
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА БЕЛА ЦРКВА 

ОПШТИНСКА УПРАВА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  
ЗА КОМПЛЕКС ВЕТРОГЕНЕРАТОРСКОГ 

ПОСТРОЈЕЊА „ДУЊА“ У КО БЕЛА ЦРКВА  
 

- МАТЕРИЈАЛ ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД- 

 

 

 

 

 

 

 

ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ-НОВИ САД 

 

 

 

 Е - 2567 
 

 

 

 

 

 

ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА ДИРЕКТОР 

______________________________ 
Зорица Санадер, дипл.инж.елек. 

____________________________ 
др Александар Јевтић 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

Бела Црква, март, 2016. година 

 



 

 

НАЗИВ ПЛАНСКОГ 

ДОКУМЕНТА: ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕКС 
ВЕТРОГЕНЕРАТОРСКОГ ПОСТРОЈЕЊА „ДУЊА“ У 

КО БЕЛА ЦРКВА  
 – Материјал за рани јавни увид - 

   
 
НАРУЧИЛАЦ: ОПШТИНА БЕЛА ЦРКВА 

 
 

 
НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА:  ОПШТИНСКА УПРАВА, Одељење за урбанизам,  

привреду и инспекцијске послове 

 
 

ОБРАЂИВАЧ ПЛАНА: ЈП „Завод за урбанизам Војводине“  
 Нови Сад, Железничка 6/III 
 

 
ДИРЕКТОР: др Александар Јевтић  

 
 
ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА: Јасна Ловрић, дипл.инж.арх. 

 
 

Е-БРОЈ: 2567 
 
 

ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА: Зорица Санадер, дипл. инж. елек. 
 

  
СТРУЧНИ ТИМ: Зорица Санадер, дипл.инж.елек. 

Теодора Томин, Рутар, дипл.правн. 

Лана Исаков, дипл.инж.арх. – мастер 
Далибор Јурица, дипл.инж.геод. 

Зоран Кордић, дипл.инж.саобр. 
Бранко Миловановић, дипл.инж.мелио. 

Милан Жижић, дипл.инж.маш. 
Славица Пивнички, дипл.инж.пејз.арх. 
др Тамара Зеленовић Васиљевић 

Марина Митровић,  дипл.прост.план. 
Мирољуб Љешњак дипл.инж.агрон. 

Радован Ристић, ел. техничар 
Драгана Матовић, оператер 
Душко Ђоковић , копирант  

  
 

 
 
 

 
 

 











 

 

С А Д Р Ж А Ј  
А) ТЕКСТУАЛНИ ДЕО 
 
УВОД ...................................................................................................................... 1 
1. ОПИС ГРАНИЦЕ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА ........................................................... 2 
2. ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА ВИШЕГ РЕДА ........................................... 2 

2.1. РЕГИОНАЛНИ ПРОСТОРНИ ПЛАН АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ  

       („СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ“, БР. 22/11) .............................................................. 2 
2.2. ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА („СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ  

       БЕЛА ЦРКВА“, БРОЈ 8/08) .............................................................................. 3 
2.2. ОБАВЕЗЕ, УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ ИЗ ДРУГИХ РАЗВОЈНИХ   ДОКУМЕНАТА ........... 4 

3.  ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА, НАЧИНА КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА И  

     ОСНОВНИХ ОГРАНИЧЕЊА - ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА ................................ 5 
4. ОПШТИ ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА ................................................................... 10 
5. ПЛАНИРАНА ПРЕТЕЖНА НАМЕНА ПОВРШИНА, ПРЕДЛОГ ОСНОВНИХ  

