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Република Србија                                                                

Аутономна Покрајина Војводина 

Општинска Управа Бела Црква 

Одељење за урбанизам, привреду                              

и инспекцијске послове 

      Број предмета: ROP-BCR-1821-LOC-1/2021 

      Интерни број: 353-7/2021-05 

Дана: 03.03.2021. године 

Бела Црква, Милетићева бр. 2 

Тел. 851-224, лок.113 

 

 

    Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове, поступајући по захтеву за издавање  

локацијских услова прослеђеног кроз ЦИС, бр: ROP-BCR-1821-LOC-1/2021, Општине  Бела  

Црква, ул. Милетићева бр.2,  МБ 08108005, у својству инвеститора за реконструкцију 

инфраструктурног објекта - магистрални водовод Бела Црква - Црвена Црква на 

катаст.парц. број: 2787/111, 10491, 2808, 2811/1, 2811/2, 2812, 2826, 2810, 2877/1, 4390, 4480, 

4415, 4410, 4393, 10495,  К.О. Бела Црква,  и на кат.парц.бр. 4554, 4553, 4546, 4543,4541, 4542, 

1324, 4274 , К.О. Врачев Гај 1,  II ФАЗА, поднетог преко овлашћенoг пуномоћника , пројектни 

биро „ Град Пут“ Лозница, ул. Плоча бб, кога заступа ПР  Драгослав Ћирић, дипл.грађ.инж.  

а на основу  члана 53а.- 57. и   Закона о планирању и изградњи  (“Сл гласник РС”, бр. 72/09, 

бр.81/09 - исправка, бр.64/ 2010 -одлука УС, бр.24/ 2011, бр.121/ 2012, бр.42/ 2013 -одлука УС, 

бр.50/ 2013 ,- одлукаУС, бр. 98 / 2013,одлука - УС и бр.132/1 и 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019 

др.закон и 9/2020), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским 

путем (Сл.гласник РС бр.68/2019),  Уредбе о локацијским условима (“Службени гласник РС” бр. 

115/2020), и чл.17.Одлуке о општиској управи („Сл.лист Општине Бела Црква“ бр.7/2017), издаје:  

 

 

 

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 

 

 за реконструкцију инфраструктурног објекта - магистрални водовод Бела Црква - Црвена 

Црква на катаст.парц. број: 2787/111, 10491, 2808, 2811/1, 2811/2, 2812, 2826, 2810, 2877/1, 

4390, 4480, 4415, 4410, 4393, 10495, К.О. Бела Црква, 

 и на кат.парц.бр. 4554, 4553, 4546, 4543,4541, 4542, 1324, 4274 , К.О. Врачев Гај 1,  

  

II ФАЗА 

 

1.Назив планског документа на основу којег се издају локацијски услови: Просторни план 

подручја посебне намене инфраструктурног коридора транспортног  гасовода сабирна гасна 

станица Тилва – Бела Црква, са елементима детаљне регулације (Сл.лист АПВ, бр.57/2017), 

Просторнои план општине Бела Црква  („Сл.лист Општине Бела Црква“ бр.8/2008) и План 

Генералне регулације насеља Белe Црквe („Сл.лист Општине Бела Црква“ бр.11/2016 и 15/2016).  

  

http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/extref/extref/934aeeaa-306b-855f-1416-a73614c5b348&actid=11252&regactid=&doctype=supa&latest=false
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/extref/extref/13ba40d3-b220-06c4-0209-721a9d8c2243&actid=17693&regactid=&doctype=supa&latest=false
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/extref/extref/e20d5a38-e93e-d954-9a59-a6543f256850&actid=17824&regactid=&doctype=supa&latest=false
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/extref/extref/d630dc21-730e-7066-8992-31908e731358&actid=18485&regactid=&doctype=supa&latest=false
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2. Број катастарских парцела обухваћених пројектом:  

    2787/111, 10491, 2808, 2811/1, 2811/2, 2812, 2826, 2810, 2877/1, 4390, 4480, 4415, 4410, 4393,  

    10495, К.О. Бела Црква;    и 

    4554, 4553, 4546, 4543,4541, 4542, 1324, 4274 , К.О. Врачев Гај 1. 

