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 1 

На основу члана 45 Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 47/2003) и 
члана _____ Статута Скупштине општине Вршац ("Сл. лист општине Вршац", бр. __ /__)  
Скупштина општине Вршац на седници одржаној дана ___________ године доноси: 
 
 

ПРОГРАМ  
ЗА ИЗРАДУ ГЕНЕРАЛНОГ ПЛАНА  

ВРШЦА 
 
 
 

УВОД 
 
У складу са Законом о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 47/2003), ЈП 
Заводу за урбанизам Војводине поверена је израда Програма за израду Генералног 
плана Вршца. 
 
Важећи Генерални урбанистички план Вршца који је усвојен 1995. године је временом 
губио актуелност јер је у међувремену дошло до значајних промена у друштву и донет 
је велики број нових закона и подзаконских аката који условљавају другачији приступ 
у решавању изградње и уређења простора. Међу њима су најзначајнији следећи: 
 
• Промене у друштвено-економској структури, а нарочито у својинским односима - 

изједначавању свих облика својине, што је нужно изискивало и другачији приступ 
решавању новонасталих односа у простору и насељима. 

• Нов Закон о планирању и уређењу простора и насеља ("Сл. гласник РС", бр. 44/95, 
16/97 и 46/98), те читав низ других закона и подзаконских аката, који на нов начин 
третирају проблематику планирања појединих градских и ванградских структура и 
функција. 

• Просторни план Републике Србије из 1996. године, који је поред осталог, на нов 
начин дефинисао место и улогу Вршца у мрежи града Србије. 

 
ЈП Завод за урбанизам Војводине је са представницима општине Вршац припремио и 
усагласио неопходне елементе за израду Програма уз неопходне консултације са 
надлежним институцијама и јавним предузећима. 
 
Полазна основа у формирању Програма били су:  
 
• услови од надлежних органа и институција, 
• развојна опредељења која се односе посебно на: 

• пожељне промене у развоју зона за рад, становање, одмор и рекреацију, те 
њихова међусобна повезаност, 

• пожељне промене у привредној структури и у развоју јавних служби и њихове 
потребе у простору, 

• просторне потребе за развој туризма, спорта и рекреације, 
• просторне потребе за развој комуналних функција. 

 
Програм је обухватио следеће главне елементе: становништво, структуру активности, 
уочене просторно развојне проблеме (недостатак простора за поједине градске 
функције, проблеми функционисања градске инфраструктуре и стање животне 
средине), концепцију просторне организације града, програм заштите животне средине 
и намену и биланс површина. 
 
Програмом за израду Генералног плана Вршца дефинисано је подручје у граници 
обухвата у површини од 2582.72 ha, односно грађевинско земљиште у граници 
грађевинског реона у површини од 1845.50 ha. 
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I   АНАЛИЗА И ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА, ЦИЉЕВИ И 
РАЗВОЈНЕ МОГУЋНОСТИ И ОГРАНИЧЕЊА УРЕЂЕЊА И 
ИЗГРАДЊЕ ГРАДА 

 
 
1. АНАЛИЗА И ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА  
 
 
1.1. Положај и природни услови 
 
Геосаобраћајни положај 
 
Подручје третирано Програмом заузима крајње југоисточни периферни положај АП 
Војводине. У односу на своје ближе окружење припада природно-географској целини 
Јужном Банату. 
 
Топографски положај града одређен је падинама Вршачких планина на истоку, 
Белоцркванском котлином на југу, Банатском пешчаром на југоистоку и Вршачким 
ритовима на северу. Сам град смештен је у западном подножју Вршачких планина са 
обе стране потока Месић на 92 m.n.v. 
 
У војвођанским размерама Вршац представља гравитациони центар трећег ранга. 
Гравитациону зону овог простора чине већа градска насеља: на југу Бела Црква, на 
југозападу Панчево и Ковин и на северозападу Зрењанин. Услед одсуства важнијих 
комуникација у великим Банатским депресијама, Вршцу потпуно или делимично 
гравитира већина насеља околних општина Алибунар и Пландиште. Геосаобраћајни 
положај Вршца је врло сигнификантан јер кроз урбани простор Вршца пролазе или га 
тангирају готово све врсте земаљског саобраћаја (осим водног саобраћаја који је у 
непосредној близини). 
 
Кроз Вршац пролази магистрални пут М-1/9 Београд - Вршац - Румунија који је сегмент 
трансевропских магистрала Е-94. Кроз Вршац имамо пролазак међународне пруге 
Београд - Вршац - Румунија као и аеродром општег типа. 
 
Геосаобраћајни положај је мало ексцентричан у односу на мрежу војвођанских и 
државних саобраћајница, али његов погранични положај је условио пролазак 
комуникација највишег ранга као везу са Румунијом и Србијом и Црном Гором. 
 
Геолошке и геомеханичке карактеристике 
 
Геолошку грађу подручја обухваћеног Програмом за израду урбанистичког плана за 
град Вршац представљају кристаласти шкриљци - гнајсеви, лесне творевине и 
седименти песковитог муља. 
 
Кристаласти шкриљци - гнајсеви чине геолошку основу дела града који се пружа на 
падинама Вршачког брега.  
 
Банатска лесна тераса на којој се налази највећи део града (простор између Вршачког 
брега и малог Вршачког рита) састављена је од субартерског материјала - леса, чија се 
дебљина слојева креће од 2-6 m. 
 
Његове особине су још већа збијеност која у дубину расте, већа чврстоћа и слабије 
вертикално цепање. У минеролошком погледу састав је као и код типског леса, али је 
терасни јаче алкализован због лошег квалитета подземне воде. 
Седиментни песковити муљ чини геолошку основу дела града који се простире на 
подручју малог вршачког рита. 
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На основу датог прегледа геолошког састава на подручју предложеног обухвата може се 
закључити да у погледу носивости тла на територији града Вршца имамо 3 основне 
категорије носивости и то: 
 
- На падинама брега где преовладавају слојеви гнајсева измешани са песковитим 

материјалом носивост се креће између 5 и 6 kg/cm2. 
- На лесној тераси која представља највећу површину територије града уобичајена 

носивост се креће од 1,5-2,5 kg/cm2. 
- На површинама где преовлађује седиментни песковити муљ (мали вршачки рит) 

носивост се креће од 0,5 - 1,5 kg/cm2. 
 
Сеизмика 
 
Сеизмолошка својства простора третираног планом у тесној су повезаности са његовом 
геотектонском структуром. 
 
Према сеизмолошкој регионализацији, подручје Вршца припада зони од 7°MCS скале. 
Земљотрес датог интензитета припада категорији силних потреса, те су нужне активне 
и пасивне мере заштите од трусних померања. 
 
Геоморфолошке и топографске карактеристике 
 
На ширем подручју, посматрано од југоистока према северозападу, смењују се три 
геоморфолошке целине: 
 
- Западне падине Вршачких планина 
- Јужно-банатска лесна тераса 
- Мали Вршачки рит 
 
Западне падине Вршачких планина простиру се у источном делу простора обухваћеног 
Програмом. Започињу на висини од 125 m.n.v. а спуштају се до 110-105 m.n.v. Сам 
град Вршац лежи на контакту обронака Вршачких планина и дела Банатске лесне 
терасе. Топографске карактеристике падине брега су у њеној релативној стрмини, 
нарочито западне стране окренуте граду. Ово је разлог појави бујичних вода у датим 
приликама, када долази до већег сливања атмосферских вода у краћем временском 
интервалу. Друга геоморфолошка целина, на којој се налази и највећи део града јесте 
јужнобанатска лесна тераса. У топографском погледу има врло изражене рељефне  
карактеристике. Нагнута је од југа (105 m.n.v.) према северу и северозападу (85 
m.n.v.) где прелази у алувијалну раван Малог Вршачког рита. Повољна околност овакве 
нагнутости терена је у могућности ефикасног функционисања канализације 
атмосферских и отпадних вода. На овој изразитој лесној површини изданске воде су 
дубоке. 
 
Делови простора депресије Малог Вршачког рита чине трећу геоморфолошку целину, 
простирући се северно од самог града Вршца на 85 m.n.v. У погледу даљег развоја и 
ширења града овај простор је релативно непогодан, због могуће угрожености високим 
подземним водама што у многоме поскупљује градњу објеката и инфраструктуре у 
целини. 
 
Климатске карактеристике* 
 
Температура ваздуха - Према подацима средњих месечних температура ваздуха, 
средња годишња температура износи 11,5°C, при чему средње месечне температуре 
расту од јануара до јула, а затим опадају. Најхладнији месец и једини са негативном 
температуром је јануар -0,1°C, а најтоплији јули са средњом месечном температуром од 
21,5°C. Према томе, годишња амплитуда колебања најтоплијег јула и најхладнијег 
јануара износи 21,6°C. Гледано по годишњим добима зима има средњу температуру од 

                                                           
* За приказ климатских прилика на подручју града Вршца коришћени су подаци са метеоролошке 
станице у Вршцу за период од 1950-1978. године. 
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1,5°C, пролеће 11,5°C (једнака годишњој), лето 20,8°C, и јесен 12,3°C. Апсолутно 
годишње колебање температуре ваздуха износи 71,6°C. Вредност термодромског 
квоцијента за Вршац износи 0,93°C што упућује на закључак да дато подручје има 
велики степен континенталности. 
 
Средњи датум појаве првог мраза је 17. октобар, а последњег 14. април. Дакле, мразни 
период траје око 180 дана. Вршац током године има посечно 82,5 мразна дана 
(tn<0,0°C) или 22,6% од укупног броја дана у години, при чему највише током јануара. 
 
Дани са јаким мразом (tn≤-10°C) јављају се у периоду јануар - март новембар - 
децембар. Годишњи просек оваквих дана је 11,5 - највише током јануара. 
 
Ледени дани (tх≥0,0°C) појављују се такође у прва три и последња два месеца у години.  
 
Релативна влажност ваздуха - Годишњи ток релативне влажности у обрнутој је 
сразмери са температуром ваздуха. Подаци показују средњегодишњу вредност од 71%. 
Најнижи проценат влажности ваздуха има април 66% док највиши има децембар 80%. 
 
Облачност - Просечна годишња вредност облачности износи 56%; највећа је у 
децембру 76%, а најмања током августа 41%. 
 
Инсолација - Зависи од величине облачности. Највише часова са сунцем има јули 289,5 
часова, а најмање децембар 57,8 часова. Средња годишња сума осунчавања износи 
2051 часова, нешто мање од средње годишње вредности за Војводину. Током 
вегетационог периода просечно има 1435 часова директног осунчавања или око 70% 
укупне годишње суме. 
 
Падавине - Према подацима мерне станице у Вршцу, просечна годишња количина 
падавина износи 659 mm (l/m2). Највећа количина падавина излучи се у јуну 86 mm, а 
најмање у марту 32 mm. Сума падавина у вегетационом периоду (IV-IX) износи  59,6% 
од укупне годишње суме, што се повољно одражава на вегетацију. Гледано по 
годишњим добима најбогатије падавинама је лето, са просечно 223 mm или 33,8% 
годишње суме, потом пролеће са 158mm или 24%, док је најсиромашнија јесен са 138 
mm или 21%. 
 
Према подацима средњих дневних максималних висина падавина, највеће вредности су 
забележене током летњих месеци када се падавине излучују претежно у облику 
пљускова.  
 
Број дана са падавинама - падавинских дана (висине ≥ 0,1 mm) просечно годишње има 
126,8 при чему највећу честину има децембар 13,8 дана. Разлог лежи у чињеници да се 
децембарске падавине претежно излучују слабијим интензитетом. Од просечног 
годишњег броја дана са падавинама највише их има зими 28,5%, најмање током јесени 
20,5%, док за време вегетационог периода просечно има 62,2 падавинска дана или 
49,1%. 
 
Врло високе падавине (≥10,0 mm) јављају се у свим месецима, највише у топлијој 
половини године - јуни 3 дана. Годишње просечно има 22,0 дана са датом висином 
падавина. 
Вредност кишног фактора за дато подручје износи 57, што указује на хумидни карактер 
климе. Индекс суше за Вршац је 31, што значи да дате климатске прилике (температура 
ваздуха и падавине) омогућују успешно узгајање многих биљних врста. 
 
Снег се претежно излучује током зимских месеци. Средњи годишњи број дана са 
падањем снега је 25, највише у јануару 6,8 дана, а затим у децембру 5,6 дана. Снежни 
покривач се у просеку годишње задржава 29,7 дана, највише такође у јануару 10,4 
дана и фебруару 8,7 дана. Највећу средњу дебљину снежни покривач има у јануару 29 
cm. 
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Просечно на подручју Вршца има 36,3 дана са непогодама. Максимум броја дана са 
непогодама је у јуну, просечно 9 дана. 
 
Падање града је ређа појава. Средњи годишњи број дана је 1,5 што значи да у просеку 
на две године долази три дана са падањем града.  
 
Магла је осмотрена у свим месецима, с тим што су веће честине у хладнијој половини 
године. Годишње просечно има 31 дан са маглом, највише током зимског периода 
године. 
 
Ветар - Представља један од најзначајнијих климатских елемената, посебно са аспекта 
просторног планирања. Према вредностима годишњих честина, правца ветрова и 
тишина, најчешћи су југоисточни ветар - кошава са 205‰ (током јесени), јужни ветар са 
166‰ (децембар) и северозападни ветар 102‰. Ови ветрови у већини случајева доносе 
влажан ваздух, облачност и падавине. Мање честине имају ветрови из северног 94‰, 
североистоиног 80‰, западног 78‰, југозападног 73‰ и источног правца 42‰. Средња 
годишња вредност честина тишина је 160‰, док је највише тихог времена регистровано 
у августу и јулу. 
 
Ветрови највећих честина уједно имају и највеће брзине. Тако југоисточни и јужни 
ветрови достижу највеће брзине од 7,7 m/s односно 4,4 m/s и имају неповољно дејство 
(исушују тло, отежавају саобраћај). Максимално измерена брзина југоисточног ветра - 
кошаве износи 42 m/s или 151 km/h. 
Јаких ветрова са јачином ≥ 6 Бофора или 12,3 m/s има углавном током хладније 
половине године. Средњи годишњи број дана са јаким ветровима износи 171,3 са 
највећом учесталошћу у марту, априлу и новембру. 
 
Хидрологија и хидрогеологија 
 
Од природних водотока најзначајнији су поток Месић и Јованов поток, док је 
најзначајнији вештачки водоток Вршачки канал. Поред наведених водотока постоји 
већи број неименованих повремених водотока и један број вештачки изграђених канала 
који гравитирају ка Вршачком каналу. 
 
Водотоци Месић и Јованов поток у ранијем периоду су често плавили Вршац, па је било 
неопходно приступити регулацији ових водотокова. 
 
Слив потока Месић обухвата површину од око 4100 ha или 41 km2 до ушћа у Вршачки 
канал, и има непропустљив површински слој са падом од око 18%, што доводи до 
наглог надолажења вода приликом топљења или појаве кишних падавина. Висинска 
разлика од највише коте у сливу (641 m.n.v.) до најниже коте на ушћу (81,40 m.n.v.) 
износи 559,60 m. 
 
Kорито потока Месић је обрасло шибљем и дрвећем те је његова стварна пропусна моћ 
смањена. 
 
Хидрауличке анализе показале су да поплавни таласи са вероватноћом појаве 1% и 
0,1% (стогодишња и хиљадугодишња вода) износе: 
 

 Q1% =51,04 m3/s и 
Q0,1%=86,92 m3/s, 

 
што је веће од пропусне моћи корита, те се из тог разлога приступило изградњи бране 
акумулације како би се обезбедила трансформација поплавног таласа и спречило 
плављење града при појави поплавних таласа. 
 
Брана је изграђена на стационажи потока 7+250 са ширином круне бране од 4,0 m. 
Овом браном омогућено је заустављање поплавног таласа вероватноће појаве 1% и 
0,1%, с тим што се нормални ниво воде одржава на коти 108,30 m.n.v., при чему 
акумулација може да акумулише 700.000 m3. 
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Преливни орган димензионисан је са пропусном моћи од 47 m3/s, колико је укупни 
капацитет пуног корита потока низводно од бране. Темељни испуст ∅ 800 mm при 
максималном нивоу 110,02 m.n.v. у акумулацији има капацитет 3,17 m3/s, а при 
нормалном нивоу воде до коте 108,30 m.n.v., акумулацију је могуће потпуно 
испразнити за 3,30 дана.  
 
Основни проблем у обезбеђењу вишенаменског функционисања акумулације јавља се 
јер при садашњем стању корита потока Месић не може да се врши акумулисање воде, 
већ се сва вода испушта кроз темељни испуст. Поред проблема са лошим стањем корита 
потока Месић, у граду постоји и један број мостова чија конструкција није у стању да 
пропусти велике воде потока Месић. То су мостови у Рајачићевој, Дечанској, 
Брегалничкој и Југ Богдановој улици. 
 
Јованов поток формира се од три кратка потока; два испод дела звани "Црквица" и 
једног са подручја званог "Виногради". Део слива са подручја званог "Виногради" 
регулисан је, и отвореним каналом пребачен у слив водотока Месић, чиме је у значајној 
мери растерећен Јованов поток. 
 
Укупна површина сливног подручја Јовановог потока износи око 200 ha или 2 km2, са 
највишом котом у сливу 255 m.n.v. и најнижом котом око 90 m.n.v., а пад слива креће 
се између 5 и 30%. 
 
Јованов поток се улива у малоритски канал који се налази на северном делу града 
Вршца. 
 
Јованов поток лучно опасује падине Вршачког брега и укупна дужина му је око 2000 m. 
Овај водоток се некада налазио на периферији града, али је проширењем града на 
падине Вршачког брега практично постао интегрални садржај града. 
 
На бази прорачуна рачунског протицања воде различитих појава у зависности од 
примењених метода усвојен је рачунски протицај воде у Јовановом потоку вероватноће 
појаве P=1% (стогодишња вода) и он износи  
 

Q=7,30 m3/s. 
 
Специфичан пронос наноса у сливу Јовановог потока износи 
 

W=356,00 m3/km2/год. 
 
Ниво подземних вода прати се мрежом осматрачких бунара распоређених у околини 
града. 
 
Просечан ниво подземних вода у граду креће се између 78-82 m.n.v.. Максимални ниво 
подземних вода угрожава терене испод коте 84 (подручје малог рита) где у 
најнеповољнијим условима ниво подземних вода варира од 0-1 m од површине терена. 
 
У самом граду просечан ниво подземних вода креће се између 3 и 5 m од површине 
терена, с тим да се на теренима са надморском висином преко 100 m.n.v. ниво 
подземних вода  налази на дубинама већим од 10 m од површине терена. 
На основу изнетог може се закључити да ниво подземних вода представља 
ограничавајући фактор за изградњу на вишим теренима, док се на нижим теренима 
приликом пројектовања и градње морају применити посебне мере хидроизолационе 
заштите. 
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1.2. Историјски развој, урбано наслеђе и амбијенталне вредности 
града 

 
Историјски преглед у периоду настанка града 
 
Увид у историјски развој насељеног места служи превасходно за стицање појма о тзв. 
педигреу конкретног града, као исходишту историјске развојне нити која повезује не 
само фазе урбане структуре већ и корене њених становника. 
 