     УРБАНИСТИЧКИХ ПАРАМЕТАРА И ПРОЦЕНА ПЛАНИРАНЕ БРУТО  

     РАЗВИЈЕНЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПОВРШИНЕ .......................................................... 10 
5.1. ПЛАНИРАНА ПРЕТЕЖНА НАМЕНА ПОВРШИНА ................................................ 10 
5.2. БИЛАНС ПЛАНИРАНЕ НАМЕНЕ ПОВРШИНА .................................................... 11 
5.3. ЗАШТИТА НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА ............................................... 11 
5.4. ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ ДОБАРА .................................................................... 11 
5.5. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ...................................................................... 11 
5.6. ПЛАНИРАНО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ....................................................... 12 
5.7. ОБЈЕКТИ И ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ ......................................................... 12 

6. ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ ПЛАНИРАЊА У ПОГЛЕДУ УНАПРЕЂЕЊА НАЧИНА  

    КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА ................................................................................. 12 
 

 

 

Б) ГРАФИЧКИ ДЕО 
 

Редни  

број 

Назив графичког приказа Размера 

 

1. 

 

2. 

 

 

 

Извод из плана вишег реда- ППО Бела Црква 

 

Планирана претежна намена површина 

 

--- 

 

1:1000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А) ТЕКСТУАЛНИ ДЕО 
 

 

 

 

 

 

 

  
  

 

 

 

 

 

 



ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕКС ВЕТРОГЕНЕРАТОРСКОГ ПОСТРОЈЕЊА „ДУЊА“  
У КО БЕЛА ЦРКВА 

 
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  

ЗА КОМПЛЕКС ВЕТРОГЕНЕРАТОРСКОГ 

ПОСТРОЈЕЊА „ДУЊА“ У КО БЕЛА ЦРКВА  
 

- МАТЕРИЈАЛ ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД- 

 
 

 

 

 

 

 

УВОД  
 

 

На основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације за изградњу ветрогенераторског 

постројења „Дуња“ у КО Бела Црква („Службени лист општине Бела Црква“, број 2/16), 

приступа се изради Плана детаљне регулације за изградњу ветрогенераторског 

постројења „Дуња“ у КО Бела Црква (у даљем тексту: План). 

 

На основу Решења о приступању изради стратешке процене утицаја Плана детаљне 

регулације за изградњу ветрогенераторског постројења „Дуња“ у КО Бела Црква на 

животну средину, које је донело Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске 

послове Општинске управе Бела Црква (бр. 350-18/2015-05, од 09.12.2015. године), 

приступа се изради Извештаја о стратешкој процени утицаја Плана на животну 

средину. 

 

Носилац израде Плана је Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове 

општине Бела Црква. 

 

Обрађивач Плана је Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и 

пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад. 

 

План се израђује у циљу омогућавања реализације пројекта ветрогенераторског 

постројења „Дуња“ за производњу електричне енергије, као производње енергије из 

обновљивих извора, у складу са Стратегијом развоја енергетике РС до 2025. са 

пројекцијама до 2030. године („Службени гласник РС“, број 101/15), где стоји да 

коришћење обновљивих извора енергије има вишеструки значај – смањење емисије 

штетних материја, смањење потрошње увозних енергената, затим ангажовање домаћег 

инвестиционог капитала, подстицање малих и средњих предузећа и подстицање домаће 

производње и усавршавање опреме за коришћење обновљивих извора енергије.  
 

На основу 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) у даљем тексту: Закон), ради упознавања јавности са општим циљевима и 

сврхом израде Плана, могућим решењима и ефектима планирања, приступило се 

изради Материјала за рани јавни увид, као прве фазе израде овог Плана. 
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1. ОПИС ГРАНИЦЕ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА  
 

Оквирна, односно прелиминарна граница обухвата Плана је утврђена Одлуком, а 

коначна граница обухвата Плана ће се дефинисати Нацртом плана. 
 

Опис прелиминарне границе Плана почиње тачком број 1 на тромеђи катастарских 

парцела 5605/3, 5605/4 и 10622 у катастарској општини Бела Црква. 

Након тачке број 1 граница иде у правцу истока сече катастарску парцелу 10622, а 

потом прати северну међу катастарске парцеле 10625 и сече катастарске парцеле 

10628, 9983, 9982, 9980, 9979/2, 9978 и 9977 до тачке број 2 на источној међи 

катастарске парцеле 9977. 