 

Целина зоне где се налазе предметне катастарске парцеле  у К.О. Бела Црква , је земљиште у  

грађевинском подручју насеља Бела Црква, и налази се у  блоку број 26 и 27  према ПГР-у. 

Блокови 25 и 26 су намењени радној зони, мерно-регулационој станици, и главно мерно 

регулационој станици. 

 

-Кaт. парц. бр. 2787/111,  је државни пут  I Б реда бр.18 , и улица Соње Маринковић, остало 

земљиште, јавна је својина РС,  број ЛН 2188, КО Бела Црква. 

-Кaт. парц. бр. 10491, је улица Зеленгорска, државна је својина, корисник општина Бела Црква, 

број ЛН 5132, КО Бела Црква. 

 -Кaт. парц. бр. 2808, je државни пут I Б реда бр.18, Зрењанин – Сечањ – Пландиште – Вршац – 

Стража - Бела Црква - државна граница са Румунијом (гранични прелаз Калуђерово) и улица 

Соње Маринковић, остало земљиште,  јавна је својина бр. ЛН 2188 КО Бела Црква. 

-Катастарска парцела број 2811/1, је градско грађевинско земљиште, , државна је својина, 

корисник  „ ОКТАНОИЛ“ ДОО, Бела Црква, ЛН бр. 4255, КО Бела Црква. 

-Катастарска парцела број 2811/2, је градско грађевинско земљиште, приватна својина  

Радосављевић Дарка 1/1, ЛН 5308, КО Бела Црква. 

-Катастарска парцела број 2812, је градско грађевинско земљиште, државна својина РС, 

корисник Филиповић Ненад, ЛН 1494, КО Бела Црква. 

-Катастарска парцела број 2826, је некатегорисани пут, остало земљиште, државна својина 

РС,корисник је Општина Бела Црква, број ЛН 5132, КО Бела Црква. 

-Катастарска парцела број 2810, је градско грађевинско земљиште, државна својина РС, 

корисници на парцели су: Здравковић Бојан, Филиповић Ненад, и Басарић Весна, број  

ЛН 4989, КО Бела Црква. 

-Катастарска парцела број 2877/1, остало вештачки створено неплодно земљиште, јавна је 

својина , корисник „ ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“АД, ЛН 1626, КО Бела Црква. 

-Kaт. парц. бр. 4390, потес „ Сенопут“, је градско грађевинско земљиште,  државна својина РС, 

право коришћења има  „ ECOAGRI SERBIA“ d.o.o.,  број ЛН 5138, КО Бела Црква. 

-Kaт. парц. бр. 4480 и 4415, су градско грађевинско земљиште,  државна својина РС,корисник 

Стевић Милица, број ЛН 1346, КО Бела Црква. 

-Kaт. парц. бр. 4410 и 4393, су градско грађевинско земљиште,  приватна  својина, 1/1 

Тодоровић Бллагоја, ЛН 4473, КО Бела Црква. 

 

Целина зоне где се налазе предметне катастарске парцеле  у К.О. Врачев Гај 1, је заштитни 

појас и земљиште уз државни пут  I Б реда бр.18. 

-Катастарска парцела број 4554,  КО Врачев Гај 1, је некатегорисани пут, остало земљиште, 

државна је својина РС, корисник општина Бела Црква,  ЛН 2686, КО Врачев Гај1. 

-Катастарска парцела број 4553,  КО Врачев Гај 1, је  грађевинско земљиште изван  

грађевинског подручја, приватна је својина , број ЛН 1484,КО Врачев Гај1. 

-Катастарска парцела број 4546, је пољопривредно земљиште, њива 1.класе, приватна је својина  

више лица, број ЛН 769, КО Врачев Гај1. 

-Катастарска парцела број 4543,  КО Врачев Гај 1, је некатегорисани пут, остало земљиште, 

државна је својина РС, корисник општина Бела Црква,  ЛН 2686, КО Врачев Гај1. 

-Катастарска парцела број 4541,  КО Врачев Гај 1, је пољопривредно земљиште, њива1.класе, 

 приватна је својина , број ЛН 820, КО Врачев Гај1. 
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-Катастарска парцела број 4542,  КО Врачев Гај 1, је пољопривредно земљиште, њива 1.класе, 

приватна је својина , број ЛН 1232, КО Врачев Гај1. 

