАС ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРОИЗВОДЊУ 

ЕЛЕКТРИЧНЕ И ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА 
 

 

 

УВОД 

 

 

План детаљне регулације биогас постројења за производњу електричне и топлотне енергије на 

територији општине Бела Црква(у даљем тексту: План) се израђује у циљу омогућавања 

реализације пројекта биогас постројења, као когенерационог постројења за производњу 

електричне и топлотне енергије из обновљивих извора. 

 

План дефинише грађевинско земљиште и услове изградње биогас постројења, као и уређење 

и заштиту простора у непосредној близини овог енергетског објекта.  Такође, План дефинише 

поделу простора на функционалне целине и зоне, основну намену површина, предлог 

одређивања површина јавне намене и основне концепцијске поставке за изградњу, уређење и 

заштиту предметног простора. 

 

У План су уграђени подаци и услови добијени од надлежних органа, организација и јавних 

предузећа. 

 

Носилац израде Плана је Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове општине 

Бела Црква, а Обрађивач Плана је Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и 

пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад. 
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Рани јавни увид заПлан детаљне регулације биогас постројења за производњу електричне и 

топлотне енергије на територији општине Бела Црква, у складу са чл. 45а Закона о планирању 

и изградњи, обављен је у периоду од 01.06.2015. године до 15.06.2015. године, у току којег није 

било достављених мишљења и сугестија за потребе израде овог Плана. 

 

ОПШТИ ДЕО 

 

1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 

 
1.1. ПРАВНИ ОСНОВ 

 

На основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације биогас постројења за производњу 

електричне и топлотне енергије на територији општине Бела Црква(„Службени лист општине 

Бела Црква“, број5/15)1, приступило се изради Плана детаљне регулације биогас постројења 

за производњу електричне и топлотне енергије на територији општине Бела Црква (у даљем 

тексту: План). 

 

На основу Решења о приступању изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације 

биогас постројења за производњу електричне и топлотне енергије на територији општине Бела 

                                                
1

Правни основ за приступање изради овог Плана била је Одлука изради Плана детаљне регулације биогас постројења 

за производњу електричне и топлотне енергије на територији општине Бела Црква („Службени лист општине Бела  

Црква“, бр. 2/15 и 3/15), којом је предвиђен био другачији обухват плана 



Црква на животну средину, које је донело Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске 

послове Општинске управе Бела Црква  

(бр. 350-10/2015-05, од04.08.2015. године), приступа се изради Извештаја о стратешкој 

процени утицаја Плана на животну средину. 

 

Садржина и начин израде Плана регулисан је 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, 54/13-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). 

 

Планска решења су усклађена и са прописима који посредно или непосредно регулишу ову 

област: 
- Закон о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 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-др.закон, 67/93-др.закон, 48/94 -др.закон, 

54/96, 101/05-др.закон одредбе 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 заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 36/09-др.закон, 72/09 

- др.закон, 43/11УС 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 заштити ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 10/13); 

- Закон о заштити земљишта („Службени гласник РС“, број 112/15); 

-  

-  
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- Закон о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10); 

- Закон о заштити од нејонизујућих зрачења („Службени гласник РС“, број 36/09); 

- Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“, број101/05); 

- Закон о запаљивим течностима и запаљивим гасовима („Службени гласник РС“, број54/15); 

- Закон о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима („Службени гласник СРС“, 

бр. 44/77, 45/85 и 18/08) и („Службени гласник РС“, бр. 53/93, 67/93, 48/04 и 101/15); 

- Закон о санитарном надзору („Службени гласник РС“, број125/04); 

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

закон и 99/11-др. закон); 

- Закон о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС“, брoj 101/15); 

- 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 природе („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10,91/10-исправка и 14/16); 

- 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, 88/09-др.закон, 104/09-др.закон 

и 10/15); 



- Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС“, бр. 111/09 и 20/15); 

- Закон о заштити државне границе („Службени гласник РС“, бр. 97/08 и 20/15-др. закон); 

 

као и другим  подзаконским актима који регулишу ову област. 
 

1.2. ПЛАНСКИ ОСНОВ 

 

Као основно опредељење испоштоване су одреднице дефинисане планским документима 

вишег реда: Просторним планом Републике Србије од 2010. до 2020. године („Службени 

гласник РС“, број 88/10), Регионалним просторним планом Аутономне Покрајине Војводине 

(„Службени лист АПВ“, број 22/11)и Просторним планом општине Бела Црква („Службени 

лист општине Бела Црква“, број 8/08). 

 

1.2.1. Извод из Регионалног просторног плана Аутономне  
ПокрајинеВојводине(„Службени лист АПВ“, број22/11) 

 

 

Ратификацијом Уговора о оснивању Енергетске Заједнице Југоисточне Европе (2005. год), 

Република Србија је прихватила обавезу примене директива везаних за коришћење 

обновљивих извора енергије (2001/77/ЕС и 2003/30/ЕС). Процењује се да би на подручју АП 

Војводине у наредном десетогодишњем периоду учешће неконвенционалних енергетских 

извора у укупној потрошњи могло да достигне око 20%. 
 

Потенцијалну енергију из обновљивих извора могуће је обезбедити: из биомасе, као 

најзначајнијег енергетског потенцијала на овом подручју, коришћењем енергије 

ветра,изградњом соларних електрана, повећањем удела малих хидроенергетских потенцијала 

у укупној производњи електричне енергије, као и из осталих извора (комунални отпад, 

геотермална енергија и др). 
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1.2.2. Извод из Просторног плана општине Бела Црква („Службени лист општине 
Бела Црква“, број 8/08) 

 

 

„Коришћење алтернативних облика енергије 
 

Коришћењем алтернативних облика енергије утиче се на раст животног стандарда,  очување и 

заштиту животне средине. 
 

Главна препрека коришћењу алтернативних енергетских извора лежи у захтеву да енергија из 

ових извора буде конкурентна конвенционалној. Такође, разлог у застоју развоја алтернативних 

енергетских извора лежи и у: 

5) недовољном програмском повезивању научно-истраживачких и производних организација; 

6) недовољној обавештености инвеститора и одговарајућих државних органа о стању развоја 

технологија и могућим ефектима супституције, односно смањења енергетских трошкова 

експлоатације применом ових извора енергије; 

7) већим инвестиционим трошковима него за класичне системе и одсуством стимулативних 

мера финансијско-кредитне и пореске политике за њихово коришћење. 
 

Биомаса 
 

Енергетски потенцијал биомасе је сконцентрисан у отпацима из пољопривреде, шумске и 

дрвопрерађивачке производње (98% отпаци из пољопривреде, 1,5% отпаци из шумске 

производње и 0,5% отпаци из дрвопрерађивачке производње). 



 

Због специфичних услова и особина енергетска валоризација биљних остатака пољопривреде 

рационална је уз ограничење да се врши непосредно сагоревање у стању настанка и 

прикупљања са минимумом транспорта, манипулације и припреме. Из тих разлога треба 

тежити коришћењу биомасе у непосредној близини места настанка,у првом реду уциљу 

задовољења енергетских потреба саме пољопривредне производње. 

 

Биогас 
 

Биогас се производи и користи првенствено из разлога економичног управљања стајским 

ђубривом, ради оптимизације дохотка по хектару обрадиве површине, заштите човекове 

средине и радне околине и из потребе снабдевања фарми сопственом енергијом. 
 

Услови за изградњу- Енергетски објекти 
 

Услови за изградњу нових енергетских комплекса и објеката ће се стећи на основу одговарајућег 

урбанистичког плана, а у складу са условима надлежног дистрибутера и осталих 

надлежнихоргана, организација и предузећа за конкретну локацију и објекат. 
 

Услови за изградњу алтернативних извора за производњу електричне енергије: 

- обезбедити прикључење алтернативних извора на 110 kV, односно 20 kV мрежу јавног 

електроенергетског система, осим извора који ће служити за сопствену производњу 

електричне енергије. 
 

Општа правила грађења и уређења простора општине 
 

Пољопривредно земљиште 
 

На основу Закона о пољопривредном земљишту, ради очувања расположивог пољопривредног 

земљишта, потребно је да се донeсу пољопривредне основе заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта као плански документ.  Пољопривредне основе доносе сеу складу 

са просторним и урбанистичким плановимаи морају бити међусобно усаглашене. 
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У складу са смерницама за уређење и изградњу пољопривредног земљишта датих овим 

Планом скупштина јединице локалне самоуправе, у складу са Законом о пољопривредном 

земљишту, донеће Пољопривредне основе ради очувања расположивог пољопривредног 

земљишта, по претходно прибављеном мишљењу надлежног Министарства. 
 

Водећи рачуна о основним принципима заштите пољопривредног земљишта, на 

пољопривредном земљишту се могу градити: 

4) објекти у функцији пољопривреде и пољопривредне производње; 

5) објекти свих видова инфраструктуре у складу са просторним и урбанистичким планом; 

6) формирати грађевинско земљиште за потребе привреде, туризма, рекреације и др. у складу 

са Планом. 

 

1.2.3.Остали развојни документи 
 

3. Стратегија развоја енергетике РС до 2025. са пројекцијама до 2030. 
године(„Службени гласник РС“, број 101/15) 

Коришћење обновљивих извора енергије је један од основних приоритета у Стратегији развоја 

енергетике РС до 2025. са пројекцијама до 2030. године(„Службени гласник РС“, број 

101/15).Овај приоритет је, пре свега, значајан због усклађивања производње енергије са 

реалним потребама сектора потрошње енергије, али и са аспекта смањења утицаја сектора 

енергетике на животну средину, повољног утицаја на ефикасност привреде, стандард грађана 

и смањење увозне зависности. 

Ради тога се мора систематски, плански и стратешки приступити повећању коришћења 

обновљивих извора енергије. 

 



- Национална стратегија одрживог коришћења природних ресурса и 

добара("Службени гласник РС", број33/12) 
Енергија из обновљивих извора је енергија произведена из нефосилних обновљивих извора 

као што су: водотокови, биомаса, ветар, сунце, биогас, депонијски гас, гас из погона за прераду 

канализационих вода и извора геотермалне енергије. 

Коришћење ових извора значајно доприноси ефикаснијем коришћењу сопствених потенцијала 

у производњи енергије, смањењу емисија „гасова стаклене баште”, смањењу увоза фосилних 

горива, развоју локалне индустрије и отварању нових радних места. 

Нерационално коришћење фосилних извора, обезбеђење сопствене енергетске независности 

као и нове технологије примене, истичу све више у први план коришћење ових ресурса.  

 

 

2. ОПИС ОБУХВАТА ПЛАНА И ГРАНИЦЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА 

 
2.1. ОПИС ОБУХВАТА ПЛАНА СА ПОПИСОМ КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА 

 

Почетна тачка описа обухвата Плана се налази на тромеђи пољског пута, парцела 10647 и 

парцела 7300/1 и 7300/3. 

Од тромеђе граница у правцу југоистока прати западну међу пољског пута, парцела 10647 и 

северном међом пољског пута, парцела 10636 долази до тромеђе путева, парцеле 10636 и 10628 

и парцеле 7439/2. 

Од тромеђе граница пресеца пут, парцела 10628, наставља у правцу југа и дужином од око 2200 

m прати источну међу пута, парцела 10628, мења правац ка западу, пресеца пут и западном 

међом пута, парцела 10628 у правцу севера долази до тромеђе путева, парцеле 10628 и 10631 

и парцеле 6176. 

Од тромеђе граница у правцу југозапада прати јужну међу пољског пута, парцела 10631 до 

тромеђе путева, парцеле 10631 и 10621 и парцеле 6176, мења правац ка југу и прати источну 

 

 

Страна 414.    Број 9.     СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА    15.септембар  2016 године             

 

 међу путева, парцеле 10621 и 10622 и долази до границе грађевинског подручја насеља Бела 

Црква, пресеца пут, парцела 10622 и наставља у правцу севера и пратећи западну међу пута, 

парцеле 10622 и 10621 долази до међе пута, парцела 10621 и парцеле 5150, скреће ка истоку и 

пресецајући пут долази до тромеђе путева, парцеле 10621 и 10632 и парцеле 6223. 

Од тромеђе граница у правцу североистока прати северну међу парцеле 6223 до тромеђе 

путева, парцеле 10632 и 1628 и парцеле 6223, мења правац ка северу и прати западну међу 

пута, парцела 10628 до тромеђе путева, парцеле 10628 и 10636 и парцеле 6606. 

Од тромеђе граница наставља у правцу југозапада, дужином од око 300 m прати јужну међу 

пољског пута, парцела 10636, мења правац ка северoзападу, дужином од око 955 m прати 

западну међу пољског пута, парцела 10642, скреће ка североистоку и пратећи западну међу 

парцеле 7300/1 долази до почетне тачке описа обухвата Плана. 

 

Предметне локација се налази у катастарској општини Бела Црква. 

 

Укупна површина обухвата Плана, одређена је графичким путем иизноси око 77,20 ha. 

 

 
2.2. ОПИС ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА 

 

Предметни простор се налази ван грађевинског подручја насеља  Бела Црква, а једним делом 

се наслања на грађевинско подручје. 

 

Грађевинско земљиште изван насељеног места чини комплекс биогасног постројења (део 

парцеле 7300/1) и приступна саобраћајница (делови парцела бр. 10636,10628, 7300/1, 6223, 

10621 и 10622 и цела парцела бр.10631КО Бела Црква). 

 



Укупна површина грађевинског земљишта је  око 25,44 ha. 

 

3.ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 

 

Локација на којој се планира изградња когенерационог биогас постројења за производњу 

електричне и топлотне енергије,се налази у северном делу територије општине Бела Црква, у 

близини државне границе са Републиком Румунијом. 
Постојећа намена површина на предметном локалитету је пољопривредно земљиште које се користи за 
узгајање пољопривредних култура. 

 

Рељеф општине Бела Црква са околином је веома изражен. Идући од југозапада према североистоку 
издвајају се следеће морфолошке целине: Банатска пешчара, Јужнобанатска лесна зараван, абразиона 

тераса панонских седимената, Калуђеровско проширење, лесна тераса, долина Караша, Нере и Дунава. 

 

У погледу геолошког састава на простору белоцркванске општине издвајају се наслаге квартарних 
седимената, терцијарних наслага, мезозојске и најстарије палеозојске формације.  
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Слика1.Прегледна геолошка карта Војводине 

 

Територија општине Бела Црква у хидрографском погледу гравитира Дунаву преко сливних 

подручја Нере, Караша и канала ДТД. Њено богатство у водама је изузетно по количини и 

квалитету. Алувијалне равни река карактерише богатство површинских и подземних вода, док 

је лесна зараван сиромашна водама и практично се не одводњава вештачким каналима – 

системима. Кретање нивоа подземних вода у великој мери је условљено променом водостаја у 

Дунаву и осталим рекама и каналима. 
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Слика2.Хидролошка карта Војводине 

 

Праћење и регистровање нивоа подземних водасе врши систематски на преко 94 пијезометрија 

и 6 бунара.Брањене терене највише угрожавају подземне воде на простору обухваћеном 

дренажним системом „Нера-Караш-Кајтасово“ због утицаја режима спољних површинских 

вода из Дунава, Нере и канала ДТД. Изграђени насипи штите простор од спољних вода, али је 

процес филтрације под утицајем разлике нивоа спољних вода и вода у дренажном систему 

сталан –4,0 m. Такођесу богати подземним водама простори Делиблатске пешчаре и алувијон 

реке Нере.Од површинских вода, у окружењу обухвата Плана налазе се канали Д-1 са јужне 

стране и Долина поток са северне стране који припадају сливном подручју леве обале Караша. 

 

Према карти сеизмичког хазарда за повратни период од 475 година, подручје општине Бела 

Црква налази се у зони са могућим интензитетомземљотреса од VII-VIIIстепени, те су нужне 

пасивне и активне мере заштите од трусних померања. 
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Слика 3. Карта сеизмичког хазарда 

 

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 -0,9оС, а најтоплији август са 22,5оС. 

Апсолутно максимална температура ваздуха забележена у периоду од 1991-2006. 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 већи од броја ведрих дана, износи просечно годишње око 89 дана. 

Осунчаностје 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. 
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Падавине – Просечна годишња количина падавина које се излуче над овим простором износи 



638,2 mm, са максимумом у јулу 85,8 mm и минимум у марту 26,9mm. 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 југ-

југоисток са просечно 113%, док су најслабије заступљени ветрови из источног и исток-

југоисток 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. 

 

Локација биогас постројења за производњу електричне и топлотне енергије на територији 

општине Бела Црква, у односу на правац ветрова, честина и њихових брзина (југоисточни 

ветар - Кошава) има повољан положај,с обзиром да се насеља налазе јужно од поменуте 

локације. С тим у вези, може се констатовати да планирана локација биогас постројења неће 

имати негативног утицаја на укупно стање животне средине. 

 

Општина Бела Црква има веома хетерогену педолошку слику, са чак 22 врсте и подврсте 

земљишта, од којих се нека не могу пронаћи нигде у Војводини, осим на овој територији.По својој 

заступљености издвајају се смонице и то: смоница са терцијарним глинама 17,33% и смоница са 

терцијарним глинама огајњачена 16,38%, од укупне територије општине. Смонице преовлађују у 

источном делу општине Бела Црква, док су у осталим деловима општине доста измешани 

педолошки типови. 

 

Простор у предложеном обухвату Плана чини пољопривредно земљиштетипа смоница. 

Смонице спадају у теже и тешке глинуше. У доба киша честице смонице знатнонабубре и смањују 

пропустљивост, а за време суша обично се скупе и отварајуврло дубоке вертикалне пукотине. И 

поред тешког механичког састава и малог удела хумуса, смонице имају релативно високу 

потенцијалну плодност у условима примене савремених агротехничких мера.Ово земљиште би 

под идеалним временским условима имало висок производни потенцијал, али пошто садржи 

висок удео ситних честица и мали проценат хумуса, под утицајем атмосферских падавина лако 

нарушава структурупрелазећи у житку масу неподесну за обраду. Оно што предметну локацију 

такође чини повољном за лоцирање планираног садржаја јесте окружење које је пољопривредно 

земљиште на којем ће се узгајати пољопривредне културе које ће се користити у технолошком 

процесу биогас постројења, као и близина фарме за узгој свиња са које ће се такође користити 

свињска осока као улазна компонента у процесу производње биогаса. 
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Слика4.Педолошка карта општине Бела Црква 

 

На простору обухвата Плана одобрење за истраживање нафте и гаса има АД „НИС“- Нови Сад. 

Границе истражног простора су: 

1.јужна граница је река Дунав, западна Тиса; 

2.источна граница је државна граница са Румунијом; 

3.северна граница је линија од тачке са координатамаX=5.024.050, Y=7.497.080 до тачке са 

координатамаX=5.000.000, Y=7.480.000 и паралеле X=5.000.000 до Тисе. 

 

 

Одобрење за истраживање подземне воде има „ECOAGRI SERBIA“ДОО на локалитету Бела 

Црква. Границе истражног простора су: 

 
Табела 1. Координатетачака истражног простора подземне воде 
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Ознака тачке X Y 

1. 4 974 760 7 534 240 



2. 4 975 590 7 533 580 

3. 4 975 380 7 533 290 

4. 4 979 140 7 530 500 

5. 4 981 230 7 533 000 

6. 4 979 670 7 535 000 

7. 4 977 450 7 534 100 

8. 4 975 640 7 535 560 

 

На посматраној локацији у обухвату Плана нема изграђених објеката саобраћајне 

инфраструктуре који би били у функцији приступа биогас постројењу. Микролокација будућег 

постројења се налази на пољопривредном земљишту, до којег је омогућен приступ преко 

атарске путне мреже. Ови путеви су без савременог застора (земљани застор),ограничене 

носивости и ширине. 

 

На подручју обухвата Плана и ближем окружењунема изграђене мрежепреносног и 

дистрибутивног система електричне енергије,каонимреже водовода и канализације, 

термоенергетске инфраструктуреиелектронске комуникационе инфраструктуре. 

 

На подручју обухвата Плана нема заштићених подручја, ни осталих просторних целина од 

значаја за очување биодиверзитета.Вегетацијучини појединачна самоникла вегетација. 