Токови развоја најранијих периода остављају трагове на каснију урбану матрицу, што 
има одраза на топономастику и обликовање микро-урбаних амбијенталних целина. 
Ипак, узимајући у обзир потпуно различиту листу и хијерархију потреба данашњег 
града у поређењу са изворним стаништем, најраније историјске фазе развоја града 
немају превелик утицај на каснију, ововремену концепцију урбаног обликовања града. 
 
С обзиром на изузетан географско-стратешки положај, Вршац спада у најстарија 
насеља уопште на подручју ове регије. Почевши од праисторијског доба древна 
племена су налазила обиље разлога и погодности за оснивање својих станишта баш на 
овом локалитету. Трачани слове као једни од аутохтоних домородаца, док Скити, 
Кимерци, Келти, Гепиди, Готи, Јазиги, Авари и Сармати представљају пролазне 
насељенике, с тим што Сарматима боравак траје и до четири века. 
 
У I веку пре Христа Дачани образују државу која уступа пред Римљанима и потоњим 
Византинцима. Словенска држава бива формирана после најезде хумских и аварских 
племена и то од стране кнежевине Моравске. У даљем редоследу превласти бележи се 
кратка владавина Бугара после које Угари остварују трајнију државност током следећих 
шест векова. 
 
Назив Вршац помиње се у извештају једног калуђера мађарском краљу Бели IV, 
почетком XIV века. Вршачка кула је остатак утврђења средине истог века. Наизменична 
владавина српских и угарских велможа над градом у сенци је раздобља када је овом 
тврђавом господарио последњи српски великаш Деспот Ђурађ Бранковић Смедеревац. 
Његовим одласком са историјске сцене пада завеса средњевековног периода српске 
државности и започиње вишевековно ропство Срба под Турцима. 
 
Подвршац је била типична насељска формација, подграђе утврђења. Стратегијски 
значај вршачког утврђења опада даљим продором Турака према северо-западу. 
Последица тога је девастација и коначно напуштање утврђених зидина. Турци уместо 
војног граничног пункта формирају насеље опасано тзв. шанцем и тиме Вршац добија 
профил и статус паланке, односно постаје једно од гарнизонских упоришта Отоманског 
царства. 
 
Просторна организација паланке уследила је на принципима, условно тако названих, 
типичне друштвено-политичке и верске одређености Царства и менталитета владајућег 
слоја. 
 
Између 1552. и 1717. године траје турска владавина. Она је замењена аустроугарском 
владавином која доноси значајне измене урбаног ткива града. 
 
Новије доба, формирање савременог града 
 
Поред аутохтоног словенског живља који је досељаван у ове крајеве током VI века у 
таласима, а од VIII века трајно запоседа простор данашњег Баната, повремене касније 
сеобе Срба из делова некадашњег Душановог царства утичу на стварање етничке 
преваге Срба која траје све до друге половине XIX века. 
 
Почевши од XVIII века одвија се континуални процес досељавања становника других 
националности, углавном са простора тадашњег Аустроугарског царства: Немаца, 
Аустријанаца, Мађара, Француза, Чеха, Словака, Русина и других мањих етничких 
скупина. 
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Германски живаљ постаје доминантан крајем XIX века што битно утиче не само на 
културни миље града већ и на просторно-градитељску концепцију урбаног развоја 
насеља. 
 
У време српске преваге просторна организација насеља садржала је одређене 
карактеристике органске композиције урбаног ткива. 
 
Микро-амбијентални ансамбли из тога раздобља су око Саборне цркве, Владичанског 
двора Банатске епархије српске православне цркве, као и у унутрашњим просторима 
блокова или дворишта појединих јавних објеката, као што је напр. објекат бившег 
свратишта "Код два пиштоља". 
 
Немачка традиција огледа се у ортогоналној шеми уличне мреже са претежно 
издуженим блоковима. Широке улице, велика пространства блокова и прилагођавање 
локалним теренским условима видни су у овим деловима некадашњег "немачког 
Вршца". 
 
Северозападни делови града са мешовитим етничким становништвом (Срби, Мађари, 
Немци итд.) имају такође ортогоналну шему, али са вишим процентом изграђености 
блокова него што је случај у немачкој вароши, нарочито на периферним деловима. 
 
После протеривања Турака долази до формирања заједничке градске управе, да би 
добијањем статуса Слободног краљевског града 1817. године Вршац започео са 
изградњом јавних репрезентативних објеката. 
 
Целокупни изглед града, његов карактеристични "имиџ" у архитектонском и 
урбанистичком смислу, Вршац добија током два века пре распада Аустро-угарске 
монархије. 
 
Период између два рата 
 
Околност да је формирање града Вршца било завршено током XIX века трајно је 
одредила његов урбани "имиџ". Вршац је спадао у ред средњих градова војвођанске 
регије чији је развој текао по "сценарију" укупног културолошког бића Двојне 
монархије током више векова. 
 
Непромењивост броја становника који се усталио на око 30.000 говори у прилог 
чињеници да је формирање укупног градског ткива, привредних капацитета и етничких 
скупина грађевинског фонда заокружено, односно завршено. 
 
Припадност средњоевропској култури, без обзира на националну структуру 
становништва, представљала је кохезиони чинилац у сфери укупног начина живљења, 
животне филозофије и културне надградње. 
 
Чином распада Аустроугарске монархије и установљавањем владавине Краљевине СХС, 
касније Југославије, није се битно променило функционисање комуналних система, 
однос градске управе према сталешким асоцијацијама, међусобна комуникација 
грађана, итд. 
 
Ово је био период највишег урбаног нивоа који је произашао из дефинисане урбане 
структуре високог квалитета и технолошко-техничких тековина XX века, индустрије, 
саобраћаја, ПТТ комуникација, моторизације у успону, архитектуре Модерне у 
наступању, итд. 
 
Послератни период 
 
Неоштећен у Априлском рату 1941. године, Вршац је четири године у условима немачке 
окупације био без измена у структури и изгледу. Незнатна оштећења град је претрпео 
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током борби за ослобађање октобра 1944. године. Град је задржао своју традиционалну 
физиономију питомог војвођанског града. 
 
Драстичан пад укупног нивоа живљења проузрокован је окупацијом, послератном 
немаштином, прерасподелом имовине, кадровским преструктуирањем, заменом 
релевантних критеријума вредновања, суспендовањем дотадашњих листа потреба и 
увођењем нових на основу класно-идеолошких матрица. 
 
Економска и политичка блокада је после Резолуције информбироа 1948. године 
погоршала тешку економску ситуацију у земљи. Уместо да наступи период олакшања и 
постепеног подизања животног стандарда, започиње фаза изузетне изолације 
пограничних подручја. 
 
Логична последица је дугогодишња стагнација у сваком погледу. Будући да је Вршац 
постао "слепо црево", са минималном наслеђеном инфраструктуром и скромним 
непропулзивним индустријским погонима (пивара, ливница, фабрика шешира, фабрика 
чоколаде, млинови, итд.) перспектива постепеног економског јачања града и општине 
сведена је на минимум. 
 
 
1.3. Становништво 
 
Анализа демографског развоја града Вршца извршена је на основу званичних 
статистичких података пописа становништва у периоду 1948-2002. године. 
 
Према последњем попису становништва 2002. године, у центру општине живи 36623 
становника, или 67% укупне општинске популације, што говори о високом степену 
концентрације становништва у општинском центру.  
 
Кретање укупног броја становника 
 
 Година пописа Прос.стопа раста 
 1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 1948/02 1981/02 
Вршац 23038 26110 31620 34256 37513 36940 36623 0,86 -0,11 
Општина 51792 55594 61284 60528 61005 58279 54369 0,09 -0,55 
 
Анализа кретања укупног броја становника у Вршцу, за период од 1948-2002. године, 
указала је на тренд веома благог пораста укупног броја становника, по просечној 
годишњој стопи од 0,86%. 
 
Укупан број становника расте до 1981. године, а од 1981. године карактеристичан је 
перманентан пад популације. 
 
Анализа миграционих кретања извршена је на основу података пописа 2002. године. 
Према тим подацима учешће аутохтоног становништва је 53,9%, а највећи број 
становника досељен је из друге општине, односно републике. 
 
Миграциона кретања 
 
  Од рођења Досељено Досељено из непознато 
 Укупно станује у 

истом месту 
становања 

у место 
сталног 
становања 

другог града 
исте општине 

друге 
општине 
републике 

друге 
републике 
државе 

насеље 
досељења 

Вршац 36623 19758 16865 3024 9225 4487 129 
Општина 54369 30850 23519 5172 11721 6448 178 
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Структура становништва 
 
Анализа структуре становништва по великим добним групама указује на неповољну 
старосну структуру становништва са екстремно високим индексом старења од 1,0, који 
је исти и на нивоу општине (према подацима пописа из 1981. године индекс старења је 
био низак, свега 0,4). 
 
Половину популације Вршца, тј. 51,4% чини старије средовечно и старо становништво. 
 
У старосној пирамиди контигент најмлађег и најстаријег становништва је готово 
идентичан, са тенденцијом даљег погоршавања. 
 
Према подацима пописа из 1981. године, четвртину укупне градске популације чинила 
је најмлађа добна група (0-19 година). Сада је тај удео 21,3%, док се удео најстаријег 
становништва (преко 60 година) повећао са 10% на 21,2%. 
 
Структура становништва по великим добним групама 
 
  0-19 г. 20-39 г. 40-59 г. 60 и више индекс 
 Укупно број % број % број % број % старења 
Вршац 36623 7791 21,3 9987 27,3 11077 30,2 7768 21,2 1,0 
Општина 54369 11913 21,9 14369 26,4 15801 29,1 12286 22,6 1,0 
 
Посебно су анализиране и остале старосне структуре. Добна група од 0-19 година чини 
21,3% укупног становништва. Најзаступљенија је група од 7-14 година старости, тј. 
основно школски узраст. 
 
Остале старосне структуре  
 
 испод 

1 год. 
јаслени 
узраст 1-3 

предшкол. 
узраст 3-6 

школски узраст 
7-14г.        15-19 г. 

Укупно 
0-19 

Вршац 335 660 1412 3059 2325 7791 
Општина 498 1006 2210 4698 3501 11913 
 
Становништво према активности 
 
Радни контигент (жене 15-59 год. и мушкарци 15-64 год.) чини 66,4% укупне 
популације. Укупан број активних лица је 16907, а општа стопа активности 46,2. 
Искоришћеност радног контигента је 69,5%. 
 
Радни контигент и активно становништво 
 
 број 

(15-59,64) 
% од укупног 
становништва 

број 
активних 

општа 
стопа 

искоришћеност 
радног 

контигента 
Вршац 24329 66,4 16907 46,2 69,5 
Општина 35094 64,5 24616 45,3 70,1 
 
Анализа активног становништва према делатностима показује да је највећи број 
активних у прерађивачкој индустрији (33,5%). 
 
Према последњем попису свега 1,9% од укупне популације је пољопривредно 
становништво, од чега је  331 лице активно у пољопривреди. 
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Пољопривредно становништво 
 
 Укупно пољоп. стан. Активно пољоп. стан. Издржавано пољоп. стан. 
 број % од укуп. 

становн. 
број % од пољоп. 

становн. 
број % од пољоп. 

становн. 
Вршац 700 1,9 331 47,3 369 52,7 
Општина 6136 11,3 3622 59,0 2514 41,0 
 
У 2002. години лица са личним приходом чинила су 21,9% укупне популације града, а 
издржавана лица 31,7% укупне популације. Коефицијент издржаваности (однос 
издржаваних лица и броја активних) је 0,69. 
 
Лица са личним приходом и издржавана лица 
 
 лица са личним 

приходом 
издржавана 

лица 
коефицијент 
издржаваности 

Вршац 8034 11618 0,69 
Општина 10686 18942 0,77 
 
Становништво према школској спреми 
 
Анализа образовне структуре становништва вршена је преко категорије неписменог 
становништва старијег од 10 година и према школској спреми становништва старијег од 
15 година. 
 
 број неписмених % учешћа у групи старијој  

од 10 година 
Вршац 585                    1,77 
Општина 1217                    2,48 
 
У популацији старијој од 10 година свега 1,8% је неписмено становништво (1981. 
године било је 5,2% неписменог становништва). 
 
Анализа образовне структуре становништва према школској спреми становништва 
старијег од 15 година, указује на веома повољну образовну структуру. 
 
У популацији старијој од 15 година највеће учешће има становништво са завршеним 
средњим (50,1%) и основним образовањем (20,6%), а када се томе дода и 
становништво са завршеним вишим и високим образовањем то чини 84,6% ове 
популације. 
 
Удео неквалификованог становништва (становништво без школске спреме, са 
незавршеним основним образовањем и са основним образовањем) смањен је са 54,8% 
1981. године, на 34,9%. 
 
Структура становништва старијег од 15 година према школској спреми 
 

  основ. 
образо. 

средње 
образ. 

више образ. високо образ. 

 укупно 

без 
школ. 
спреме 

не 
зав. 
основ.
образ. 

број % број % број % број % 
непоз- 
нато 

Вршац 31157 1138 3319 6412 20,6 15612 50,1 2112 6,8 2210 7,1   354 
Општина 45957 2112 8249 11016 24,0 19307 42,0 2389 5,2 2377 5,2   507 
 
Кретање укупног броја домаћинстава је у анализираном периоду (1948-2002. год), 
имало тренд благог пораста, по просечној годишњој стопи од 1,03. Просечна величина 
домаћинства је услед раслојавања опадала од 3,1 до 2,8 чланова по домаћинству. 
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Број домаћинстава 
 
 Година пописа Прос.стопа раста 
 1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991.  2002. 1948/02 1981/02 
Вршац 7406 8173    9510 10899 12718 12628 12893 1,03        0,07 
Општина 14566 15661   17410 18031 19650 19059 18614 0,46      -0,26 
 
 
Просечна величина домаћинства 
 
 Година пописа Прос.стопа раста 
 1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 1948/02 1981/02 
Вршац 3,1 3,2 3,3 3,1 3,0 2,9 2,8 -0,17 -0,18 
Општина 3,6 3,5 3,5 3,4 3,1 3,1 2,9 -0,36 -0,29 
 
На основу свега може се оценити да је општа демографска ситуација релативно 
неповољна. Присутан је перманентан пад популације од 1981. године, неповољна 
старосна структура становништва са високим индексом старења, као и тенденција 
даљег погоршавања старосних структура. Образовна структура становништва Вршца је 
веома повољна, знатно побољшана у односу на 1981. годину и обезбеђује квалитетну 
(квалификовану) радну снагу и основу за интензивнији привредни развој. Међутим, 
старосне структуре становништва су такве да неће обезбедити побољшање демографске 
ситуације ни у наредном периоду.  
 
 
1.4. Привреда и јавне функције 
 
Као основа за анализу досадашњег развоја постојећих привредних и радом створених 
развојних потенцијала коришћени су подаци СО Вршац, Одељења за привреду, као и 
резултати извршене анкете мањег броја субјеката планирања (појединачна предузећа, 
СО Вршац и други).  
 
Проблеми и ограничења у области привреде Вршца, као и привреде Војводине и Србије 
у целини, резултат су друштвено политичких збивања 90-тих година (распад СФРЈ, 
санкције УН и НАТО бомбардовање). 
 
Проблеми и ограничења у области привреде огледају се пре свега у недовољној 
искоришћености постојећих капацитета, паду призводње код извесног броја предузећа, 
незапослености, престанку рада неких предузећа, незавршеном процесу приватизације 
и стагнацији мале привреде и услужног занатства. 
 
Носилац развоја привреде града Вршца је индустрија. Анализа је показала висок 
степен концентрације индустријских капацитета у граду. Заступљене су индустријске 
гране: прехрамбена индустрија и производња пића, хемијска и друге. У оквиру 
хемијске индустрије најразвијенија је фармацеутска индустрија, односно Хемофарм 
концерн АД. Фармацеутско-хемијска индустрија је носилац развоја привреде града (од 
50 највећих предузећа у индустрији АПВ по укупном приходу 2002. год. Хемофарм 
концерн је на 4 месту, а у својој грани су на првом месту од 10 највећих предузећа по 
укупном приходу 2002. год.)*. Раније заступљена металопрерађивачка и текстилна 
индустрија више не функционишу. Приметан је развој занатских погона текстилне 
индустрије. 
 
Анализа постојећих трговинских капацитета указала је на недостатак савремених 
трговинских капацитета и недовољан магацински простор. Анализа угоститељских 
објеката показује да је потребно побољшати опремљеност објеката и подићи ниво 
услуга. Структура и обим смештајних капацитета не задовољавају потребе града у 
наредном периоду. 
 

                                                           
* Извор података: Програм привредног развоја АП Војводине, Нови Сад, децембар 2003. 
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Јавне функције 
 
У Вршцу је заступљеност јавних служби у складу са величином града и улогом у мрежи 
града дефинисана Просторним планом Републике Србије. 
 
Вршац, као регионални и индустријски центар, у области социјалне заштите има 
формиран Центар за социјални рад, дом за старе и установе за предшколско 
васпитање. У наредном периоду треба изградњом нових (реконструкцијом постојећих) 
савремено опремљених објеката предшколског васпитања и образовања повећати 
ниво опремљености и проширити могућности у овој делатности. Иницијатива у овом 
домену може бити и приватна уз поштовање свих прописаних норматива и стандарда. 
 
Основно образовање у Вршцу се одвија у више школских комплекса који су лоцирани 
у различитим деловима града, и по капацитету углавном задовољавају данашње и 
будуће потребе. Основна карактеристика школских комплекса у Вршцу је различитост у 
задовољењу потреба у простору, и то у погледу: 
 
1. изграђености слободних површина на штету зелених и рекреативних површина  
2. опремљености кабинетима и салама за физичко васпитање. 
 
Средњошколско образовање, које је заступљено у неколико средњих школа у  
Вршцу похађају ученици из целе општине Вршац, а и других општина. Евидентиран је 
недостатак опреме за савремену наставу и сала за физичко васпитање. 
 
Више образовање је заступљено Педагошком академијом и Пилотском школом. 
Пилотска школа у склопу комплекса садржи писту за полетање малих и спортских 
авиона (до 5700 кг). Евидентиране су потребе за проширењем и реорганизацијом 
комплекса. 
 
Здравствена служба на подручју Вршца се може сматрати развијенијом, мерено 
капацитетима и бројем лекара на 1000 становника. Насупрот овим подацима стоје 
недовољни капацитети објеката и њихова недовољна опремљеност и функционална 
несређеност (општа болница). 
 
Мрежа објеката културе је задовољавајућа. Културне активности се одвијају у 
следећим објектима: културном центру, биоскопској сали, Народној библиотеци 
"Лукреција Анкуцић", Народном позоришту "Стерија", и Народном музеју. У склопу 
центра "Миленијум" у изградњи је полифункционална сала (изложбе, пројекције, 
промоције и сл.). 
 
Објекти у којима се одвијају културни догађаји и манифестације углавном задовољавају 
потребе својим капацитетима, али не и нивоом опремљености (неопходна је 
реконструкција сцене и пода у Народном позоришту). 
 
 
1.5. Просторно функционална организација града према зонама 

доминантне намене – анализа постојеће организације 
простора са билансом површина 

 
Просторним планом општине Вршац и важећим Генералним урбанистичким планом 
дефинисана је граница грађевинског реона којом је обухваћено 1637.63 ha намењених 
градским садржајима. 
 