Од тачке број 2 граница се ломи и иде у правцу југоистока пратећи источну међу 

катастарских парцела 9977, 9997 и 10242 до тачке број 3 на источној међи катастарске 

парцеле 10242. 

Након тачке број 3 граница се ломи и иде у правцу запада сече катастарске парцеле 

10242, 10243, 10244, 10245, 10246, 10247, 10248, 10249, 10250, 10251, 10252, 10253 

и 10628, а потом сече катастарске парцеле од броја 5783 до 5653/1 до тачке број 4 на 

источној међи катастарске парцеле 10622. 

Од тачке број 4 граница се ломи и иде у правцу југа пратећи источну међу катастарске 

парцеле 10622 и 4665 до тачке број 5 на тромеђи катастарских парцела 7781/1, 10471 

и 10583. 

Након тачке број 5 граница се ломи и иде у правцу запада пратећи јужну међу 

катастарске парцеле 10583 до тачке број 6 на тромеђи катастарских парцела 2782/45, 

2782/39 и 10583. 

Од тачке број 6 граница се ломи и иде у правцу севера, сече катастарску парцелу 

10583, а потом прати западну међу катастарске парцеле 4609/1 до тачке број 7 на 

северозападном прелому међе катастарске парцеле 4609/1. 

Након тачке број 7 граница се ломи и иде у правцу истока пратећи северну и источну 

међу катастарске парцеле 4609/1, а потом прати северну међу катастарске парцеле 

10583 до тачке број 8 на тромеђи катастарских парцела 10583, 4663/1 и 4665/1. 

Од тачке број 8 граница се ломи и иде у правцу севера пратећи западну међу 

катастарских парцела 4665/1 и 10622 до тачке број 1, почетне тачке описа. 
 

Укупна површина подручја обухваћеног оквирном, односно прелиминарном границом 

обухвата Плана износи око 62 hа. 

 

 

2. ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА ВИШЕГ РЕДА  
 

2.1. РЕГИОНАЛНИ ПРОСТОРНИ ПЛАН АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 

ВОЈВОДИНЕ („СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ“, БР. 22/11) 
 

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). 
 

На основу WIND - атласа, на просторима јужног и југоисточног Баната средња 

годишња брзина ветра на висини од 100 m је 5 - 6 m/s, односно преко 6 m/s, док је у 

већем делу остатка Војводине ова брзина између 4,5-5 m/s. На висини од 200 m око 

35% територије Војводине (југоисток) има средњу брзину ветра преко 6 m/s, док 

остатак располаже брзинама од 5 - 6 m/s.  



ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕКС ВЕТРОГЕНЕРАТОРСКОГ ПОСТРОЈЕЊА „ДУЊА“  
У КО БЕЛА ЦРКВА 

 
 

3 

 

Ови потенцијали спадају у класу 3 (према класификацији ЕУ), и могу се оценити као 

добри (знатни), те пружају основа за интензивију градњу ветрогенератора. Брз развој 

индустрије ветроелектрана у Европи, где су инсталисани капацитети око 66 GW (крај 

2008. год.), раст снаге јединичних ветрогенератора (2 MW, са пројекцијама до 10 MW) 

и постојећа производња неких склопова ових електрана у АП Војводини дају основ за 

њихову изградњу.  

 

 

2.2. ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА („СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА“, БРОЈ 8/08) 
 

Плански основ и полазна основа у изради Материјала за рани јавни увид за овај План 

је Просторни план 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: 

- недовољном програмском повезивању научно-истраживачких и производних 

организација; 

- недовољној обавештености инвеститора и одговарајућих државних органа о стању 

развоја технологија и могућим ефектима супституције, односно смањења 

енергетских трошкова експлоатације применом ових извора енергије; 

- већим инвестиционим трошковима него за класичне системе и одсуством 

стимулативних мера финансијско-кредитне и пореске политике за њихово 

коришћење. 
 