 

На подручју обухвата Плана немаевидентираних локалитета са археолошким садржајем, али 

се предметни простор налази у непосредној близини локалитета са археолошким садржајем:  
- Жам-локалитет се налази на обалама Жамског потока и простире се можда и преко румунске 

границе. Налажени су фрагменти гвозденодобске, виничке и касносредњeвековне керамике;  

- Сухаја-На падинама које се спуштају ка потоку Долина, код коте 112 (Мочонда) налазе се мање 

одвојене зоне (остаци стамбених објеката) са налазима гвозденог доба, антике и касног средњег века. 

 

Плански простор је у функцији пољопривредне производње и може се претпоставити, јер нису 

вршена мерења параметара који карактеришу квалитет животне средине, да је тло у одређеној 

мери деградирано услед делимичне неадекватне употребе хемијских средстава заштите биља 

и вештачког ђубрива, међутим имајући у виду планирану намену ова чињеница нема 

релевантних утицаја за овај План. 

 

Валоризацијом постојећег стања животне средине уочено је да на подручју обухваћеном 

Планом нема постојећих објеката који би својим радом угрожавали чиниоце животне средине. 

 

Локација планираног постројења је веома повољна и не може се говорити о евентуалним 

кумулативним утицајима са другим садржајима на простору у обухвату Плана. 

 

ПЛАНСКИ ДЕО 

 

I. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 

 

1. ОПИС И КРИТЕРИЈУМИПОДЕЛE НАКАРАКТЕРИСТИЧНЕ  ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ 

 

Плански простор се налази ванграђевинског подручја насеља, у атару КО Бела Црква и чини 

га постојеће пољопривредно земљиште и некатегорисани путеви. 

 

У будућој просторно-функционалној структури предметног простора биће заступљено 

грађевинско земљиште планирано за изградњукогенерационогбиогас постројења и приступног 

пута, пољопривредно земљиште за узгој пољопривредних култура и некатегорисани- атарски 

путеви и канал као водно земљиште. 
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При изради Плана, на одређивање просторно-функционалне структуре пресудно су утицали 

следећи фактори: 

- поштовање смерница датих у ПП Републике Србије; 



- поштовање смерница датих у РПП АП Војводине; 

- поштовање смерница датих у ППО Бела Црква; 

- уважавање развојних циљева Стратегије развоја енергетике РС до 2025са     пројекцијама до 

2030(„Службени гласник РС“, број 101/2015); 

- остварење захтева Директиве 2009/28 EC и националних циљева дефинисаних Законом о 

енергетици; 

- уважавање развојних циљева који се односе на предметни простор; 
- поштовање услова добијених од надлежних органа, организација и јавних предузећа; 
- поштовање захтева изражених у програмском задатку, достављеном од Инвеститора, 

односно сам технолошки процес биогас постројења. 
 

У обухвату Плана према наведеним критеријумима планиране су целине: 
6) Функционална целина - комплекс биогас постројењеи приступни пут 

7) Функционална целина - пољопривредно земљиште 
 

На графичком приказукарта бр.2.2.1-2.2.10. је дата подела простора обухваћеног Планом на 

функционалне целине и зоне, према основној намени, урбанистичким показатељима и другим 

карактеристикама. 

 

 
1.1. ФУНКЦИОНАЛНА ЦЕЛИНА – КОМПЛЕКС  БИОГАС  ПОСТРОЈЕЊЕ И ПРИСТУПНИ  

ПУТ 
 

Ова целина обухвата планирану површину на којој је предвиђена изградњабиогас  електрана-

когенерационих енергетских објеката за производњу електричнеи топлотне енергије из 

обновљивог извора, коришћењем биомасе, односно биогаса, као и остале пратеће и помоћне 

објекте у функцији овог постројења.Ова функционална целина обухвата и приступнипут од 

постојеће насељске саобраћајнице до комплекса биогас постројења. 

 

Планирано је укупно 8когенерационих јединица појединачне снагедо1 MW.Електрична и 

топлотна енергија ће се производити користећи технологију анаеробне дигестије, претварањем 

сировине биомасе у биогас. Овако настао биогас  ће се користи у гасним моторима, 

генераторима, који производе електричну енергију. 

 

Производња електричне енергије у пуној снази ће генерисати до 93% времена у периоду од 

годину дана. Рад постројења се контролише помоћу Scada screen технологије. Даљински 

надзор процеса ће битиомогућен преко интернет линка. У случају престанка рада или квара 

мотора, спроведено је хитно сигнално упозорење.На локацији ће постојати 24 часовни људски 

надзор.Испорука произведене електричне енергије у енергетски систем вршиће се преко 20 kV 

прикључног водау трансформаторску станицу 110/20 kV „Бела Црква“. 
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Слика5.Шематски приказ технолошког процеса производње биогаса 

и електричне и топлотне енергије из биомасе/биогаса 
 

За одвијање технолошког процеса производње електричне и топлотне енергије из 

биомасе/биогаса у комплексу биогас постројења планирају се: 
- складишни објекти сировине/супстрата у које ће се за време жетве у континуитету 

допремати сировина неопходна за технолошки процес (кукурузна силажа, слама и др.); 

- производни објекти за припрему и одвијање технолошког процеса (дигестори/ 
ферменториса пратећом опремом и уређајима идр.); 

- енергетски објекти/когенерационо постројење за смештај мотора, генератора, уређаја и 
опремеза трансформацију напона, регулацију, контролу технлошког процеса и др; 

- пословни и објекти за праћење рада, контролу, надзор управљање технолошким 
процесом, смештај посаде; 

- радионица за потребе одржавања и сервисирања опреме и уређаја; 

- разводно20kV електроенергетско постројење за прикључење 8 генератора и опремом за 
мерње испоруке електричне енергије у дистрибутивни систем, 20 kV прикључни вод за 
испоруку произведене електричне енергије итрансформатор 20/0,4kV за сопствено 
снабдевање електричним енергијом потрошача у комплексу; 
 

- инфраструктурни објекти неопходни за функционисање постројења биогаса саобраћајне 
површине и платои, цевоводи, инсталације електроенергетске и електронске 
комуникацине мреже, термоенергетска мрежа и водна инфраструктура; 

- други пратећи и помоћни објекти у функцији технолошког процеса, а у складу са 
прописаним мерама заштите животне средине. 

 

У оквиру комплекса биогас постројења, као целине, дефинисане су зоне одређене самим 

технолошким процесом и приступни пут. 

 

1.1.1.Зона производних објеката-биогас електране 
 

Објекти везани за технолошки процес обухватају објекте/уређајеза припрему сировине 

(миксере и друга опрема и уређаји), oбјекте у којима се одвија производња биогаса 

дигесторе/ферменторе, енергетске објекте/когенерационо постројење за смештај мотора, 

генератора, уређаја за заштиту, трансформацију напона, објекте и уређаје за припрему 

произведеног биогаса за коришћење у гасним моторима (модул за чишћење гаса, канални 
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 компресор, хладњак, кондензатор и филтер за активни угаљ),пумпно/машинско постројење, 

бакља за спаљивањевишка биогаса и друге уређаје везане за тип опреме и произвођача. 
 

У овој зони планирано је 8производних објеката-биогас електрана појединачне снаге до 1 

MW.Свака од ових биогас-електрана представља независнуцелину и садржи све потребне 

објекте, уређаје и опрему (наведено у претходном пасусу)за  производњу биогаса и електричне 

и топлотне енергије из биогаса. 
 

Опис технолошког процеса-производња електричне и топлотне енергије из биогаса 
 

Технологија производње биогаса заснива се на анаеробној дигестији. То је природан процес у 

којеммикроорганизми разлажу органску материју или био-отпадбез присуства кисеоника, и 

температуру која се одржава на 42°C. Продукти овог процеса су биогаси дигестат/био-ђубриво. 

Биогас обично има следећи састав метан (CH4) 50-75% uгљен диоксид (CO2) 25-45%, водена пара 

(H2О) 2-7%,кисеоник (О2) до 2%, азот (N2) до 2%,амонијак (CH3) до 1%, водоник (H2) до 1%, 

водоник-сулфид (H2S) 20%. 

 

Сировина ће се константно допремати у дигесторе. Унутар ових дигестора сировина се 

континуирано меша и струји у просеку до 40 дана. За то време микроорганизми делују на 

материју, разбијајући структуру ћелија у основне молекуле који потом формирају биогас. 

Температура унутар резервоара се одржава на 42°C, што омогућава најбоље услове за 

активности микроорганизама. Овај процес користи мезофилне бактерије које најбоље 

функционишу на овој температури, којасе постиже узимајући отпадну топлоту из мотора итако 

што мотори загревају воду која циркулише около зидова резервоара.Топлота за грејање 

дигестора се напаја из топлотне енергије произведене од стране когенерационог постројења у 

облику отпадне топлоте након процесапроизводње електричне енергије. 
 

 
 

Слика 6.Дигестор/ферментор 
 

Биогас се сакупља и складишти у горњој конструкцији дигестора и садржи 52% метана. 

Кровни прекривач дигестора задржава надолазећи биогас у резервоарима све док га турбине 

мотора опет не искористе у процесу сагоревања.Биогас ће се производитии прикупљати 

континуирано током целе годинеи његовим сагоревањем покретати гасни мотори. Ова 

механичка енергија ће се користи за покретање генератора који ће производити електричну 

енергију. 

 

Пре употребе у моторима, сирови гас се чисти у модулу за чишћење гаса. Овај модул садржи 

латерални канални компресор, хладњак, кондензатор и филтер за активни угаљ. Модул за 

чишћење гаса исушује високопарни сирови гас и абсорбује загађиваче попут амонијака и 

силоксана. Активни угаљ филтрира све нечистоће из биогаса пре употребе. 
 

Когенерационо постројење(CHP) се испоручује као контејнерска јединица сауграђеном 

опремом и уређајима: мотором,генератором, контролним панелима, везама и др. 
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 Контејнерскајединица се поставља на бетонски темељ. Биогас се спаљује у мотору и струја се 

производи од стране генератора као резултат. Биогас се испоручује са дигесторa на модул за 

пречишћавање биогаса. Модул за пречишћавање се састоји од компресора, хладњака, 

кондензатором и активирани филтер угљеника. У модулу за пречишћавање биогаса, биогас се 

сушиодвајањем воде која сествара кондензацијом засићене водене. Ова вода се одводи преко 

вентила. 

 

Загађивачи попут амонијака и силоксана се апсорбују у кондензатору. Док пролази кроз 

активиране филтер угљеника, биогас је пречишћен из других нечистоћа што повећава 

оперативну сигурност и ефикасност CHP биогас постројења.Постројење је опремљено 

комплетом за низак притисак биолошког одсумпоравање. 
 

Степен ефикасности когенерационих јединица у производњи електричне енергије се креће од 

40% до 42%, а до 44,5% за топлотну енергију. 
 

С обзиром на одабрану технологију производње биогаса и расположиву биомасу, планира се 

укупна годишња потрошња супстрата 219960 t, од тога на свињску осоку отпада 31300 t, на течни 

део сепарације дигестата 73000 t, удео меласе је 2000 t, а преостали и енергетски највећи удео у 

стварању биогаса чине кукурузна силажа 33000 t, слама пшенице 8910 t, силажа сирка 39.000 t и 

силажа разних житарица богатих зеленом масом 32750 t. Та количина биомасе, у одабраном 

технолошком процесу анаеробне дигестије, довољна је да се годишње произведе 22533958 Nm3 

биoгаса. 

За ту количину биомасе и продукцију биогаса одабрано је 8 дигестора волумена 4903 m3 по 

дигестору са пречником 31,48 m. Очекивана производња метана је 1345 Nm3/h. Та количина метана 

се трансформише у електричну енергију у 8 когенерационих јединица (CHP) јединичне снаге 

до1MW. Планира се годишња производња електричне енергије 48795154 kWh и топлотне 

48559416 kWh. За процес ферментације потрошиће сегодишње 8312991 kWh произведене 

топлотне енергије. Преостаје вишак топлотне енергије 41246425 kWh који се може користити у 

разне сврхе (загревање пластеника/стакленика,сушењежитарица/воћа/поврћа/лековитог биља...). 

Овај вишак топлотне енергије би се могао искористити и за загревањестамбених објеката у насељу 

али би била неопходна изградња топловода до Беле Цркве (око 7km). 
 

Произведена електрична енергија са генераторског напона 0,4 kV ће се преко трансформатора 

0,4/20 kV подићи на 20 kV напонски ниво. У зони производних објеката-електрана ће бити, 

поред сваког CHP постројења, смештена монтажно-бетонска трансформаторска станица са 

једним трансформатором 0,4/20 kV, називне снаге 1000kVA. Из ове зоне ће ићи 20 kV кабловски 

вод до заједничког 20 kV разводног постројења (на улазу поред управне зграде) за прикључење 

свих 8 трансформаторских станица. Разводно постројење ће бити повезано са дистрибутивном 

мрежомсистема електричне енергије у коју ће испоручивати произведену електричну енергију. 

 

У разводном постројењу ће бити инсталисана мерења произведене и испоручене електричне 

енергије за сваку електрану посебно. За сопствену потрошњу електричне енергије електрана, 

на локацији разводног постројења ће се поставити трансформатор 20/0,4 kV, 1000 kVA.Из тог 

трансформатора ће полазити и 0,4 kV кабловски вод до сваке електране за напајање сопствене 

потрошње. 

 

Постројење биогаса је опремљено гасном бакљом где се врши сагоревање вишка гаса у случају 

када количина произведеног биогаса превазилази капацитет резервоаранајчешће због 

поправки и одржавањекогенерацијске јединице. Гас који се производи,а не испоручујесе 

когенерацијској јединици сагорева у гасној бакљи. 

Гасна бакља је конструисана као затворени систем. Сваки дигестор има своју властиту бакљу. 

 

Ови објекти ће бити контејнерског и монтажногтипа, диктирани снагом и капацитетом 

јединице генератора, као ииспоручиоца опреме ипостављаће се на бетонске темеље. 
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Слика 7. Когенерационо постројење 

 

Осим контејнера са когенерационим постројењем, у зони производних објеката планира се уз 

сваки дигестор и постављање контејнера са пумпама и контролним јединицама за регулацију 

протока течних и чврстих маса у технолошком процесу. 

 

1.1.2.Зона објеката за складиштењесировина-супстрата 

 

У овој зони планирају се објекти за складиштење сировина (кукурузна силажа, слама, свињска 

осока и др.) неопходних за континуирани технолошки процес производње биогаса, односно 

крајњег продукта електричне и топлотне енергије. 

 

Сировина ће се складиштити на локацији постројења, како би се свакодневно могла користити 

за производњу биогаса. 

 

Складишни објекти за силажу - чврсте супстрате ће бити бетонски„тренч“силоси, а 

складиштење свињске осокеће се вршити у резервоарима од нерђајућег челика. 

 

Силажа кукуруза се складишти на период до годину дана. Припремасилаже се врши сабијањем 

и прекривањем силаже фолијом у циљу спречавања оксидације, односноаеробног разлагања 

органске материје, како се не би смањио принос биогаса из супстрата. Изтренч силоса силажа 

се најмање једанпут дневно убацује у дозатор за чврсте супстрате, изкога се системом са 

пужним транспортером чврсти супстрат убацује у дигестор (ферментор). 

 

1.1.3.Зонаобјеката за одлагањечврстог секундарног продукта-дигестата 

 

У овој зони планирају се објекти за складиштење чврстог дигестата, бетонски резервоари,  

после одвајања течног дигестата сепарацијом. 

 

 

1.1.4.Зона резервоара за одлагање течног секундарног продукта-дигестата 

 

У овој зони планирају се објекти за сепарацију/раздвајањечврстог од течног остатка 

ферментације са складиштењем течног дигестата у резервоарима. 
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1.1.5.Зона лагуна за одлагање течног секундарног продукта-дигестата 

 

Складишни објекти за течни дигестат ће бити лагуне, бетонска јама или резервоари, у којима 

ће се остаци биомасе задржавати док не буду погодни за коришћење у пољопривредне сврхе. 

 

Дигестат/биођубриво, које је направљено од заосталог материјала после анаеробне дигестије, 

односно технолошког процеса производње биогасаи остаци органске материје, садржи вредне 

биљне хранљиве материје попут азота, фосфора и калијума и може се користити као ђубриво 

заобновупољопривредног земљишта. Такође, овај остатак је одличан извор органске материје 

за употребу у производњи органске хране, замењујући хемијска ђубрива. 

 

1.1.6.Зона објеката пратећих садржаја 

 

У овој зони могу се градити пратећи објекти у служби биогасног постројења: пословни објекат 

за смештај посаде, радионица, разводно електроенергетско постројење и др. 

 

1.1.7. Зона саобраћајних и манипулативнихповршина 

 

Саобраћајне површине обухватају интерне саобраћајнице у комплексу биогас постројења, 

пешачке површине, манипулативне површине, платое и површине за паркирање возила. 

 

1.1.8. Зона зелених површина 

 

Зелене површине у комплексу биогас постројења намењене су за озелењавање и грађење 

пратеће подземне инфраструктуре (електроенергетска, енергетска, електронска 

комуникациона, водна, цевоводи за транспорт сировина и крајњег продуката технолошког 

процеса),инфраструктурних објеката: септичка јама, бунар, хидрантска противпожарна 

јама/резервоар, сепаратор уља и др. 

 

Све слободне површине комплекса затравити, а унутрашњим ободом формирати заштитно 

зеленило у складу са технолошким процесом. 
 

1.1.9. Зона приступног пута 
 

Приступнипут обухвата планиранусаобраћајницу од насељске саобраћајнице до локације 

биогас постројења у дужини од ~ 7,0 km . 

 

1.1.10. Зона планиране обилазнице државног пута 

 

Зона планиране обилазнице државног пута представља коридор планиране обилазнице 

државног пута око насеља Бела Црква који ће се укрштати са планираним приступним путем. 

Овај коридор је орјентационо приказан, а тачна траса обилазнице  ће бити утврђена другим 

планским документом који ће третирати обилазницу државног пута. 

 

 

1.1.11.Зона канала 
 

Ову зону чини постојећи канали у обухвату Плана, који ће се укрштати са планираним 

приступним путем. 
 

 

1.2. ФУНКЦИОНАЛНА ЦЕЛИНА - ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ 
 

Ову функционалну целину обухвата пољопривредно земљиште, као део парцеле 7300/1 

обрадивогпољопривредног земљиштаиз које се издваја парцела намењена 

биогасномкомплексу, део парцеле 6223 и атарски путеви на пољопривредном земљишту. 
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1.2.1.Зона некатегорисаних -атарских путева 
 

Ову зону чини мрежа постојећих некатегорисаних-атарскихпутева. 
 

1.2.2.Зона обрадивог пољопривредног земљишта 
 

Ову зону сачињава пољопривредно земљиште изван комплекса биогас постројења које је део 

парцеле 7300/1 и 6223. 
 

На обрадивом пољопривредном земљиштумогу се градити објекти у складу са Просторним 

планом општине Бела Црква („Службени лист општине Бела Црква“, број 08/08).Водећи 

рачуна о основним принципима заштите пољопривредног земљишта коришћење обрадивог 

пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе и промена намене земљишта може да се 

врши: 

- за изградњу инфраструктурних објеката; 

- за изградњу објеката за потребе пољопривредног газдинства и обављања примарне 

пољопривредне производње и складиштења производа уз обезбеђивање услова заштите 

животне средине (носилац пољопривредног газдинства обавља сточарску, живинарску, 

воћарску или виноградарску производњу, односно обавља друге облике пољопривредне 

производње: гајење печурака, пужева, пчела и др.). 
 