Град је смештен у подножју Вршачког брега, мада се последњих деценија све више 
шири на падине брега. Западну границу града делом чини железничка пруга Београд – 
Румунија, а делом се град проширио преко пруге, углавном уз магистрални пут Београд 
– Вршац. На северу се град полако шири уз Гурдулички пут према аеродрому, који је 
свакако ограничавајући фактор за даље ширење града на ту страну. Јужну границу 
чине виногради на падинама брега, а у подножју је акумулација на водотоку потока 
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Месић. Војни комплекси, лоцирани на југу представљају озбиљну препреку 
организовању овог дела града.  
 
Историјски развој града је уочљив када се посматра мрежа улица. Наиме, некадашњи 
немачки и српски делови града формирани су као и сва остала војвођанска насеља, са 
ортогоналном шемом улица и правилним блоковима. Међутим, неки блокови су у основи 
обликовани под различитим угловима. Комбиновањем ова два дела насеља формирали 
су се неправилни блокови у средишњем делу града. Ширење града по периферији 
првобитног насеља је било условљено конфигурацијом терена, изграђеном мрежом 
канала и саобраћајне инфраструктуре. 
 
На простору спајања два дела насеља формирао се центар који представља 
административни и културни центар града, општине и региона Јужни Банат. Велики 
број објеката у центру чине објекти од изузетне историјске, архитектонске и 
амбијенталне вредности. 
 
Стамбена зона заузима 28.51% од укупне територије града. Претежно је заступљено 
индивидуално становање градског типа. Колективно становање је лоцирано у 
централној зони и у деловима града који нису били запоседнути другом градњом. 
 
Вршац има формиране две радне зоне: на северу града; где су комплекси углавном 
везани за Ватински пут, и на југозападу града уз пут за Београд и пругу Београд – 
Румунија. Поред ове две зоне у граду су лоцирани појединачни комплекси у оквиру 
шире зоне центра, који тренутно нису у функцији ("Пивара" и "Уча") и појединачни 
комплекси на територији града (Кланица, која није у функцији, и Бриксол). Већина 
ових комплекса негативно утиче на околину због неадекватних саобраћајних решења, 
немогућности ширења капацитета, због аерозагађења и загађења воде. 
 
Трећа основна функција, поред становања и рада – рекреација, је изузетно мало 
заступљена у укупним градским површинама. У северозападном делу града налази се 
вештачко језеро које представља активно рекреативни центар. На брегу је лоциран СЦ 
"Миленијум" који осим спортске хале има и фудбалско игралиште, помоћни терен и 
терен за мале спортове.  
 
Лепа и одржавана парковска површина је градски парк (уз СЦ "Миленијум"). Овај парк 
је под заштитом. Мање парковске површине налазе се у централној зони града. 
Спортских терена има уз школске комплексе и уз војни комплекс.  
 
Комунални објекти неопходни за функционисање града лоцирани су у већем броју у 
оквиру градског ткива. Ван границе грађевинског реона је градска депонија чврстих 
отпадака (северно од града, уз Ватински пут), сточно гробље, такође северно од града, 
водозахват, који се налази уз насеље Павлиш, и саобраћајни терминал - аеродром. 
Проблеме, са аспекта обезбеђења простора, представља градско гробље, које је скоро 
попуњено, а на постојећој локацији нема услова за ширење. 
 
Биланс површина према основној намени 
 
Анализа постојеће намене површина је вршена према основним градским садржајима: 
централне зоне, становање, радне зоне, површине специјалне намене, саобраћајнице и 
терминали, рекреативне зоне, зоне комуналних садржаја и зелене и остале неизграђене 
површине. 
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БИЛАНС ПОВРШИНА (ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ) 
НАМЕНА ПОВРШИНА (ха) % % 

примарни градски центар са 
пратећим становањем 41,85 2,56 

  

образовање 29,25 1,79   

здравствене и социјалне установе 16,58 1,01 
  

становање 466,91 28,51   

радне зоне 110,12 6,72   

површине специјалне намене 64,10 3,91   

саобраћајне површине 212,10 12,95   

спортско рекреативне површине 19,13 1,17 
  

парковске површине 12,21 0,75   
водене површине (поток Месић, 
језеро, канали) 35,25 2,15 

  

комуналне површине 36,01 2,20   
неизграђене и делимично 
изграђене површине 594,12 36,28 

  
ПОВРШИНА У ГРАНИЦИ 
ГРАЂЕВИНСКОГ РЕОНА (из 
одлуке СО Вршац) 

1637,63 100 63,41 

АЕРОДРОМ 39,62   1,53 
КОМУНАЛНЕ ПОВРШИНЕ 
(ДЕПОНИЈА - простор за 
рекултивацију) 

21,51   0,83 

ПОВРШИНЕ СПЕЦИЈАЛНЕ 
НАМЕНЕ 22,26   0,86 

ОСТАЛЕ ПОВРШИНЕ 
(пољопривредне, канали, 
насипи, путеви, земљиште у 
поседу ЈАТ-а) 

670,03   25,94 

НЕИЗГРАЂЕНЕ И ДЕЛИМИЧНО 
ИЗГРАЂЕНЕ ПОВРШИНЕ 191,67   7,42 

ОБУХВАТ ПЛАНА: 2582,72   100 
 
 
Од укупне површине града 28,51% површине заузима становање. То је уједно и највећи 
проценат учешћа једне намене у укупној површини. У Вршцу је, као и у већини 
војвођанских насеља, већим делом заступљено индивидуално становање. Колективни 
објекти су израђени делом у централној зони града, делом на брегу, делом у јужном 
делу града (Војнички трг). Појединачних колективних стамбених објеката има и у 
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осталим деловима града (трг Андре Лукића, трг Константина Спајића, ул. Војводе 
Степе). 
 
Укупан број станова у Вршцу, према подацима са пописа становништва и станова из 
2002. године је 12689, а домаћинстава, према истом извору, има 12893 или 204 
домаћинства више него станова. 
 
Квалитет грађевинског стамбеног фонда се перманентно побољшава, што се види из 
статистичких података али и увидом на терену [највећи број објеката (5051) је грађен 
између 1961-1980; а потом објекти (3351) између 1981-2002]. Изградњом нових 
стамбених објеката на новим површинама, рушењем старих и изградњом нових у 
постојећим стамбеним блоковима, проценат нових и квалитетних објеката се попео на 
преко 50%. Највећи број станова је опремљен неопходним инсталацијама (водовод, 
електрика, гас). Проблем и даље представља канализациона мрежа у граду, тако да је 
само око 40% станова прикључено на градску канализацију. То су нови блокови са 
колективним стамбеним објектима и центар града. 
 
Центар са свим централним садржајима у оквиру њега заузима 2,56% укупне површине 
грађевинског реона. 
 
Радне зоне заузимају 6,72%, зелене површине заузимају 0,75%, површине намењене 
спорту и рекреацији заузимају 1,17%, што заједно са стамбеном зоном чини 37,15% 
укупне површине. Неизграђене и делимично изграђене површине заузимају 36,28%. 
Простори намењени образовању заузимају 1,79%, а здравствене и социјалне установе 
1,01% укупне површине. Водене површине заузимају 2,15% укупне површине. 
Преосталих 19,06% површине је намењено комуналним делатностима, саобраћају, 
саобраћајним терминалима и површинама специјалне намене. 
 
 
1.6. Постојећи инфраструктурни системи, комунални објекти и  

површине 
 
 
1.6.1. Стање мреже и капацитета саобраћајне инфраструктуре 
 
Град Вршац као погранично место и регионални центар Јужног Баната, повезан је са 
даљим и ближим окружењем системом категорисаних путева свих рангова - друмски 
саобраћај.  
 
Веза града са даљим окружењем је остварена преко магистралних путева М1.9 (Е-70) 
Београд-Вршац-граница Румуније и М7.1 Зрењанин-Вршац-граница Румуније. 
 
Основну везу са ближим окружењем чини регионални пут Р-126 Вршац-Стража. 
 
Остала мања насеља повезана су са Вршцем као центром преко система локалних 
путева. 
 
Магистрални и регионални пут својим пружањем пролазе кроз урбану градску 
структуру, централну зону, и имају врло неповољан утицај на унутар-градску 
саобраћајну матрицу. 
 
Формирана саобраћајна мрежа града је нетипична, мешовитог типа са радијалним, 
ортогоналним и неравномерно развијеним деловима, прилагођена геоморфолошким 
карактеристикама терена, са уским уличним коридорима (ограничени капацитетни 
елементи мреже) и различитим степеном изграђености и опремљености саобраћајница. 
 
Присуство транзитних (даљинских) токова у градској мрежи и њена расподела кроз 
централно урбано ткиво има негативан утицај на унутар-градска кретања и повезивање 
са окружењем. 
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Најзаступљенија кретања у градовима типа Вршац су немоторни видови кретања: 
пешачки и бициклистички. 
 
Ови начини унутар-градског комуницирања се углавном срећу у коридорима градских 
саобраћајница вишег нивоа. 
 
Ширине коридора мреже улица углавном погодују овим видовима кретања. 
 
У постојећем стању капацитети за немоторна кретања (бициклистичке стазе и траке) 
нису на одговарајућем безбедносном нивоу. 
 
Постојеће стање изграђености и опремљености пешачких стаза омогућује 
задовољавајући ниво комфора кретања пешака. 
 
Железнички саобраћај има дугу традицију постојања и функционисања на простору 
града Вршца. 
 
Присутност овог вида саобраћаја у укупној расподели транспортног рада у Републици је 
више симболична, без обзира на постојање пруге магистралног ранга (бр. 6) Београд 
центар - Панчево варош - Вршац - државна граница са одговарајућим карактеристикама 
носивости. 
 
Дугогодишње игнорантско понашање носилаца стратегије саобраћајног развоја, 
заостајање у техничко-технолошком и организационом процесу и неповољна расподела 
транспортног рада на штету железнице у глобалним европским и светским токовима 
роба довели су железнички саобраћај на ивицу технолошког опстанка. 
 
Као последице свих ових негативних трендова имамо железницу у 21. веку са 
карактеристикама из 18. века - једноколосечне неелектрифициране пруге:  
 
- главна магистрална пруга бр. 6 Београд центар - Панчево варош - Државна граница 

(мах V=100 кm/h  225 KN осовински притисак) 
- пруга II реда Зрењанин фабрика - Вршац - Бела Црква (мах V=50m/h 120 KN 

осовински притисак) 
- одвојнa пруга Вршац - Вршац вашариште. 
 
Побројани железнички капацитети уз пратећу инфраструктуру (лире станичних 
колосека, станични објекти, сигнално-саобраћајни системи) не могу одговорити 
савременим транспортним захтeвима и расподели транспортног рада, не само у 
регионалним, већ и у ширим оквирима, на потребном нивоу. 
 
Капацитети водног саобраћаја нису непосредно присутни у оквиру града Вршац, па се 
у оквиру разматрања и анализе постојећег стања не могу на прави начин оценити. 
 
У сваком случају водни саобраћај преко пристана у Влајковцу (ОКМ система ДТД) има 
своје место и значај у транспорту и претовару углавном ринфузних терета. 
 
Ваздушни саобраћај у оквиру простора Вршца заступљен је преко аеродрома Вршац 
(аеродром општег типа). 
 
Такође капацитет ваздушне луке Вршац искоришћен је и за потребе савременог 
третмана пољопривредног земљишта из ваздуха у функцији повећања пољопривредне 
производње посматране регије. 
 
 
1.6.2. Стање мреже и капацитета водопривредне инфраструктуре 
 
Снабдевање водом становништва и индустрије у Вршцу до сада је решавано на 
изузетно ефикасан начин, из изворишта "Павлиш", омогућујући да сви корисници 
добијају потребне количине пијаће воде. 
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Извориште "Павлиш", налази се између Вршачког канала и града Павлиш, на око 2 km 
од Вршца, а кота терена изворишта је око 80 m.n.v. Данас је на изворишту у раду 17 
бунара, а захваћене су подземне воде основног водоносног комплекса. Просечна 
експлоатација је процењена на око 150 l/s, а квалитет захваћене воде задовољава 
нормативе за воду за пиће. 
 
Достигнут је ниво од скоро 100% прикључака на градску водоводну мрежу, чиме је за 
дужи временски период решен проблем снабдевања становништва и индустрије водом. 
 
Техничко решење заснива се на захватању дубоких подземних вода субартерске издани 
које се потискују у резервоаре изграђене на Вршачком брегу (контрарезервоар), одакле 
се гравитационим путем вода дистрибуира до свих корисника. 
 
Одвођење отпадних вода из града Вршац до сада није у потпуности решено на 
задовољавајући начин. 
 
У граду се канализациони систем почео развијати као сепаратни тако да се посебно 
одводе отпадне, а посебно атмосферске воде. Међутим, ни један од ових 
канализационих система није у потпуности развијен, тако да се њихов развој није могао 
плански спроводити, те је услед тога долазило до разних недостатака у њиховом 
функционисању. Плански приступ решавању канализационе мреже и пречишћавању 
отпадних вода спроводи се у задњих двадесет година. 
 
Највећи недостатак канализационог система огледа се у малом броју домаћинстава 
прикључених на градску канализациону мрежу. До сада је на канализациону мрежу 
прикључено око 40% домаћинстава, док остали део града своје отпадне воде третира 
путем септичких јама. 
 
Септичке јаме углавном нису грађене према санитарним прописима тако да долази до 
деградације прве издани, а један број становника своје отпадне воде директно упушта 
у поток Месић и у стари зидани колектор за прихват атмосферских вода, што доприноси 
нарушавању хигијенских и естетских вредности окружења. 
 
Пречишћавање отпадних вода у Вршцу започето је врло давно али су се отпадне воде 
пречишћавале путем лагуна, што није обезбеђивало потребан ниво пречишћавања, и 
зато је од 1989. године пуштен у рад централни уређај за пречишћавање отпадних 
вода. Уређај је пројектован да у својој коначној III фази може да пречисти отпадне воде 
које одговарају количини од 210.000 ES (еквивалентних становника). 
 
До сада је завршена I фаза изградње тако да уређај може да пречисти воду од 70.000 
ES. 
 
Пречишћавање отпадних вода врши се на бази билошког аеробног пречишћавања. 
 
 
1.6.3. Стање мреже и капацитета електроенергетске инфраструктуре 
 
Град Вршац се снабдева електричном енергијом преко 20 kV извода из трафостаница ТС 
"Вршац 1" трансформација 110/35 kV и  ТС "Вршац 2" 110/20kV, са уграђеним трафоима 
снаге 2x20 kVА и 31 kVA. Трансформатор 110/35 kV обезбеђује напајање трафостаница 
35/10 "Вршац-Виногради", са уграђеним трафоима 4+2,5 MVA, 35/20 "Вршац-Мини" са 
уграђеним трафоом од  8 MVA, 35/10 "Вршачки ритови" са уграђеним трафоима 4+2,5 
MVA. 
 
На датом простору постоји изграђена преносна средњенапонска 20 kV, као и 
нисконапонска 0,4 kV мрежа и припадајуће трафостанице. 
 
Постојећа електроенергетска мрежа у граду, и средњенапонска и нисконапонска, је 
већим делом надземна у уличним коридорима, док је мањим делом у централној зони 
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грађена подземно. Стубови на којима су постављени водови су челично-решеткасти и 
бетонски. Електроенергетска мрежа у граду је у потпуности реконструисана за 20 kV 
напон. 
 
 
1.6.4. Стање мреже и капацитета телекомуникационе инфраструктуре 
 
Спојни пут ка надређеној централи реализован је преко дигиталног система преноса по 
оптичком каблу.  
        
У граду је изграђена подземна и надземна телекомуникациона мрежа на дрвеним 
стубовима. Примарна мрежа је подземна, изграђена у свим улицама, док је секундарна 
мрежа у појединим деловима надземна. У граду постоји изграђена кабловска 
канализација у централном делу града.  
 
У граду није изграђен кабловски дистрибутивни систем за пренос и дистрибуцију радио 
и ТВ сигнала. Изграђене су три  базне станице мобилних телекомуникација. 
 
 
1.6.5. Стање мреже и капацитета гасне инфраструктуре 
 
На подручју обухвата плана изграђен је магистрални гасовод високог притиска МГ-01 за 
гасификацију општине и града Вршца, комплекс ГМРС "Вршац" и МРС за широку 
потрошњу. 
 
Разводни гасовод и ГМРС "Вршац" димензионисани су тако да имају капацитете за 
снабдевање свих потрошача у граду Вршцу. 
 
У Вршцу постоји изграђена дистрибутивна гасоводна гасна мрежа. 
 
 
1.6.6. Стање зелених површина 
 
Најзаступљенија категорија зеленила у граду су зелене површине јавног коришћења у 
виду паркова, скверова и уличног зеленила. Већа парковска површина која се наслања 
на ширу централну зону чини уређену површину градског парка који ужива и законску 
заштиту. Зелене површине у склопу тргова централне зоне и око јавних објеката су 
уређене у форми сквера, и мање или више су успешно хортикултурно и вртно-
архитектонски обрађене. 
 
Улично зеленило је присутно али недовољно. Ширина неких уличних профила не 
дозвољава формирање уличног зеленила, или је оно стихијски формирано, као што је 
случај у периферним деловима града. У целини гледано, улично зеленило не повезује 
остале категорије зеленила у систем зеленила. 
 
Зеленило ограниченог коришћења (у оквиру спортско-рекреативних површина "Језеро" 
и "Миленијум") је недовољно заступљено, као и зеленило већег дела индустријске зоне. 
 
Зеленило вишепородичног становања је недовољно заступљено као и зеленило већине 
школских комплекса. Болнички комплекс је неадекватно хортикултурно уређен. 
 
У граду недостају категорије зеленила: зеленило спорта и рекреације, заштитно 
зеленило и зеленило у оквиру комуналних површина и градског гробља. 
 
Гледано у целини, зеленило града Вршца одликује присуство свих категорија зелених 
површина, али не задовољавају по квантитету и квалитету, нити су континуирано 
повезане у систем. 
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1.7. Стање животне средине 
 
Анализом постојећег стања животне средине уочава се одређени степен деградације 
природних ресурса, који је последица како природних услова тако и антропогеног 
фактора. 
 
На подручју обухвата плана снабдевање водом становништва и индустрије решено је 
веома повољно. Сви корисници на територији насеља Вршац снабдевени су довољним 
количинама питке воде са изворишта "Павлиш". На изворишту је тренутно у функцији  
17 бунара, којима се вода захвата из основног водоносног комплекса. Квалитет 
захваћене воде у потпуности задовољава све нормативе који важе за пијаћу воду. 
 
На територији насеља Вршац постоји изграђена водоводна мрежа. 
 
Сепаратни канализациони систем на територији насеља Вршац није у потпуности 
изграђен. Мали проценат домаћинстава је прикључен на насељски канализациони 
систем, док преостали део насеља своје отпадне воде третира путем септичких јама. 
Постојеће септичке јаме нису грађене у складу са саниратним прописима и 
представљају деградационе пунктове животне средине, посебно негативно утичући на 
квалитет подземних вода и земљишта као природних ресурса. 
 
На територији насеља постоји уређај за пречишћавање отпадних вода, али он третира 
само воде прикупљене канализационим системом. 
 