-Катастарска парцела број 1324,  КО Врачев Гај 1, je улица Марка Стојановића у Врачев Гају и  

државни пут II A реда бр.134, Ковин - Врачев Гај - Бела Црква, остало земљиште,  јавна је својина 

РС, бр. ЛН 2686, КО Врачев Гај1. 

-Катастарска парцела број 4274,  КО Врачев Гај 1, је шумско земљиште, шума 1.класе, државна 

својина, корисник ПИК  „ Јужни Банат“Д.О.О.,Бела Црква, број ЛН 2095, КО Врачев Гај 1. 

 

 

3. Класа и намена објекта: објекат класификације  221210 – 100 %  , категорије  Г .   

                                                                                             (Међумесни подземни водовод) 

                                                                                                                  Дужина L = 1.207,00 м.                                                                                                                                                           
                                                                                  

 4. Опис радова и локација : магистралног водовод се, који ће се реконструисати се налази  

    у  Појасу шире заштите магистралног гасовода Тилва – Бела Црква,  (заштитни појас 

гасовода 1, је појас ширине 400 m, по 200 m са обе стране од гасовода, рачунајући од осе 

гасовода), у ком други објекти утичу на сигурност гасовода, али и обрнуто, гасовод утиче на 

друге објекте у свом окружењу. Такође се налази и у заштитном појасу државног пута  I Б реда 

бр.18, и укршта се са железничком пругом „ Зрењанин фабрика-Вршац-Бела Црква“. 

            

Идејно решењереконструкције магистралног водовода Бела Црква-Црвена Црква- II фаза, 

бр. 20-09-20-0, од септембра 2020. године је израдио ПР Пројектни Биро „ Град пут“ из Лознице, 

ул. Плоча бб. 

Одговорно лице пројектанта и пројектант: Драгослав Ћирић, дипл.грађ.инж. 

Главни пројектант : Милан Црноглавац,, дипл.грађ.инж., број лиценце: 314 М191 13. 

 

Техничко решење:  
Реконструкција обухваћена овим пројектом почиње од постојећег шахта који се налази на кп. бр. 

2787/111 КО Бела Црква ( шахт је на графичком прилогу обележен ознаком В1 ). Овај шахт је у 

раскрсници саобраћајница Соње Маринковић и Зеленгорске. Од овог шахта водовод се поставља 

левом страном саобраћајнице на кп. бр. 2808 КО Бела Црква ( Улица Соња Маринковић – државни 

пут  1Б реда ), гледано из правца Беле Цркве.  

Траса реконструкције водовода је приказана на  графичком прилогу-  ситуације ИДР-а. 

Пројектовано је да се деоница од чвора В5 до чвора В6 изведе подбушивањем како би се прошло 

испод пруге која је на кп. бр. 2877/1 КО Бела Црква.  

Чвор В6 се налази на кп. бр. 4390 КО Бела Црква. Укупна дужина подбушивања је 40,0 м.  
Шахт В8 је завршни шахт за реконструкцију деонице друге фазе.  

Укупна дужина пројектоване мреже је 1 207 м од којих је 187 м од ХДПЕ-100, Ø225 мм НП 16 бара, 

а 1020 м је од ХДПЕ-100, Ø225 мм НП 10 бара.  

Пројектом је предвиђено да се водоводна мреже изводи од ХДПЕ цеви. То су цеви произведене 

према норми СРПС – ЕН 12201, од полиетилена високе густине, ознаке ПЕ-100.  

Цеви ће се спајати комбинацијом чеоног варења и туљцима са прирубницом.  

Пројектована мрежа пратиће конфигурацију терена.  

Ширина рова је функција пречника цеви и овде је усвојена ширина од 1,00 м, што обезбеђује 

довољну ширину за манипулацију и уградњу водовод. цеви.  Цеви се полажу на слој песка дебљине 

10 цм и прекривају се слојем песка дебљине 10 цм.  

Затрпавање цеви до потребне коте се врши шљунком ( у делу саобраћајница и испод бетонских 

површина ) или пробраном земљом из ископа у зонама где цев пролази кроз зелене површине.  