Енергија ветра 
 

С обзиром да на територији општине Бела Црква дувају повољни ветрови (дувају 

велики број дана одговарајућег интензитета) за економично коришћење енергије ветра 

на територији општине планира се простор за изградњу ветро парка. 

Одабирање погодног места за изградњу ветрењача је најделикатнији и најодговорнији 

задатак кад се жели искористити енергија ветра. Стога избору локације претходи низ 

методолошких активности: 

- коришћење метеоролошких података, које поседују хидрометеоролошке службе; 

- теренска испитивања, да би идентификовали области за детаљна испитивања 

(мерење брзине ветра, правац дувања ветра); 

- регионална испитивања; 

- верификација локација, на које треба поставити торњеве високе 50 m са 

метеоролошким инструментима на неколико нивоа; 

- селекција турбина. 
 

На основу доступних наменских мерења, утврђен је релативно добар потенцијал ветра 

на већем броју микролокација у циљном региону. Измерена средња годишња брзина на 

висини 60 m на појединим микролокацијама је 6,1 m/s. Ветар карактерише релативно 

стабилно струјање уз повремену појаву удара ветра који ретко прелазе 25 m/s.   
 

УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ 
  

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 који су надлежни да их издају за конкретну локацију и објекат.  
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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. 

 

 

2.2. ОБАВЕЗЕ, УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ ИЗ ДРУГИХ РАЗВОЈНИХ   
ДОКУМЕНАТА  

 

- Стратегија развоја енергетике РС до 2025. са пројекцијом до 2030. године 

  ("Службени гласник РС", број 101/15)  

 

Коришћење обновљивих извора енергије је кao један од пет основних приоритета у 

Стратегији развоја енергетике Србије, као и у Националном програму заштите животне 

средине. 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. 

 

У обновљиве изворе енергије спадају: енергија ветра, енергија сунца, енергија малих 

хидроелектрана, геотермална енергија, енергија биомасе (укључујући биогас и 

биогориво), то су чисти извори енергије, који значајно доприносе смањењу загађења 

ваздуха, воде и земљишта. 

 

- Студија атласа ветрова на територији АП Војводине 

 

Подручје општине Бела Црква, на основу Студије Атласа ветрова на територији АП 

Војводини, се налази у зони повољних ветрова преко 5,5 m/s, на висинама преко 50 m 

изнад тла, а нарочито 100 m изнад тла, што одговара савременим ветроелектранама 

снага 2-2,5 MW, где је експлоатација енергије ветра економски исплатива. 

 

 
 

Слика 1. - Приказ брзине и енергетског потенцијала ветра на висини 50m у W/m2 W 
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3.  ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА, НАЧИНА КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА И 

ОСНОВНИХ ОГРАНИЧЕЊА - ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 
 

Локације на којој се планира изградња ветрогенераторских постројења за производњу 

електричне енергије се налазе у средишњем делу општине Бела Црква, северно од 

насеља Бела Црква.  
 

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. 

 

 

 

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. 



ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕКС ВЕТРОГЕНЕРАТОРСКОГ ПОСТРОЈЕЊА „ДУЊА“  
У КО БЕЛА ЦРКВА 

 
 

6 

 

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 земљиште типа смоница. Смонице спадају у теже и тешке глинуше. У доба 

киша честице смонице знатно набубре и смањују пропустљивост, а за време суша обично 

се скупе и отварају врло 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 

структуру, прелазећи у житку масу неподесну за обраду.  
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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.  

 

 
 

Праћење и регистровање нивоа подземних вода врши се 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. Такође су богати подземним 

водама простори Делиблатске пешчаре и алувијон реке Нере. Од површинских вода, у 

окружењу обухвата Плана налази се поток Попова бара који припада сливном подручју 

леве обале Караша. 
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У погледу сeизмичности, према карти макросеизмичке рејонизације за повртани период 

од 200 година, подручје општине Бела Црква налази се у зони са могућим интензитетом 

земљотреса од 80MCS, те су нужне пасивне и активне мере заштите од трусних 

померања. 
 