Систем атмосфреске канализације на територији насеља није у потпуности решен. 
Кишна канализација омогућава одвођење атмосферских вода са саобраћајница, 
кровова и осталих површина до реципијенaта. Атмосферске воде се у зависности од 
порекла упуштају у пријемник након адекватног третмана. Велики проблем у решавању 
одвођења атмосферске канализације представља прихватање атмосферских вода које 
се сливају са Брега. Овај проблем могуће је решити формирањем отворене каналске 
мреже. Површине угрожене навирањем бујичних токова могу се санирати адекватним 
мерама биолошке заштите и стабилизацијом тла.  
 
Велики проблем представљају пунктови на којима се планира изградња 
инфраструктуре. На тим местима неопходно је предвидети све мере заштите против 
спирања и клизања терена. Такође, потребно је обратити пажњу на одржавање 
реципијената, како не би дошло до њихове деградације и смањења пропусне моћи 
корита реципијената. 
 
Анализом предметног подручја утврђено је да ниво подземних вода представља 
ограничавајући фактор за изградњу на вишим теренима. На нижим теренима приликом 
пројектовања и градње морају се применити посебне мере хидроизолационе заштите. 
 
У контексту загађења ваздуха, као природног ресурса, на територији насеља Вршац, 
евидентирано је присуство већег броја индустријских комплекса, који су потенцијални 
извор аерозагађења. Од присутних индустријских грана истичу се прехрамбена 
индустрија и производња пића, хемијска и друге. У оквиру хемијске индустрије 
најразвијенија је фармацеутска индустрија, односно Хемофарм концерн АД. 
Фармацеутско-хемијска индустрија  је носиоц развоја привреде града. 
 
С обзиром да су то активни комплекси, формирањем заштитног зеленила и зеленила у 
оквиру појединачних локација, делимично је редукован негативан утицај ових 
потенцијалних аерозагађивача на само насеље. 
 
У погледу локације појединачних радних комплекса у граду генерална оцена је да је 
већина ових комплекса неповољно лоцирана и да они својим егзистирањем и радом 
негативно утичу на околину због неадекватних саобраћајних решења и немогућности 
ширења капацитета. Овакве целине негативно утичу на животну средину због 
аерозагађења и загађења воде. 
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Вршац има изграђену дистрибутивну гасоводну гасну мрежу. Гас представља еколошки 
најчистије гориво, тако да је квалитет ваздуха, као природног ресируса на територији 
насеља умногоме унапређен. 
 
На територији насеља Вршац, квалитет ваздуха, а непосредно и земљишта, умногоме је 
угрожен постојећим саобраћајним токовима. Град Вршац је, као погранично место и 
регионални центар Јужног Баната, повезан са даљим и ближим окружењем системом 
категорисаних путева свих рангова. Магистрални и регионални пут својим пружањем 
пролазе кроз урбано језгро насеља, централну зону, и имају врло неповољан утицај на 
унутар градску саобраћајну матрицу. 
 
Један од видова унапређења квалитета животне средине на територији насеља је 
свакако формирање свих категорија насељског зеленила у циљу заштите природних 
ресурса. Посматрано у целини, иако зеленило града Вршца одликује присуство свих 
категорија зелених површина, оно не задовољава потребе насеља ни по квантитету ни 
по  квалитету. 
 
 
1.8. Простори са посебним особеностима и ограничењима 
 
Основни критеријум за дефинисање простора са посебним особеностима и 
ограничењима садржан је у потреби утврђивања посебних режима изградње у њима, у 
циљу остваривања планираних активности заштите, или остваривања одређене 
специјалне функције. 
 
На територији Вршца су као простори са посебним особеностима и ограничењима у 
наведеном смислу утврђене следеће зоне: 
 
1. зоне заштите посебно вредних делова природе 
2. зоне заштите непокретних културних добара 
3. зона заштите изворишта 
4. површине специјалне намене 
 
 
1.8.1. Зоне заштите посебно вредних делова природе 
 
На основу увида у документацију Завода за заштиту природе и прибављених услова 
утврђено је да се на подручју предвиђеном за израду Генералног плана Вршца налазе 
заштићена природна добра:  
 
- Парк у Вршцу заштићен Решењем у Сл. листу општине Вршац и Пландиште бр. 1/82 
- Регионални парк "Вршачке планине" заштићен Решењем у Сл. листу општине 

Вршац бр. 1/82 који се граничи са грађевинском зоном града. 
 
 
1.8.2. Зоне заштите непокретних културних добара 
 
На основу увида у документацију Завода за заштиту споменика културе у Панчеву и 
прибављених услова утврђено је да се на подручју предвиђеном за израду Генералног 
плана Вршца налазе заштићена културна добра: 
 
-    споменици културе  
-    евидентирана културна добра која уживају претходну заштиту 
-    евидентирани археолошки локалитети 
 
Споменици културе 
 
• Зграда Владичaнског двора 
• Градска кућа 
• Кућа звана "Код два пиштоља" 
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• Зграде бившег градског народног одбора (Лотићева кућа) 
• Зграда апотека са степеницама 
• Зграда дечијег вртића "Анђа Ранковић" 
• Зграда на Тргу победе 5 
• Зграда у улици Жарка Зрењанина 21 
• Зграда "Конкордија" 
• Родна кућа Јована Стерије Поповића 
• Кућа у којој је живео, радио и умро Јован Стерија Поповић 
• Три бурета за вино (стаклена бурад) 
• Римокатоличка црква Св. Gerharda de Sangredo 
 
Евидентирана добра која уживају претходну заштиту 
 
• Просторна културна историјска целина старог градског језгра Вршца са заштићеном 

околином 
• Саборна црвка Светог Николе 
• Зграда ОШ "Вук Караџић" 
• Зграда у Доситејевој улици бр. 2 (Лазаревићева палата) 
• Зграда на Тргу Саве Ковачевића бр. 33 
• Зграда Железничке станице 
• Зграда старог виског подрума "Хелвеција" 
 
Евидентирани археолошки локалитети 
 
• Трг Победе - локалитет града старчевачка култура (старији неолит) 
• Трг Саве Ковачевића - локалитет старчевачка култура 
• Ул. Жарка Зрењанина бр. 18 - локалитет старијег неолита 
• Локалитет млађег неолита (ул. Абрашевићева бр. 30; ул. Банатска и Дечанска) 
• Локалитети металних доба 
• Локалитети и археолошки материјал античког и средњег века 
 
 
1.8.3. Зона заштите изворишта 
 
Вршац се водом снабдева из артерских и субартерских издани код Павлиша. Овај 
локалитет ће и у будућности снабдевати водом град Вршац и остала насеља у региону. 
Извориште се не налази у граници обухвата Генералног плана али представља битан 
део система снабдевања водом. Техничко решење заснива се на захватању дубоких 
подземних вода субартерске издани које се потискују у резервоаре изграђене на 
Вршачком брегу (контрарезервоар), одакле се гравитационим путем вода диструбира до 
корисника. У циљу заштите изворишта неопходна је израда елабората којим се 
одређују зоне и појасеви санитарне заштите изворишта, у складу са Правилником о 
начину одређивања и одржавања зона и појасева санитарне заштите објеката за 
снабдевање водом за пиће ("Сл. гласник РС", бр. 33/78). 
 
 
1.8.4. Површине специјалне намене 
 
Површине специјалне намене су површине које се налазе у јужном делу града и 
припадају Војсци Србије и Црне горе.  
 
Управа за уређење простора и инфраструктуру одбране је условила да сви војни 
комплекси у границама Генералног плана буду третирани као комплекси посебне 
намене. 
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2. УСЛОВИ НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА И ИНСТИТУЦИЈА 
 
Услови за потребе израде Програма добијени су од следећих органа и институција: 
 
1. Јавно водопривредно предузеће  

"Воде Војводине" Нови Сад 
 

2. Републичка дирекција за путеве 
Регионални центар "Север" 
Нови Сад  
 

3. Јавно железничко транспортно предузеће  
"Београд" са п.о. 
Сектор за развој 

 
4. Министарство одбране  

Сектор за материјалне ресурсе  
Управа за инфраструктуру одбране 
Београд 

 
5. Министарство унутрашњих послова 

Управа пограничне полиције, 
 за странце и управне послове 
Београд 

 
6. МУП, Секретаријат Панчево 

Одсек противпожарне полиције 
Панчево 
 

7. Завод за заштиту природе Србије 
радна јединица у Новом Саду 
Нови Сад 
 

8. Завод за заштиту споменика културе у Панчеву 
Панчево 
 

9. Мобилне телекомуникације  
"Србија" БК-ПТТ д.о.о. 
Нови Београд 

 
10. Телеком Србија 

Предузеће за телекомуникације 
"Телеком Србија" А.Д. 
Панчево 
 

11. Републички хидрометеоролошки завод 
Београд 
 

12. Републички сеизмолошки завод 
Београд 

 
13. "Други октобар" 

"ЕЈ Водовод" 
Вршац 
 

14. "НИС-ГАС" 
Нови Сад 
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Услови за потребе израде Програма нису добијени од следећих органа и институција: 
 
1. ЕПС ЈП "Електровојводина" 
 ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ПАНЧЕВО 
 Пословница Вршац 

Вршац 
 

2. ЈП "Електроисток" 
сектор Техника 
Београд 
 

3. "Други октобар" 
"ЕЈ Гасовод" 
Вршац  
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На основу прикупљених услова из тачке 2., података и анализа из тачке 1., и 
прибављене катастарско-топографске, односно орто-фото подлоге извршена је процена 
развојних могућности града Вршца. 
 
 
3. ПРОЦЕНА РАЗВОЈНИХ МОГУЋНОСТИ И ЦИЉЕВА БУДУЋЕ 
ПРОСТОРНО И ФУНКЦИОНАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ИЗГРАДЊЕ И 
УРЕЂЕЊА ГРАДА 

 
 
3.1. Становништво  
 
На основу утврђених биодинамичких карактеристика популације, досадашњих 
развојних тенденција, планираних мера демографске политике, као и прогнозираног 
привредног и укупног друштвеног развоја, у периоду 2002-2021. год. је прогнозиран 
веома благ пад укупног броја становника, тако да ће 2021. године у Вршцу живети 
35950 становника. Не треба очекивати да ће ово незнатно смањење популације 
значајније реметити укупан развој града. Значајнији ће бити утицај квалитета 
становништва, јер негативни природни прираштај значи његово старење, погоршавање 
виталних карактеристика и у дужем периоду проблеме обезбеђивања довољног броја 
радно способног становништва. Просечна величина домаћинства износиће 2,7 чланова 
по домаћинству, а укупан број домаћинстава биће 13300. 
 

 Број 
становника 

Индекс Прос. стопа 
раста 

Број  
домаћинстава 

Просечна величина 
домаћинства 

 2002.  2021. 2021/02 2002/21 2002. 2021. 2002. 2021. 
Вршац  36623  35950 98,1 -0,09  12893 13300        2,8 2,7 
 
 
3.2. Привреда 
 
Општина Вршац се према одредбама ПП Републике Србије налази у појасу интензивног 
развоја другог значаја, што ствара значајне развојне могућности у наредном периоду 
(са перспективом да центар општине у будућности постане индустријски центар средње 
величине, до 10000 запослених). 
 
Потенцијали планског подручја у области индустрије темеље се на расположивим 
природним ресурсима и радом створеним вредностима. Основни циљ будућег развоја 
привреде је ревитализација производње и динамизирање развојних процеса, при чему 
су основни развојни приоритети динамизирање агроиндустријског комплекса и даљи 
развој хемијског комплекса. Потенцијали у индустрији су: прехрамбена индустрија и 
производња пића, хемијска индустрија, металопрерађивачка, текстилна, а и други 
видови индустрије. 
 
Постоје изузетне могућности и за динамичнији развој мале привреде у циљу повећања 
степена запослености и прихода становништва (прерађивачке делатности, занатство и 
личне услуге, домаћа радиност).  
 
У досадашњем привредном развоју Вршца, туризам није третиран на адекватан начин 
у просторно планској организацији града. 
 
Међутим, постојећи природни и антропогени фактори на подручју града и његовој ужој 
околини пружају реалне могућности за развој више облика туризма. 
 
То се односи пре свега на Вршачке планине које, захваљујући својим природним 
(рељефне, хидролошке) - пејзажним и културно-историјским вредностима (остаци 
вршачког града, кула на брегу, манастир Месић...) представљају једну интересантност и 
привлаче пажњу посетилаца. Уз то њихова добра саобраћајна повезаност, близина 
Београда и других већих центара као и близина границе према Румунији, пружа услове 
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за развој туризма, посебно транзитног, излетничког и викенд туризма. Међутим, за то је 
потребно организовати бољу туристичку пропаганду и побољшати понуду Вршачких 
планина. Поред тога, треба радити и на развоју стационарног туризма - боравку 
посебно деце предшколског узраста. Простор Вршачких планина са значајним 
површинама под шумама омогућава и развој ловног туризма, коме се мора посветити 
више пажње, како узгоју дивљачи, тако и увођењу њихових станишта. 
 
Сигурно је да се туризам Вршачких планина неће и не може развијати одвојено од 
града Вршца који обилује антропогеним туристичким мотивима (двор епархије 
банатске, народни музеј, Стеријине куће, успенска и саборна црква, катедрала 
римокатоличке цркве, каштели и сл.). Подрум "Хелвеције" представља највећи подрум 
Вршца који би се уз додатне елементе могао укључити у туристичку понуду. 
 
Такође, културно-уметничке манифестације "Дани бербе грожђа" и "Фестивал 
фолклорних традиција Војводине" у организацији Туристичког савеза Општине, 
представљају значајну туристичку понуду и доприносе развоју туризма. 
 
Постојећа материјална база туризма - смештајни капацитети (осим хотела "Србије"), се 
јавља као ограничавајући фактор развоја туризма, јер туристичко-угоститељски објекти 
не задовољавају потребе у капацитету и опремљености. 
 
Имајући у виду напред изнето, у наредној планској документацији потребно је 
посветити више пажње развоју туризма. 
 
 
3.3. Просторно функционална организација насеља према зонама 

доминантне намене 
 
Основни задатак Генералног плана је да одреди намену површина дефинисаних за 
потребе просторног развоја града Вршца до 2022. године. С обзиром да се укупан 
живот насеља одвија у домену три основне животне функције: становање, рад и 
рекреација, то су у будућој просторној организацији планиране три врсте зона. 
 
То су зона становања и централних садржаја, зона рада и зона рекреације. Поред ових 
зона основне намене планирана је и зона комуналија, која има пратећи карактер али 
чијим се функционисањем условљава функционисање зона основних намена, па самим 
тим и укупног насељског система.  
 
Међутим, треба нагласити да је подела насеља на четири основне зоне условна подела, 
јер не постоје "чисте" зоне са монофункцијама, већ се све основне зоне мање-више 
преплићу, па се може говорити само о доминирајућој функцији у неком простору 
(блоку). 
 
Да би се успоставио континуитет у спровођењу основних просторних решења 
Програмом је потребно извршити њихову територијализацију на поједине просторне  
целине, које ће бити предмет даље урбанистичке разраде. У том смислу целокупна 
територија града биће подељена на територијалне урбанистичке целине - блокове, који 
ће бити нумерисани и даће се упутства која ће ближе одредити њихову даљу разраду (у 
Генералном плану).  
 
У овако конципираном "полифункционалом простору" у граду треба кроз плански 
поступак извршити преплитање основних урбаних функција: становања, рада и 
рекреације, на начин који ће омогућити испољавање њихове комплементарности. 
Међутим, инкомпатибилни (неспојиви, противни једни другима) садржаји појединих 
основних функција (као што су становање и "прљава индустрија", зоне интензивног 
моторног саобраћаја и становање, односно рекреација и сл.) треба и даље да буду 
просторно сегрегирани у ткиву града. 
 
 



 27 

3.4. Инфраструктурни системи и комунални објекти и површине 
 
Након анализе даје се сумарна оцена стања инфраструктурних система и комуналних 
објеката и површина. 
Присутни су проблеми у функционисању градске инфраструктуре и комуналних 
објеката и површина и то: 
 
• друмског и железничког саобраћаја – постоји потреба измештања транзитног 

саобраћаја из града, обезбеђења паркинг места за путничка и теретна возила 
(паркинг код СЦ "Миленијум"), присутна је неадекватна категоризација путева и 
изграђеност и обележеност пешачких прелаза, постоји потреба за реконструкцијом 
појединих делова саобраћајница у граду, као и за модернизацијом пруге; 

• ваздушног саобраћаја - постоји потреба реконструкције постојећег аеродрома, 
изградње нове аеродромске зграде и проширења постојећих капацитета. 

• водоснабдевање – потребна је реконструкција водоводне мреже; проблем је  
недостатак канализационе мреже у целом граду; такође је присутан проблем 
бујичних вода и атмосферске канализације; 

• неопходно је предвидети проширење гробља или нову локацију за гробље; 
• с обзиром да постоји потреба за азилом напуштених животиња неопходно је за исти 

предвидети адекватну локацију;  
• царинског складишта које се налази у граду; потребно је преиспитати локацију и 

планирати евентуално измештање. 
 
 

II КОНЦЕПТ ПЛАНА 
 
 
1. ОЦЕНА СТАЊА И РАЗВОЈНИХ МОГУЋНОСТИ 
 
Изузетан географско-стратешки положај Вршац сврстава у најстарија насеља у регији. 
Почевши од праисторијског доба па даље, на простору данашњег Вршца су се 
задржавала многа племена и народи и налазили обиље разлога и погодности за 
оснивање својих станишта. Богато урбано наслеђе и амбијенталне вредности града, 
близина вршачких планина и виногорја представљају значајну развојну могућност. 
 
Општа демографска структура становништва је релативно неповољна. Образовна 
структура становништва је повољна и обезбеђује квалификовану радну снагу, а уједно 
су основне структуре становништва такве да се не обезбеђује побољшање демографске 
ситуације. Између два рата град се усталио на око 30000 становника, што указује да је 
формирање укупног градског ткива, привредних капацитета, етничких скупина и 
грађевинског фонда завршено. 
 
Програмом се предвиђа развијање градских система и функција у два правца:  
 
• реконструкција постојећих целина (зона, блокова) 
• изградња и уређење нових целина (зона, блокова) 
 
Из изнетог се чини оптималнијом и пожељнијом тенденција реконструкције постојећих 
зона и зонских садржаја, али су анализирани и слободни простори (неизграђени и 
бесправно запоседнути) и могућност формирања нових целина. 
 