 

2. ДЕТАЉНАНАМЕНА ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТАИ МОГУЋИХ КОМПАТИБИЛНИХ 

НАМЕНА 
 

Објекти који се планирају у склопу биогаспостројења: 

10) биогасне електране - производни објекти за припрему и одвијање технолошког процеса 
производње биогаса (дигестори/ферментори и др.), енергетски објекти за смештај мотора, 

генератора, уређаја за припрему биогаса, пумпно/машинско постројење, гасна бакља  и др.); 

11) за одвијање технолошког процеса производње електричне и топлотне енергије из биомасе у 

комплексу биогас постројења планирана је изградњаскладишних објеката у које ће се допремати 
сировина неопходна за технолошки процес (кукурузна силажа, пшеничнаслама, свињска осока, 

меласа); 

12) складишни објекти заодлагање секундарног продукта-дигестата; 
13) пратећи објекти-пословни и управни објекти за праћење рада, контролу, надзор управљање 

технолошким процесом, смештај посаде, радионица; 

14) инфраструктурни објекти неопходни за функционисање постројења биогаса саобраћајне површине 
и платои, цевоводи, инсталације електроенергетске и електронске комуникационе мреже, 

термоенергетска мрежа и водна инфраструктура; 

15) други помоћни објекти у функцији технолошког процеса, а у складу са прописаним мерама 

заштите животне средине, септичка јама, сепаратор уља, хидрантска мрежа и др. 

 

2.1. БИЛАНС ПОВРШИНА ПО НАМЕНИ 

 

Табела 2.Биланс површина по намени 

 
НАМЕНА ПОВРШИНА ПОСТОЈЕЋЕ ПЛАНИРАНО 

ha a m2 % ha a m2 
1.Грађевинско земљиште ван 
грађевинског подручја насеља 

- - - - 25 44 11 

Комплекс биогас постројења и приступни пут - - - - 25 44 11 

Комплекс биогас постројења - - - - 10 72 54 

- биогас електране   1-8 - - - - 1 50 40 

- дигестори - - - -  64 64 

- енергетска  постројења са 
  oпремомза пуњење дигестора - - - -  14 88 

- резервоари за меласу - - - -   88 

- активни угаљ за чишћење гаса - - - -   8 

- хладњак - - - -   9 

- платои и манипулативне површине - - - -  69 83 

- силоси  за сировину/ супстрат - - - - 2 96 50 

- резервоари за течни супстрат - - - -  1 78 

- резервоари за течни дигестат - - - -  2 13 

- складиште за чврсти дигестат - - - -  21 00 



- лагуне за крајњи продукт/дигестат - - - -  72 34 

- сепаратор - - - -   26 

- радионица - - - -  18 00 

- пословни објекат - - - -  1 69 

- разводно постројење 20 и 0,4 kV 
са ТС20/0,4kV   

- - - -   77 

- насип - - - - 1 60 97 

- противпожарни резервоар/јама за 
воду 

- - - `-  2 10 

- манипулативне површине и 
  pешачкестазе - - - -  11 95 

- интерне саобраћајнице - - - - 1 5 42 

- паркинг површине - - - -  1 25 

- зелене површине - - - - 2 25 98 

Приступни пут - - - - 14 61 49 

Планирана обилазница државног пута - - - -  10 07 

2.Водно земљиште -  Канал  2 13 0,03  2 13 

3. Пољопривредно земљиште 77 18 43 99,97 51 74 34 

-  некатегорисани-атарски путеви 15 11 85 19,58  40 29 

-  обрадиво пољопривредно  земљиште 62 06 73 80,39 51 34 04 

УКУПНА ПОВРШИНА 77 20 71 100 77 20 71 

 

3. ПОПИС ПАРЦЕЛА И ОПИС ЛОКАЦИЈА ЗА ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ, САДРЖАЈЕ И 

ОБЈЕКТЕ 

 

У оквиру грађевинског земљишта планирана површина јавне намене је приступна 

саобраћајница: 
- делови парцела бр. 10636,10628, 7300/1, 6223, 10621 и 10622КО Бела Црква; 

- цела парцела бр.10631 КО Бела Црква. 

 
Планирани саобраћајни коридор обилазнице државног пута, ће бити дефинисан израдом 
планске документације, а овим Планом  је  дата  орјентациона површина. 

Површину јавне намене на водном земљишту чини канал: део парцеле бр.5166 КО Бела Црква. 

 

Површинејавне наменена пољопривредном земљиштучине некатегорисани-атарски путеви у 

обухвату Плана и то: 
-  делови парцела бр. 10636, 10642, 10628, 10621 и 10623 КО Бела Црква. 

 

 

4. РЕГУЛАЦИОНЕ ЛИНИЈЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА И ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ СА 

ЕЛЕМЕНТИМА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКОЈ ПОДЛОЗИ, 

НИВЕЛАЦИОНЕ КОТЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА 

 
4.1. ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ 

 

Планом регулације се образује парцела приступне саобраћајнице, која је дефинисана 

постојећим међним тачкама  и аналитичким елементима. 

 

Планирана парцела приступне саобраћајнице се образује од дела катастарскe парцелe 10636, 

10628, 7300/1, 6223, 10621 и 10622 и целе парцеле 10631. 

 

Парцеле 6223 и 7300/1 су предмет експропријације, како би се образовала површина јавне 

намене – приступни пут. 

 

5. ПЛАН НИВЕЛАЦИЈЕ 

 

Планом нивелације се задржавајукоте прелома нивелете, као и нагиби нивелете приступне 

саобраћајнице, према постојећој конфигурацији терена. 
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6.  КОРИДОРИ И КАПАЦИТЕТИ ЗА САОБРАЋАЈНУ, ЕНЕРГЕТСКУ, КОМУНАЛНУ 



И ДРУГУ ИНФРАСТРУКТУРУ 

 
6.1. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 

 

6.1.1. Услови за уређење саобраћајне инфраструктуре 
 

Сам локалитет биогас постројења саобраћајно ће бити доступан преко система приступних 

саобраћајница који ће за основ имати постојећу некатегорисану-атарску путну мрежу. 

 

Приступнесаобраћајнице самин. ширином од 5,0 m (ширина коридора мин. 10,0 m), ће омогућити 

прилаз постројењу за биогас, док ће као основ за прилаз са категорисане путне мреже послужити 

постојећа мрежа некатегорисаних путева (формирање потребне ширине коридора ) која се наслања 

на насељску мрежу Беле Цркве. За прилаз до јавне саобраћајне површине (грађевинска парцела са 

прикључењем/излазом на јавну саобраћајну површину) потребно је изградити комплетну 

саобраћајницу (~ 7,5 km) до сабирне насељске саобрaћајницеБеле Цркве. 

 

Приступне саобраћајнице, као и остали путеви, потребно је да имају карактеристике које су 

неопходне за захтевану категорију путева (носивост, ширине, радијуси). Овакве саобраћајнице 

омогућиће приступ свим возилима која се очекују у обухвату Плана при свим временским 

условима. 

 

Постојећи коридори некатегорисаних-атарских путева се задржавају као површине јавне 

намене за формирање приступних саобраћајница. Планом је предвиђено проширење истих, у 

којима ће се дефинисати сви потребни елементи попречног профила. 

 

Интерна мрежа саобраћајница (унутар комплекса) треба да омогући прихват свих доставних 

возила са енергентима (пољопривредна и лакотеретна возила), са одговарајућим елементима у 

оквиру попречног профила (радијуси кривина, носивост, врста застора), у свим условима 

саобраћајног оптерећења и временским условима. 

 

6.1.2. Услови за изградњу саобраћајне инфраструктуре 
 

Приступни пут (саобраћајница) и некатегорисани-атарски путеви 

 

Приступна саобраћајница се дефинише новим регулационим  ширинама (основ је постојећа 

мрежа атарских путева), које су неопходне за формирање коловозних површина и свих осталих 

елемената попречног профила, до комплекса биогас постројења. Приступна саобраћајница ће 

се изградити са свим потребним елементима, за приступ у свим условима и за сва возила која 

се очекују у оквиру саобраћајних манифестација на релацији биогасно постројење - насељска 

мрежа. Основни елементи попречног профила ће у перспективи омогућити и евентуалну 

промену хијерархијске дефиниције овог путног правца (општински пут). 

 

У коридору приступне саобраћајнице ће се градити подземна електроенергетска 20 kV, 

електронска комуникациона мрежа (оптички кабл), која ће повезивати биогас постројење са 

комплексом трансформаторске станице 110/20 kV „Бела Црква“, као и топловодна мрежаза 

потребе дистрибуирања топлотне енергије у сврху пољопривреднепроизводње. 

 

Кабловеи цевовод полагати на мин. дубини од 0,8-1,2 m и 0,5 m од регулационе линије. 
 

Приступна саобраћајница је потребно да има одговарајуће карактеристике које су неопходне за 

возила која се очекују (носивост, ширине, радијуси). Оваква саобраћајница омогућиће приступ 

свим возилима која се очекују у обухвату Плана при свим временским условима. 
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Изградња коловозног застора се планира од  савремених конструкција(асфалт), носивошћу од мин. 



60 kN /осовини, са  ширином коловоза од мин. 5,0 m (саобраћајне траке 2 х 2,5 m), стабилисаном 

банкином (2 х 1,0m) и одводњавањем са саобраћајних површина путем попречних и уздужних 

нагиба до реципијента-путног канала. Обавезна је израда и одговарајуће техничке документације 

за ову саобраћајницу. 

 

Некатегорисана путна мрежа – атарски путеви се задржавају у својој основној функцији 

(приступ парцелама пољопривредног земљишта), у делу који није обухваћен коридором 

приступне саобраћајнице до биогас постројења. Приликом реализације ове саобраћајнице, 

обавезно је прилагођавање-изградња саобраћајних прилаза-прикључака атарских путева –  

отресишта, у циљу безбедног одвијања  саобраћаја (елиминација наношења блата са 

пољопривредног земљишта). 

 

Услови за прикључење на саобраћајну инфраструктуре 

 

Комплекс енергетског биогас постројења преко интерне саобраћајнице, имаће одговарајући 

прикључак (радијуси прикључења, потребна прегледност) на приступну саобраћајницу.  

 
6.2. ВОДНА ИНФРАСТРУКТУРА 

6.2.1. Услови за уређење водне инфраструктуре 
 

С обзиром нато да удаљеност најближе постојеће насељске инфраструктуре (водовод и 

канализација), обезбеђивање водом за санитарне потребе, као и за потребе технолошког 

процеса и хидрантске противпожарне мреже, вршиће се путем бунара избушених на парцели 

комплекса.Бушење бунара вршити на основу расположивих подлога, ширих хидрогеолошких 

истраживања и студија, података о бушењу постојећих бунара на подручју и података 

добијенихистражним радовима за потребе изградње бунара, сходно Закону о водама и другим 

законима, односно прописима. На бунаре поставити уређај за мерење количина захваћене воде. 

 

Унутар комплекса потребно је извести и дистрибутивну мрежу санитарног водовода, као и 

хидрантску противпожарну мрежу и по потреби пратеће објекте за оба система (резервоари, 

бустери итд.). 

 

Изградњу хидрантске мреже извршити у складу са Правилником о техничким нормативима за 

хидрантску мрежу за гашење пожара (Службени лист СФРЈ, бр 30/91). 

 

Интерну канализацију комплекса предвидети сепаратног типа, посебно за сакупљање и 

одвођење санитарно-фекалних отпадних вода, посебно за атмосферске воде и посебно за 

технолошке отпадне воде и отпадне воде од прања погона, опреме и уређаја. 

 

Условно чисте атмосферске воде са надстрешница и кровова објеката, других бетонских и 

асфалтираних површина, могу се испуштати на околни затрављен терен, мелиоративни канал 

или путни јарак, а испусти морају бити заштићени од ерозије. У случају испуста у путни јарак, 

прибавити сагласност од власника истог. Количину атмосферских вода коју треба евакуисати 

одредити користећи меродавну, усвојену вредност интензитета кише са најближе кишомерне 

станице. 

За загађене атмосферске воде са саобраћајних и манипулативних површина предвидети 

одговарајући контролисани прихват и третман путем таложника и сепаратора уља. 

Одвођење санитарно фекалних отпадних вода биће решено путем водонепропусних септичких 

јама лоцираних у комплексу, које ће се празнити аутоцистернама, ангажовањем надлежног 

комуналног предузећа, или изградњом постројења за пречишћавање вода (у даљем тексту: 

ППОВ) одговарајућег капацитета. 
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Санитарно фекалне отпадне воде се могу испуштати у мелиоративни канал, али само након 

комплетног пречишћавања на ППОВ, а квалитет ефлуента мора бити такав да обезбеди 

одржавање минимално доброг еколошког статуса за вештачка водна тела (типа 5) на основу 



Уредбе о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и 

седименту и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС“, број 50/12), како се не 

би реметио квалитет воде крајњег реципијента и мора најмање испунити граничне вредности 

емисије за постројење са секундарним пречишћавањем у складу са чланом 14. и табелом 2. 

прилога 2, Глава III Комуналне отпадне воде, Уредбе о граничним вредностима емисије 

загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС“, 

бр.67/11, 48/12 и 1/16). 

 

Концентрације штетних и опасних материја у ефлуенту морају бити у складу са Уредбом о 

граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују 

површинске воде и роковима за њихово достизање („Службенигласник РС“, број24/14), 

односно Правилником о опасним материјама у водама („Службени гласник РС“, број 31/82). 

Квалитет ефлуента, с обзиром да реципијент отпадних вода служи за одводњавање, мора да 

задовољи граничне вредности емисије за осетљива подручја у складу са табелом 4. прилога 2, 

Глава III, Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за 

њихово достизање. 

 

За технолошке отпадне воде (отпадне воде постројења за биолошки третман поступком 

анаеробне дигестије, отпадне воде од складиштења и припреме сировине, отпадни кондензат, 

отпадне воде од пречишћавања биогаса десумпоризације мокрим поступком) и отпадне воде 

од прања опреме, уређаја, простора и возила предвидети водонепропусни резервоар довољног 

капацитета, а ову отпадну воду рециркулисати натраг у производни процес, како би се смањила 

количина и оптерећење отпадне воде загађењем. 

За коначну диспозицију технолошких отпадних водапредвидети следеће: технолошке отпадне 

воде могу се сакупљати у водонепропусни резервоар довољне запремине са заштитном 

танкваном која може да прими целокупну количину резервоара, а затим путем надлежног 

Јавног комуналног предузећа одвозити на најближе ППОВ. Концентрација загађујућих 

материја у ефлуенту мора бити у складу са табелом 1. прилога 2, Глава III Комуналне отпадне 

воде, Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за 

њихово достизање, како се не би реметио рад ППОВ, уз претходно прибављене услове и 

сагласности надлежног Јавног комуналног предузећа. 
 

Уколико се планира испуштање технолошких отпадних вода у мелиорациони канал, у 

површинске воде се могу испуштати само процесне отпадне воде из процеса и третмана 

отпадног ваздуха у механичко анаеробним биолошким постројењима, уколико не могубити 

употребљене у интерним процесима, под условом да квалитет отпадних вода на месту 

испуштања, задовољава критеријуме дате табелом 44.1 прилога 2, Глава I, Уредбе о граничним 

вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање, што 

подразумева изградњу ППОВ. Пре мешања са осталим отпадним водама, на нивоу погона, 

граничне вредности емисије загађујућих материја ускладити са табелом 44.2 прилога 2, Глава 

I, Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово 

достизање. Достизање граничних вредности емисије загађујућих материја не може се вршити 

путем разблаживања на основу члана 5. Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих 

материја у воде и роковима за њихово достизање. 
 

За пројектовање ППОВ, како би се постигле граничне вредности емисије загађујућих материја 

прописане горе наведеним правилницима, предвидети следеће: димензионисање објеката 

извршити на основу хидрауличких прорачуна и анализа за све продуковане отпадне воде изражене 

по броју еквивалентних становника. Пројектом предвидети решење за чишћење ППОВ, третман 

муља и крајњу диспозицију издвојених материја и уља, а на начин да се не загађује земљиште и 

вода у складу са Законом о управљање отпадом („Службени гласник РС“, бр 36/09 и 88/10). 
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Сви објекти на линијама воде и муља морају бити водонепропусни, а предвидети и систем за 

контролу квалитета ефлуента пре испуста у реципијент, што подразумева изградњу контролних 

шахтова за узимање репрезентативног узорка пре и после ППОВ ради омогућавања одређивања 

ефикасности процеса пречишћавања, као и посебне шахтове за контролу унутрашњих токова пре 



мешања са осталим отпадним водама, као и уградњу мерача протока за ефлуент у складу са чл. 4. 

и 6. Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за 

њиховодостизање. 

За настали дигестат предвидети поступак постдигестије и дехидрације којим ће се исти превести 

у течно ђубриво и компост, а затим апликовати у пољопривредно земљиште. 

Предвидети таква техничка решења која ће обезбедити да се сви објекти производног погона 

одржавају у функционалном стању, како би се обезбедио поуздан рад и заштита површинских 

и подземних вода од евентуалних загађења. Складиште сировина формирати као затворено, са 

водонепропусном подлогом, да би се спречило загађење земљишта и подземних вода. 

6.2.2. Услови за изградњу водне инфраструктуре 
 
13) Снабдевање водом комплекса обезбедити бушењем бунара унутар комплекса; 
14) бушење бунара извести у складу са Законом о водама, а око бунара обезбедити зоне 

санитарне заштите у складу са Законом о водама и Правилником о начину одређивања 
и одржавања зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања („Службени гласник 
РС“, број 92/08); 

15) за потребе противпожарне хидрантске мреже, као и за потребе заливања зелених 
површина и одржавање, могуће је бушење бунара који ће захватати мање квалитетну 
издан,уз изградњу базена(резервоара) потребног капацитета; 

16) трасе водовода водити у зеленимповршинама или интерним саобраћајницама; 
17) пролазак испод саобраћајница и укрштање са осталим инсталацијама обезбедити 

челичном заштитном цеви; 

18) дубина укопавања не би смела да је плића од 1,0 m - 1,20 m од нивелете терена, 
због зоне мржњења и саобраћајног оптерећења; 

- канализацију радити по сепаратном систему, посебно за санитарно фекалне воде, посебно 

за атмосферске, а посебно за технолошке и процесне воде; 

- пречишћавање фекалних отпадних вода вршити на постројењу за пречишћавање отпадних 

вода (ППОВ); 

- трасу фекалне канализације водити у слободном профилу; 

- минимални пречник канала не сме бити мањи од 200 mm; 

- минималне падове колектора одредити у односу на усвојени цевни материјал, према 

важећим прописима и стандардима (не препоручују се бетонске цеви); 

- дубина каналске мреже на најузводнијем крају мора омогућити прикључење потрошача са 

минималним нагибом прикључка у теме цеви преко два лука од 45 и минималном каскадом 

у ревизионом шахту; 

- дубина не сме бити мања од 1,20 m од нивелете коловоза; 

- изградити атмосферску канализациону мрежу сасливницима и системом ригола и каналета; 

- сливнике радити са таложницима за песак или предвидети таложнице за песак пре улива у 

сепаратор масти и уља; 

- трасе водити у зеленом појасу дуж саобраћајнице; 

- реципијент је отворена мелиоративна каналска мрежа, односно путни јарак. 

- коте дна канализационих испуста пројектовати тако да буду 0,5 m изнад дна канала у који 

се уливају, уз обавезно спречавање ерозије на месту излива; 

- све радове извести уз претходно прибављене услове и сагласности надлежног комуналног 

предузећа; 
19) канализациону мрежу усмерити ка водонепропусној септичкој јами; 
20) пражњење јаме организовати према потребама, ангажовањем надлежног комуналног 

предузећа; 
21) уместо септичке јаме, могућа је изградња и пречистача отпадних вода одговарајућег 

капацитета. 
22)  
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6.3. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА 

 

6.3.1. Услови за уређење електроенергетскеинфраструктуре 
 

У обухвату Плана планираноје осам производних енергетскихобјеката за производњу 



електричне и топлотне енергије из биогаса, појединачне електричне снаге до 1MW. 

 

У зависности од избора произвођача, сваопрема ће бити контејнерског типа која ће се 

постављати на бетонске темеље. 
 

У оквиру коридора приступне саобраћајнице и атарских путева планирана је траса 

електроенергетских водовода 20 kV,који ће повезивати биогас постројење са постојећом 

трансформаторском станицом 110/20 kV „Бела Црква“, као и веза биогас постројења са 

постојећом 20 kV мрежом, у складу са условима надлежног оператора дистрибутивног система 

електричне енергије за обезбеђивање сопствене потрошње. 
Сопствена потрошња обухвата све потребе за електричном енергијом потрошача у оквиру 
самог технолошког процеса, као и осталих пословних, помоћних и др. објеката који се 
планирају у оквиру комплекса биогас постројења. 
 