 
 
 

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. 
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Влажност ваздуха – Просечна релативна влажност ваздуха за посматрани простор 

износи 70,3%, највећа је у периоду децембар-јануар 81,1%-81,4%, а најмања у 

августу 62,6%. 

 

Облачност и осунчаност – Средња годишња вредност облачности износи 52%. 

Облачност опада од зимских ка летњим месецима. Средњи број ведрих дана чија 

средња дневна облачност није виша од 20%, просечно годишње износи 72 дана, а број 

облачних дана при средње дневној облачности од 80% је већа од броја ведрих дана, а 

износи просечно годишње око 89 дана. Осунчаност је у тесној вези са облачношћу. 

Према подацима, највећа просечна месечна вредност осунчаности је у јулу 296,6 

часова, а најмања у децембру 58,3 часова. Просечна годишња вредност сијања сунца 

је 2178,1 час или око 6 часова дневно, те је дужина осунчавања задовољавајућа. 

 

Падавине – Просечна годишња количина падавина које се излуче над овим простором 

износи 638,2 mm, са максимумом у јулу 85,8 mm и минимум у марту 26,9 mm. 

Посматрано по годишњим добима, највиша вредност талога се излучи током лета 226,2 

mm, а најмање током зиме 112,2 mm. У вегетационом периоду распоред падавина је 

повољан јер падне око 55% укупне годишње суме. Апсолутна дневна максимална 

висина падавина износи 189,7 mm, док укупан број дана са падавинама у току године 

просечно износи 122,3 дана најмање у августу 7,7 дана а највише у децембру 11,6 

дана. Број дана са падавинама у облику снега просечно годишње се јавља 23,9 дана, 

док се снежни покривач задржи у просеку 26,9 дана. 

 

Ветровитост – У структури годишње учесталости доминирајући су ветрови из правца 

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 дана. 

 

Локација ветрогенераторског постројења за производњу електричне енергије, у односу 

на правац ветрова, честина и њихових брзина има повољан положај.               
  

У обухвату Плана изграђене су насељске саобраћајнице и општински пут који би били 

у функцији приступа ветрогенераторском постројењу. Микролокације  

ветрогенераторских постројења се налазе на пољопривредном земљишту, до којег је 

омогућен приступ преко некатегорисаних путева- атарске путне мреже.  

 

На подручју обухвата Плана у грађевинском подручју насеља Бела Црква постоји 

изграђена инфраструктурна мрежа водовода и канализације, као и мрежа преносног и 

дистрибутивног система електричне енергије и електронска комуникациона мрежа. 
 

Простор у предложеном обухвату Плана чини грађевинско земљиште у грађевинском 

подручју насеља, комплекс трансформаторске станице ТС „Бела Црква“ и саобраћајне 

површине у насељу, општински пут као грађевинско земљиште ван грађевинског 

подручја насеља и пољопривредно земљиште на локацији где је планирана изградња 

ветрогенератора, као и у окружењу истих.  

 

На простору предложеног обухвата вегетацију чини појединачна самоникла вегетација.  

 

На простору обухвата Плана нема заштићених подручја, ни осталих просторних целина 

од значаја за очување биодиверзитета, као ни евидентираних, нити предложених за 

заштиту културних добара. 

 

Валоризацијом постојећег стања животне средине уочено је да на подручју 

обухваћеном Планом нема постојећих објеката који би својим радом угрожавали 

чиниоце животне средине.  
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Имајући у виду производну технологију планираног ветрогенераторског постројења, 

може се закључити да ће уз примену одговарајућих мера животне средине, квалитет 

параметара животне средине остати очуван, а све у складу са основним принципима 

одрживог развоја посматраног подручја.  