 
2. ЦИЉЕВИ, УРЕЂЕЊА И ИЗГРАДЊЕ ГРАДА И ОСНОВНИ 
ПРОГРАМСКИ ЕЛЕМЕНТИ 

 
Циљеви уређења и изградње града и просторних целина обухваћених програмом су: 
 
• спровођење одредби ППРС којим је дефинисан положај и улога Вршца у Републици 

Србији, 
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• стварање могућности за израду просторно-планске документације којом се 
решавају проблеми који превазилазе ниво Генералног плана, а чије је решење од 
битног утицаја за даљи развој града (ППО Вршац), 

• разграничење јавног и осталог грађевинског земљишта у складу са Законом и 
прописима о експропријацији, 

• дефинисање начина реконструкције постојећих зона (стамбених, радних и других) у 
граду, 

• дефинисање начина изградње у новим зонама (стамбеним, радним и другим) у 
граду, 

• реконструкција постојећих и дефинисање нових саобраћајних праваца и објеката  
железничког, друмског, ваздушног, пешачког и бициклистичког саобраћаја, 

• лоцирање комплекса саобраћајних терминала, 
• заштита непокретних културних добара и природних целина, 
• утврђивање стратешке процене утицаја планских решења на животну околину, 
• реконструкција постојећих и изградња нових комуналних површина (уређење 

УПОВ-а и проширење насељског гробља), 
• формирање градског спортско-рекреативног центра, 
• уређење неизграђеног грађевинског земљишта и формирање услова за 

легализацију бесправно подигнутих објеката. 
 
 
3. ПРЕДЛОЖЕНИ ОБУХВАТ ГЕНЕРАЛНОГ ПЛАНА, ГРАЂЕВИНСКИ 
РЕОН ГРАДА, ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ВАН ГРАЂЕВИНСКОГ 
РЕОНА И ПОДЕЛА НА ЈАВНО И ОСТАЛО ГРАЂЕВИНСКО 
ЗЕМЉИШТЕ 

 
3.1. Предложени обухват Плана∗∗∗∗ 
 
Укупна површина подручја у обухвату Плана која ће бити третирана у процесу израде 
Генералног плана Вршца износи 2582.72 ha. 
 
Овако дефинисано подручје шире је од постојећег грађевинског реона града Вршца 
(према ГУП-у Вршца из 1995. год.) за оне просторе за које је процењено да могу бити 
ангажовани и да су битни за будући просторни развој самог насеља. Већи удео у овим 
просторима имају грађевинско земљиште изван границе грађевинског реона 
(аеродром), 12,55% и заштитни појас (путеви, канали, обилазница и др.), 12,46%, а 
мањи удео имају пољопривредне површине, 2,70% и депонија – простор за 
рекултивацију, 0,83%. 
 
Планирана структура намена површина унутар границе обухвата Генералног плана 
Вршца треба да буде следећа: 
 
• Будући грађевински реон Вршца........................................................... 1845,50 ha 
• Грађевинско земљиште изван планиране границе грађевинског реона Вршца 

(комплекс аеродрома)............................................................................ 324,18 ha 
• Пољопривредно земљиште........................................................................69,64 ha 
• Заштитни појас (путеви, канали, обилазница и др.)..................................321,89 ha 
• Постојећа градска депонија – планирани простор за рекултивацију........... .21,51 ha 
 
Укупно у граници обухвата Генералног плана Вршца је................................ 2582,72 ha 
 
 
3.2. Предложени грађевински реон града 
 
Будући грађевински реон Вршца биће формиран тако што ће се на одређеним местима 
постојећи грађевински реон града смањити, а на другим проширити.  

                                                           
∗ Ова поглавља имају факултативни карактер. Служе за бољу илустрацију онога што се планира. Коначне 
величине ће бити одређене у предлогу Плана. 
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Смањење постојећег грађевинског реона града планирано је: 
 
• према западу; део површине између два пружна колосека која је била намењена 

становању, 
• према југоистоку; део пољопривредне површине уз пут према Месићу који је такође 

био намењен становању. 
 
Проширење постојећег грађевинског реона града планирано је: 
 
• према северу; површина планирана за изградњу комплекса постројења за точење 

течно нафтног гаса (ТНГ), 
• Према југозападу; проширење радне зоне до планиране обилазнице која спаја 

белоцрквански пут Р-126 и планирани аутопут Београд – Вршац – Румунија Е-70, 
• према западу; површина планирана за проширење постојећег насељског гробља, 
• према југу; површина планирана за туристичко спортско-рекреативне просторе, 
• према југу; површина који припада комплексу војске СЦГ а која није била у 

граници грађевинског реона у Генералном плану из 1995. године. 
 
Ова два проширења према југу урађена су како би се добила компактнија јужна 
граница грађевинског реона. 
• према североистоку; површина уз пут за Велико Средиште на којој су изграђени 

објекти породичног становања, 
• према истоку; површина према виноградима (блок број 20) на којој су изграђени 

објекти породичног становања. 
 
Ово повећање површине грађевинског реона је било нужно из следећих разлога: 
 
• за потребе проширења становања, 
• за потребе проширења радне зоне, 
• за нужно проширење комплекса насељског гробља, 
• за укључење комплекса постројења за точење течно нафтног гаса (ТНГ) у будући 

грађевински реон града, 
• за формирање нових спортско-рекреативних садржаја, парковског и заштитног 

зеленила. 
 
Резимирајући сва програмирана смањења и проширења, будући грађевински реон 
града Вршца треба да заузима укупну површину од 1845.50 ha, односно за 207.87 ha 
више него раније.  
 
 
3.3. Грађевинско земљиште изван грађевинског реона∗∗∗∗ 
 
Ова категорија грађевинског земљишта је у случају Вршца заступљена само са једним 
комплексом – аеродромом Вршац, који се налази у северном делу обухвата плана и 
обухвата катастарске парцеле бр. 14032, 14035, 14036, 14037, 14040, 14041, 14043 
к.о. Вршац и део кат. парцеле бр. 14082/1 к.о. Вршац. Грађевинско земљиште изван 
грађевинског реона заузима повшину од 324,18 ha. 
 
 
3.4. Подела на јавно и остало грађевинско земљиште 
 
У оквиру новопланиране границе грађевинског реона града Вршца биће заступљене две 
основне категорије грађевинског земљишта: јавно и остало грађевинско земљиште. 
 
Основа за одређивање јавног грађевинског земљишта у Вршцу треба да буде Одлука 
Скупштине Општине Вршац о одређивању јавног грађевинског земљишта у Вршцу и 
Генерални План Вршца.  
                                                           
∗ Ова поглавља имају факултативни карактер. Служе за бољу илустрацију онога што се планира. Коначне 
величине ће бити одређене у предлогу Плана. 
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Јавно грађевинско земљиште (у складу са Законом о планирању и изградњи) у Вршцу 
је:  
 
1.  Постојеће јавно грађевинско земљиште - земљиште на којем су изграђени јавни 

објекти од општег интереса и јавне површине, и које је у државној својини; као и 
2.  Планирано јавно грађевинско земљиште - земљиште које је одговарајућим планом 

намењено изградњи јавних објеката од општег интереса и за јавне површине, и 
које је у државној својини. 

 
Дефинисање јавног грађевинског земљишта у граду Вршцу треба да обухвати већ 
дефинисано јавно грађевинско земљиште, грађевинско земљиште које се користи као 
јавно али се као такво не појављује у катастру (није укњижено), и оно које је будућим 
Генералним планом Вршца намењено за јавно грађевинско земљиште. 
 
Остало грађевинско земљиште јесте изграђено земљиште, као и земљиште намењено за 
изградњу објеката, у складу са Законом, а које није одређено као јавно грађевинско 
земљиште. 
 
 
4. ПОДЕЛА НАСЕЉА НА ЗОНЕ 
 
 
4.1. Подела насеља на зоне по функционалној опредељености 
 
4.1.1. Стамбене зоне и типови градње 
 
Ова зона обухвата све видове становања (породично, вишепородично, мешовито – као 
и све пратеће комплементарне садржаје) који су затечени на терену. Имајући у виду да 
ће на крају планског периода (у 2022. год.) у Вршцу живети 35950 становника, да ће 
просечна величина домаћинства износити 2,7 чланова, а укупан број домаћинстава 
бити 13300, може се закључити да неће постојати потреба за новим површинама 
намењеним становању. У ову калкулацију треба укључити и чињеницу о великом броју 
напуштених стамбених објеката и о квалитету и старости значајног дела стамбеног 
фонда. Узимајући у обзир ове факторе, долази се до закључка да се у постојећем 
градском ткиву крију резерве за реализацију будућих стамбених потреба. 
 
Реализација планских циљева у погледу становања одвијаће се превасходно кроз 
реконструкцију постојећег стамбеног фонда. Увећање површина за становање 
проистиче из предложеног припајања становања (углавном на рубним деловима), ван 
границе грађевинског реона у грађевински реон. Такође се предлаже и претварање 
башта и воћњака у самом граду у површине намењене становању. 
 
С обзиром на активности становништва и све већу улогу мале привреде, потребно је 
размотрити посебан облик породичног становања на већим парцелама - породично 
становање са могућношћу бављења малом привредом. 
 
У граду ће бити заступљена два основна вида стамбене изградње: породично и 
вишепородично. Подтип породичног становања биће становање комбиновано са 
малом привредом. 
 
У циљу задовољења актуелне потребе становништва за приватним предузетништвом, 
предвиђа се могућност да се у склопу становања остваре одређени садржаји пословања 
који су у служби задовољења потреба становништва (трговина, услужно занатство, 
угоститељство) и то мањег обима, без негативних утицаја на околни простор. 
 
Породична стамбена изградња 
 
Под овим типом становања се подразумева становање у породичним стамбеним 
објектима, приземним или спратним, макс. П+1+Пк (приземље + спрат + поткровље), у 
стамбеним зонама мањих густина (до 100 ст/ха), односно макс. П+2+Пк у стамбеним 



 31 

зонама средњих густина и мешовитим стамбеним зонама (од 100 до 150 ст/ха). 
Изградња сутерена могућа је ако не постоје сметње геомеханичке и хидротехничке 
природе. Величина дела намењеног пословању у склопу објеката намењених 
породичном становању разматраће се на конкретним случајевима.  
 
Породични стамбени објекти су објекти са највише четири стамбене јединице. 
 
Породично становање са делатношћу мале привреде 
 
За овај подтип породичног становања основно је да се у оквиру елементарног 
становања морају обезбедити просторни услови за обављање производних активности 
које су везане са услужним занатством (пекаре, мањи производни капацитети итд.) који 
не загађују животну средину и не ремете преовлађујућу намену - становање. Дата 
величина, као и просторна организација дела који се намењује пословању у склопу 
овог садржаја, разматраће се у конкретним случајевима, зависно од величине парцеле, 
положаја у ширем окружењу, комуналне опремљености и задовољењу аспекта заштите 
човекове средине. Код овог вида становања треба посебно водити рачуна о 
организацији и уређењу парцела породичног становања: садржаји на парцели не смеју 
да утичу на аерозагађење, а озелењавање и начин ограђивања парцеле треба да 
допринесу лепшем микроамбијенту стамбеног блока. 
 
Мешовита стамбена изградња 
 
Под овим типом становања подразумева се породично и вишепородично становање на 
заједничком простору. Овај тип становања се одликује свим особинама које поседују и 
његови саставни делови. Правила уређења и грађења у блоковима мешовитог 
становања ће бити детаљније обрађена у Генералном плану. У зависности од претежне 
заступљености типа изградње, квалитете стамбеног фонда и инфраструктуре, 
могућности уређења на конкретној локацији; дефинисаће се начин уређења и грађења 
у блоку (зони). У овим Зонама мешовите стамбене изградње тежити уједначеној 
спратности објеката породичне и вишепородичне стамбене изградње. Спратност 
објеката породичног становања: П+1+Пк (П+2) и П+2+Пк (П+3), спратност објеката 
колективног становања: П+1+Пк (П+2) и П+2+Пк (П+3). Дефинисањем грађевинске 
линије у односу на регулациону и одређивањем спратности објеката тежити 
успостављању уједначеног волумена и компактнијем изгледу блока. 
 

• уређење и грађење на основу Извода из Генералног плана за Зоне у којима се 
не мења постојећа регулација (поглавље 4.2.3. Програма) 

• уређење и грађење на основу Извода из Планова детаљне регулације за Зоне 
обнове и реконструкције (поглавље 4.2.2. Програма) у којима се планира 
промена постојеће регулације и значајнија нова изградња 

 
Вишепородична стамбена изградња 
 
Под овим видом становања се подразумева изградња стамбених објеката за становање 
више породица (више од 4 стамбене јединице), спратности до П+4+Пк (приземље + 5 
етажа). За остваривање садржаја пословања намењује се приземље. 
 
 
4.1.2. Централне зоне 
 
Развој градских центара, централних функција и јавних служби (дечије установе, 
установе образовања, установе социјалне заштите, установе здравствене заштите, 
установе културе и физичке културе) треба планирати на нивоу евидентираних 
садашњих, и процењених будућих потреба становника града и њему гравитирајућег 
подручја, уз обезбеђење просторних услова за развој нових функција субрегионалног 
центра у тренутку када се за то стекну услови. 
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Планирани систем градских центара и централних функција треба да чине: 
 
- примарни градски центар (садашња централна зона), 
- секундарни градски центри,  
- специјализовани (монофункционални) центри. 
 
Примарни градски центар Вршца представља у историјском и амбијенталном смислу 
највреднији простор града, коме предстоје значајне и усклађене активности на заштити 
непокретних културних добара, реконструкцији и ревитализацији осталих објеката, као 
и евентуалној изградњи нових објеката. У оквиру примарног градског центра локације 
јавних служби општинског значаја треба да поштују постојећу ситуацију у смислу 
њиховог размештаја, с тим да поједине службе могу мењати "адресу", али уз услов да 
остану у овој зони. Променом намене појединих објеката у овој зони, или евентуалном 
изградњом нових објеката (тамо где за то постоје услови) могу се у овој зони 
обезбедити простори за развој појединих функција субрегионалног центра 
(првенствено из области културе и информатичке делатности и комуникација). 
 
Докомплетирање постојећих и формирање нових секундарних градских центара 
резултат је данас већ изражене потребе за равномерном покривеношћу града 
функцијама градског ранга (дечије установе, основне - подручне школе, амбуланте, 
апотеке, мањи спортско-рекреативни центри мултинаменског карактера, дечија 
игралишта). У оквиру ових центара би, поред наведених садржаја, своје место нашли и 
други садржаји намењени задовољавању свакодневних потреба становника (трговина, 
услужно занатство, угоститељство, подруми вршачких винограда "Хелвеција", радни 
комплекси ВТЦ и сл.), као и становање као пратећа, комплементарна функција. 
 
Специјализовани (монофункционални) центри представљају центре у којима је 
заступљена само једна функција, а којој та форма концентрације највише одговара 
(спортско-рекреативни центри, верски објекти, и сл.).  
 
Зона у јужном делу града (простор који припада Војсци СЦГ и околни простор) 
представља значајну просторно - развојну могућност града. Уз одговарајућу припрему 
(урбанистичка документација, санација и припрема терена за градњу) овај простор 
може у будућности постати једна од најатрактивнијих градских зона  
полифункционалног карактера, са могућношћу прихватања различитих садржаја 
градског, општинског и субрегионалног значаја (становање, парк-шума, простори за 
спорт, рекреацију и одржавање различитих туристичко-угоститељских манифестација, 
простори за развој различитих категорија туристичких капацитета - хотел, камп, 
конгресни центар, центар за припрему спортиста и сл.).  
 
До коначног дефинисања просторних захтева у наведеном смислу и стицања 
економских могућности за развој наведених функција Планом треба извршити 
резервацију овог простора тако што ће у првој фази он бити намењен искључиво 
развоју услова за становање и одмор и рекреацију грађана, као и оних спортско-
рекреативних активности које не захтевају значајније интервенције на овом терену. 
 
 
4.1.3. Радне зоне 
 
Привредни развој Вршца ће, поред оживљавања постојећих производних активности, 
бити заснован на развоју различитих производних садржаја везаних за локално 
сировинско залеђе, или на програмима везаним за велике индустријске произвођаче. 
Иако у овом тренутку озбиљнијих конкретних програма у овом смислу још увек нема, 
Планом треба обезбедити значајније површине за развој различитих производних 
садржаја у оквиру северне (у блоковима бр. 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 119 и 
121) и јужне (у блоковима бр. 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82) радне зоне, како 
недостатак адекватног простора, у тренутку испољавања потребе за њим, не би био 
препрека даљем развоју. Ове зоне имају потребне опште и специфичне факторе 
атрактивности, који се огледају у повољној локацији у односу на град, могућности 
комуналног опремања и изградње заједничких пратећих садржаја, доброј саобраћајној 
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опслужености, могућности повезивања са енергетским и другим инфраструктурним 
системима и сл. У оквиру ових зона осим површина планираних за радне комплексе 
планирати: дистрибутивне центре, саобраћајне (камионске и аутобуске) терминале, 
робно-транспортни центар са царинским терминалом и сл. 
 
Поред планираних радних зона, на територији читавог града постоји могућност 
изградње појединачних радних садржаја који у првом реду немају негативни утицај на 
животну средину (загађење воде, ваздуха и земљишта, бука, вибрације) и који 
задовољавају услове изградње који ће бити утврђени овим Планом (величина парцеле, 
степен изграђености, приступ на јавни пут, компатибилност са околним садржајима, 
усклађеност са окружењем у амбијенталном смислу и сл.). 
 
Поред реконструкције постојећих радних површина потребно је планирати и њихово 
проширење. 
 
У том смислу, просторна организација производних функција треба да се реализује кроз 
два типа просторних јединица: 
 
• радне зоне - северна и јужна радна зона 
• појединачне просторне јединице 
 
У оквиру радне зоне треба лоцирати производне капацитете са великим просторним 
захтевима и већим обимом транспорта, као и капацитете који, са становишта заштите 
животне средине нису компатибилни са становањем и функцијама градског центра. 
Треба настојати  да се у оквиру једне радне зоне групишу предузећа која су међусобно 
технолошки повезана, која имају сличан степен штетног утицаја на околину и имају 
сличне захтеве у погледу саобраћајног и другог опслуживања. При планирању ових 
просторних целина треба предвидети зону заштитног зеленила око радних зона, а 
нарочито према површинама намењеним становању. 
 
У оквиру појединачних просторних јединица у граду могу се развијати мањи 
производни и услужни капацитети чија делатност нема негативан утицај на животну 
средину, тј. не утиче на загађење земљишта, воде, ваздуха и не ствара буку и 
вибрације. 
 
Капацитети уличног занатства пратиће просторну дистрибуцију становништва, док ће се 
капацитети производно оријентисане мале привреде лоцирати у зону мале привреде 
(дефинисани Планом), у складу са принципима размештања производних капацитета. 
 
 
4.1.4. Зона спорта и рекреације 
 
Развој спортско-рекреативних функција у Вршцу треба планирати тако да се обезбеде 
простори за развој хијерархијски постављеног система функција: 
 
1. Ниво субрегионалног и општинског центра: 
      - спортско-рекреативни центар "Миленијум" 
      - зона Регионалног парка "Вршачке планине"  
 
2. Ниво градског центра: 
      - спортско-рекреативни центар "Језеро" 

- спортско-рекреативни центар у јужном делу града (простор који припада војсци 
СЦГ) 

 
3. Специјализовани центри  

- спорт и рекреација затвореног типа при појединим установама (дечије   
  установе, школе, радне зоне и сл.), 

     - мањи простори у оквиру стамбених блокова и система градског  
       зеленила (дечија игралишта и сл.). 
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4.1.5. Зелене површине 
 
Концепција озелењавања града ће бити усмерена на повећање зелених површина 
појединих категорија, реконструкцију постојећих, и њихово међусобно повезивање у 
систем зеленила. 
 