У објекту разводног постројења планирана је трансформаторска станица 20/0,4 kVза сопствену 

потрошњу, као и остали уређаји и опрема 20 kV и 0,4kV постројења,за трансформацију, 

регулацију, контролу, заштиту, мерење,даљинског надзора, управљања и комуникацију над 

дистрибутивним системом.Из разводног постројењавршиће се пренос и конекција произведене 

електричне енергије у дистрибутивни систем електричне енергије. 

 

Унутар комплекса биогас постројења изградиће се нисконапонска мрежа дуж интерних 

саобраћајница и у зеленим површинама за потребе спољашњег осветљења и напајање садржаја 

у комплексу. 

 

6.3.2. Услови за изградњу електроенергетскеинфраструктуре 
 

Електроенергетску подземну мрежу градити по следећим условима: 

- електроенергетску подземну мрежу градити у саобраћајницама приступних,и атарских 

путева, поред интерних саобраћајница, пешачких стаза и зеленим површинама у комплексу, 

као и енергетским кабловским каналима; 

- дубина полагања каблова треба да буде најмање од0,8-1,2 m; 

- при паралелном вођењу енергетских каблова до10 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, сем при укрштању, при чему минимално вертикално растојање  треба да 

буде 0,5 m; 

- паралелно полагање електроенергетских каблова и цеви водовода и канализације дозвољено 

је у хоризонталној равни, при чему хоризонтално растојање треба да буде 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 треба 

да буде веће од 0,3 m, а при приближавању и паралелном вођењу 0,5 m. 

- у зонама опасности од експлозије користити опрему и уређаје у Exзаштити; 

- електричну инсталацију у објектима пројектовати и извести у складу са  Правилником о 

техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона „Службенилист СФРЈ“ бр. 

53/88 и 54/88 и „Службенилист СРЈ“ број 28/95; 

 

Страна 434.    Број 9.     СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА    15.септембар  2016 године             

 

 

- Заштиту објеката од атмосферског пражњења извршити на основу прорачунског нивоа 

заштитеи урадити у складуса Законом о заштити од пожара и Правилником о техничким 

нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења  („Службени листСРЈ“,бр.11/96)и 

стандарда СРПЦ ИЕЦ 1024-1 и СРПС ИЕЦ 1024-1-1. 

 



Услови за изградњу спољашњег осветљењa: 

19) светиљке за осветљење поставити на стубове поред интерних саобраћајница и 

пешачких стаза или на објекте у комплексу, 

20) користити расветна тела у складу са новим технологијама развојаи принципима 

енергетске ефикасности. 

 

Услови за изградњу трансформаторских станица и разводног постројења (РП): 

- трансформаторске станице за 20/0,4 kV (0,4/20 kV) напонски пренос градити као монтажно-

бетонске, зидане или у склопу објекта разводног постројења, у складу са важећим законским 

нормама и техничким условима надлежног оператора дистрибутивног система електричне 

енергије; 

- минимална удаљеност трансформаторске станице, која се гради на отвореном простору, од 

осталих објеката треба да буде 3,0 m; 

- трансформаторске станице ће се градити као слободностојећи објектимонтажно-бетонски, 

зидани и др.), једноструке (са једним трансформатором називне снаге до 1000 kVA) или 

двоструке 2х630 kVA) односно према условима за прикључење на дистрибутивну мрежу; 

- РП градити у складу са важећим законским прописима; 

- РП садржиуређаје 20 kVи 0,4 kV постројења,као и уређаја за трансформацију, мерење, 
заштиту, сигнализацијуи управљање читавог постројења; 

- РП се смешта унутар зиданог објекта. 

 

 
6.4. ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА ИНФАСТРУКТУРА И МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ 

 

6.4.1. Услови за уређење 
 

Термоенергетска инфраструктура 

 

У комплексу биогас постројења планиран је цевовод топловода за транспорт топлотне енергије 

из биогасног постројења и цевовод гасовода који повезује производњу биогаса са 

когенерационим постројењем и дигестором. 

 

Произведена топлотна енергије, ће се користити за сопствене потребе, дистрибуцију за потребе 

пољопривредне производње и друго. 

 

Минералне сировине 

 

Цело подручје припада истражном простору за извођење геолошких истраживања нафте и гаса 

у складу са Решењем Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине бр. 115-

310-00206/2004-02 од 29.10.2004 и Решењем Покрајинског секретаријата за енергетику и 

минералне сировине бр.115-310-214/2014-02 од 17.12.2014.год. 

 

С обзиром да су у питању истражни простори нема посебних услова и ограничења за које треба 

применити за реализацију Плана. 

6.4.2. Услови за изградњу термоенергетскеинфраструктуре 
 

Гасоводе притиска до16 barа 
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За гасоводе притиска до16 barаиспоштовати услове који су дати у Правилнику о условима за 

несметану и безбеднудистрибуцијуприродног гаса гасоводима притиска до 16 barа ("Службени 

гласник РС", број 86/15). 

 
Минимална дозвољена хоризонтална растојања 

подземних гасовода од стамбених објеката, објеката у 

којима стално или повремено борави већи број људи 

MOP≤4 bar (m) 
4<MOP≤10 bar 

(m) 

10<MOP≤16 bar 

(m) 



(од ближе ивице цеви до темеља објекта) су: 

Гасовод од челичних цеви 1 2 3 

Гасовод од полиетиленских цеви 1 3 - 

 

Растојања дата у табели се могу изузетно смањити на минимално 1m уз примену додатних 

мера заштите при чему се не сме угрозити стабилност објеката. 

 
Минимална дозвољена растојања спољне ивице подземних челичних гасовода 10<MOP≤16 

bar и челичних и ПЕ гасовода 4<MOP≤10 bar до: 

Минимално 

дозвољено 

растојање (m) 

Укрштање 

другог гасовода 0,20 

водовода и канализације 0,20 

вреловода и топловода 0,30 

проходних канала вреловода и топловода 0,50 

нисконапонских и високонапонских електичних каблова 0,30 

телекомуникационих каблова 0,30 

водова хемијске индустрије и технолошких флуида 0,20 

резервоара* и других извора опасности станице за снабдевање горивом превозних средстава у 
друмском саобраћају, мањих пловила, мањих привредних и спортских ваздухоплова 

- 

извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих и горивих течности укупног 

капацитета највише 3 m3 - 

извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих и горивих течности укупног 
капацитета више од 3 m3, а највише 100 m3 - 

извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих и горивих течности укупног 
капацитета преко 100 m3 - 

извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих гасова укупног капацитета 

највише 10 m3 - 

извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих гасова укупног капацитета 
већег од 10 m3, а највише 60 m3 - 

извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих гасова укупног капацитета 
преко 60 m3 - 

шахтова и канала 0,20 

високог зеленила - 

* растојање се мери до габарита резервоара  

 

 
Минимална дозвољена растојања спољне ивице подземних челичних и ПЕ гасовода 

MOP≤4bar до: 

 

Минимално 

дозвољено 

растојање (m) 

Укрштање 

другог гасовода 0,20 

водовода и канализације 0,20 

вреловода и топловода 0,30 

проходних канала вреловода и топловода 0,50 

нисконапонских и високонапонских електичних каблова 0,30 

телекомуникационих каблова 0,30 

водова хемијске индустрије и технолошких флуида 0,20 

резервоара* и других извора опасности станице за снабдевање горивом превозних средстава у 
друмском саобраћају, мањих пловила, мањих привредних и спортских ваздухоплова 

- 

извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих и горивих течности укупног 
капацитета највише 3 m3 - 

извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих и горивих течности укупног 
капацитета више од 3 m3, а највише 100 m3 - 

извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих и горивих течности укупног 
капацитета преко 100 m3 - 

извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих гасова укупног капацитета 
највише 10 m3 - 

извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих гасова укупног капацитета 
већег од 10 m3, а највише 60 ,,m3 - 

извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих гасова укупног капацитета 
преко 60 m3 - 

шахтова и канала 0,20 

високог зеленила - 

* растојање се мери до габарита резервоара  
 

Растојања дата у табелимогу се изузетно смањити на кратким деоницама гасовода дужине до 

2 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: 
 

 Минимално растојање 

Називни напон при укрштању (m) 

пр

и 

па

ра

ле

лн

ом 

во

ђе

њу 

(m

) 

1 kV ≥ U 1 1 

1<U≤20 kV 2 2 

 

Минимално хоризонтално растојање се рачуна од темеља стуба далековода, при чему не сме 

се угрозити стабилност стуба.Надземно полагање челичних гасовода дозвољено је само у 

кругу индустријских постројења.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 m* 

1<U≤110 kV Висина стуба + 3 m 

Телекомуникациони водови 2,5 

* али не мање од 10 m. Ово растојање се може смањити на 2,5 m за водове са самоносећим 
кабловским снопом. 

Минималне висине постављања надземних гасовода од коте терена су: 
 

 Минимална висина (m) 

На местима пролаза људи 2,2 

На местима где нема транспорта и пролаза људи 0,5 
 

Минимална хоризонтална растојања спољне ивице надземних гасовода од других објеката или 

објеката паралелних са гасоводом су: 
 

Зграде и објекти у индустријском комплексу Растојање (m) 

Од гасовода до извора опасности станице за снабдевање горивом превозних средстава у друмском 
саобраћају, мањих пловила, мањих привредних и спортских ваздухоплова 

10 

Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих и горивих 
течности и запаљивих гасова 

15 

Од гасовода до осталих индустријских објеката који су разврстани у прву и другу категорију 
угрожености од пожара у складу са посебним прописом 

10 

Путеви у оквиру фабрике или предузећа 1 

Темељ стуба гасовода до подземних инсталација 1 

Ограда откривеног електроенергетског разводног постројења и трансформаторске станице 10 

Трансформаторска станица у објекту 5 

Стубна трансформаторска станица 10 

Место испуштања растопљеног метала и извора отвореног пламена 10 
 

Топловод 

15. септембар 2016.         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА          Број 9.        Страна 437. 

 

Дубина полагања топловода је од 0,6m до 1,0m. Локација ровова треба да је у зеленом појасу 

између или исподбетонираних платоа.При паралелном вођењу топловода са подземним 

водовима, минимално светло растојање износи 0,4 m, а у изузетним случајевима може бити 

мање од 0,2 m. При укрштању дистрибутивног топловода са подземним водовима, минимално 

светло растојање износи 0,2 m, а при вођењу гасовода поред темеља 1,0 m. Укрштање 

топловода са саобраћајницама врши се уз његово полагање у заштитну цев или канал, изузев 

ако се прорачуном докаже да то није потребно. 



 

Минимална дубина укрштања топловода са путевиматреба да буде 1,0 m.Удаљеност топловода 

од стубова електричне расвете треба да будеминимално 0,5m. 

 

 
6.5. ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИОНА (ЕК) ИНФРАСТРУКТУРА 
 

6.5.1. Услови за уређење електронске комуникационе инфраструктуре 
 
За потребе система даљинског надзора, управљања и комуникацију над дистрибутивним 
системом, са надређеним диспечерским центром, као и за потребе прикључења на електронску 
комуникациону мрежу, планирана је траса за оптички кабл. Оптички кабл за потребе система 
даљинског надзора и управљања над дистрибутивним системом се може полагати поред 
енергетског кабла у истом рову на потребном растојању. 

6.5.2. Услови за изградњу електронске комуникационе инфраструктуре 
 

Услови за изградњу подземне електронске комуникационе мреже 

13) ЕК мрежу градити у коридорима саобраћајница приступних и некатегорисаних путева; 

14) дубина полагања ЕК каблова треба да је најмање од 1,2m; 

 

15) при паралелном вођењу ЕК и електроенергетских каблова до 10 kV најмање растојање 

мора бити 0,50m и 1,0m за каблове напона преко 10 kV. При укрштању најмање вертикално 

растојање од електроенергетског кабла мора бити 0,50m, а угао укрштања око 90; 

23) за потребе удаљених корисника, ван насеља, може се градити бежична (РР) електронска 

комуникациона мрежа. 
 

Услови за прикључење на електронскукомуникациону инфраструктуру 

31) 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. 

 

 
- ЦЕВОВОДИ ЗА ТРАНСПОРТ СИРОВИНА И КРАЈЊЕГ 

ПРОДУКТА ДИГЕСТАТА 
 

Запотребе транспорта течних сировина из складиштаи резервоара до дигестора, као 

итранспорт течног крајњег продуктадо складишта/лагуна користиће се цевоводи који ће бити 

изграђени у комплексу. 
 

6.6.1. Услови за изградњу цевовода за транспорт сировина и крајњег продукта 
 

Цевоводи за транспорт ће се градити од полиетиленских цеви.Дубина полагања цевовода је од 

0,6m до 1,0m. Локација ровова треба да је у зеленом појасу између или исподбетонираних 

платоа.При паралелном вођењу цевовода са подземним водовима, минимално растојање 

износи 0,4 m, а у изузетним случајевима може бити мање од 0,2 m. При укрштању са 

подземним водовима, минимално растојање износи 0,2 m, а при вођењу цевовода поред темеља 

1,0 m. Укрштање топловода са саобраћајницама врши се уз његово полагање у 
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 заштитну цев или канал, изузев ако се прорачуном докаже да то није потребно.Минимална 

дубина укрштања топловода са путевима је 1,0 m.Удаљеност цевовода од стубова електричне 

расвете треба да будеминимално 0,5 m.Трасе цевовода у комплексу биће тачно одређене 

пројектом за грађевинску дозволу, у зависности од технолошког процеса и произвођача опреме  

која ће бити одабрана за технолошки процес. 

 

7.  ОПШТИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ ДОБАРАИ НЕПОКРЕТНИХ 



КУЛТУРНИХ ДОБАРА 

 
7.1.ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ ДОБАРА 
 

На предметном простору нема евидентираних заштићених делова природе, али је у складу са 

условима Покрајинског Завода за заштиту природе потребно предузети следеће мере: 
 

1.За потребе очувања/подизања заштитног зеленила неопходно је следеће: 

- зелене површине повезати у целовит систем, уз одговарајућу разноврсност врста и 
физиогномије, тј. спратност дрвенасте вегетације; 

- у саставу сађеног зеленила дати предност аутохтоним врстама, које су највише 
прилагођене локалним педолошким и климатским условима; 

- на граници предметног простора са околним ораницама избегавати врсте дрвећа и жбуња 
које представљају прелазне домаћине одређених паразита пољопривредних култура или 
воћака. То су врсте Berberis sp, Cotoneaster sp, Pyracantha sp,Sorbus sp., Acer negundoи 

сл.; 
- избегавати коришћење инвазивних врста. 
 

Ако се као додатни енергент за потребе рада когенерационог постројења сем енергента 

добијеног од биомасе (кукурузна силажа, силажа од сирка…)користи биомаса са необрадивих 

пољопривредних површина (нпр. пашњаци), неопходно је тражити посебне услове овог 

Завода. 
 

7.2.ЗАШТИТА НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА 
 

Према условима надлежног Завода за заштиту споменика културе Панчево, са становишта 

заштите непокретних културних добара која уживају претходну заштиту, могућа је изградња 

планираних садржаја под следећим условима: 

7) приликом изградње објеката у склопу биогас постројења, као и пратеће инфраструктуре,  

обавезан је археолошки надзор земљаних радова. Уколико се у току изградње наиђе на 

посебно занимљиве и вредне случајне налазе, неопходно је извршити заштитна археолошка 

ископавања у непосредној зони налаза, а сва на рачун Инвеститора; 

8) наконизраде предметног Плана, а пре издавања грађевинске дозволе и минимум 6 месеци 

пре отпочињања радова,потребно је обратити се Заводу за заштиту споменика културе у 

Панчеву ради издавања решења о условима за предузимање мера техничке заштите и других 

радова и решења о сагласности на пројектеи документацију, у складу са члановима 100. и 

101. Закона о културним добрима; 

9) Инвеститор и извођач радова су обавезни да благовремено, пре почетка пријаве радова код 

надлежног органа, обавесте Завод за заштиту споменика културе у Панчеву, о почетку 

земљаних радова, ради регулисања обавеза Инвеститора везаних за послове у тачки 4; 

10) ако се у току извођења грађевинских и других радова наиђе на археолошка налазишта 

или археолошке предмете, извођач радова је дужан да одмах, без одлагања, прекине радове 

и о томе обавести надлежни Завод у Панчеву, као и да предузме мере да се налаз не уништи 

и не оштети, тј. да се сачува на месту и у положају у ком је откривен, а све у складу са 

Законом о културним добрима, члан 109. Став 1. 

 

8.  ОПШТИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЖИВОТА И 

ЗДРАВЉА ЉУДИ 
 

У контексту заштите животне средине предметног подручја неопходно је предузети одређене мере 

заштите воде, ваздуха и земљишта као природних ресурса.Изградњаобјеката, извођење 
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 радова и других планираних активности, може се вршити под условом да се тиме не изазову 

трајна оштећења, загађивање или на други начин деградирање животне средине. 

 

Мере у току извођења грађевинских радова 
 

Током извођења радова на припреми терена и изградњи објеката потребно је планирати и 

применити следеће мере заштите: 



- вршити редовно квашење запрашених површина и спречити расипање грађевинског материјала 

током транспорта; 

- обавезно извршити санацију земљишта у случају изливања уља и горива током рада 

грађевинских машина и механизације; 

- отпадни материјал који настане током извођења радова (комунални, грађевински и остале врсте 

отпада) прописно сакупити, разврстати и одложити на за то предвиђену и одобрену локацију; 

- материјал из ископа одвозити на унапред дефинисану локацију, за коју је прибављена 

сагласност надлежног органа, а транспорт овог материјала вршити возилима која поседују 

прописане кошеве и систем заштите од просипања материјала. 

 

Услови и мере заштите ваздуха 

За заштиту ваздуха од загађења потребно је: 

- обезбедити пречишћавање продуката емисије из јединичних процеса на основу прописаних 

граничних вредности емисије загађујућих материја за постројења која користе гасовита горива. 

Сагласно Уредби о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух („Службени 

гласник PC“, бр. 71/2010 и 6/2011). У складу са захтевима Уредбе, редуковати концентрацију 

емитованих гасова који изазивају ефекат стаклене баште на дозвољен ниво; 
- при коришћењу енергената пореклом из обновљивих извора за потребе рада когенерационог 

постројења, поштовати захтеве Уредбе о условима и поступку стицања статуса повлашћеног 

произвођача електричне енергије („Службени гласник PC“, бр.8/13 и 70/14); 
- за потребе рада когенерационог постројења сем енергента добијеног од биомасе (кукурузна 

силажа, силажа од сирка итд.),ако се као додатни енергент користи биомаса са необрадивих 

пољопривредних површина (нпр. пашњаци), неопходно je тражити посебне услове 

Покрајинског Завода за заштиту природе; 
- поштовање одредби Закона о заштити ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 10/13) и 

Уредбе о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из постројења за 

сагоревање („Службени гласник РС“, број 6/16); 

- обавезноприменити мере које ће довести до редукције непријатних мириса (у случају 

евентуалног емитовања и ширења), иако је концентрација евентуално емитованих материја у 

отпадном гасу испод граничне вредности емисије; 

- озелењавањепростора у обухвату Плана,којим ће се унапредити микроклиматски и санитарно 

хигијенски услови, а такође обезбедити и заштитна функција. 
 

Услови и мере заштите од буке 
 

Мере и услове заштите од буке јединица локалне самоуправе утврђује у складу са Законом о 

заштити од буке у животној средини. Обавезе јединице локалне самоуправе односе се на 

акустичко зонирање на својој територији, одређивање мера забране и ограничења у складу 

саЗаконом, доношење локалног акционог плана заштите од буке у животној средини, 

обезбеђење и финансирање мониторинга буке у животној средини на својој територији и 

вршење надзора и контроле примене мера заштите од буке у животној средини. 