 



4 

 

 Услови заштите животне средине, техничке, хигијенске, заштите од пожара, безбедносне и 

друге услове:  
 

Спроводити мере и услове заштите природних и радом створених вредности животне  

средине у складу са Законом о заштити животне средине.  

Извођење радова на реконструкцији објекта може се вршити под условом да се не изазову  

трајна оштећења, загађивање или на други начин деградирање околине.  

 

5. Правила грађења: Услови за реконструкцију водоводне инфраструктуре из ПГР-а: 

5.2.2. Услови за изградњу водне и комуналне инфраструктуре 

 

Изградњу мреже и објеката водоводне инфраструктуре вршити према следећим правилима:  

- уличну водоводну мрежу поставити у зеленом појасу; 

- минимална дубина укопавања мора да обезбеди најмање 1,0 m слоја земље изнад темена цеви; 

- јавну водоводну мрежу градити по прстенастом принципу; 

- на водоводној мрежи за потребе противпожарне заштите планирати хидранте на прописним 

растојањима; 

- јавна водоводна мрежа не сме бити пречника мањег од Ø 100 mm; 

- динамику изградње водовода усагласити са изградњом саобраћајница, како се оне не би 

накнадно раскопавале; 

- при проласку водоводне мреже испод путева вишег ранга, пруга, водотока и сл., потребно 

је прибавити сагласности надлежних институција; 

- водоводну мрежу поставити у профилу улице на удаљењу од осталих инсталација 

инфраструктуре према важећим стандардима и прописима; 

- израдити главне пројекте за реконструкцију постојеће и изградњу нове јавне водоводне 

мреже и на основу њих вршити изградњу, реконструкцију и доградњу магистралне и 

дистрибутивне водоводне мреже; 

- сви радови на пројектовању и изградњи система за снабдевање водом морају се извести у 

складу са законском регулативом и уз сагласност надлежних органа. 

 

      На постојећим легално изграђеним објектима дозвољено је изводити радове на  

      реконструкцији, адаптацији и санацији. 

 

Водоводном мрежом потребно је обезбедити снабдевање свих објеката питком водом, као и 

заштиту од пожара (хидрантска мрежа одговарајућег пречника и притиска). 

 С обзиром да постојећа мрежа ни пречником ни положајем не задовољава садашње потребе, 

потребно је предвидети реконструкцију и замену цевовода тамо где је то неопходно.  

      Радове извести према и у складу са важећим прописима, стандардима и нормативима из  

      области изградње ове врсте објеката,  и одредбама Закона о планирању и изградњи. 

      Приликом извођења радова водити рачуна да се не угрожавају суседни објекти. 

 

6.    Технички услови од ЈП и приступ објекту:  
 

6.1.  Приступ локацији намењеној за реконструкцију магистралног водовода у Белој Цркви  је   
         јe са државног пута I Б реда бр.18, и улице Соње Маринковић  у Белој Цркви. 

 

6.2. Технички услови   ЈП „СРБИЈАГАС“ НС, РЈ Панчево; 

        број: 05 - 02 - 4/163-1 oд 10.02.2021 год.               ROP-BCR-1821-LOC-1-HPAP-2/2021  



5 

 

Инвеститор је обавезан, у складу са Законом о цевоводном транспорту гасовитих и течних 

угљоводоника и дистрибуцији гасовитих угљоводоника („ Сл..гласник РС“бр. 104/2009 ), да 10 

дана пре почетка радова у заштитном појасу гасовода, обавести ЈП „Србијагас“у писаној форми, 

како би се обезбедило присуство нашег представника за време трајања радова у близини гасовода. 

 

6.3. Технички услови од од имаоца јавних овлашћења « Инфраструктура железнице 

Србије » А.Д. Београд, број: :  2/2020-2255, од 16.10.2020, године. 

                                                                                          ROP-BCR-1821-LOC-1-HPAP-4/2021 

-  8. На основу ових техничких услова не може се приступити извођењу радова, већ је 

Инвеститор у обавези да за предметне радове  изради  Пројекат за грађевинску дозволу и 

исти достави Сектору за развој и инвестиције „Инфраструктура железнице Србије“, а.д.Београд, 

Немањина бр.6, тел.011/3610-819 , ради добијања Решења о верификацији (Сагласности) на 

техничку документацију. У примерак пројекта укоричити један препис ових техничких  услова.  