Све постојеће категорије јавног зеленила (паркови и скверови и улично зеленило) ће 
бити реконструисане, а нове парковске површине ће бити формиране уз поток Месић 
поред стамбеног насеља «Хемоград» (у блоку 45 и 47), како би парковске површине 
подједнако покривале све делове града. Улично зеленило ће бити формирано у 
деловима града где ова категорија зеленила не постоји. 
 
Зелене површине ограниченог коришћења ће бити формиране или реконструисане у 
оквиру спортско-рекреативних површина, комплекса школа и предшколских установа, 
болнице, становања и посебно радних површина. 
 
Зелене површине специјалне намене ће бити формиране уз поток Месић у склопу 
рекултивације деградираних површина, у оквиру комуналних површина (УПОВ, градска 
гробља), а у рубном појасу града уз саобраћајнице вишег ранга. Функцију заштитног 
зеленила рубног појаса има и Регионални парк "Вршачке планине" који се наслања на 
југоисточни део грађевинског реона града. 
 
 
4.1.6. Комунални објекти и површине 
 
У ову категорију површина, условно названу "зона комуналија", сврстани су сви они 
садржаји и објекти који треба да обезбеде достизање потребног и планираног нивоа 
комуналне опремљености града, и који имају основни циљ да обезбеде несметано и 
квалитетно функционисање зона основних - претежних намена, односно града у 
целини. 
 
У складу са својом основном наменом, зона комуналија треба да прожима целокупан 
будући грађевински реон града, и да зависно од тога о којој се врсти комуналних 
објеката  ради, има или нема свој просторни израз. 
 
Због избегавања непотребног понављања, овом приликом - на овом месту - неће бити 
дат приказ основних садржаја и објеката који сачињавају зону комуналија. 
 
Планирати даљу изградњу система за евакуацију фекалне воде и система за евакуацију 
атмосферске воде. 
 
Планирати проширење градског гробља или формирање новог гробља. Програмом је 
предложено да се ново гробље лоцира уз постојеће и да се укључи у грађевински реон, 
те да формира независну целину са сопственим приступним путем, оградом, паркинг 
површином и капелом. Предности ове локације: формирање јединствене просторне 
целине; могућност лакшег прикључења на све облике инфраструктуре. 
 
Планирати простор за азил напуштених животиња. Локација за потребе овог комплекса 
биће прецизније дефинисана Планом. 
 
 
4.2. Подела насеља на зоне са становишта планираног уређења 

простора, грађења насеља, обнове и ревитализације 
грађевина 

 
Осим поделе насеља на зоне по функционалној опредељености: становање и централни 
садржаји, рад, одмор и рекреација; насеље је могуће поделити на зоне и са становишта 
планираног уређења простора, грађења насеља и изградње, обнове и ревитализације 
грађевина. 
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Основни критеријум за дефинисање наведених зона садржан је у карактеру планираних 
интервенција у њима, па се у складу с тим утврђују следеће зоне: 
 

1. зоне нове изградње 
2. зоне обнове, ревитализације и реконструкције 
3. зоне и делови насеља којима се не мења постојећа регулација 

 
 
4.2.1. Зоне нове изградње 
 
Планиране су у насељу и обухватају све насељске структуре - становање, рад и 
рекреацију у већем делу, а комуналне садржаје у мањем делу. Локације нове изградње 
су претежно планиране на слободним неизграђеним теренима. Лоцирање зона нове 
изградње по ободу постојећег насеља углавном има карактер комплетирања већ 
постојећих насељских структура. Изградња у овим зонама вршиће се у складу са 
одредбама Генералног плана, а на основу услова који ће се прецизно дефинисати 
израдом Урбанистичких планова детаљне разраде.  
 
Нове стамбене зоне осим стамбених објеката треба да садрже објекте за јавне потребе и 
просторе слободне природе, који по својим функцијама припадају свакодневном животу 
и који треба да су што више приближени становима – центри снабдевања, школе, 
дечије установе, простори за одмор и спорт. Функција становања је основна функција 
стамбене јединице. Остале функције – снабдевања, предшколског и школског 
васпитања, друштвено – културног живота, здравства, спорта и одмора највише су 
везане са функцијом становања. Оне је допуњују и представљају комплементарне 
функције становања. Све функције заједно у међусобној повезаности чине комплексну 
функцију становања. Разлике у условима становања не произилазе из склопа и опреме 
стана, него из њихових положаја у граду, њиховог односа према другим становима, 
према другим елементима и према природној средини. Станови се разликују по својим 
урбанистичким својствима.  
 
Важна урбанистичка својства која врше утицај на услове становања: 
 
• Повољан положај стамбене зграде према слободним површинама и према 

саобраћајницама 
• Повољна оријентација и инсолација 
• Повољна и економична густина насељености 
• Отварање видика на природну околину 
• Близина дечијих институција, игралишта и спортских простора и других елемената 

који допуњују функцију становања 
 

С обзиром на низ негативних својстава вишеспратне стамбене изградње, у мањим 
градовима не треба планирати високе стамбене објекте. 
 
 
4.2.2. Зоне обнове, реконструкције и ревитализације 
 
Зоне обнове, реконструкције и ревитализације обухватају подручје примарних и 
секундарних градских центара, већи број блокова у којем су лоцирани постојећи радни 
комплекси, насељска гробља и становање. Даљем развоју ових зона се, с обзиром на 
њихов специфичан карактер, мора приступити кроз израду Законом предвиђене 
урбанистичке документације са детаљном разрадом (регулациони план, урбанистички 
пројекат за специфичне садржаје) уз стриктно поштовање стратешких и концепцијских 
одредби Генералног плана Вршца. 
 
Поред ових зона, изградња и уређење делова насеља у којима ће Планом бити 
предвиђена промена регулације вршиће се на основу услова који ће се у складу са 
Генералним планом дефинисати даљом разрадом кроз регулациони план, или 
урбанистички пројекат где то буде неопходно. 
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Реконструкција постојећих зона (блокова) 
 
Код реконструкције градова систем грађења и спратност објеката одређује се према 
вредности зграда у појединим деловима града. 
 
• У деловима где има новијих зграда са савременом техничком опремом и одређеном 

спратношћу, нова изградња се прилагођава постојећој, у погледу спратности и 
начина грађења.  

• Могућност да се у централном и другим деловима града, у блоковима где су објекти 
мале грађевинске вредности потпуно напусти стари систем грађења и затечена 
спратност и успостави нов прихватљивији начин постављања објеката, са 
повећаном спратношћу, али са мањом густином изградње и са већим слободним 
просторима око објеката. 

• У деловима града и блоковима шире зоне центра који су настали до 1940. године и 
задржали до данас своју оригиналну морфологију, примењују се следеће мере 
заштите урбаних структура: 

 
- Очување затечене матрице, улица, тргова и паркова; 
- Очување постојећих облика и димензија урбаних блокова; 
- Очување постојеће регулационо-грађевинске линије. Очување ивичне блоковске 
изградње на парцели као наслеђеног типа грађења надовезивањем на постојеће 
објекте који се задржавају, на начин којим се унутар блокова формирају 
унутрашња дворишта, карактеристична за градско подручје Вршца; 

- Приликом промене вертикалне регулације, тежити висинској уједначености 
уличног фронта; 

- Очување пропорцијских односа; 
- Постављање елемената урбаног мобилијара изводити у складу са стилским 
обележјима амбијента. 

 
 
4.2.3. Зоне (делови насеља) у којима се не мења постојећа регулација 
 
Значајан део територије Вршца представљају зоне у којима се неће мењати регулација 
и у којима ће се уређење простора и изградња објеката вршити на основу услова датих 
у Генералном плану, те урбанистичких пројеката за садржаје чији обим изградње или 
технологија рада то буду захтевали. 
 
 
4.3. Биланс површина 
 

БИЛАНС ПОВРШИНА (ПЛАНИРАНО СТАЊЕ) 

НАМЕНА ПОВРШИНА (ха) 
ПОВРШИНА (ха) 

(постојеће + 
планирано) 

% % 

примарни градски центар са 
пратећим становањем 41,85 2,27 

  
секундарни и специјализовани 
градски центри (планирано) 4,73 

46,58 
0,26 

  

образовање 29,25 29,25 1,58   

здравствене и социјалне установе 16,58 16,58 0,90   

становање (постојеће) 466,91 25,30   

становање (планирано) 270,28 
737,19 

14,65   
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радне зоне (постојеће) 110,12 5,97   

радне зоне (планирано) 371,78 
481,90 

20,15   

површине специјалне намене 86,36 86,36 4,68   

саобраћајне површине (постојеће) 215,12 11,66   
саобраћајне површине 
(планирано) 3,84 

218,96 
0,21   

спортско рекреативне површине 
(постојеће) 19,13 1,04 

  
спортско рекреативне површине 
(планиране) 44,69 

63,82 
2,42 

  

заштитно зеленило 27,52 27,52 1,49   

парковске површине  (постојеће) 12,21 0,66   

парковске површине (планирано) 4,85 
17,06 

0,26   
водене површине (поток Месић, 
језеро, канали) 35,25 35,25 1,91 

  

комуналне површине  (постојеће) 36,01 1,95   

комуналне површине (планирано) 49,02 
85,03 

2,66   
ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ У 
ГРАНИЦИ ГРАЂЕВИНСКОГ 
РЕОНА 

1845,50 1845,50 100 71,46 

ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ 
ИЗВАН ГРАНИЦЕ 
ГРАЂЕВИНСКОГ РЕОНА 
(аеродром) 

324,18     12,55 

ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОВРШИНЕ 69,64     2,70 

ДЕПОНИЈА - простор за 
рекултивацију 21,51     0,83 

ЗАШТИТНИ ПОЈАС (путеви, 
канали, обилазница и др.) 321,89     12,46 

ОБУХВАТ ПЛАНА: 2582,72     100 
 
 
5. ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ 
 
5.1. Саобраћајна инфраструктура 
 
У оквиру простора обухваћеног планом у наредном временском периоду саобраћај ће 
бити заступљен преко капацитета следећа 3 вида: 
 

- друмског 
- железничког 
- ваздушног 
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Поред постојеће саобраћајне мреже друмског саобраћаја магистралног, регионалног и 
локалног нивоа, која нужно захтева темељну модернизацију и реконструкцију, 
Просторним планом Републике Србије предвиђен је и нови коридор пута највишег 
техничког стандарда - аутопута Е-70 - на правцу Панчево – Вршац - граница Румуније 
(Ватин). 
 
За повезивање града се пољопривредним и другим сировинским залеђем у наредном 
периоду искористиће се мрежа постојећих и планираних атарских и приступних путева. 
 
Главне насељске токове тежег и транзитног саобраћаја унутар градске структуре, 
решити успостављањем нових токова – формирање "прстена" око шире зоне центра 
града∗. 
 
За функционисање јавног аутобуског саобраћаја неопходно је обезбедити квалитетно 
опслуживање аутобуса и путника, како на терминалима - стајалиштима, тако и на 
централној аутобуској станици. 
 
Аутобуска станица је у претходном периоду изграђена на новој локацији и по својим 
елементима задовољаваће све захтеве у наредном планском периоду. 
 
У централном делу града планира се и изградња недостајућих простора за 
стационирање путничких возила, такси стајалишта и перманентно уређење и подизање 
уличног зеленила. 
 
На улазно-излазним правцима града планира се изградња теретних терминала за 
опслуживање свих возила у транзиту са cвим припадајућим елементима (паркинзи, 
шпедиција, сервисно-угоститељски део). 
 
Железнички саобрађај у оквиру посматраног простора биће присутан преко пруга 
различитих хијерархијских нивоа: 
 

- главне међународне магистралне пруге бр. 6 Београд центар - Панчево Варош -
Вршац - Државна граница (Е-66 у међународној класификацији) 

- пруге II реда  Зрењанин фабрика – Вршац - Бела Црква 
- одвојне пруге  Вршац - Вршац вашариште 
 

Да би железнички саобраћај заузео своје место у превозу робе и путника, неопходно је 
у наредном периоду спровести све мере које би довеле до реафирмације овог вида 
транспорта: 
 

- модернизација и реконструкција постојећих  капацитета, 
- изградња недостајућих капацитета, 
- побољшање техничко-експлоатационих карактеристика. 

 
Узимајући у обзир геоморфолошке особине терена, Вршац као град има просторне 
могућности за остварење свих видова немоторног саобраћаја. 
 
Надоградњом и модернизацијом постојећих капацитета (бициклистичке и пешачке 
стазе) безбедност кретања би се подигла на одговарајући ниво. Ови видови 
немоторних кретања били би основни начини савладавања унутар-градских растојања. 
 
Присутност терминала ваздушног саобраћаја у наредном планском периоду треба 
искористити не само у перспективи развоја и унапређења пољопривредне производње, 
већ и у систему ЈIТ (just in time) - брзих карго-услуга (превоз робе) и пошиљака, као и 
у превозу путника. Аеродром Вршац би се укључио у секундарну мрежу аеродрома у 

                                                           
∗ Предложено саобраћајно решење "прстена" око центра у концепту Плана не треба сматрати дефинитивним. 
При изради Генералног плана ускладити концепцијске полазне основе: 

• Саобраћајни токови главних насељских саобраћајница, 
• Утврђивање зона обнове, ревитализације и реконструкције, 
• Утврђивање регулација улица. 



 39 

земљи, и био би оспособљен за пружање свих услуга карактеристичних за ваздушне 
луке општег типа. 
 
Аеродром у Вршцу би у планском периоду требало проширити и реконструисати, те 
изградити такву аеродромску зграду, помоћне објекте и приступну саобраћајницу који 
би били у складу са повећаним капацитетима. 
 
 
5.2. Водопривредна инфраструктура 
 
Хидротехничке инсталације које се планирају у обухвату Плана су: 
 

- водовод (снабдевање објеката водом и хидрантска мрежа), 
- кишна канализација, 
- фекална канализација. 

 
Водоводном мрежом потребно је обезбедити снабдевање свих улица и 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 полагање цевовода у свим новопланираним 
улицама, као и реконструкцију и замену цевовода тамо где је то неопходно. 
Новопланирану мрежу везати у прстен како би се обезбедило квалитетно снабдевање, 
тј. стварање уских грла у потрошњи. 
 
Приоритет у решавању проблема снабдевања водом у граду, имаће реконструкција и 
појачање водова у следећим улицама: 
 
Живе Јовановића са φ 150 mm на φ 150 mm + φ 200 mm 
Филипа Вишњића са φ 100 mm на φ 100 mm + φ 300 mm 
Хајдук Вељка са φ 150 mm на φ 150 mm + φ 300 mm 
Милоша Обилића са φ 150 mm на φ 150 mm + φ 200 mm 
Војводе Степе Степановића са φ 150 mm на φ 150 mm + φ 200 mm 
Војвођанских бригада са φ 80 mm на φ 80 mm + φ 300 mm. 
 
Проширење водоводне мреже у граду вршиће се у складу са динамиком планираном у 
комуналном предузећу, а према усвојеном Идејном решењу. 
 
Кишном канализацијом треба омогућити одвођење атмосферских вода са 
саобраћајница, кровова и осталих површина до реципијенaта. Атмосферске воде у 
зависности од порекла упустити у реципијент након адекватног третмана. Тако ће се 
зауљене атмосферске воде упустити у реципијент тек након третирања на 
одговарајућем уређају. 
 
Развој атмосферске канализације има задатак заштите урбанизованих површина унутар 
града и индустријских погона од плављења атмосферским водама. Кишну канализацију 
конципирати за меродавне услове (временски пресек, урбанизованост простора, 
рачунска киша итд.), а етапно реализовати тако да се изграђена делом рационално 
уклапа у будуће решење. 
 
Кључни проблем у решавању одвођења атмосферских вода представља прихватање 
сливајућих атмосферских вода из дела града са Брега. Такође се мора обратити пажња 
на одржавање реципијената, како не би дошло до њихове деградације и смањења 
пропусне моћи корита реципијената. 
 
Фекалном канализацијом омогућити одвођење употребљене санитарне воде преко 
постојећих колекторских праваца до постројења за пречишћавање отпадних вода, 
односно до коначног реципијента. Такође, потребно је преиспитати капацитете 
постојећих колектора како би се новопланирана канализациона мрежа могла укључити 
на градски систем. 
 



 40 

Мрежа је планирана до свих објеката и корисника простора на посматраном подручју, а 
траса канализационих водова се планира дуж новопланираних саобраћајница 
користећи расположиве просторе и падове терена. 
 
Подручје града је подељено на мања сливна подручја, а динамика реализације система 
одвијаће се у складу са могућностима и расположивим финансијским средствима. 
 
 
5.3. Електроенергетска инфраструктура 
  
Напајање електричном енергијом града Вршца ће у целости бити из две трафостанице 
ТС "Вршац1" и ТС "Вршац 2" 110/20 kV, које су већ повезане у затворену петљу "Вршац 
1-Вршац 2-Дебељача-Панчево-Алибунар-Вршац 1".  
 
Демонтираће се 35/10 kV трафостанице, а њихове локације ће се по потреби користити 
као 20 kV разводна чворишта.  
 
Целокупна средњенапонска мрежа у самом граду ће се каблирати и прилагодити 20 kV 
напонском нивоу напајања.  
 
Ваздушна 20 kV мрежа ће се налазити на периферним деловима града.  
 
Нисконапонска мрежа ће бити ваздушна или каблирана.  
 
У ужем центру града, радним зонама и деловима града предвиђеним за колективно 
становање мрежа ће се обавезно каблирати.  
 
У граду је потребно изградити квалитетну јавну расвету. 
 
У оним деловима града где је нисконапонска мрежа ваздушна светиљке ће се 
распоређивати по стубовима електроенергетске мреже, а тамо где је електроенергетска 
мрежа каблирана, каблираће се и мрежа расвете.  
 
 
5.4. Телекомуникациона инфраструктура 
 
Телефонска мрежа се планира у свакој новој улици са обе стране; изузетак су уске 
улице. Мрежа ће у потпуности бити каблирана. 
 
Изградњом антенских система и базних станица мобилне телефоније на још две 
локације у Вршцу, омогућиће се рад овог система телекомуникација на целом планском 
подручју.  
 
У граду је за квалитетан пријем и дистрибуцију радио и ТВ сигнала потребно изградити 
кабловски дистрибутивни систем (КДС). 
 
 
5.5. Гасоводна инфраструктура 
 
Постојећа гасоводна инфраструктура (гасовод МГ-01 и ГМРС "Вршац") пројектована је 
тако да задовољи потребе свих постојећих и свих потенцијалних нових потрошача који 
се могу јавити на предметном подручју. 
 
Планиране трaсе и коридори термоенергетске инфраструктуре 
 
Гасоводном мрежом потребно је обезбедити снабдевање гасом свих потрошача на 
простору обухвата Плана. 
 
За планиране порошаче природног гаса предвиђа се проширење постојеће, односно 
изградња нове гасоводне мреже до планираних потрошача природног гаса, као и 
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рекострукција постојеће гасоводне мреже ради безбедног транспорта, стабилизације 
снабдевања и  обезбеђења потребних количина природног гаса за све потрошаче. 
 
Реконструкција постојећих челичних водова је актуелна током следећих неколико 
година, док ће код постојећих пластичних цеви рекострукција бити актуелна након 
следећих десет година. 
  
Потребно је предвидети полагање дистрибутивне гасоводне мреже у постојећим и 
новопланираним улицама за комуналне потрошаче и широку потрошњу. 
  