 

Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, 

узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини („Службени гласник РС“, број 75/10), 

прописани су индикатори буке у животној средини, граничне вредности, методе за оцењивање 

индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке на здравље људи. Према овој Уредби, за 

подручја за одмор и рекреацију гранична вредност буке је 50 dB за дан и вече, а 40 dB за ноћ на 

отвореном простору. 
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Према потреби(услед одвијања саобраћајних активности и евентуалне употребе радних 

машина), надлежни орган може утврдити потребу мониторинга буке у складу са Правилником 

о методологији за одређивање акустичких зона,Законом и важећим подзаконским актима. 

 

Услови и мере заштите воде 

 



У контексту заштитеводеод загађења предвиђено је следеће: 

- водоснабдевање обезбедити из бунара у кругу комплекса на основу расположивих подлога, 

ширих хидрогеолошких истраживања и студија, података о бушењу постојећих бунара на 

подручју и података добијених истражним радовима за потребе изградње бунара, сходно 

Закону о водама и другим законима, односно прописима. Ha бунару поставити уређај којим 

ће се обезбедити стално и систематско регистровање количина воде. Обавеза je Инвеститора 

да податке о годишњој потрошњи воде редовно доставља ЈВП Воде Војводине, најкасније 

до 31.12, ради евиденције о захваћеним водама из бунара, као и да плаћа накнаду, у складу 

са Законом о водама и важећом Уредбомо граничним вредностима приоритетних и 

приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово 

достизање.Пројектом обезбедити да се спречи било какво неконтролисано изливање 

непречишћених атмосферских и других отпадних вода са простора складишта и процесног 

постројења, како би се спречило загађење земљишта, подземних и површинских вода и 

обезбедило контролисано управљање отпадним водама; 

- израда планске и техничке документације мора бити у складу општег концепта каналисања, 

пречишћавања и диспозиције отпадних вода на нивоу општине Бела Црква. Техничко 

решење евакуације санитарно-фекалних, атмосферских вода, технолошких и других 

отпадних вода израдити у складу са прописима о заштити површинских и подземних вода; 

- интерну канализацију постројења предвидети сепаратног типа посебно за сакупљање и 

одвођење санитарно-фекалних отпадних вода, посебно за атмосферске воде и посебно за 

технолошке отпадне воде и отпадне воде од прања погона, опреме и уређаја; 

- условно чисте атмосферске воде, са надстрешнице, кровова и других бетонских површина, 

могу се испуштати на околни, затрављени терен, мелиоративни канал, путни јарак и сл., 

уколико задовољавају квалитет II класе воде. Ако се врши испуштање ових вода на терен, 

мелиоративни канал или путни јарак испусти морају бити заштићени од ерозије. У случaју 

испуста у путни јарак потребно jeприбавити саглaсност од власника истог; 
- количину атмосферских вода које треба евакуисати са кровних површина, саобраћајних, 

манипулативних и других површина, одредити користећи меродавну, усвојену вредност, 

интензитета кише са најближе кишомерне станице; 
- за загађене атмосферске воде (са саобраћајница, паркинга, манипулативних простора и сл.) 

предвидети одговарајући контролисани прихват и третман на објекту за примарно 

пречишћавање пре испуста у реципијент; 
- санитарно-фекалне отпадне воде могу се испуштати у водонепропусну септичку јаму, без 

упијајућег бунара, довољне запремине чије ћe се пражњење поверити надлежном 

комуналном предузећу; 

- санитарно-фекалне отпадне воде се могу испуштати и у мелиоративни канал, али само 

након комплетног пречишћавања на уређају за пречишћавање отпадних вода. Квалитет 

ефлуента из ППОВ-а мора обезбедити одржавање минимално доброг еколошког статуса за 

вештачка водна тела (типа 5) на основу Уредбе о граничним вредностима загађујућих 

материја у површинским и подземним водама и седименту („Службени гласник PC“, број 

50/12) како се не би реметио квалитет воде кpajњегреципијента и мора најмање испунити 

граничне вредности емисије за постројење са секундарним пречишћавањем у складу са 

чланом 14.и табелом 2.Прилога 2, Глава III Комуналне отпадне воде Уредбе о ГВЕ 

загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање („Службени гласник PC", број 

34/11). Концентрације штетних и опасних материја у ефлуенту морају бити у складу 

-  
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 са Уредбом о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци 

које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање („Службени гласник PC", 

- број 35/11), односно Правилником о опасним материјама у водама („Службени гласник 

СРС", број 31/82); 

- квалитет ефлуента с обзиром да реципијент отпадних вода служи за одводњавање мора да 

задовољи граничне вредности емисије за осетљива подручја у складу са табелом 4.Прилога 

2.Глава Ml Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и 

роковима за њихово достизање („Службенигласник PC“,број 67/11); 
- за технолошке отпадне воде (отпадне воде постројења за биолошки третман поступком 



анаеробне дигестије, отпадне воде од складиштења и припреме сировине, отпадни 

кондензат, отпадне воде од пречишћавања биогаса десумпоризације мокрим поступком) и 

отпадне воде од прања опреме, уређаја, простора и возила предвидети водонепропусни 

резервоар довољног капацитета, a ову отпадну воду рециркулисати назад у производни 

процес, како би се смањила количина и оптерећење загађењем отпадне воде; 

- уколико Инвеститор планира испуштање технолошких отпадних вода у мелиоративни канал 

неопходно је имати на уму да се у површинске воде могу испуштати само процесне отпадне 

воде из процеса и третмана отпадног ваздуха у механичко аеробним биолошким 

постројењима уколико не могу бити употребљене у интерним процесима под условом да 

квалитет отпадних вода на месту испуштања задовољава критеријуме дате табелом 44.1 

Прилог 2, глава I Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и 

роковима за њихово достизање („Службени гласник РС“, број 67/11, 48/12 и 1/16) што 

подразумева изградњу уређаја за пречишћавање отпадних вода; 
- пре мешања са осталим отпадним водама на нивоу погона граничне вредности емисије 

загађујућих материја ускладити са табелом 44.2 Прилог 2, глава I Уредба о граничним 

вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање 

(„Службени гласник РС", 6рој 67/11, 48/12 и 1/16); 
- достизање граничних вредности емисије загађујућих материја не може да се врши путем 

разблаживања на основу члана 5.Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих 

материја у воде и роковима за њихово достизање („Службени гласник PC“, број 67/11, 48/12 

и 1/16). 
- за пројектовање уређаја за пречишћавање отпадних вода, како би се постигле граничне 

вредности емисије загађујућих материјa, предвидети следеће: 
10) Димензионисање објекта извршити на основу хидрауличких прорачуна и анализа за 

све продуковане отпадне воде изражене no броју еквивалентних становника. 
11) Пројектом дати прорачун ефекта сваке технолошке целине постројења за 

пречишћавање отпадних вода и доказати да се обезбеђује захтевани квалитет отпадне 

воде. 
12) Пројектом дати решење за чишћење уређаја за пречишћавање отпадних вода, 

третман муља и за крајњу диспозицију издвојених материја и муља, a на начин да се 

не загађује земљиште и вода, у складу са Законом о управљању отпадом. 
13) Сви објекти на линији воде и муља морају да буду водонепропусни. 
14) Предвидети систем за контролу рада постројења за пречишћавање, као и крајњу 

контролу квалитета ефлуента npe испуста у реципијент, што подразумева изградњу 

контролних шахтова за узимање репрезентативног узорка npe и после ППОВ-а ради 

омогућавања одређивања ефикасности процеса пречишћавања, као и посебне шахтове 

за контролу унутрашњих токова npe мешања са осталим отпадним водама у складу са 

чл. 4.и 6.Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и 

роковима за њихово достизање („Службени гласник PC“,6рој 67/11, 48/12 и 1/16). 
15) Предвидети уградњу мерача протока за ефлуент, ради регистровања количине 

испуштених пречишћених вода у складу са чланом 6.Уредбе о граничним 

вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање 

(„Службени гласник PC“, број 67/11, 48/12 и 1/16). 
16) За настали дигестат предвидети поступак постдигестије и дехидратације којим ће се 

исти превести у течно ђубриво и компост, a затим апликовати у пољопривредно 
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 земљиште пo важећој легислативи, тј. у складу са Законом о пољопривредном земљишту 

и смерницама Добре пољопривредне праксе. 
- за планирање иизградњу објеката u извођење радова у зони мелиоративних канала: 

 У обалном појасу мелиорационих канала, Д1 и Долина поток, ширине 14.0 у 

ванграђевинскомподручју, у односу на леву и десну обалу канала, не могу се градити 

надземни објекти. Овај простор има функцију радно инспекционе стазе и мора бити 

проходан за механизацију и возила за потребе одржавања или реконструкције канала. 

Подземни објекти у овом појасу морају бити димензионисани на статичке утицаје од 

оптерећењаграђевинске механизације. 



 Забрањено je у канал Д1 и Долина потокиспуштати било које отпадне воде, осим 

условно чистих атмосферских вода чији квалитет на испусту у реципијент одговара 

II класи воде, у складу са Уредбом о класификацији вода („Службени гласник СРС“, 

број 5/68). 
- предвидети таква техничка решења кoja ће обезбедити да се сви објекти производног погона 

одржавају у функционалном стању, како 6и се обезбедио поуздан рад и заштита 

површинских и подземних вода од евентуалних загађења. У случају да дође до негативних 

последица no режим вода због нестручног руковања објектом и уређајима или услед 

хаварије, инвеститор je у обавези да предузме хитне мере и сумира све настале штете о свом 

трошку. 

- складиште сировина формирати као затворено, са водонепропусном подлогом, да би се 

спречило загађење земљишта и подземних вода. Оптерећење оцедне воде са простора за 

складиштење сировина смањити спречавањем уласка падавина у подручје складишта. 

 

Услови и мере заштите земљишта 

 

Услови и мере заштите које су у функцији заштите земљишта су: 

10) примена биоразградивих материјала у зимском периоду за одржавање саобраћајних 

површина; 

11) комунални отпад потребно је сакупљати и обезбедити његову редовну евакуацију на 

локацију која је утврђена од стране комуналне службе. Привремено складиштење 

евентуалноприсутног опасног отпада вршити у складу са чл.36 и 44. Закона о управљању 

отпадом. Отпад мора да буде прописно обележен и привремено складиштен на прописан 

начин до његовог коначног збрињавања; 

12) мазиво и гориво потребно за снабдевање механизације неопходно је транспортовати, 

депоновати (чувати) и њима руковати поштујући при том мере заштите прописане 

законском регулативом која се односи на опасне материје. У случају изливања опасних 

материја (гориво, машинско уље и сл.), загађени слој земљишта мора се отклонити и исти 

ставити у амбалажу која се може празнити само на, за ту сврху,предвиђеној локацији. На 

месту акцидента нанети нови, незагађени слој земљишта; 

13) редовно одржавање простора за држање посуда за привремено сакупљање отпада 

(контејнера и канти), њиховим пражњењем од стране надлежног комуналног предузећа и 

применом мера којим се спречава расипање отпада по околини из посуда за сакупљање. 

Заштиту земљишта од потенцијалне деградације обезбедити адекватним одвођењем отпадних 

вода, као и предузимањем превентивних мера при претакању или претовару материја које 

имају загађујући карактер. 

Привредна друштва, друга правна лица и предузетници који у обављању делатности утичу или 

могу утицати на квалитет земљишта дужни су да обезбеде техничке мере за спречавање 

испуштања загађујућих, штетних и опасних материја у земљиште, прате утицај своје 

делатности на квалитет земљишта, обезбеде друге мере заштите у складу са Законом о заштити 

земљишта („Службени гласник РС“, број 112/15) и другим законима. 

Власник или корисник земљишта или постројења чија делатност, односно активност може да 

буде узрок загађења и деградације земљишта, дужан је да пре почетка обављања активности 

изврши испитивање квалитета земљишта. 

Забрањено је испуштање и одлагање загађујућих, штетних и опасних материја и отпадних вода 

на површину земљишта и у земљиште. Особине земљишта могу да се мењају само у циљу 

побољшања квалитета у складу са његовом наменом. 
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За објекте за које се процени да могу имати негативне утицаје на животну средину у складу са 

Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за 

које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 114/08), 

обавезна је израда студије процене утицаја на животну средину у складу са одлуком надлежног 

органа, односно са Законом о заштити животне средине, Законом о процени утицаја на животну 

средину, као и Правилником о садржини студије о процени утицаја на животну средину 

(„Службени гласник РС“, број 69/05). 



 

Мере заштите при управљању отпадом 

 

Мере заштите при управљању отпадом, са директним утицајем на заштиту земљишта, 

површинских и подземних вода, односе се на обавезе да: 

- у складу саЗаконом о управљању отпадом, Законом о амбалажи и амбалажном отпаду 

(„Службени гласник РС“, број 36/09) и подзаконским актима, оператери: израде планове 

управљања отпадом, обезбеде потребан простор за одлагање отпада, обезбеде потребне услове 

и опрему за сакупљање, разврставање и привремено чување различитих отпадних материја, да 

секундарне сировине, опасан и други отпад, предаје субјекту који има одговарајућу дозволу за 

управљање отпадом (складиштење, одлагање, третман и сл.); 

- Привремено складиштење евентуално присутног опасноготпада вршити у складу са Закона 

о управљању отпадом.Отпад мора да буде прописно обележен ипривремено складиштен на 

прописан начин до његовог коначног збрињавања; 
- сваки генератор отпада је обавезан да, у складу са прописима, изврши карактеризацију и 

категоризацију отпада код надлежних организација и да у зависности од његове природе са њим 

и поступа у складу са законским прописима. 

 

9.  ОПШТИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА, 

ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НЕСРЕЋАИ РАТНИХ   ДЕЈСТАВА 

 

Мере за спречавање и ограничавање негативних утицаја на становништво дефинисане су 

законским и подзаконским актима, који се односе на здравље и безбедност људи и заштиту на 

раду, као и заштиту у случају ванредних ситуација и удеса. 

За инфраструктурне објекте обавезе произилазе из прописа о техничким нормативима и 

стандардима, мерама и условима, које надлежни органи издају при постављању и извођењу, 

односно изградњи објеката, као и неопходним међусобним растојањима. 

Планом предвиђене активности неће имати негативан утицај на становништво, јер су предвиђене 

посебне мере заштите, очувања, унапређења и коришћења простора у обухвату Плана. 

 

Мере заштите од елементарних непогода и техничко-технолошких несрећа (удеса) 

 

Законом о ванредним ситуацијама установљене су обавезе, мере и начини деловања, 

проглашавања и управљања у ванредним ситуацијама. Одредбе овог закона односе се, поред 

осталог, и на успостављање адекватних одговора на ванредне ситуације које су узроковане 

елементарним непогодама, техничко-технолошким несрећама – удесима и катастрофама. 

Према карти сеизмичког хазарда за повратни период 475 год. на површини терена за локацију 

која је у обухвату овог Плана, према подацима Републичког сеизмолошког завода утврђени су 

VIIи VIIIстепен сеизмичког интензитета. У односу на структуру тј. тип објекта дефинисане су 

класе повредивости, односно очекиване деформације. За VII степен сматра се да ће се у смислу 

интензитета и очекиваних последица манифестовати „силан земљотрес“, а за VIII – „штетан 

земљотрес“. 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 

подразумевају строгу примену грађевинско-техничких прописа за грађење објеката на 

сеизмичком подручју при пројектовању и изградњи или реконструкцији објеката. 
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Мере заштите од пожара, имајући у виду специфичност технологије биогас постројењаодносе 

се на поштовање урбанистичких и грађевинско-техничких параметара. Овим Планом 

испоштоване су урбанистичке мере, које се односе на планирање простора кроз урбанистичке 

показатеље (намена површина, индекс заузетости, индекс изграђености) и правила грађења 

(регулациона линија, грађевинска линија, висина објекта, удаљеност објекта од суседних, 

ширина саобраћајница, потребни радијуси и др.), а које се односе на обезбеђење услова 

заштите објеката од ширења пожара односно на безбедносне међусобне удаљености објеката. 

 



Планирани објекти морају имати адекватно изведене инсталације за заштиту објеката од 

пожара, у складу са Законом о заштити од пожара („Службени гласник РС“, бр. 111/09 и 20/15), 

Законом о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима, Уредбом о разврставању 

објекта, делатности и земљишта у категорије угрожености од пожара („Службени гласник РС“, 

број 76/10), Правилником о техничким нормативима за заштиту складишта од пожара и 

експлозије („Службени лист СФРЈ“, број24/87), Правилником о техничким нормативима за 

заштиту електроенергетских постројења и уређаја од пожара („Службени лист СФРЈ“, број 

74/90), Правилником о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског 

пражњења („Службени лист СРЈ“, број 11/96), Правилником о техничким нормативима за 

заштиту од статичког електрицитета („Службени лист СФРЈ“, број 62/73), Правилником о 

техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона 

1kV до 400kV („Службени лист СФРЈ“, број 65/88 и „Службени лист СРЈ“, број 18/92), 

Правилником о техничким мерама за погон и одржавање електроенергетских постројења и водова 

(„Службени лист СРЈ“, број 41/93), Правилником о техничким нормативима за заштиту 

електроенергетских постројења од пренапона („Службени лист СФРЈ“, бр. 7/71 и 44/76), 

Правилником о техничким нормативима за уземљење електроенергетских постројења називног 

напона изнад 1000V („Службени лист СРЈ“, број 61/95) и одговарајућих подзаконских аката. 

Негативан аспект производње и употребе биогаса огледа се у чињеници да је метан  

експлозиван у смеши са ваздухом у одређеној концентрацији, те дадо проблема може доћи у 

случајевима небезбедног руковања у оквиру постројења, где би могло доћи доцурења метана 

илистварањанегативног притиска у биогас систему при чему може доћи до експлозије.  

 

Законом о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима судефинисани безбедносни 

услови у погледу примене мера заштите од пожара и експлозија за објекте у оквиру којих се 

манипулише запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима, ради спречавањa настајања 

и ширења пожара и експлозија и гашења пожара, као и спровођење надзора над овим мерама. 

 

Оваква постројења морају имати систем за управљање и контролу сигурног одвијања технолошког 

процеса, систем за откривање и јављање пожара, обезбеђену хидрантску мрежу на основу 

Правилника о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара („Службени лист 

СФРЈ“, бр. 30/91), као и средства за почетно гашење пожара. 

Такође, обавезно је да објекти буду опремљени нужном расветом која се аутоматски укључује са 

нестанком електричне енергије и обезбеђује осветљење ограниченог временског трајања, као и 

громобранску заштиту помоћу уређаја за рано стартовање. 

 

Вентилацију затвореног простора потребно је предвидети уз загревање и хлађење укупне 

количине ваздуха (неопходне количине свежег и рециркулисаног). 

 

Уредбом о разврставању објекта, делатности и земљишта у категорије угрожености од пожара 

("Службени гласник РС", број 76/10) прописују се основи, мерила и услови за категоризацију 

објеката, делатности и земљишта (у даљем тексту: објекти) према угрожености од пожара у 

зависности од технолошког процеса који се у њима одвија, врсте и количине материјала који 

се производи, прерађује или складишти, врсте материјала употребљеног за изградњу објеката, 

значаја и величине објеката и врсте биљног покривача. 
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Испуњеност услова за разврставање из става 1.члана 6.ове Уредбедоказује се документацијом 

у којој је обрађена процена пожарне угрожености и у којој су приказане примењене мере 

заштите од пожара и експлозија.Субјекти заштите од пожара дужни су да поступају у складу с 

обавезама утврђеним Законом о заштити од пожара и прописима донесеним на основу њега, 

да обезбеде примену планова заштите од пожара и других аката и одговорни су за сваку 

активност којом мењају или могу променити стање и услове заштите од пожара. 

 

Пројектом заштите од пожара потребно је утврдити пожарне класе објеката (процена 

угрожености од пожара), односно пожарно оптерећење, као и потребан степен отпорности. 

Пожарни ризик за објекат зависи од могућег интензитета и трајања пожара, као и 



конструктивних карактеристика носивих елемената објекта. 

 

С обзиром да је тежња да се постигне што већа сигурност, првенствено за лица, али и за 

материјалне вредности, неопходно је утврдити пожарне сегменте и пожарне секторе објекта, 

чиме ће се спречити ширење пожара из једне целине у другу односно ширења ватрене стихије 

у објекту. 