 

-11.  За време извођења радова је поред надзора Инвеститора, неопходан и надзор стручних 

служби „Инфраструктура железнице Србије“, а.д., у циљу очувања безбедности железничког 

саобраћаја и заштите железничке инфраструктуре. У том смислу, пре почетка извођења радова 

Инвеститор је  обавезан да извести Секцију ЗОП Београд,  и Секцију за ЕТП Нови Сад, како би 

технички органи проверили исправност градње везану за ове Техничке услове у току извођења 

радова у инфраструктурном појасу железничке пруге Вршац- Бела Црква . 

Надзорни органи ће на лицу места решити све случајеве који нису обухваћени овим техничким 

условима у складу са важећим прописима и интерним железничким правилницима. 

- 13.Општина Бела Црква, односно ЈП „ Белоцрквански водовод и канализација“ је у обавези да 

се након добијања Сагласности на техничку документацију, а пре почетка извођења радова 

обрати Сектору за некретнине, „ Инфраструктура железнице Србије“, а.д., Немањина 6, 

(тел.011/361-8278) ради конституисања службености пролаза испод железничког инфраструкту-

рног објекта. Такође обавеза ЈП „ Белоцрквански водовод и канализација“ је да достави Ситуацију 

са дефинисаним катастарским парцелама и уцртаном трасом предметне инсталације ( са 

дефинитивном дужином трасе водовода преко железничког земљишта и пречником заштитне 

цеви. 

НАПОМЕНА: Потребно је поступити по свим  тачкама од 1 до 18,  Техничких  услова за 

укрштање трасе магистралног цевовода Бела Црква –Црвена Црква са железничком пругом 

Вршац-Бела Црква у км 118+400 у Белој Цркви, од имаоца јавних овлашћења « Инфраструктура 

железнице Србије » А.Д. Београд, број:  2/2020-2255 , од 16.10.2020, године. 

 

     6.4.Технички услови  ЈП „Путеви Србије“ Београд: инт.број: III бр. АХ 1017, oд 18.02.2021. г. 

                                                                                               ROP-BCR-1821-LOC-1-HPAP-5/2021 
НАПОМЕНА: 
Упућује се инвеститор да пре почетка извођења радова за предметну изградњу са ЈП „Путеви 

Србије“ уреди односе у складу са чланом 213. Закона о накнадама за коришћење јавних добара 

("Службени гласник РС", број 95/18) а према достављеној техничкој документацији и у складу 

са чланом 17. став 1. Закона о путевима ("Службени гласник РС",бр. 41/18, 95/18) прибави 

решење о испуњености издатих услова. Уз захтев је потребно доставити:  

- тачан назив и адресу инвеститора, податке o овлашћеном лицу инвеститора за потписивање 

уговора за плаћање накнада, МБ, ПИБ и текући рачун инвеститора  

-  табеларни преглед постављања предметних инсталација  

-  Копију ових и Локацијских услова од надлежног органа  

-  Пројекат ПГД (са тех.контролом) или ИДП, потписан и оверен (тј. са елект. потписом)  
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-  Доказ о уплати РАТ – Уколико захтев не подноси републички или општински орган или јавно     

   предузеће (ослобођено плаћања)  

 

На основу члана 17. Став 1. Закона о путевима ("Службени гласник РС",бр. 41/18, 95/18) 

управљач јавног пута доноси решење инвеститору о испуњености издатих услова; 

 

6.5. Електроенергетскa инфраструктурa према условима EПСа - Услови за пројектовање    

од: Огранак „ Електродистрибуција  Панчево“,  Брoj: 8Ц.1.1.0. – Д.07.15. - 41486-21, од 

12.02.2021. г.   

                                                                                           ROP-BCR-1821-LOC-1-HPAP-6/2021     
НАПОМЕНА: 
 1.9. У траси водоводне мреже налазе се подземни 0,4 kv кабловски прикључци, који су повезани 

са НН мрежом, а нису уцртани у КАТ-ком. Радове у близини кабловских прикључака изводити 

ручно, без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите. 