За индустријске потрошаче предвиђа се полагање индустријских гасовода средњег 
притиска из ГМРС "Вршац" до потрошача. 
 
Гасоводну мрежу са пратећим објектима везати у прстен како би се обезбедило 
квалитетно снабдевање свих потрошача.  
  
За планиране потрошаче гас ће се обезбедити из постојеће ГМРС "Вршац". 
 
 
6. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 
Концепт заштите животне средине у Генералном плану Вршца дефинисао је обавезну 
реализацију читавог низа мера које ће имати како превентивни, тако и санациони 
карактер с обзиром на постојање развијене индустрије на овом простору. Да би се 
санирало стање животне средине неопходно је створити концепт заштите уграђујући 
низ мера у водопривредну, саобраћајну и комуналну инфраструктуру у области рада, 
становања, рекреације и других активности. Овим мерама потребно је: 
 
• обезбедити и у Планском периоду довољне количине воде за пиће одговарајућег 

квалитета, као и воде за технолошку употребу, 
• обезбедити мере заштите изворишта којима би се заштитили водоносни слојеви, 
• све отпадне воде пречишћавати на уређају за пречишћавање, ради постизања 

потребног квалитета отпадне воде, пре упуштања у реципијент, 
• обезбедити одвођење атмосферских вода посебном цевастом уличном мрежом, 
• очувати квалитет ваздуха насеља заменом застарелих технологија у индустријској 

производњи савременим, успостављањем континуираног мониторинга квалитета 
ваздуха на територији насеља, повећањем и повезивањем свих зелених површина у 
систем зеленила и преусмеравањем транзитног и теретног саобраћаја из ужег 
градског језгра на обилазнице, 

• санитарно одлагати комунални отпад у складу са важећим Правилником и 
Националном стратегијом управљања комуналним отпадом, 

• спроводити заштиту природних добара и непокретних споменика културе на 
територији града. 

 
За све објекте који могу имати утицаја на животну средину, потребно је урадити 
Студију процене утицаја на животну средину у складу са Законом о процени утицаја 
("Службени гласник РС", бр. 135/04) и Правилником о садржини студије о процени 
утицаја на животну средину ("Службени гласник" бр.69/2005). 
 
 
7. ПРЕДЛОГ ВРСТЕ ПЛАНА 
 
У складу са чланом 35. и 36. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 
47/2003) предлаже се израда ГЕНЕРАЛНОГ ПЛАНА ВРШЦА.  
 
Генерални план Вршца, у складу са чл. бр. 45 и 46 Закона о планирању и изградњи 
("Сл. гласник РС", бр. 47/2003), ради се на основу Програма за израду плана и Одлуке 
о изради плана СО Вршац. 
 
 



ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА  
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
 
УВОД 
 
Просторни план Републике Србије (у даљем тексту: Просторни план) представља 
основни плански документ уз Просторни план општине Вршац за израду 
Генералног плана Вршца. 
 
Основни општи циљ Просторног плана, садржан у подстицању рационалне 
организације и уређења простора, постављен је и као основни општи циљ 
Генералног плана Вршца и по мишљењу обрађивача, реализован је у највећој 
могућој мери. Стратегије и циљеви развоја Просторног плана везани за 
коришћење и заштиту природних ресурса, становништво, насеља и делатности, 
саобраћај и везе, туризам и заштиту животне средине и природне и културне 
баштине представљали су оквир у којем су тражена конкретна решења за простор 
обухваћен Програмом за израду Генералног плана Вршца, а у складу са 
смерницама за примену Просторног плана Републике у другим просторним и 
урбанистичким плановима. 
 
На овај начин израдом Генералног плана Вршца обезбедиће се директна примена 
Просторног плана у деловима у којим Просторни план даје експлицитна решења 
за простор Вршца, као и његова даља разрада (на основу циљева, стратегија, 
услова и норматива датих у Просторном плану) у деловима за која нису дата 
експлицитна решења. 
 
Овај Извод из Просторног плана садржи решења Просторног плана која се 
директно односе на подручје Вршца, док ће остали циљеви, стратегије, услови, 
нормативи и смернице бити уграђени у Генерални план. 
 
 
КОРИШЋЕЊЕ И ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСА 
 
Коришћење и заштита пољопривредног земљишта - Подручје у коме се 
налази простор обухваћен Програмом припада сточарско-воћарско-
виноградарском макрорејону са граници са ратарско-сточарским макрорејоном и 
сточарско-планинским макрорејоном, те спада у најзначајнија виноградна 
подручја, површине погодне за наводњавање.  
 
Простор је значајан за производњу вина и прераду воћа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Коришћење и заштита шума, шумских земљишта  
и ловних подручја  
 
У непосредној близини Вршца не планира се подизање шума, али се у циљу 
заштите животне средине, односно реализације биолошких мера заштите 
предвиђа подизање шумских појасева дуж већих саобраћајница и других 
аерозагађивача, подизање приградских шума по ободу градских и индустријских 
зона (уз претходно преиспитивање свих могућности, рекултивације и 
искоришћавања ових простора), као и подизање шумских пољозаштитних 
појасева. Подручје општине Вршац утврђено је као ловно подручје крупне 
дивљачи где су предвиђени будући узгојни центри крупне дивљачи. 
 
 
Коришћење и заштита вода и  
водопривредна инфраструктура  
 
Банатски систем чини већ постојећи ХС ДТД на подручју Баната, који ће се 
проширивати на неким подручјима новим елементима, као и низом ППОВ за 
очување квалитета воде. 
 
 
Коришћење минералних сировина 
- метали и неметали 
 
У подручју општине Вршац евидентирано је налазиште неметала на простору 
Вршачког брега. 
 
 
Коришћење енергетских извора и  
енергетска инфраструктура  
 
Подручје општине Вршац се сматра перспективним до умерено перспективним 
подручјем у смислу енергетских извора. Планирани далековод од 400 kV и 
постојећи доводно - разводни гасовод. 
 
 
СТАНОВНИШТВО, НАСЕЉА, ДЕЛАТНОСТИ 
И РЕГИОНАЛНА ПОДЕЛА 
 
Општина Вршац припада подручјима са просечном густином насељености од 50 - 
74 становника на 1 km2. Општина Вршац представља регионални центар и 
спада у индустријски центар средње величине (5.000-10.000 запослених) те спада 
у појас потенцијалног индустријског развоја (појас од Београда, преко Панчева, 
Алибунара и Вршца, до румунске границе). 
 
 
 



Функционална подручја регионалних система насеља 
 
Вршац (Бела Црква, Вршац, Пландиште) 
 
 

1991. год. 2001. год. 2011. год. 
станов.       учешће 
96.51         0,99 % 

станов.       учешће 
91,400         0,91 % 

станов.       учешће 
89.400        0,85 % 

 
Препоруке за организацију јавних служби према хијерархијском нивоу насеља, а 
за регионалне центре у које спада Вршац су: 
 
Област - социјална заштита 
- нужно формирати у центру или неком другом насељу на подручју 
територијалне целине 
• дом за смештај деце без родитељског старања 
• дом за лица са функционалним и менталним сметњама 
• центар (комплекс) за старе 

 
Област - образовање 
- могуће формирати, ако постоји интерес и економска основа за организовање 
садржаја, било у оквиру јавног или приватног сектора власништва у центру 
или у неком другом насељу на подручју територијалне целине 
• више и високо образовање 
Ако се приступи формирању садржаја обавезно је организовање 
комплементарног - постојећег садржаја који осигурава целовито задовољавање 
потреба нпр. ђачки или студентски домови, ђачке или студентске кухиње или 
ресторани и библиотеке са читаоницом и просторијама за учење и сл. 

- нужно је формирати: 
• ученички и студентски домови 

 
Област - здравствена заштита 
- нужно је формирати у центру или неком другом насељу на подручју 
територијалне целине: 
• специјалне (специјализоване) болнице, завод и институти 
• центри за рехабилитацију и специјализована лечења 

- могуће је формирати ако постоји интерес и економска основа за организовање 
садржаја било у оквиру јавног или приватног сектора власништва 
• клинички и универзитетски центри 

- нужно је формирати  
• Завод за здравствену заштиту 

 
Област - култура 
 
- нужно је формирати  

• библиотеке 
• музеје 
• архиве 
• галерије и изложбене просторе 



• сценско-нумеричке делатности 
• завод за заштиту споменика културе 

 
Област - физичка култура 
- нужно је формирати:  

• отворени уређени простори погодни за различите врсте спортских 
активности, са минималним захтевима у погледу одржавања (трим стазе, 
обале речних токова и површина) 

• отворени уређени простори погодни за различите врсте спортских 
активности, са уређеним санитарним просторијама, режимом коришћења 
итд. 

• покривени објекти физичке културе са одговарајућим санитарним и осталим 
пратећим просторијама, режимом коришћења, одржавања и сл. (базени, 
тениска, кошаркашка, одбојкашка и сл. игралишта, вежбаонице и сала за 
гимнастику) 

• мањи спортско-рекреативни центри мултинаменског карактера 
- могуће формирати ако постоји интерес и економска основа, било у оквиру 
јавног или приватног  сектора власништва 
• спортско-рекреативни центри који задовољавају стандарде за савезна и 
међународна такмичења 

• спортско-рекреативни центри који задовољавају критеријуме за 
међународно такмичење. 

 
 
ТУРИЗАМ  И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,  
ПРИРОДНЕ И КУЛТУРНЕ БАШТИНЕ 
 
Транзити туристички правац: 
Ауто-пут Е-70 Београд- Вршац-румунска граница; 
Општина Вршац спада у туристичку регију II степена, кроз коју прелази друмски 
транзитни туристички правац, а центар регије је Вршац који представља 
национални центар III степена. 
 
Планирана је изградња ауто-пута који представља коридор интензивног 
загађења. 
 
Планирана је пруга великих брзина која проузрокује интензиван утицај на 
животну средину. 
 
Планирано ваздухопловно пристаниште извор је интензивне буке. 
 
Вршац са преко 10.000 становника представља урбано-индустријски извор 
загађења. 
 
Вршац се налази у подручју утицаја макрорегионалног центра Београда. 
 
Вршац се налази у простору где је земљиште умерено загађено услед примене 
агротехничких мера, тзв. земљиште које је интензивно загађено и веома мало 
загађено. 
 



САОБРАЋАЈ И ВЕЗЕ 
 
Ауто-путски коридор у Републици Србији битан за Вршац је плански коридор који 
прати правац међународног пута Е-70 (Хрватска - Београд - Вршац - граница 
Румуније) односно магистрални пут М-1.9 (Београд - Вршац - граница Румуније). 
 
Вршац спада у локацију на којој се већ обављају активности везане за ваздушни 
саобраћај са циљем да се регулише и сачува простор за будући аеродром. 
 
Планирају се следеће пруге за велике брзине: Београд - Панчево - државна 
граница - Румунија (Е-66). 
 
 



 
 
 
ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ 
 
ОСНОВНЕ ПРЕТПОСТАВКЕ ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ВРШАЦ 
 
Анализом одређених компаративних предности, постојеће структуралне 
композиције, досадашњег нивоа развијености привредних грана општине, као и 
задатака и поставки из Просторног плана САП Војводине, дошло се до 
опредељења да ће у периоду до 2000. године привреда ове општине доживети 
убрзанији развој од развоја САП Војводине, а у циљу надокнађивања извесног 
заостајања развоја у досадашњем периоду и у циљу побољшања привредне 
структуре општине. Главни носиоци развоја биће: хемијска индустрија, 
агроиндустријски комплекс, као и будућа индустрија грађевинског материјала, 
чији се развој може очекивати, с обзиром на резултате садашњих геолошких 
истраживања. Остале гране индустрије ће такође утицати на развој привреде ове 
општине, која ће у 2000. години имати знатно повољнију економску структуру.  
 
ПРОЈЕКЦИЈА СТАНОВНИШТВА 
 
За Вршац је планирано повећање становништва са 34.256 (1971) на 45.000 
(2001). Просечан број домаћинстава за 2001. годину биће 14.500, а просечна 
величина домаћинства биће око 3,2 члана. 
 
ПРОСТОРНО-ПЛАНСКЕ ОСНОВЕ КОРИШЋЕЊА ПРИРОДНЕ СРЕДИНЕ 
 
• да се коришћење пољопривредног земљишта за непољопривредне сврхе 

сведе на најмању меру, 
• да се природни простор више и организованије користи за туризам и 

рекреацију, 
• да се воде сачувају, односно санирају од загађивања,  
• да се утиче на побољшање климатских прилика подизањем нових шума, 

заштитног и насељског зеленила. 
 
ИНДУСТРИЈА И ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ 
 
Највећи део привредног потенцијала општине сконцентрисан је у граду Вршцу и 
чини га предоминантним у односу на већину осталих насеља у овој општини. 
Притом у самом граду није дошло до такве концентрације привредних капацитета 
да би га требало растерећивати, нити је толико индустријски јачи да би могао, 
путем дислоцирања извесног броја индустријских и других капацитета из града у 
друга насеља, деловати на развој тих насеља. Ово утолико пре, што су бројност 
становника и њихова старосна и квалификациона структура у већини насеља 
неповољни, па се не би могао постићи позитиван ефекат овом врстом економске 
политике. 
 
Град Вршац ће својом развијеном индустријом и терцијарним делатностима 
представљати и даље привредни и административни центар општине. Највећи 
број привредних јединица из области секундарних делатности, терцијарних 



делатности и непривреде и даље ће остати у граду Вршцу, којем ће са становишта 
функција града гравитирати насеља општине, а такође и насеља из ширег 
региона овог дела Баната.  
 
Највећи део привредних капацитета лоциран је данас, а и у будуће, у граду 
Вршцу и то: 

• хемијска индустрија 
• прехрамбена индустрија 
• метална индустрија 
• текстилна индустрија 
• грађевинарство 
• стамбено комунална делатност 
• трговина и угоститељство 
• занатство 
• саобраћај 

 
ОСНОВЕ РАЗМЕШТАЈА СОЦИЈАЛНЕ АКТИВНОСТИ 
 
Физичка култура 
 
У граду Вршцу, сем бројних простора који ће се формирати од нивоа стамбених 
блокова, месних заједница и више месних заједница, као и у ОУР-а за потребе 
становништва са своје територије, постојаће и објекти ширег значаја и боље 
опремљености и за становништво шире околине: покривени или откривени 
објекти за посебне физичке активности и спортске приредбе. 
 
Заштита деце и породице 
 
За васпитно запуштену децу и малолетне деликвенте, поред постојећих домова у 
Покрајини, мрежа ће се допунити прихватилиштима за децу и омладину, па се 
такав објекат планира и у општини Вршац. 
Заштита деце лако заостале у развоју обезбедиће се кроз отварање одговарајућег 
броја оделења при већим школама, нарочито у граду. 
 
САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 
 
Основни облик превожења примиће на себе јавни друмски саобраћај, затим 
бициклистички, а тек потом индивидуални начин превожења. Превожење путника 
жељезницом обављаће се на средње и дуже удаљености. У наредном периоду 
ваздушни саобраћај, који је по обиму у иницијалној фази, с обзиром на 
перспективу развоја аеродрома Вршац, могао би временом да преузме значајнији 
број путовања на средњим и дужим релацијама. 
Просторним планом предвиђа се лоцирање каналског пристаништа на каналу 
Нови Бечеј – Банатска Паланка на подручју Влајковца. 
 
ВОДНА ИНФРАСТРУКТУРА 
 

• уређење бујица и санирање ерозионих подручја 
• регулација водних токова и заштита од спољних поплавних вода 
• заштита од спољних поплавних вода са брдских и падинских сливова 



• наводњавање 
• снабдевање водом 
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АНКЕТЕ И ИСТРАЖИВАЊА 
 
Стручно истраживање и анкетирање институција и привредних субјеката: 
 
• анкете за привреду, образовање, културу, здравство 
• састанци са Одељењем, ЈП ''Варош'', јавним и јавно-комуналним 
представницима 

 
У фази стварања Програма за израду Гернералног плана Вршца није била 
изграђена целовита стратешка студија - План развоја општине Вршац и насеља 
Вршац. 
 
Основни закључци анкетираних истраживања: 
 
- Недовољан одзив привредних субјеката: (7 их је дало одговор на анкетни 
упитник) 

- Делимични одзив институција (пољопривредна школа, основна школа, Центар 
''Миленијум'' и др.; 8 дало одговор на анкетни упитник). 

 
 
 
 
 
 



  

ПЛАНСКА И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА НА БАЗИ КОЈЕ ЈЕ 
ИЗРАЂЕН ПРОГРАМ ЗА ГЕНЕРАЛНИ ПЛАН  
 

• ПП Републике Србије – 1996. 
 

• ППО Вршца, Завод за урбанизам Војводине, Нови Сад, 1980. године 
 

• ГУП Вршца, Завод за урбанизам Војводине, Нови Сад, 1995. године 
 
• Концепција дугорочног развоја САП Војводине, Економски институт Београд 
 
• Закон о путевима ("Сл. Гласник РС", бр. 46/91) 
 
• Закон о основама базбедности саобраћаја на путевима ("Сл. Лист СФРЈ", бр. 