 

Обавезно је дефинисање евакуационих путева према карактеристикама објекта, потребном 

времену евакуације и брзини евакуације, узимајући у обзир потенцијалне факторе успоравања 

(очекивани број лица за евакуацију, кретање низ степениште, скретања која се налазе на правцу 

намењеном за евакуацију). Све излазе из објекта и евакуационе путеве у објекту је обавезно 

видно означити. 

 

Диспозиција и ширина приступних саобраћајница морају задовољити захтеве дефинисане 

Правилником о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за 

ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од пожара („Службени лист СРЈ“, број 

8/95). На путевима, пролазима, платоима и сличним прилазима објектима који су предвиђени за 

пролаз ватрогасних возила или евакуацију људи и имовине угрожених пожаром није дозвољено 

градити или постављати објекте и друге запреке. 

 

На предметном простору потребно је спроводити следеће превентивне мере у контексту 

заштите од техничко-технолошких несрећа (акцидената): 

8) уколико се у технолошком поступку складиште, прерађују или користе запаљиве течности или 

гасови, односно запаљиве-експлозивне прашине, од стране овлашћених лица установити 

постојање простора-зона опасности, у складу са стандардима ЈУС Н.С8.и применити 

стандарде групе УС Н.С8. приликом избора електричне опреме и инсталација у зонама 

опасности; 

9) у складу са Законом о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима („Службени 

гласник РС“, број 54/15)треба прибавити одобрење локације за објекте предвиђене овим 

законом; 

10) омогућити услове за спречавање истицања било које супстанце, која је штетна или 

разарајућа по здравље људи и животну средину (тло, воду, ваздух, биљни и животињски свет 

или њихове особине); 

11) паркирање цистерни, грађевинских и других машина и возила вршити само на уређеним 

местима, уз предузимање посебних мера заштите од загађивања тла уљем, нафтом и нафтним 

дериватима; 

12) редовно одржавати хигијену простора, а прилазе одржавати чистим и незакрченим; 

13) прилазе апаратима за гашење пожара држати увек слободним и незакрченим; 

14) ручне и превозне апарате за почетно гашење пожара поставити на видно доступна места 

и користити их само у сврху за коју су намењени; 

15) редовно вршити сервисирање апарата, испитивање и одржавање у прописаним роковима; 

16) редовно вршити пробе и контроле противпожарног система; 

17) противпожарне путеве за пролаз ватрогасних возила одржавати чистим и 
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 проходним и забранити задржавање и паркирање других возила; 

18) електроинсталације и уређаји морају бити редовно одржавани, контролисани и 

испитивани у прописаним роковима од стране овлашћених лица; 

19) редовно одржавати, контролисати и испитивати громобранску инсталацију у складу са 

одговарајућим прописима и стандардима. 

 

Заштита од метеоролошких појава (атмосферског пражњења, олујних ветрова и града) 

обезбедиће се извођењем громобранских инсталација у складу са Правилником о техничким 

нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења(„Службени лист СРЈ“, број 11/96). 

Заштита од града ће се обезбедити постојећим системом одбране од града изграђених у ужој и 

широј околини локације биогас постројења, код Беле Цркве, Врачевог Гаја, Гребенца, 

Кајтасова, Кусића и Чешког Села. 



 

Заштита од ратних дејстава 

 

Запростор који је предмет израде Плана нема посебних услова и захтева за прилагођавање 

потребама одбране земље коју прописују надлежни органи. 

 

У складу са Законом о ванредним ситуацијамаради заштите од елементарних непогода и 

других несрећа, привредна друштва и друга правна лица, у оквиру својих права и дужности, 

дужна су да обезбеде да се запослени, склоне у склоништа и друге објекте погодне за заштиту. 

 

Склањање људии материјалних добара обухвата планирање и коришћење заштитних објеката, 

прилагођавање нових објеката као и објеката погодних за заштиту и склањање, њихово 

одржавање и коришћење за заштиту људи од природних и других несрећа. 

 

Као други заштитни објекти користе се подрумске просторије и друге подземне просторије 

прилагођене за склањање људи и материјалних добара. Приликом изградње пословних 

објеката са подрумима, препорука је да се над подрумским просторијама гради ојачана плоча 

која може да издржи урушавање објекта. 

 

10.  ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОЈИМА СЕ ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

ЧИНЕ ПРИСТУПАЧНИМ ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ, У СКЛАДУ СА 

ТЕХНИЧКИМ СТАНДАРДИМА ПРИСТУПАЧНОСТИ 

 

Овим Планом нису планиране површина јавне намене (јавне површине и објекти јавне намене 

за које се утврђује јавни интерес), као и других објеката за јавно коришћење, којима се 

обезбеђује приступачност особама са инвалидитетом, деци и старим особама. 

 

11. СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

ПОТРЕБАН ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВАИ ГРАЂЕВИНСКЕ 

ДОЗВОЛЕ 

 

У тачки 6. КОРИДОРИ И КАПАЦИТЕТИ ЗА САОБРАЋАЈНУ, ЕНЕРГЕТСКУ, 

КОМУНАЛНУ И ДРУГУ ИНФРАСТРУКТУРУ, су дефинисани услови за прикључење 

грађевинске парцеле на комуналну инфраструктуру: јавне саобраћајнице, електроенергетску и 

електронску комуникациону мрежу. Такође, прикључци на јавну комуналну мрежу се изводе 

према техничким условима и уз сагласност предузећа, надлежног за одређену комуналну 

инфраструктуру. 

 

Да би надлежни орган издао локацијске услове за парцелу у обухвату Плана која је предвиђена 

за изградњу, неопходно је да имају директан приступ јавној саобраћајној површини, као и 

могућност прикључења на електроенергетску инфраструктуру. 
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12. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ 

 

Енергетески ефикасна градња подразумева изградњу објеката тако да се обезбеди удобан и 

конфоран боравак у објекту у свим временским условима, са што мање утрошене енергије.  

 

Неопходно је радити на развоју и коришћењу нових и обновљивих облика енергије, и на 

подстицању градитеља и власника објеката да примене енергетски ефикасна решења и 

технологије у својим објектима, ради смањења текућих трошкова. 

 

Енергетска ефикасност изградње на простору у обухвату Плана постиже се: 

6) сопственом производњом енергије и другим факторима; 

7) изградњом објеката за производњу енергије на бази обновљивих извора енергије 

(коришћењем локалних обновљивих извора енергије). 



 

Енергетска ефикасност изградње објеката обухвата следеће мере: 

8) реализација пасивних соларних мера, као што су: максимално коришћење сунчеве енергије 

за загревање објекта (оријентација објекта према јужној, односно источној страни света), 

заштита од сунца, природна вентилација и сл; 

9) примену адекватног омотача објекта (топлотна изолација зидова, кровова и подних 

површина); примена прозора са адекватним карактеристикама (ваздушна заптивеност, 

непропустљивост и друге мере); 

10) примену адекватног система грејања и припреме санитарне топле воде (примена 

савремених котлова и горионика; 

11) стварање унутрашње климе, која утиче на енергетске потребе, тј. систем за 

климатизацију (комбинација свих компоненти потребних за обраду ваздуха, у којој се 

температура регулише или се може снизити, могуће у комбинацији са регулацијом протока 

ваздуха, влажности и чистоће ваздуха); 

12) примену адекватног унутрашњег осветљења (примена савремених расветних тела ради 

обезбеђења потребног квалитета осветљености и уштеде енергије); 

13) ефикасно коришћење енергије за расвету обезбеђује се првенствено коришћењем 

дневног светла, а ако то није могуће, онда треба користити енергетски ефикасне светиљке и 

припадајуће елементе. У нестамбеним зградама поред тога треба обезбедити регулацију 

осветљености у зависности од интензитета дневне светлости и присуства корисника у 

просторији. 

 

Мере за даље побољшавање енергетских карактеристика објеката не смеју да буду у 

супротности са другим суштинским захтевима, као што су приступачност, рационалност и 

намеравано коришћење објеката. 

 

II. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 

 

1. КОМПЛЕКС БИОГАС ПОСТРОЈЕЊА 

 

ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 

 

У циљу обезбеђивања реализације планских циљева потребно је одредити урбанистичке 

критеријуме и услове за изградњу свих планираних садржаја: 

- конструкцију објеката прилагодити осцилацијама изазваним земљотресом јачине 8  MCS 

(Сеизмолошка карта за повратни период од 50 година, Сеизмолошки завод Србије); 

- при пројектовању и грађењу обавезно је придржавати се Закона о заштити од пожара 

("Службени гласник РС", број 111/09); 

- објекте реализоватиу складу са Правилникомо техничким нормативима за системе за одвођење 

дима и топлоте насталих у пожару („Службени лист СФРЈ“, број 45/85). 

- пословнеобјекте реализоватиу складу са техничким препорукама СРПС ТП 21/2003; 
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- обезбедити потребну отпорностна пожар конструкције објекта (зидова, међуспратне таванице, 

челичних елемената..) сходноСРПЦ У.Ј1.240.; 

- систем вентилације и климатизације у објектима предвидети у складу са Правилником о 

техничким нормативима за вентилацијуи климатизацију  („Службени лист СФРЈ“, број 

87/93); 

- око објеката који се планирају, а такође и у објектимапотребно је извести спољашњу и 

унутрашњу хидрантску мрежу сходно Правилнику о техничким нормативима за хидрантску 

мрежу за гашење пожара („Службени лист СФРЈ“, број 30/91), као и средства за почетно 

гашење пожара; 

- у објектима је потребно предвидети довољну количину средстава за гашење пожара, односно 

одредити број и врсту апарата за гашење почетних пожара, сходно одредбама Закона о заштити 

од пожара и техничким прописима и препорукама донетих на основу њих; 

- за изградњу објеката употребити материјале и опремуза које се могу обезбедити извештаји и 



атестна документација домаћих акредитованих лабораторија и овлашћених институција за 

издавање атеста; 

- применити одредбе Правилника о техничким нормативима за пројектовање и извођење 

завршних радова у грађевинарству („Службени лист СФРЈ“, број 21/90); 

- обезбедити сигурну евакуацију људи употребом негоривих материјала (СРПС У.Ј1.050) у 

обради ентеријера и избором конструкције одговарајуће отпорности на пожар, као и 

постављањем врата на објектима са одговарајућим смером и начином отварања; 

- За складиште применитиодредбе Правилника о техничким нормативима за заштиту складишта 

од пожараи експлозије („Службени лист СФРЈ“, број 24/87). 

 

Врста и намена објеката 

 

21) складишни објектисировина/супстрата; 

22) складишни објекти секундарног продукта/дигестата; 

23) производни објекти за припрему и одвијање технолошког процеса 

(дигестори/ферментори и др.); 

24) (CHP)когенерациони уређаји - енергетски објекти за смештај мотора, генератора, 

пумпи, уређаја,за припрему биогасаи др.; 

25) пословни и управни објекти за праћење рада, контролу, надзор управљање 

технолошким процесом, смештај посаде, радионица; 

26) саобраћајне и манипулативне површине. 

 

Уз главне објекте у комплексу дозвољена је изградња помоћних и инфраструктурних  објеката: 

27) инфраструктурни објекти неопходни за функционисање постројења биогаса цевоводи, 

инсталације електроенергетске и електронске комуникацине мреже, термоенергетска мрежа 

и водна инфраструктура, цевоводи за транспорт течног дигестата, трансформаторска 

станица напонског преноса 20/0,4kV (0,4/20 kV). 

 

Услови за формирање грађевинске парцеле 

 

Величина парцеле намењене изградњи биогас постројења условљена јеконкретним 

технолошким процесом, као и пратећим садржајима уз обезбеђивање дозвољеног индекса 

заузетости и индекса изграђености земљишта. 

28) Површина грађевинске парцеле за  изградњу биогас постројења износиоко 10,72ha. 

 

Положај објеката у односу на регулацију и у односу на границе грађевинске парцеле 

 

29) Грађевинска линија у односу на регулациону линију се налази на мин. 5,0 m (према 

графичком прилогу). 

30) Грађевинска линија од границе суседне парцеле са западне (односно јужне) стране је на 

мин. 5,0 m. 
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Највећи дозвољени индекси заузетости и изграђености грађевинске парцеле 

 

За предметни енергетски инфраструктурни објекатови параметри одређени су захтеваним 

технолошким процесом, у складу са Правилником о општим правилима за парцелацију, 

регулацију и изградњу („Службени гласник РС“, број 22/15). 

Највећа дозвољена спратност и висина објеката 

 

У зависности од намене објеката произилази и њихова спратност. 

 

Зидани објекти су спратности: 

 

31) Дозвољена спратност објеката је: за производне П, П+1; за пословне П, П+1; за 



складишне П,П+1, односно у складу са техничко-технолошким условима производње. 

 

Остали објектиконтејнерског типа, уређаји и опрема, с обзиром да је у питању 

инфраструктурно енергетско производно постројење, биће везани за одабраног произвођача 

опреме. 

 

Пословни објекат може имати подрумске или сутеренске просторије, ако не постоје сметње 

геотехничке и хидротехничке природе. 

 

Максимална висина ће бити до 10 m. 

 

Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката и објеката од граница парцела 

 

Објекти се могу градити као слободностојећи или објекти у низу (у оквиру парцеле). 

 

Изградња објеката у низу у оквиру парцеле (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. 

 

Остали објекти,контејнерског типа, уређаји и опрема, биће постављани на бетонске темеље у 

складу са захтеваним технолошим процесом. 

 

Грађевинска линија од границе парцеле је на мин. 5,0 m. 

 

Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели 

 

Уз главне објекте у комплексу дозвољена је изградња помоћних и инфраструктурних  објеката: 

32) инфраструктурни објекти неопходни за функционисање постројења биогаса, цевоводи, 

инсталације електроенергетске и електронске комуникацине мреже, термоенергетска мрежа 

и водна инфраструктура (сепаратор, септичка јама, хидрантскамрежа, противпожарни 

хидрантски резервоар/јама), трансформаторска станица напонског преноса 20/0,4kV (0,4/20 

kV). 

 

Услови за изградњу инфраструктурних објеката и инсталација дати су у тачки 6. КОРИДОРИ 

И КАПАЦИТЕТИ ЗА САОБРАЋАЈНУ, ЕНЕРГЕТСКУ, КОМУНАЛНУ И ДРУГУ 

ИНФРАСТРУКТУРУ. 

  

Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простора за паркирање возила 

 

Комплекс биогас постројења преко интерне саобраћајницеунутар комплекса, имаће 
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 прикључак на приступни пут. 

За грађевинску парцелу комплекса биогас постројења обезбедити колски прилаз парцели 

 минималне ширине 4,0 m са минималним унутрашњим радијусом кривине од 7,0 m. 

 

У оквиру грађевинске парцеле саобраћајне површине могу да се граде под следећим 

условима: 

- минимална ширина саобраћајнице је 3,5 m са унутрашњим радијусом кривине  

5,0 m, односно 7,0 m тамо где се обезбеђује проточност саобраћаја због противпожарних 

услова; 

- за паркирање возила за сопствене потребе у оквиру грађевинске парцеле мора се обезбедити 

паркинг простор (за путничко возило мин. 2,5х5,0 m, за теретно возило минимално 3,0х6,0 

m, односно у зависности од величине теретног возила). 

 

Заштита суседних објеката 

 



Изградњом објеката на парцели, планираном делатношћу у оквиру парцеле не сме се нарушити 

животна средина. 

Одвођење атмосферских падавина са кровних површина мора се решити у оквиру грађевинске 

парцеле на којој се гради објекат. 

 

Нивелацијом саобраћајних површина одвођење атмосферских падавина решити у оквиру 

парцеле на којој се гради. 

 

Архитектонско обликовање и материјализација 

 

Зидани објекти могу бити грађени од сваког чврстог материјала који је тренутно у употреби, 

на традиционалан или савремeнији начин. 

 

Обавезна је израда косог крова, а кровови могу бити једноводни, двоводни и кровови са више 

кровних равни. Раван кров се дозвољава само у случајевима када то захтева технолошки 

процес.Кровна конструкција може бити од дрвета, челика или армираног бетона, а кровни 

покривач у складу са нагибом крова. 

 

Фасаде објекта могу бити малтерисане у боји по жељи инвеститора, од фасадне опеке или 

других природних и вештачких фасадних облога. 

 

Услови за постављање ограда на парцели 

 

Грађевинска парцела може се оградити транспарентном оградом максималне висине 2,20 m. 

 

Ограда и стубови ограде се постављају на удаљености од минимум 1,0 m од међне линије, тако 

да ограда, стубови ограде и капије буду на грађевинској парцели која се ограђује. Врата и 

капија на огради не могу се отварати ван регулационе линије. 

 

1.1.ПРОИЗВОДНИ ОБЈЕКАТИ- БИОГАСНЕ ЕЛЕКТРАНЕ 

 

Дигестор/ферментор 

 

Анаеробна дигестија и континуирана производња биогаса одвија се у дигесторууз стално 

мешање и просечно задржавање супстрата у трајању од око 40 дана. 

 

Дигестор се гради од армираног бетона, пречника до32,0m, зид дигестора висине до6m. 

Одељак гасне хаубе, са гасном хаубом-резервоаром за привремено складиштење гасасе пружа 

још 2,0 mизнад нивоа зида. Под и зиддигестора су изоловани екструдованим полистиреном 

(стиропор или неки еквивалент) дебљине 8 cm.Дигестор је снабдевен грејним системом са 
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 грејним кругом од полиетиленских цевинепропусних за кисеоник пречника 20 mm и дебљине 

зида 2 mm. Грејање дигестора јенеопходно с обзиром да је одабрана технологија производње 

 биогаса у мезофилном режимуса пројектованом температуром од 42°C. Топлотна енергија за 

грејање дигестора сеобезбеђује из CHP когенеративног постројења коришћењем отпадне 

топлоте у току процеса. У дигестор се из улазне јамедоводи свињскaосока, а кукурузна силажа, 

пшеница и пшенична слама доводе се на бочномзиду из тренч силоса пужним транспортером 

пречника 400 mm, преко дозирне јединице дужине 8m направљене од нерђајућег челика 

запремине 40m3 са хидрауличким системом сепаратора. 

 

CHP- когенерационо постројење 
 

CHP- когенеративно постројење садржи модул за пречишћавање биогаса и мотор у коме 

сесагорева биогас и врши производња електричне и топлотне енергије. Биогас се доводи 

издигестора у модул за пречишћавање гаса. Модул за пречишћавање се састоји од компресора, 

хладњака,кондензатора и филтера са активним угљем. У модулу за пречишћавање се паром 



засићенбиогас суши и врши се апсорпција загађивача (амонијака, силоксана...) у кондензатору, 

апроласком кроз филтер са активним угљем биогас се чисти од осталих нечистоћа, што 

повећавабезбедност рада CHP биогас постројења. 

 

Остали објекти, уређаји и опрема у овој зони, као и размештај, везани су за технолошки процес 

и испоручиоца опреме. Углавном ће то бити објекти контејнерског типа, типски уређаји и 

опрема, и постављаће се на бетонске темеље. 

 

Трансформаторска станица 0,4/20 kV 

 

Трансформаторска станица ће се градити као монтажно-бетонска, за трансформацију  напона 

0,4/20 kV. 

 

 

1.2.ОБЈЕКТИ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ СИРОВИНА/СУПСТРАТА 

 

Врста и намена објеката 

 

Силоси за силажу 

 

Силоси засилажуће бити грађени од армираног бетона. Све површине које долазе у додир са 

силажом морају да буду од бетона, како би складиште било безбедно и ради елиминисања 

сваког квара силажног складишта који би седогодио услед уласка ваздухаиизазивања 

прогресивне врсте аеробне активности. 

 

Под силоса ће бити од армираног бетона, као изидови силоса који ће бити грађени од плоча 

армираног бетона. Плоче ће бити спојене заједно дужином и са задње стране силоса под углом 

од 24°од вертикале, како би се спречио пролаз воде и ваздуха у силос. Бетонске плоче ће бити 

подржане земљаним и каменим насипом, којим ће се омогућити дренажа површинских вода 

које се сливају са складиштасилажа.Дренажа је побољшана помоћу цеви која сакупља 

перфорирану воду и налази се унутар насипа. Предњи деосилоса је отворен, како би се 

омогућио улаз возила са сировином, као и свакодневно преузимање сировине за пуњење 

дигестора. 