 

 

 

4. ОПШТИ ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА 
 

Циљеви израде овог Плана, односно уређења и изградње предметног простора су: 

-  стварање просторних услова како би се за плански опредељено земљиште, 

обезбедила могућност реализације производног енергетског инфраструктурног 

објекта који користи обновљиви извор енергије, енергију ветра, и његово несметано 

функционисање, у циљу оптималног коришћења енергије ветра и производње 

електричне енергије; 

- усклађивање планираних решења са ситуацијом на терену; 

- разграничење површина јавне намене од осталих површина; 

-  дефинисање основне намене површина са поделом на функционалне целине и зоне; 

-  дефинисање траса, коридора и капацитета за јавну комуналну инфраструктуру 

(саобраћајну, водопривредну, електроенергетску, гасоводну и електронску 

комуникациону) и конекцију у дистрибутивни систем електричне енергије; 

- дефинисање правила уређења и правила грађења по целинама и зонама; 

-  дефинисање и спровођење мера заштите животне средине. 

 

 

5. ПЛАНИРАНА ПРЕТЕЖНА НАМЕНА ПОВРШИНА, ПРЕДЛОГ 

ОСНОВНИХ УРБАНИСТИЧКИХ ПАРАМЕТАРА И ПРОЦЕНА 
ПЛАНИРАНЕ БРУТО РАЗВИЈЕНЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПОВРШИНЕ 

 

5.1. ПЛАНИРАНА ПРЕТЕЖНА НАМЕНА ПОВРШИНА 
 

Плански простор се налази делом у грађевинском подручју насеља,  комплекс 

трансформаторске станице ТС 110/20kV „Бела Црква“ и насељске саобраћајнице, а 

делом ван насеља, општински пут. Изградња стубова ветрогенератора са темељима и 

објекат управљачке кућице планирани су на пољопривредном земљишту у КО Бела 

Црква.  

 

У будућој просторно-функционалној структури предметног простора биће заступљено 

пре свега пољопривредно земљиште: постојећи инфраструктурни објекти и 

грађевинско земљиште: саобраћајне површине насељских саобраћајница, општински 

пут, комплекс постојеће трафостанице 110/20 kV „Бела Црква“, као и планирано 

грађевинско земљиште за изградњу темеља на које ће се поставити стубови 

ветрогенератора и објекат управљачке кућице. 

 

Планирана су 3 стуба ветрогенератора појединачне снаге до 3, 3 MVA. 

 

Конекција произведене електричне енергије у енергетски систем вршиће се преко 20 

kV кабловске мреже у трансформаторску станицу 110/20 kV „Бела Црква“, која ће се 

полагати у коридорима постојећих путева, општинског пута и саобраћајницама у 

насељу, до комплекса трансформаторскре станице ТС 110/20 kV „Бела Црква“. 

 

Постојеће саобраћајнице у насељу, општински пут и некатегорисани (атарски путеви), 

ће се користити за приступ локацијама ветрогенератора. 
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5.2. БИЛАНС ПЛАНИРАНЕ НАМЕНЕ ПОВРШИНА 
 

Табела 1: Биланс планиране намене површина  
  

Грађевинско земљиште 
Површина 

% 
ha а m2 

1. Површине јавне намене 04 41 56 7,08 

- комплекс ТС 110/20 kv „Бела Црква“  73 99 1,17 

- коридор планиране обилазнице државног пута  07 98 0,13 

- општински пут 02 22 92 3,58 

- сабирна насељска саобраћајница  82 69 1,33 

- приступна саобраћајница  53 98 0,87 

2. Површине претежне намене   23 75 0,38 

- темељи ветрогенератора  18 75 0,30 

- управљачка кућица  05 00 0,08 

Пољопривредно земљиште 
Површина 

% 
ha а m2 

1. Површине јавне намене 01 66 61 92,54 

- Некатегорисани пут-(атарски) пут 01 66 61  2,68 

2. Површине претежне намене  55 93 03 89,86 

- платформе  26 25  0,42 

- пољопривредно земљиште у зони ветрогенератора 55 67 78 89,44 

УКУПНО 62 24 95 100 

 

 

5.3. ЗАШТИТА НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА 
 

На простору у предложеном обухвату Плана нема заштићених као ни предложених за 

заштиту културних добара. Приликом изградње ветрогенератора, 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. 