 2.2. Најкасније  8 дана пре почетка било каквих радова у близини електроенергетских 

објеката Инвеститор је у обавези да се у писаној форми обрати Служби за припрему и надзор 

одржавања „ ЕПС Дистрибуцији“д.о.о. Београд, Огранак „ Електродистрибуција  Панчево“, 

Панчево, у коме ће навести датум и време почетка радова,  одговорно лице за извођење радова и 

контакт телефон. 

 

6.6. Одговор на захтев од ЈВП „ Воде Војводине“ Нови Сад, број: I-275/4-21 од 17.02.2021.год. 

        о ненадлежности. 
 

6.7. Услови: „Телеком Србија“, Панчево ; А 332/49618/3-2021, од 18.02.2021. године.    

                                                                                         ROP-BCR-1821-LOC-1-HPAP-10/2021       

2. Инвеститор – извођач радова је у обавези да се најмање 15 (петнаест ) дана пре почетка 

извођења радова писаним путем обрати на адресу: „Телеком Србија“ а.д. Служба за МО 

Панчево, улица Светог Саве 11, 26000 Панчево, телефон 013/219 0045, на терену Зоран 

Простран, 013/831151, 064/6511 674 ради одређивање стручног лица које ће извршити проверу 

да ли је на предметној траси дошло до промене у смислу изградње нових ТК објеката од стране 

Предузећа, које ће присуствовати радовима и констатовати да ли се исти изводе према издатим 

условима и важећим техничким прописима.  

 

3. Пре почетка извођења радова потребно је, у сарадњи са надлежном службом „Телекома 

Србије”, извршити идентификацију и обележавање трасе постојећих подземних  каблова у зони 

планираних радова (помоћу инструмента трагача каблова и по потреби пробним ископима на 

траси), како би сеутврдио њихов тачан положај, дубина и евентуална одступања од траса 

дефинисаних издатим условима; 

 

4. Пројектант, односно извођач радова је у обавези да поштује важеће техничке прописе у вези 

са дозвољеним растојањима планираног водовода од постојећих објеката електронских 

комуникација. Унутар заштитног појаса није дозвољена изградња и постављање објеката 

(инфраструктурних инсталација) других комуналних предузећа изнад и испод постојећих 

подземних каблова или кабловске канализације тк мреже, осим на местима укрштања, као ни 

извођење радова који могу да угрозе функционисање електронских комуникација;  
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   6.8. Водни услови од Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство 

Број: 104-325-181/2021-04  од 02.03.2021. године.  

                                                                                           ROP-BCR-1821-LOC-1-HPAP-11/2021  

      7.  Посебни услови: 

7.1. Решити имовинско-правне основе: за реконструкцију линијског подземног 

инфраструктурног објекта - јавни  водовод, чија изградња је предвиђена одговарајућим 

планским документом. 

 

 Уговор о закупу са власником, односно корисником парцела, о установљењу права 

службености за ту намену – поствљање водоводне инфраструктуре, односно сагласност 

власника послужног добра, у складу са чл.69, став 8. Закона о планирању и изградњи. 

 

 Уговор о установљењу права службености за ту намену на земљишту у јавној својини, 

закључује се са власником односно корисником земљишта који је ималац јавних овлашћења. 

 

Напомена: Земљиште изнад подземног линијског инфраструктурног објекта или испод 

надземног линијског инфраструктурног објекта, не мора представљати површину јавне намене. 

Kао доказ о решеним имовинско-правним односима на земљишту, за објекте из ст. 1. и 2. овог 

члана, осим доказа прописаних чланом 135. Закона о планирању и изградњи  , може се поднети 

и уговор о установљавању права службености, односно уговор о закупу земљишта у приватној 

својини са власником земљишта, закључен у складу са посебним прописима, као и уговор о 

успостављању права службености закључен са власником, односно корисником земљишта који 

је ималац јавних овлашћења, на период који одреди власник, односно корисник земљишта, као 

и решење о успостављању права службености експропријацијом на том земљишту за ту намену, 

коначно у управном поступку, као и правноснажно решење ванпарничног суда о успостављању 

права службености на том земљишту за ту намену.  