Димензије основе појединачног силоса за складиштење ће бити maxдо 180х60m, док ће висина 

садржаја силаже, када се силоси напуне достићи до 5,0m висине. Силажа се прекрива 

непропусним фолијама. Планиранасуукупно 4 силоса. 

 

Резервоари за течни супстрат 
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Резервоари за складиштење супстрата, свињске осоке, као сировине за производњу биогаса 

биће од нерђајућег челика, укопани до 2,5 m земљу. Унутрашњи пречник резервоара је до 12 

m, а висина до 4 m.Супстрат из резервоара се транспортује кроз полиетиленски цевовод 

 пречника160 mm додигестора помоћу центрифугалне пумпе са мешајућом млазницом и 

клизном прирубницом. Предвиђено је да се у улазну јаму складишти свињска осока са 

садржајемсуве материје до 9% и да се инсталира монитор за контролу нивоа пуњења, како не 

би дошло допреливања. 

 

 

1.3.ОБЈЕКАТИ ЗА ОДЛАГАЊЕЧВРСТОГСЕКУНДАРНОГ ПРОДУКТА-ДИГЕСТАТА 

 

Чврсти секундарни продукт, дигестат ће се складиштити у објекту од армираног 

бетона.Димензије објекта ће бити max до 70х30m. Висина до 4,0 m. 

 

 

1.4. РЕЗЕРВОАРИ ЗА ОДЛАГАЊЕ ТЕЧНОГ СЕКУНДАРНОГ ПРОДУКТА-



ДИГЕСТАТА 

 

Течни секундарни продуктће се складиштити у резервоарима који ће бити од нерђајућег 

челика. 

 

 

1.5. ЛАГУНА ЗА ОДЛАГАЊЕ ТЕЧНОГ СЕКУНДАРНОГ ПРОДУКТА-ДИГЕСТАТА 

 

Секундарни продукт, дигестат ће се складиштити у лагунама. Лагуне ће бити ископане у 

земљишту на дубини од 2,8 m испод нивоа површине. Ископана земља ће се користити за 

формирање преградног зида висине 3,2 m изнад нивоа површине. 

Преградни зид ће бити под нагибом од 45° у односу на под лагуне. Унутрашњост лагуне ће 

бити обложена тешком мембраном, како би се спречило цурење дигестата у тло. Преко врха 

складишног продукта ће се поставити плутајући прекривач, да би се одвојила кишница и да се 

може третирати као атмосферска вода.Димензије лагуне ће битиmax до 140х60m. Планиранесу 

укупно 3лагуне. 

 

 

1.6. ОБЈЕКТИ ПРАТЕЋИХ САДРЖАЈА 

 

У овој зониградиће се пословни објекат за смештај посаде и контролу и надзор когенерационог 

биогас постројења, као и пратећи објекти и инсталације неопходни за адекватно 

функционисање планираног технолошког процеса: 

33) пословни објекат за смештај посаде и контролу; 

34) радионица за смештај опреме за одржавање постројења. 

 

Пословни објекат 

 

Садржај објекта: 

- контролна соба; 

- административне просторије; 

- Остава; 

- кухиња/трпезарија; 

- Гардеробер; 

- санитарни чворови; 

- хоризонталне и вертикалне комуникације. 

 

Максимална површина дозвољена за изградњу овог објекта је 182m2 (14,0x13,0m). 
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Максимална спратност: П+1. 

 

Конструктивни систем: скелетнамонтажна СБ конструкција од префабрикованих АБ 

елемената, са косим кровом. 

Материјализација:обрада фасада –префабриковани сендвич панели. 

Минимална удаљеност пословног објекта од суседних парцела је 5,0m. 

 

Радионица за смештај опреме за одржавање постројења 

 

Максимална површина дозвољена за изградњу овог објекта је 1800m2 (60x30m). 

 

Максимална спратност: П+1 

Конструктивни систем: скелетнамонтажна СБ конструкција од префабрикованих АБ 

елемената, са косим кровом. 

Материјализација:обрада фасада –префабриковани сендвич панели. 

Минимална удаљеност пословног објекта од суседних парцела је 5,0 m. 



 

 

1.7. САОБРАЋАЈНЕ И МАНИПУЛАТИВНЕ ПОВРШИНЕ 

 

Саобраћајнице и манипулативне површине потребно је да имају карактеристике које су неопходне 

за возила (лака - ЛТВ, средња - СТВ итешка теретна возила - ТТВ) која се очекују (носивостмин. 

60 kN по осовини, ширине минимално 5,0 m, радијуси кривинаRmin =7,0 m за обезбеђење 

противпожарне проходности). Саобраћајнице и саобраћајно-манипулативне површине омогућиће 

приступ свим возилима која се очекују у обухвату Плана при свим временским условима.Врста 

застора, ширина и носивост коловозне конструкције, врста одводњавања и друго ће бити 

детаљније обрађена кроз техничку документацију. У случајевима када није технолошки 

неопходно, саобраћајнице и платои могу се полиномно користити и за паркирање транспортних 

средстава.Услове за изградњу коловозне конструкције саобраћајница и манипулативних површина 

преузети и обрадити из важеће регулативе и техничких прописа. 

 

 

1.8. ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ 

 

У зони зелених површина могу се градити инфраструктурнипомоћни објектиу складу са 

условима грађења датим у тачки 6. Коридори и капацитети, саобраћајне, енергетске, комуналне 

и друге инфраструктуре. 

 

 

 

2. ПРИСТУПНИ ПУТ 

 

Приступни пут у ширини дефинисаног коридора омогућиће саобраћајну доступност до 

насељске мреже (излаз на јавну путну мрежу – насељску саобраћајницу), у свим временским 

условима, свим условима одвијања саобраћаја, уз одговарајући ниво безбедности и ниво 

саобраћајне услуге. 

 

У зони приступногпута планирана је изградњатопловода, 20kV водова и електронског 

комуникационог кабловског вода, који ће повезивати биогас постројење са енергетским 

постројењем, односно постојећом трансформаторском станицом 110/20 kV „Бела Црква“. 

 

 

2.2. ДЕО ОБИЛАЗНИЦЕ ДРЖАВНОГ ПУТА 
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Коридор обилазница државног пута око насеља Бела Црква, правила уређења и грађења  биће 

дефинисана другим планским документом. 

 

3. ДЕО ТРАСЕ КАНАЛА 

 

Ову зону чини постојећи  канал у обухвату плана који се задржава у својој регулацији и 

парцели бр.5166 КО Бела Црква. 

 

4. ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ 

4.1. НЕКАТЕГОРИСАНИ- АТАРСКИ ПУТЕВИ 

 

Атарски путеви, различитих ширина,  задржавају своју основну функцију приступа до парцела 

пољопривредног земљишта. 

У некатегорисаним-атарским путевима се може градити подземна инфраструктурна  мрежа. 

Каблове и цевоводе полагати на мин. дубини од 0,8-1,2 m и 0,5 m од регулационе линије. 

 



 

4.2. ОБРАДИВО ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ 

 

Грађење на обрадивом пољопривредном земљишту вршиће се на основу Просторног плана 

општине Бела Црква („Службени лист општине Бела Црква“, број 8/08) 

 

Пољопривредна домаћинства 

 

На пољопривредном земљишту је омогућена изградња објеката пољопривредних 

домаћинстава, где су објекти породичног становања у функцији пољопривредне производње.   

 

Поред стамбеног објекта дозвољена је изградња: објеката за смештај пољопривредне 

механизације, фарми за узгој стоке, објеката за прераду и складиштење пољопривредних 

производа, стакленика, објеката за употребу у културне и рекреативне сврхе и сл, уз примену 

санитарно-ветеринарских, хигијенско-техничких, еколошких, противпожарних и других 

услова и инфраструктурну опремљеност. 

Уколико се на локацији граде објекти за сточарску производњу (стаје за узгој стоке, осочаре, 

простор за одлагање стајњака), удаљеност од грађевинског подручја, спортско-рекреативних и 

других јавних комплекса мора бити у складу са Законом и другим правилницима који регулишу 

ову област. 

Није дозвољена изградња стамбених објеката, без изградње објеката пољопривредне 

производње. 

Изградња стакленика и пластеника је дозвољена на постојећим парцелама и без функције 

становања. 

Минимална удаљеност стамбеног објекта од суседних парцела је 5,0m. 

Максималан габарит стамбеног објекта до 200 m2. 

Минимална удаљеност економског објекта од суседних парцела је 10,0m, изузетно, 

удаљеностпластеника и стакленика од суседних парцела је мин 5,0m. 

Максимална спратност објеката је П+Пот, са изградњом подрума, уколико то хидролошки 

услови дозвољавају.   

Парцеле се могу ограђивати транспарентном оградом висине максимално 2,20m. Ограда и 

стубови ограде се постављају на удаљености од минимум 1,0m од међне линије. 

Комплекс, мора бити минимално комунално опремљен: приступни пут, санитарна вода, 

елекроенергетске инсталације, водонепропусна септичка јама и др. 

 

Стакленици, пластеници 

 

У циљу побољшања пољопривредне производње на пољопривредном земљишту је дозвољена 

изградња или постављање стакленика и пластеника. 
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Минимална удаљеност оваквих објеката од међних линија је мин. 5,0m. 

Парцеле се могу ограђивати транспарентном оградом висине максимално 2,20m. Ограда и 

стубови ограде се постављају на удаљености од минимум 1,0m од међне линије. 

 

Објекти намењени ратарско-повртарској производњи и објекти за смештај пољопривредне 

механизације, репроматеријала, смештај и чување готових пољопривредних производа 

(пољопривредне економије, машински парк) 

 

Овим објектима сматрају се објекти за смештај пољопривредне механизације, објекти за 

складиштење пољопривредних производа, објекти за производњу и прераду пољопривредних 

производа и остали објекти у функцији ратарско-повртарске производње. 

Објектима за смештај пољопривредне механизације сматрају се затворени простори и 

надстрешнице у којима се смешта механизација ради чувања и одржавања. 

Објектима за складиштење сматрају се све врсте складишта (силоси, трапови, подна 

складишта, хладњаче и др.). 



Минимална удаљеност објеката од суседне парцеле је 10m. 

Максимални степен заузетости парцеле је 30, максимални степен изграђености је 0,3. 

Максимална спратност објеката је П+0, са изградњом подрума, уколико то хидролошки услови 

дозвољавају. 

Минимална величина парцеле за изградњу ових објеката дефинише се величином самог 

објекта и не може бити мања од 0,5 ha. 

Парцеле се могу ограђивати транспарентном оградом висине максимално 2,20m. Ограда и 

стубови ограде се постављају на удаљености од минимум 1,0m од међне линије. 

 

Дозвољена је изградња наведених објеката уз примену хигијенско-техничких, еколошких, 

противпожарних и других услова и комплетну инфраструктурну опремљеност: приступни пут, 

санитарна вода, елекроенергетске инсталације, водонепропусна септичка јама и др. 

Ови објекти условљени су са провером инфраструктурне опремљености. 

 

Фарме-објекти за узгој стоке 

 

Изградња економских дворишта за држање копитара, папкара живине и кунића, условљава 

сеса провером инфраструктурне опремљености у складу са прописима. 

Ове објекте лоцирати на добро оцедитим земљиштима по могућству ниже бонитетне класе. 

Удаљеност фарми од грађевинског подручја, спортско-рекреативних и других јавних 

комплекса, као и међусобна удаљеност фарми различите врсте стоке, мора бити у складу са 

Законом о пољопривреди и важећим правилницима. 

Величину парцеле дефинисати спрам капацитета и врсте производње, с тим да се мора 

обезбедити довољно простран круг који ће омогућити повезаност свих делова фарме. 

Максимални степен заузетости парцеле је 30, максимални степен изграђености је 0,3. 

Минимална удаљеност економских објеката од суседних парцела је 10,0m. 

Максимална спратност објеката је П+Пот.   

Парцеле се могу ограђивати транспарентном оградом висине максимално 2,20m. Ограда и 

стубови ограде се постављају на удаљености од минимум 1,0m од међне линије. 

У оквиру фарме формирати два одвојена блока и то технички и производни. Технички блок 

подразумева изградњу објеката за смештај радника, складишта хране, карантинске просторије, 

машински део, просторије за ветеринарске прегледе, мини кланица за принудна клања и др. 

Обезбедити посебан простор за уништавање или одлагање угинулих животиња. 

У производном делу налазе се објекти за узгој стоке који морају бити подељени по 

категоријама стоке и то за приплодне животиње, за узгој подмлатка и за тов. 

Комплекс фарме мора бити обезбеђен свом потребном инфраструктуром:санитарном водом, 

унутрашњом канализационом мрежом, елекроенергетским инсталацијама унутрашњим 

саобраћајницама, приступним путевима и др. 

Страна 456.    Број 9.     СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА    15.септембар  2016 године             

 

Обавезна је изградња унутрашње и спољне хидрантске противпожарне мреже. 

Унутрашње саобраћајнице градити тако да се обезбеди кружни саобраћај и да се одвоје правци 

допреме хране, животиња и ђубрета. 

Фарма мора бити ограђена, а минимална висина ограде је 2,0m изграђена тако да се онемогући 

пролазак животиња. 

Повезивање фарми са мрежом јавних саобраћајница обезбедити приступним путем минималне 

ширине 5,0m. На уласку на фарму изградити дезинфекциону баријеру минималне дужине 

5,0m. 

На фармама је дозвољена изградња економских објеката у функцији сточарске производње, уз 

примену санитарно-ветеринарских, хигијенско-техничких, еколошких, противпожарних и 

других услова, комплетну инфраструктурну опремљеност и уз примену прописа за овакву 

врсту објеката. 

Сви објекти намењени држању и узгоју стоке морају бити пројектовани и грађени према 

нормативима и стандардима за изградњу ове врсте објеката. 

Постојеће фарме које не могу да задовоље прописане мере за коришћење, пренамениће се у 

друге садржаје везане за пољопривредну производњу. 

 



Објекти за потребе гајења и приказивања старих аутохтоних сорти биљних култура и раса 

домаћих животиња 

 

Овакви објекти се могу формирати по принципу салаша. 

Уколико се на локацији граде сточне стаје, удаљеност од грађевинског подручја, спортско-

рекреативних и других јавних комплекса мора бити у складу са законом и правилницима који 

регулишу ову област. 

Минимална удаљеност објеката од суседних парцела је 10,0m. 

Максимална спратност објеката је П+Пот, са изградњом подрума, уколико то хидролошки 

услови дозвољавају.   

Максимални степен заузетости парцеле је 30%, максимални степен изграђености је 0,3. 

Парцеле се могу ограђивати транспарентном оградом висине максимално 2,20m. Ограда и 

стубови ограде се постављају на удаљености од минимум 1,0m од међне линије. 

Комплекс, мора бити минимално комунално опремљен: приступни пут, санитарна вода, 

електроинсталације, водонепропусна септичка јама и др. 

 

Објекти за гајење печурки и пужева 

 

Изградња оваквих објеката је усмерена ка мање квалитетном земљишту, а у складу са нормама 

и правилницима који регулишу ову област. 

Минимална удаљеност објеката од суседних парцела је 10,0m. 

Максимална спратност објеката је П+Пот, са изградњом подрума, уколико то хидролошки 

услови дозвољавају.   

Парцеле се могу ограђивати транспарентном оградом висине максимално 2,20m. Ограда и 

стубови ограде се постављају на удаљености од минимум 1,0m од међне линије. 

Комплекс мора бити минимално комунално опремљен: приступни пут, санитарна вода, 

електроинсталације, водонепропусна септичка јама и др. 

 

Објекти намењени преради и финалној обради пољопривредних производа 

 

Изградња производних објеката могућа јена земљишту од VI и више, бонитетне класе, ради 

груписања објеката, односно комплекса који у погледу простора, саобраћаја, инфраструктуре 

или радног процеса, могу потенцијално да угрозе стање животне средине у насељима. 

Организација оваквих објеката је омогућена и на постојећем изграђеном земљишту које се 

користи као пољопривредна економија или фарма, а у складу са прописима и нормама који 

дефинишу одређену делатност. 

Објекти намењени преради и финалној обради производа пољопривредне производње, се могу 

градити и уз пољопривредне објекте, како би се заокружио производни циклус, а у 
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складу са прописима и нормама. 

Новоформирани комплекс прераде и финалне обраде пољопривредних производа, мора имати 

довољно простора за потребе одвијања производног процеса, одговарајућу комуналну 

инфраструктуру и мора задовољити услове заштите животне средине (земље, воде и ваздуха). 

 

Морају имати: приступни пут са тврдом подлогом мин. ширине 5,0m до мреже јавних путева; 

морају бити снадбевени инсталацијама неопходним за производни процес; загађене отпадне 

воде морају се претходно пречистити пре испуштања у природне реципијенте; неоргански 

отпад мора се одвозити на одговарајуће депоније, а органски на даљу прераду. 

 

У оквиру зоне, комплекса или парцеле могу се планирати пословни објекти, производни, 

складишни, економски, услужни и објекти снадбевања. 

Степен изграђености треба да је макс. 1,0 а степен искоришћености замљишта         макс. 70. 

Дозвољена спратност објеката је: за производне П, П+1; за пословне П, П+1; за складишне П 

и за економске П. 

 

 



 

5.  УСЛОВИ ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈУ, ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈУ И ФОРМИРАЊЕ 

ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ 

 

5.1. УСЛОВИ ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈУ 

 

На основу новоодређених регулационих линија деобом се од постојеће парцеле у обухвату 

Плана образују нова парцела чија је намена дефинисана Планом. 

 

5.2. ФОРМИРАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ 

 

Од парцеле број 7300/1 КО Бела Црква, која је пољопривредно земљиште,  издвојиће се 

парцела величине одоко 10,72haкоја ће бити грађевинско земљиште и на којој ће се градити 

биогас постројењеза производњу електричне и топлотне енергије. 

Тако образована грађевинска парцела ће бити плански основ за израду урбанистичког пројекта 

за парцелацију. 

Парцела је дефинисана постојећим и новоодређеним међним тачкама. 

 

 

 

6. УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ И СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА 

 

6.1. УСЛОВИ ЗА ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА 

 

На јавним површинама у оквиру коридораприступног пута, потребно је формиратизелене 

површине у виду партерног зеленилаи ниских лишћара у складу са расположивим простором. 

 

Композициони принципи озелењавања треба да створе максималне погодности за кретање 

саобраћаја заштитом пута од наноса снега и пољопривредног земљишта од атмосферских 

гасова. 

 

Општа правила уређења зелених површина 

 

Обавезна израда главног пројеката озелењавања пута, који ће детерминисати прецизан избор 

и количину дендролошог материјала, његов просторни распоред, технику садње, мере неге и 

заштите, предмер и предрачун. 
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Дрвеће и шибље садити  према техничким нормативима којима се прописује удаљеност од 

одређених инсталација: 

 

 Дрвеће Шибље 

Водовода 1,5 m  

Канализације 1,5 m  

Електрокаблова до  2,5 m 0,5 m 

ЕКмреже 1,0 m  

Гасовода 1,5 m  

 

Избор дендролошког материјала оријентисати на аутохтоне врсте. Саднице треба да буду I 

класе, минимум 4-5 година старости. 

 

 

 

6.2. УСЛОВИ ЗА ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ ПОВРШИНА (ПАРЦЕЛА) ПРЕТЕЖНЕ НАМЕНЕ 

 



У зони биогас постројења све слободне површине затравити, а унутрашњим ободом комплекса 

формирати заштитно зеленило у складу са технолошким процесом. За подизање заштитног 

зеленила користити аутохтоне врсте лишћарског порекла различите спратности, које су 

прилагођене климатским и педолошким условима.Избегавати коришћење инвазивних врста. 

 

Правила за озелењавање: 

12) за комплекс биогас постројења је обавезна израда главног пројекта озелењавања. 