 

 

5.4. ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ ДОБАРА 
 

На простору у предложеном обухвату Материјала за рани јавни увид нема заштићених 

подручја, као ни природних добара која су предложена за заштиту. Заштита и очување 

биодиверзитета у обухвату Плана ће се спроводити у складу са мерама надлежне 

институције за заштиту природе. 

 
 

5.5. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 

Анализом постојећег стања животне средине и увидом у постојећу документацију, 

утврђено је да на предметном подручју нема доступних података о квалитету 

параметара животне средине. 

 

У контексту заштите животне средине предметног подручја неопходно је дефинисати и 

предузети одређене мере заштите од буке и вибрација, које својим радом проузрокују 

турбине ветрогенератора, у свему према условима надлежних институција као и 

испоручиоца опреме. 

 

 

 

 

 



ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕКС ВЕТРОГЕНЕРАТОРСКОГ ПОСТРОЈЕЊА „ДУЊА“  
У КО БЕЛА ЦРКВА 

 
 

12 

 

5.6. ПЛАНИРАНО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ 
 

Планирано грађевинско земљиште представљаће темељи на које ће се постављати 

стубови ветрогенератора и објекат управљачке кућице. Темељи стубова ће бити 

величини 25х25m. Темељ стуба бр. 1. ће бити на делу парцеле 5790, темељ стуба бр.2.  

ће бити на делу парцеле 5852, а темељ стуба бр. 3. ће бити на делу парцеле 5866. 

Објекат управљачкe кућице биће величине 25х20m, на делу парцеле 5852. 

 

Грађевинско земљиште формирано за изградњу ветрогенератора и припадајућих 

надземних објеката не изискује у складу са Законом формирање посебних 

грађевинских парцела, већ само пренамену у грађевинско земљиште на делу парцеле  

која је пољопривредно земљиште. 

 

 

5.7. ОБЈЕКТИ И ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 
 

Материјалом за рани јавни увид Плана детаљне регулације за комплекс 

ветрогенераторског постројења „Дуња“ у КО Бела Црква, као постојеће и планиране 

површине јавне намене дефинисане су следеће површине: 

- комплекс трансформаторске станице 110/20 kV „Бела Црква“; 

- коридор планиране обилазнице државног пута; 

- сабирна саобраћајница; 

- општински пут; 

- приступна саобраћајница; 

- некатегорисани пут-атарски пут.  

 

Постојећа регулација свих јавних површина се задржава, а нису планиране нове 

површине јавне намене.  

 

 

6. ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ ПЛАНИРАЊА У ПОГЛЕДУ УНАПРЕЂЕЊА 
НАЧИНА КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА 

 

Очекивани ефекти планирања израдом Плана детаљне регулације ветрогенераторског 

постројења су: 

- стварање услова за изградњу ветрогенераторског постројења за производњу 

електричне енергије; 

- планирање будуће намена простора у складу са основним принципима одрживог 

развоја који подразумева заштиту и унапређење коришћења природних ресурса; 

- олакшавање и убрзавање процеса реализације планираних садржаја; 

- обезбеђење саобраћајне доступности планираном садржају, као и инфраструктурно 

опремање предметног простора; 

- минималне интервенције у простору у смислу деградације предметног подручја; 

- заштита и примена еколошких принципа у пројектовању и изградњи; 

- остварење захтева Директиве 2009/28 EC и националних циљева дефинисаних 

Законом о енергетици; 

- повећање удела енергије произведене из обновљивих извора у складу са 

стратешким документима (Национални акциони план за коришћење обновљивих 

извора енергије РС „Службени гласник РС“, број 52/13, Стратегија развоја 

енергетике РС до 2025. са пројекцијом до 2030. године „Службени гласник РС“, број 

101/15). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б) ГРАФИЧКИ ДЕО 
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