За изградњу, доградњу или реконструкцију комуналне инфраструктуре и линијских 

инфраструктурних и електроенергетских објеката, као доказ о решеним имовинско-правним 

односима на земљишту, може се, уместо прописаних доказа из овог члана и других доказа 

прописаних овим законом доставити и попис катастарских парцела са приложеним 

сагласностима власника, односно корисника земљишта, односно изјаве инвеститора да ће 

пре издавања употребне дозволе решити имовинско-правне односе на непокретности.  
Kада се као доказ о решеним имовинско-правним односима на земљишту прилаже уговор о 

установљавању права службености, уговор о закупу земљишта или сагласност власника или 

корисника земљишта, односно решење о успостављању права службености експропријацијом 

или правноснажно решење ванпарничног суда о успостављању права службености, орган 

надлежан за послове државног премера и катастра уписује право својине само на објекту, а 

уговор, односно сагласност власника, односно решење којим је службеност успостављена, 

уписује се у евиденцију катастра непокретности. 

 

7.2. Мере заштите објекта од пожара: за  јавни објекат који ће се реконструисати , прописана 

је законска обавеза прибављања сагласности на техничку документацију утврђена чл. 33  Закона 

о заштити од пожара (“Службени гласник РС” бр. 111/09, 20/15, 87/2018, и 87/2018-др.закони), 

од надлежног органа  МУП-а , Одељење за ванредне ситуације у Панчеву. 

 

8. Заштита животне околине: : према Уредби о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна 

процена утицаја и Листе пројеката за које се  може захтевати процену утицаја на животну средину („ 

Сл.гласник РС“ бр.114/2008), ова врста објеката  спада у пројекте за које се може тражити израда      
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    Студије процене утицаја пројекта  на животну средину. Листа 2); 9) Објекти за јавно  

     водоснабдевање -изворишта водоснабдевања са водозахватима, транспорт воде за пиће,  

     постројења за прераду воде.      

       Потребно је обратити се органу надлежном за послове процене утицаја на животну средину  

     пре подношења пријаве радова. Контакт особа је самостални стручни сарадник за заштиту  

     животне средине Оливера Рајин Арновљевић  (телефон 013/851-224, локал 120, Милетићева бр.2). 

 

 

9. Заштита културних добара: уколико се у току извођења грађевинских и других радова на 

подручју реализације Пројекта наиђе на археолошке предмете, извођач радова је дужан да одмах, 

без одлагања  прекине радове и о томе обавести  Завод за заштиту споменика културе у Панчеву 

као и да предузме мере да се налаз не уништи и не оштети и да се сачува на месту и у положају у 

коме је откривен, а све у складу са чланом 109. став 1. Закона о културним добрима. 

 

10. На траси реконструкције инфраструктурног објекта - магистрални водовод Бела Црква - 

Црвена Црква 2.фаза, нема постојећих објеката за уклањање. 

 

 Инжењерско-геолошки услови: конструкцију објекта прилагодити осцилацијама изазваним 

земљотресом јачине 8˚ МЦС скале (Сеизмолошка карта за повратни период од 50 година; 

Сеизмолошки завод Србије, 1987. године).  

 

 На основу ових локацијских услова не може се приступити реконструкцији објекта, односно 

извођењу радова, али се може приступити изради пројекта за грађевинску дозволу и поднети 

захтев за издавање грађевинске дозволе eлектронским путем, у складу са чланом 135. Закона о 

планирању и изградњи. 

Пројекат за грађевинску дозволу израдити у складу са овим локацијским условима, у складу са 

чланом 118 а. Закона о планирању и изградњи и Правилником о садржини, начину и поступку 

израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта 

(Службени гласник Републике Србије“ број 73/2019). 

 

Локацијски услови важе 24 месеци од дана издавања или до истека важења грађевинске 

дозволе издате у складу са тим условима, за катастарску парцелу за коју је поднет захтев. 

      Уколико странка у поступку није задовољна локацијским условима може поднети приговор 

Општинском већу у року од три дана од дана достављања локацијских услова. 

 

Стручна и техничка обрада Татјана Брадваровић дипл.инг.арх. 

  

                                                                                                                            

                                                                                     

                                                                                           Службено лице 
                                                                                Татјана Брадваровић, дипл.инж.арх. 
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