Обезбедити минимум 30% зелених површина. Пројектом озелењавања детерминисати 

прецизан избор и количину дендролошог материјала, његов просторни распоред, технику 

садње, мере неге и заштите, предмер и предрачун; 

13) озелењавање ускладити са подземном и надземном инфраструктуром, према техничким 

нормативима за пројектовање зелених површина: 

 

 Дрвеће Шибље 

водовода 1,5 m  

канализације 1,5 m  

електрокаблова   до  2,5 m 0,5 m 

   ЕК мреже    1 m  

 гасовода 1,5 m  

14) дрвеће садити на удаљености 2,0 m од коловоза, 4,5-7,0 m од објеката, a од међе парцеле 

3-5 m у зависности од врсте садница; 

15) избор дендролошког материјала оријентисати на аутохтоне врсте; 

16) саднице треба да буду I класе, мин. 4-5 година старости. 

 

 

7.  ПРАВИЛА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ, ДОГРАДЊУ И АДАПТАЦИЈУ ПОСТОЈЕЋИХ 

ОБЈЕКАТА 

 

У обухвату Плана нема постојећих објеката. 

 

8. ИНЖЕЊЕРСКО ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА 

 

У погледу геолошког састава на простору белоцркванске општине издвајају се наслаге 

квартарних седимената, терцијарних наслага, мезозојске и најстарије палеозојске формације. 
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Према карти сеизмичког хазарда за повратни период 475 год. на површини терена за локацију која 

је у обухвату овог Плана, према подацима Републичког сеизмолошког завода утврђени су VII и 

VIIIстепен сеизмичког интензитета. У односу на структуру тј. тип објекта дефинисане су класе 

повредивости, односно очекиване деформације. За VII степен сматра се да ће се у смислу 

интензитета и очекиваних последица манифестовати „силан земљотрес“, а за VIII – „штетан 

земљотрес“. 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. 

На подручју обухвата Плана нису рађена инжењерско-геолошка истраживања, Додатна 

истраживања ће се вршитикроз пројекте за потребе изградњепланираних садржаја/објеката у 

обухвату Плана. 

 

9. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ ОБАВЕЗНА ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ, 

ОДНОСНО ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ 

 

За формирање грађевинске парцелена којој ће се градити когенерационобиогас постројење 

потребна је израда урбанистичког пројекта парцелације и препарцелације. Плански основ за 

израду пројекта препарцелације представља овај План. 



 

 

10. ПРИКАЗ ОСТВАРЕНИХ УРБАНИСТИЧКИХ ПАРАМЕТАРА И КАПАЦИТЕТА 

 

Планом детаљне регулације биогас постројења за производњу електричне и топлотне енергије 

на територији општине Бела Црквапостигнути су следећи урбанистички параметри (на нивоу 

укупне површине обухвата Плана, тј. планираногкомплекса биогас постројења): 

 

Урбанистички параметри на нивоу планираног комплексабиогас постројења: 

- Индекс заузетости: 78,93 % 

- Индекс изграђености: 0,79 

- Максимална спратност: П+1 

 

Урбанистички параметри на нивоуобухвата Плана: 

- Индекс заузетости: 32,95% 

- Индекс изграђености: 0,33 

- Максимална спратност: П+1. 

- Максимална висина објеката ће бити до 10 m. 

 

 

11.ПРИМЕНА ПЛАНА 

 

План детаљне регулације биогас постројења за производњу електричне и топлотне енергије на 

територији општине Бела Цркванакон усвајања од стране Скупштине постаје извршни 

документ. 

 

Даље спровођење овог Плана вршиће се непосредним спровођењем Плана кроз поступак 

издавања локацијских услова, а на основу услова дефинисаних овим Планом. 

 

Пландетаљне регулације биогас постројења за производњу електричне и топлотне енергије на 

територији општине Бела Цркватакође представља основ и за израду пројекта  парцелације и 

препарцелације. 

 

Услед комплексности планираних садржаја могућа је етапност (фазност) реализације Плана. 

Динамика реализације планских решења и обим изградње у свакој од планираних етапа 
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дефинисаће се у техничкој документацији.“ 

Надлежност за издавање локацијских услова и грађевинске дозволе дефинисана је Законом о 

планирању и изградњи. 

 

При коришћењу енергената пореклом из обновљивих извора за потребе рада 

когенерационих енергетских постројења, поштовати захтеве Уредбе о условима и поступку 

стицања статуса повлашћеног произвођача електричне енергије(„Службени гласник РС“, бр. 

8/13 и 70/14). 

 
144. 

 

На основу члана 35  Статута Општине Бела ЦРква (''Сл. лист Општине Бела Црква'', бр. 8/2008) 

и члана 4. Одлуке о формирању општинског Општинског штаба за ванредне ситуације  (''Сл. 

лист Општине Бела Црква'', бр.2/2015,, Скупштина општине Бела Црква, на седници одржаној 

15.09.2016. године, донела је: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ  ШТАБА 

 ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

 



I 

У Општински штаб за ванредне ситуације именују се  : 

2) За команданта: 

Председник општине Бела Црква; 

3) За заменик команданта: 

 Заменик председника општине; 

4) За  заменик команданта 

Председник скупштине општине; 

5) За начелника: 

полицијски инспектор из Одељење за ванредне ситуације; 

     

      5.Члан штаба за послове безбедност. 

Начелник полицијске станице у Белој Цркви; 

      6.Члан штаба за оперативно планске послове и употребу снага заштите и спасавања: 

начелник општинске управе; 

7. Члан штаба за евакуацију-директор ЈАТП Бела Црква 

      8. Члан штаба за збрињавање-Центар за Социјални рад директор 

     9.Члан штаба-  секретар Црвени крст 

      10. Члан штаба за заштиту од пожара и експлозија:командир Ватрогасно-спасилачке     

јединице 

      11.Члан штаба за спасавање од поплава :директор  ДОО Ушће 

12.Члан штаба за медицинску помоћ :директор Дома здравља 

13.Члан штаб –директорка Болнице за плућне Болести „Будисав Бабић“ 

      14. Члан штаба за односе са јавношћу-представник БЦ Инфо 

15.Члан штаба-Директор  за изградњу Општине Беле Цркве 

     16.Члан штаба-директор„Белоцрквански Комуналац“ 

      17.Члан штаба- директор „Белоцрквански водовод и канализација“ 

      18.Члан штаба-Директор „Белоцркванска језера“ 

      19.Члан Већа за пољопривреду 

      20.Члан Већа- за–Комунална делатност и заштита животне средине 

       21.Члан Већа - Месне заједнице 

 

II 

 Права и обавезе  Чланова Општинског штаба за ванредне ситуације  прописане су 

Одлуком о формирању штаба и важећим законским прописима. 

15. септембар 2016.         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА          Број 9.        Страна 461. 

 

III 

Доношењем овог Решења престаје да важи Решење о именовању чланова штаба за 

управљање у ванредним ситуацијама , број: 020-2/2015-01.године 

 

IV 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу 

општине Бела Црква''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА 

Број:020-94/2016-01                                      ПРЕДСЕДНИК 

Датум: 15.09.2016.године               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

           

                                                                Алексић Марјан 
 

145. 
 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл.гл.РС“,бр.129/07 и 83 /2014), 

Скупштина општине Бела Црква на седници од  15.09.2016.године, донела је 

 

 



Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ КООРДИНАТОРА КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА МЛАДЕ ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА 

 

I 

 

Марина Станић из Беле Цркве именује се за Координатора канцеларије за младе 

општине Бела Црква. 

 

II 

 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и има се објавити у Службеном листу 

Општине Бела Црква. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА 

Број: 020-102/2016-01 

Дана: 15.09.2016. године. 
Бела Црква 

ПРЕДСЕДНИКСКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                   Алексић Марјан 

 

146. 

 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл.гл.РС“,бр.129/07 и 83 /2014), 

Скупштина општине Бела Црква на седници од  15.09.2016.године, донела је 

 

 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ „МИХАИЛ 

САНДОВЕАНУ“ ГРЕБЕНАЦ ИЗ РЕДА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

 

I 

 

Јон Путник, Дејан Морарију и Матеј Микља из Гребенца, разрешавају се функције 

чланова школског одбора, а Живан Михаи, Сандра Попа и Живица Преда из Гребенца 

именују се за чланове школског одбора из реда локалне самоуправе. 
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II 

 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и има се објавити у Службеном листу 

Општине Бела Црква. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА 

Број: 020-95/2016-01 

Дана: 15.09.2016. године. 

Бела Црква 

ПРЕДСЕДНИКСКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                   Алексић Марјан 

 
147. 

 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл.гл.РС“,бр.129/07 и 83 /2014), 

Скупштина општине Бела Црква на седници од  15.09.2016.године, донела је 

 

 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ „МИХАИЛ 

САНДОВЕАНУ“ ГРЕБЕНАЦ ИЗ РЕДА ЗАПОСЛЕНИХ 



 

I 

 

Бирђан Кристијан из Гребенца, разрешава се функције члана школског одбора, а Микља 

Николае из Гребенца именује се за члана школског одбора из реда запослених. 

 

 

II 

 
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и има се објавити у Службеном листу. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА 

Број: 020-96/2016-01 

Дана: 15.09.2016. године. 

Бела Црква 

ПРЕДСЕДНИКСКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                   Алексић Марјан 

 

148. 

 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл.гл.РС“,бр.129/07 и 83 /2014), 

Скупштина општине Бела Црква на седници од  15.09.2016.године, донела је 

 

 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ТШ „САВА МУНЋАН“ 

БЕЛА ЦРКВА ИЗ РЕДА САВЕТА РОДИТЕЉА 

 

I 

 

Кратохвил Јасмина из Беле Цркве, разрешава се функције члана школског одбора, а 

Вучић Исидора из Беле Цркве именује се за члана школског одбора из реда Савета родитеља. 

 

 

 

15. септембар 2016.         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА          Број 9.        Страна 463. 

 

II 

 
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и има се објавити у Службеном листу Општине 

Бела Црква. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА 

Број: 020-97/2016-01 

Дана: 15.09.2016. године. 

Бела Црква 

ПРЕДСЕДНИКСКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                   Алексић Марјан 

 
 
149. 

 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл.гл.РС“,бр.129/07 и 83 /2014), 

Скупштина општине Бела Црква на седници од  15.09.2016.године, донела је 

 

 

РЕШЕЊЕ 



О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ „ЖАРКО 

ЗРЕЊАНИН“ БЕЛА ЦРКВА ИЗ РЕДА ЗАПОСЛЕНИХ 

 

I 

 

Станић Светлана из Беле Цркве, разрешава се функције члана школског одбора, а 

Шарбановић Зоран из Беле Цркве именује се за члана школског одбора из реда запослених. 

 

 

II 

 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и има се објавити у Службеном листу 

Општине Бела Црква. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА 

Број: 020-98/2016-01 

Дана: 15.09.2016. године. 

Бела Црква 

ПРЕДСЕДНИКСКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                               Алексић Марјан 

 
 

150. 

 

 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл.гл.РС“,бр.129/07 и 83 /2014), 

Скупштина општине Бела Црква на седници од  15.09.2016.године, донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА БЕЛОЦРКВАНСКЕ 

ГИМНАЗИЈЕ И ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ БЕЛА ЦРКВА ИЗ РЕДА ЗАПОСЛЕНИХ 

 

I 

 

Драгица Пауновић из Црвене Цркве, разрешава се функције члана школског одбора, а 

Весна Тасић из Беле Цркве именује се за члана школског одбора из реда запослених. 
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II 

 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и има се објавити у Службеном листу 

Општине Бела Црква. 
 

 
151. 

 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл.гл.РС“,бр.129/07 и 83 /2014), 

Скупштина општине Бела Црква на седници од  15.09.2016.године, донела је 

 

 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ „МАРКО 

СТОЈАНОВИЋ“ ВРАЧЕВ ГАЈ ИЗ РЕДА САВЕТА РОДИТЕЉА 

 

I 

 



Сретеновић Зорица из Врачев Гаја, разрешава се функције члана школског одбора, а 

Јунгић Бојана из Врачев Гаја именује се за члана школског одбора из реда Савета родитеља. 

 

 

II 

 
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и има се објавити у Службеном листу Општине Бела 

Црква. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА 

Број: 020-100/2016-01 

Дана: 15.09.2016. године. 
Бела Црква 

ПРЕДСЕДНИКСКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                               Алексић Марјан 

 
152. 

 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл.гл.РС“,бр.129/07 и 83 /2014), 

Скупштина општине Бела Црква на седници од  15.09.2016.године, донела је 

 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ОДНОСЕ ОПШТИНЕ 

БЕЛА ЦРКВА 

 

I 

 

Андраш Алфреди из Шушаре, Александар Шајин из Гребенца и Штефан Клепачек из 

Беле Цркве именују се за чланове Савета за међунационалне односе Бела Црква 

Представнци српске националне заједнице и ромске националне мањине биће 

накнадно одређени. 

II 

 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и има се објавити у Службеном листу 

Општине Бела Црква. 
 
 

15. септембар 2016.         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА          Број 9.        Страна 465. 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА 

Број: 020-101/2016-01 

Дана: 15.09.2016. године. 

Бела Црква 

ПРЕДСЕДНИКСКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                               Алексић Марјан 

 

153. 

 
 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл.гл.РС“,бр.129/07 и 83 /2014), 

Скупштина општине Бела Црква на седници од  15.09.2016.године, донела је 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 



Скупштина општине Бела Црква најоштрије осуђује сваки вид насиља, а нарочито ако 

је насиље политички мотивисано. 

 

Позивамо надлежне органе да овај и сваки други вид насиља, у оквиру своје 

надлежности и у складу са Законом, санкционише како би се убудуће спречили овакви и 

слични догађаји. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА 

Број: 06-35/2016-01 

Дана: 15.09.2016. године. 

Бела Црква 

ПРЕДСЕДНИКСКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                               Алексић Марјан 

 
154. 

 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл.гл.РС“,бр.129/07, 83/2014), 

Скупштина општине Бела Црква на седници од  15.09.2016.године, донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

Констатује се да ће Жељко Црногорац, дипл.економиста из Беле Цркве обављати функцију 

потпредседника Скупштине општине Бела Црква из реда српске националне заједнице,а у 

складу са Статутом. 

Именовани није на сталном раду, а накнаду за обављање ове функције одредиће Комисија за 

кадровска,административна питања и радне односе. 

 

II 

Oво решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине 

Бела Црква. 

 

III 

Ступањем на снагу овог решења престаје да важи решење бр.020-45/2016-01 од 27.05.2016. 
 
 

Страна 466.    Број 9.     СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА    15.септембар  2016 године             

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА 

Број: 020- 103 /2016-01 

Дана: 15.09.2016. године. 

Бела Црква 

ПРЕДСЕДНИКСКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                               Алексић Марјан 

 

155. 
 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл.гл.РС“,бр.129/07, 83/2014), 

Скупштина општине Бела Црква на седници од  15.09.2016.године, донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ 

ОПШТИНЕ 

 



I 

 

У Решењу о именовању заменика председника Скупштине општине Бела Црква бр.020-

44/2016-01  од 27.05.2016. врши се измена става 2 и гласи: 

Заменик председника Скупштине није на сталном раду, а накнаду за обављање ове функције 

одредиће Комисија за кадровска,административна питања и радне односе. 

II 

Oво решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине 

Бела Црква. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА 

Број: 020- 104 /2016-01 

Дана: 15.09.2016. године. 

Бела Црква 

 

ПРЕДСЕДНИКСКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                               Алексић Марјан 

156. 

 

 

На основу члана 59.став 2.Закона о локалној самоуправи(„Службени гласник 

РС“,бр129/2007 и 83/2014-др.закон.) и члана 17. Одлуке о општинској управи Бела Црква 

(„Службени лист општине Бела Црква, бр.10/2008), начелник Општинске управе  Бела Црква, 

уз сагласност Општинског већа општине Бела Црква, на седници од 09.09.2016. године,  доноси 

Измену и допуну Правилника 
 

О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У 

ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ БЕЛА ЦРКВА 

 

Члан 1. 

 

У  Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у општинској управи 

општине Бела Црква врши се допуна у Одељењу за Скупштинске,општу управу и заједничке 

послове тако што се додаје тачка 2а – Радно место за односе са јавношћу. 

 
 

15. септембар 2016.         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА          Број 9.        Страна 467. 

 

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 

једомаћин 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:Виша стручна спрема економског смера или друштвеног смера, 1 година 

радног искуства, положен стручни испит за рад радника у органима управе са вишом стручном 

спремом. 

 

Звање:Виши сарадник 

Број извршилаца: 1   

Члан 2. 

 

У одељењу за урбанизам,привреду и инспекцијске послове брише се тачка 11.-Радно место 

инспектора заштите животне средине а наведени послови додају се пословима из  тачке 9. –

Послови заштите животне средине. 

 

Члан 3. 

 

Ова измена и допуна Правилника ступа на снагу даном доношења и има се објавити у 

Службеном листу општине и огласној табли општинског органа управе. 

 

 

 НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

                                                                                                       Томислав Дмитровић 

 
157. 

 

На основу члана 59.став 2.Закона о локалној самоуправи(„Службени гласник 

РС“,бр129/2007 и 83/2014-др.закон.) и члана 17. Одлуке о општинској управи Бела Црква 

(„Службени лист општине Бела Црква, бр.10/2008), начелник Општинске управе  Бела Црква, 

уз сагласност Општинског већа општине Бела Црква, на седници од 09.09.2016. године,  доноси 

Измену и допуну Правилника 
 

О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У 

ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ БЕЛА ЦРКВА 

Страна 468.    Број 9.     СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА    15.септембар  2016 године             

 

 

Члан 1. 

 

У  Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у општинској управи 

општине Бела Црква врши се измена и допуна у Одељењу за урбанизам,привреду и 

инспекцијске послове,радно место комуналног инспектора и то тако што се иза назива 

,,Радно место комуналног инспектора“ додаје ,,и туристичког инспектора“. 

 

 

Члан 2. 

 

У опису послова које обавља,иза набројаних послова комуналног инспектора,додају се 

послови које спадају у надлежност туристичког инспектора,пренети локалној самоуправи 

Законом о туризму као поверени посао и то: 

 

-контролише обављање угоститељске делатности од стране правног лица,привредног 

друштва,предузетника или огранка страног правног лица као и физичког лица у 

собама,становима и кућама за која није издато решење о разврставању у категорију 

 

- контролише обављање угоститељске делатности од стране правног лица,привредног 



друштва,предузетника или огранка страног правног лица као и физичког лица у објектима 

домаће радиности,сеоском туристичком домаћинству и хостелу ако гости нису евидентирани 

односно пријављени у складу са Законом. 

 

-контролише обављање угоститељске делатности од стране физичких лица у објектима 

домаће радиности и сеоском туристичком домаћинству а није закључен уговор са 

туристичком организацијом општине,туристичком агенцијом или другим правним лицем 

регистрованим за обављање привредне делатности,у складу са Законом. 

 

-проверава испуњеност прописаних услова и начина обављања угоститељске делатности у 

објектима домаће радиности 

 

-проверава испуњеност минимално техничких услова и стандарда у објектима домаће 

радиности и сеоском туристичком домаћинству 

 

-проверава испуњеност прописаних услова и начина обављања угоститељске делатности у 

објектима врсте хостел. 

 

- проверава испуњеност прописаних услова у погледу уређења и опремања угоститељског 

објекта који се односе на одвођење димс,паре и мириса као и других непријатних емисија 

- проверава испуњеност прописаних услова у погледу уређења и опремања угоститељског 

објекта у ком се емитује музика или изводи забавни програм,а којима се обезбеђује заштита 

од буке. 

 

- проверава испуњеност прописаних услова у угоститељском објекту као и начин обављања 

угоститељске делатности у угоститељском објекту који се налази у стамбеној згради. 

 

-контролише наплату и уплату боравишне таксе 

 

-туристички инспектор јединице локалне самоуправе има сва права, дужности и овлашћења 

туристичког инспектора утврђена Законом о туризму а која се односе на њихову област 

(поверену) инспекцијског надзора. 

 

 

 

15. септембар 2016.         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА          Број 9.        Страна 469. 

 

 

 

Члан 3. 

 

Ова измена и допуна Правилника ступа на снагу даном доношења и има се објавити у 

Службеном листу општине и огласној табли општинског органа управе. 

  

 НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

                                                                                                   Томислав Дмитровић 

 