50/88) 
 
• Закон о железници ("Сл. Гласник РС", бр. 38/91) 
 
• Закон о водама ("Сл. Гласник РС", бр. 46/91) 
 
• Закон о одређивању грађевинског земљишта у градовима и насељима градског 

карактера ("Сл. Гласник СРС", бр. 32/68) 
 
• Железничко-друмски путнички терминал у Вршцу – Генерални пројекат са 

претходном студијом оправданости, ЦИП Саобраћајни институт, Београд, 1998. 
године 

 
• План техничког регулисања саобраћаја, Центар за планирање урбаног развоја, 

Београд пројект, Институт саобраћајног факултета, Београд, Базна студија из 
1983. године 

 
• Идејни пројекат канализације атмосферских вода за слив канала Црни Јован, 

Завод за комуналну хидротехнику, Суботица, 1997. године 
 
• Хидролошка студија града Вршца и околине 
 
• План ветрозаштитних појасева за Општину Вршац, Шумарски факултет 
 
• Параметри и критеријуми за дефинисање урбане мреже, Универзитет у Новом 

Саду, ФТН, Институт за индустријску градњу и Завод за урбанизам Војводине, 
Нови Сад, 1991. године 

 
• Урбано зонирање, Риста Галић, Македонска књига, Скопље, 1980. године 
 
• Урбанистичко уређајна основа за насељено место Павлиш 
 
• УП блока 76 и 90 у Вршцу 
 
• ДУП блока 217 (Мартински пут) 
 
• ДУП рекреационе зоне "Језеро" блок 109 
 
• ДУП спортског центра блока 13 и делова блокова 8, 11 и 12 
 
• РП дела блока 111 
 
• УП дела блока 111 
 
• РП блока 72 



  

 
• УП дела блока 55 
 
• УП дела блока 112 у Вршцу 
 
• ДУП блока 136 
 
• РП блока 71 
 
• ПДР централне зоне Вршца 
 
• ПДР индустријске зоне у блоковима 113 и 114 у Вршцу 
 
• ПДР дела блока 82, радна зона, у Вршцу 
 
• ПДР комплекса дистибутивног центра ТНГ-а у Вршцу 
 
• ПДР комплекса фабрике за флаширање воде у Месићу, Вршац 
 
• ПДР за изградњу аутоцентра и мотела на парцели број 18395 к.о. Вршац и 

доградњу резервоара и аутомата за точење плина на постојећој бензинској 
пумпи изграђеној на парцели 18401 к.о. Вршац у Вршцу 

 
• ПДР за изградњу бензинске пумпе са пратећим садржајима на парцели бр. 57/1 

к.о. Вршац 
 
• ПДР дела блока 82, технолошки парк, у Вршцу 

 
• ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ДЕЛОВА ГЕНЕРАЛНОГ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА ВРШЦА 

који нису у супротности са одредбама Закона о планирању и изградњи 
 
• ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ДЕЛОВА РП ДЕЛА БЛОКА 82, ТЕХНОЛОШКИ ПАРК, У 

ВРШЦУ који нису у супротности са одредбама Закона о планирању и изградњи 
 
• ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ДЕЛОВА УП РЕКРЕАЦИОНЕ ЗОНЕ "ЈЕЗЕРО", БЛОК 109, 

ВРШАЦ који нису у супротности са одредбама Закона о планирању и изградњи 
 
• ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ДЕЛОВА УП БЛОКОВА 134 И 135 "ГУДУРИЧКИ ПУТ", 

ВРШАЦ који нису у супротности са одредбама Закона о планирању и изградњи 
 
• Привремена правила грађења за Вршац ("Сл. Лист Општине Вршац", бр. 7/03)  
 
• Одлука о одређивању градског грађевинског земљишта ("Сл. Лист Општине 

Вршац", бр. 2/81) 
 
• Одлука о изменама и допунама одлуке о одређивању градског грађевинског 

земљишта ("Сл. Лист Општине Вршац", бр.5/84) 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ 
НОВИ САД, Железничка 6/III  Тел. 529-444 Факс  529-361 
БРОЈ: 
ДАНА:   
НАШ ЗНАК: ОСК 

 
 

СТРУЧНО МИШЉЕЊЕ 
О ПРОШИРЕЊУ ГРАНИЦЕ ГРАЂЕВИНСКОГ  

РЕОНА НАСЕЉА ВРШАЦ 
 
 
1. Захтев за проширење границе грађевинског реона 
 
Захтев Општинске управе Вршац (у даљем тексту: Захтев) да се размотри проширење 
грађевинског реона према КО Павлиш за приближно 47 ha 1 а 46 m2 (према 
достављеном цртежу). 
 
 

 
 
Предложени простор се налази изван програмом предложене границе грађевинског 
реона, уз пругу и локални пут према Павлишу. 
 
 



2. Програмом дефинисан грађевински реон, резервне 
    површине за главне насељске функције 
 
Завод за урбанизам Војводине је у фази израде Програма за ГП Вршац, а пре 
достављања Захтева (у даљем тексту: Програм) поред осталог разматрао потребе и 
могућности за резервним површинама намењеним становању. 
 
У Програму је исказана укупна површина намењена становању и износи 696ha. У ову 
површину су урачунате све постојеће површине намењене претежно становању и 
планске површине.  
 
Површине за становање у Програму: 
 
Програмом је испитана могућност да се површине блокова 42, 43 и 44, које припадају 
Војсци СЦГ намене становању, обзиром да је терен углавном неизграђен и погодан за 
грађење, а природно се наставља на већ постојеће урбано ткиво града. Војска СЦГ је у 
условима које је доставила нагласила да се тај простор дефинише као простор 
специјалне намене.  
 
Већа резервна површина намењена планираном становању налази се уз већ описани 
простор комплекса војске СЦГ (блокови 137, 138 и 139). 
 
- Мада је анализом кретања становништва утврђено да је стопа природног 

прираштаја - негативна, будуће потребе за проширењем зоне становања могу се 
задовољити ширењем у блокове 137, 138, 139. (Повољност ширења већ постојеће 
урбане структуре - саобраћајне и комуналне инфраструктуре, карактеристике тла - 
повољне, негативни утицаји од радне зоне и близине главних инфраструктурних 
коридора - незнатне.) 

- Могућност ангажовања већ постојећих стамбених блокова - реконструкцијом и 
повећањем спратности. 

- Потпуном ангажовању постојећих зона становања у блоковима 48 (''Хемоград''), 
блокови 20, 5, 4, 3, 134, 135 на падинама Вршачког брега и на другим локацијама 
које нису уређене нити приведене намени, а налазе се у постојећој граници 
грађевинског реона - у склопу градског ткива. 

 
Површине за становање у Захтеву: 
 
- Железничка пруга (правац Београд - Панчево - државна граница) својом трасом 

''дели'' насеље с једне стране на радне зоне и гробље (планско проширење) и с 
друге стране остали део насеља. 

- Железничка пруга (правац Зрењанин - Вршац - Бела Црква) се одваја од главног 
правца према државној граници исвојом трасом дели Предлогом планирано 
проширење на две зоне намењене становању. 

 
 
3. Предложено ширење грађевинског реона према Павлишу  
    са аспекта просторних могућности и пожељног распореда 
    насељских зона и функција 
 
Принципом уређења насеља и хармоничним планирањем основних насељских зона: 
рада, становања и рекреације:  
 
- није пожељно формирање извдојене зоне становања ''сателит насеља'', уз радну 

зону  
- није пожељно формирање стамбених зона у коридорима путева ван насеља 

(друмски и железнички правац према Павлишу) 
- Просторни планом Републике Србије (1996) изричито забрањено је ширење градова 

на пољопривредно земљиште и захтева се погушћавање стамбене и друге изградње 



у оквирима постојећих реона (у постојећем грађевинском реону комунална и 
саобраћајна опремљеност недовршена)  

- неопходност балансирања при дефинисању функција становања и рада, (али не у 
правцу стратегије формирња мини индустрије, становања на спрату изнад радње 
или обезбеђење да свако станује у насељу или блоку у коме ради) 

- Пожељно становати на разумној удаљености од радног места, а евентуални баланс 
је могуће постићи осмишљеним планирањем 

- Планирање намене земљишта треба да претходи планирању саобраћаја и да га 
методолошки и садржајно испуњава 

 
4. Предложено ширење грађевинског реона Вршца према  
    Павлишу са аспекта геоморфологије и хидрогеологије тла 
 
Град Вршац лежи на контакту обронака Врачких планина и дела Банатске лесне терасе. 
 
Највећи део насеља простире се на лесној тераси. Нагнутост терена је од југа са котама 
од 105 мнм према северу и северозападу на коте терена 85 мнм где прелази у 
алувијалну раван Малог Вршачког рита. Нагнутост терена је повољна за изградњу 
гравитациониог система канализација за отпадне и атмосферске воде. Подземне воде 
на већем делу површине града довољно дубоко осцилирају испод  површине терена и 
не угрожавају подземне комуналне инсталације. Делове терена са котама око 85 мнм 
угрожавају високе  осцилације подземне воде које су најчешће близу површине терена 
током целе хидролошке године. 
 
Закључак 
 
Проширење грађевинског реона града Вршца на просторе терена са нижим котама где 
су високе подземне воде није оправдано са гледишта опремања и експлоатације са 
укупном градском инфраструктуром. 
 
5. Предложено ширење грађевинског реона Вршца према Павлишу  
    са аспекта заштите животне средине: 
 
- Предлог за проширење грађевинског реона односно формирање зоне становања 

поред радне зоне није прихватљиво са аспекта оптималних услова становања; 
правац дувања доминантних ветрова чине предложено локацију неподобном за 
планирану намену (уз радну зону); 

- Предлог за формирање зоне становања у непоседној близини пута и железничке 
пруге није прихватљив управо због негативних утицаја које прометни саобраћајни 
коридор има: буке и вибрација; такође, висок ниво подземних вода и правац 
дувања доминантних ветрова, који дувају из правца водне зоне на предложену 
стамбену зону. 

 
6. Предложено ширење грађевинског реона према Павлишу 
    са аспекта изградње саобраћајне и комуналне инфраструктуре 
 
- Локални пут Вршац - Павлиш делио би потенцијалну зону становања на два дела, 

што би изазвало погоршање како безбедоносних параметара, тако и параметара 
који утичу на смањење проточности саобраћаја кроз предметну зону 

- правац пружања железничке пруге Зрењанин - Вршац - Бела Црква уз локални пут 
такође представља ограничавајући фактор са аспекта саобраћаја и ограничење у 
функционисању евентуалних насељских садржаја у стамбеној зони. 

 
С поштовањем,                    ДИРЕКТОР: 
 

              Перица Манојловић, дипл.инж.саобр. 
Прилог: 
1. Захтев 
2. Карта 
ф/с15/дописи/врсац/стр-мис.доц 



 

 



 IZVOD IZ ZAPISNIKA 
 
Sa XXXIX sednice Komisije za planove opštine Vršac održane dana 
09.02.2006. godine, sa početkom u 13,00 časova, u sali III Skupštine 
opštine Vršac koja je održana u sledećem sastavu: 
 

1. ing. geod. Stanimir Bosić, predsednik Komisije, 
2. d.i.a. Milorad Ćirić, član Komisije, 
3. d.i.a. Radmilo Ćurčić, član Komisije i 
4. d.i.s. Jovan Stanković, član Komisije. 
5. d.i.g. Rajko Miljkov, član Komisije 
Odsutna je d.i.a. Marija Pokrić, član Komisije 
 

 Sednici su u svojstvu obradjivača prisustvovali d.ia. Olivera Karanović i 
d.i.a. Dragan Dobrosavljević d.ia. Nebojša Radić, menadžer opštine Vršac 
Vojkan Marić i član Opštinskog veća Matijašević Milan 
 
Analitičko pravne poslove za potrebe Komisije i zapisnik na sednici vodi 
dipl.pravnik Ćurguz Predrag. 
 
Za današnju sednicu utvrđuje se sledeći dnevni rad:  
 

2.Stručno mišljenje Komisije na Program za izradu Generalnog plana    
Vršaca obradjivača Zavod za urbanizam Vojvodine 

 
Add. 2.   

Obradjivač d.i.a. Olivera Karanović obrazlaže osnove Programa za GUP 
navodeći da su uvrštene korekcije u kartama sa poslednjeg sastanka. 
Takodje ističe da se u predloženim kartama predvidjene funkcionalne 
namene površina i objekata a  za koje je potvrdjeno da postoje na terenu. 
Na  ovim kartama je uradjeno pretežno zoniranje sa proširenjem granica 
gradjevinskog reona koje obuhvata JAT i deo guduričkog puta. U ovom 
reonu Program predvidja da deo oko aerodroma ostane gradjevinsko 
zemljište van granica gradjevinskog reona a da detaljnije definisanje 
sadržaja bude razradjeno u okviru planova detaljne regulacije za taj 
kompleks. 
Nakon izlaganja obradjivača menadžer opštine Vršac Vojkan Marić 
postavlja pitanje zašto je južna radna zona nije ostala kao atakva u 
Programu za GUP, obzirom da je u fazi izradi projekat obilaznice oko 
Vršca pa ova lokacija postaje veoma atraktivna?  
D.i.a. Rade Ćurčić navodi da je u dve prethodne važnosti GUP-a ovaj deo 
bio predvidjen kao radna zona ali nikad nije izvršeno prvodjenje ovog 
zemljišta nameni, te je to razlog što je dat predlog da ova zona ne udje u 
Program jer se nalazi izmedju dve pruge bez mogućnosti saobraćajnog 
priključka. Ako je ideja dobijanja obilaznice izvesna stiče se uslov za 
ostanak ovog dela kao radne zone. U vezi ove teme učešće u razgovoru 



su uzeli i d.i.s. Jovan Stanković, menadžer Vojkan Marić, d.i.g. Rajko 
Miljkov, d.i.a. Rade Ćurčić i član opštinskog veća Matijašević Milan. 
Nakon ove diskusije d.i.s. Jovan Stanković predlaže da proširenje južne 
radne zone bude za 150 do 200 m uz put, te da se taj deo radne zone 
uobliči u logičnu funkcionalnu celinu. Takodje nije neophodno da ta radna 
zona bude zatvorena, već da ona postoji samo uz put , a  izmejdu može 
da bude poljoprivredno zemljište.  
Ing. geodezije Bosić Stanimir ističe da se stuktura zemljišta u ovom reon 
nalazi u blagoj depresiji prema Keverišu. 
Potrebno je da ovo bude u načelu radna zona, a da se posle udje u 
analizu tog prostora i planovima nižeg reda raditi razradu ove zone, 
odrediti namenu i obuhvat. 
Nakon ovakve sveobuhvatne rasprave Komisija je mišljenja da se 
Program treba doraditi u ovom dele tako što će se proširiti obuhvat i 
na južnu radnu zonu, u delu koji obuhvata 150 do 200 m uz put, da to 
ne mora biti zatvorena radna zona  te da se taj deo reona  uobliči u 
jednu logičnu funkcionalnu celinu. 
U pogledu saobraćajne strukture obradjivač je prema planiranoj varijanti 
predvideo da tranzitni saobraćaj zaobidje centar grada i da se predvidi 
prolaz saobraćajnica kroz blokove. Nakon prezentovanja ponudjenog 
rešenja od strane obradjivača Programa  i diskusije u kojoj su učestvovali  
d.i.s. Jovan Stanković, d.i.g. Rajko Miljkov i d.i.a Milorad Ćirić Komisija je 
mišljenja da je neophodno ponovo prispitati ponudjeni prolaz 
saobraćajnica a naročito u pogledu ulica Dečanske, Jaše Tomića i 
oko Konjičkog stadiona te predložiti neko bolje i funkcionalnije 
rešenje za tranzitni saobraćaj. 
U pogledu mešovite stambene izgradnje ostala je mogućnost podizanja 
objekata različitih spratnosti jedan pored drugog, i P+0 kao i P+4+Pk što je 
neprihvatljivo po mišljenju d.i.s. Jovana Stankovića. Predlog je da se 
spratnost odredi u odnosu na pretežnu zastupljenost u blokovima i 
da se u okviru planova detaljne regulacije  u okviru blokova predvide 
uslovi i pravila izgradnje ili da se u okviru  izrade Plana Gup-a 
predvide uslvi i pravila gradnje. GUP bi takodje morao da identifikuje 
one prostore u kojima nije neophodna izrada detaljnih urbanističkih 
planova i da te uslove da u samom Planu. Postoji obaveza planera da 
ukoliko postoji konflikt u prostoru naloži opštini da ga kroz plan 
detaljne regulacije razreši. 
Ovaj predlog je kao svoje mišljenje prihvatila i Komisija i dala 
sugestiju obradjivaču kako da postupa.  
 Takodje Komisija  obavezuje obradjivača da pokuša da 
rekonstrukcijom blokova dodje do rešenja za mešovitu stambenu 
izgradnju. 
 
 
 
 



ZAPISNIK VODIO:                               KOMISIJI ZA PLANOVE OPŠTINE VRŠAC 
Dipl. pravnik Predrag Ćurguz       1.ing.geod .Stanimir  Bosić, predsednik 
Komisije 

                                                          _____________________ 
 

                                                     2. d.i.a. Milorad Ćirić, član Komisije 
 
                                                          ____________________ 
 
                                                     3. d.i.g. Radmilo Ćurčić, član 
 
                                                          ___________________   
   
                                                      4. d.i.s. Jovan Stanković, član 
 
                                                           ____________________ 
 
                                                             
                                                      5. d.i.g. Rajko Miljkov, član 
 
                                                          ____________________                     

 
 

































































































































 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Одлука о изради Плана 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

















 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Документација и подаци о 
обављеној стручној контроли, 

јавном увиду и другим расправама 
о Плану 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

















































 
 
 
 
 
 
 
 

7. Образложење Плана са ставом 
обрађивача и комисије о свакој 

достављеној примедби 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Одговори обрађивача: стручни тим ЈП ''Завода за урбанизам Војводине'' 
на примедбе на ГП Вршца које су достављене у току јавног увида 

 
 
 
1. Примедба Прибела Зорана на премер и снимање парцеле бр. 2191/3 у птесу 
''Козлук''. 
Примедба се не односи на Генерални план. 
 
2. Примедбе ''Биро-стил''-а 
 
2.1. Примедба о дефинисању блокова по зонама.  
Примедба се прихвата. 
 
2.2. Примедба за страну 88 ''мин. 50m2 по једној стамбеној јединици'' 
Примедба се одбија. 
 
2.3. Примедба о максималној висини назидка поткровне етаже – да треба да буде мах. 
2,20 m. 
Примедба се прихвата. 
 
2.4. Примедба о дефинисању надоградње равни кровова. 
Примедба се прихвата. 
 
3. Примедба Аћимовић Драгољуба и других да се унесе улица којом ће се 
прилазити до парцела 22276, 22277 итд. Потес ''Кула''. 
Примедба се прихвата уз обавезу израде Плана детаљне регулације за разрешење 
приступних улица, а у блоковима бр. 1, 3 и 4, чију ће израду покренути општина 
Вршац. 
 
4. Примедба ''Покрета вршачка регија - европска регија'' о дефинисању 
спратности објеката у вези са ширином регулације. 
Примедба се прихвата. 
 
5. Примедбе: из ЈП ''Варош'' 
 
5.1. Примедба око обележавања блокова на страни 23. 
Примедба се не прихвата. Примедба се односи на радну варијанту решења Генералног 
плана. 
 
5.2. Примедба око дефинисања постојећих погона у блоку 80 на страни 28. 
Примедба се прихвата. 
 
5.3. Примедба о зони мале привреде са становањем. 
Примедба се прихвата. 
 
5.4. Примедба о дефинисању специјализованих и секундарних градских центара. 
Примедба се прихвата. 
 
5.5. Примедба о изради детаљних планова за блокове 113, 114 и 113а на страни 61. 
Примедба се прихвата. 
 
5.6. Примедба о изради детаљних планова за блокове 113, 114 и 113а на страни 62. 
Примедба се прихвата. 
 
5.7. Примедба о изради урбанистичких пројеката и дефинисању садржаја на старни 62. 
Примедба се прихвата. 
 
 



5.8. Примедба о надоградњи равних кровова. 
Примедба се прихвата. 
 
5.9. Примедба о блоку 10 на страни 64. 
Примедба се прихвата. 
 
5.10. Примедба о становању у блоку 12 на страни 64. 
Примедба се прихвата. 
 
5.11. Примедба о блоку 36 на страни 65. 
Примедба се прихвата. 
 
5.12. Примедба о блоковима 69 и 70 на страни 66. 
Примедба се прихвата. 
 
5.13. Примедба о блоковима 85 и 86 на страни 67. 
Примедба се прихвата. 
 
5.14. Примедба о минималној инфраструктурној опремљености за изградњу објеката 
вишепородичног становања. 
Примедба се прихвата. 
 
5.15. Примедба о блоку 138 на страни 69. 
Примедба се не прихвата. 
 
5.16. Примедба о становању у зони 12 на страни 70. 
Примедба се не прихвата. Примедба се односи на радну варијанту решења Генералног 
плана. 
 
5.17. Примедба о удаљености два стамбена објекта на страни 71. 
Примедба се прихвата. Потребно је појаснити да се ради о удаљености два суседна 
стамбена објекта на истој парцели. 
 
5.18. Примедба о прва два става на страни 72. 
Примедба се прихвата. 
 
5.19. Примедба о условима за породично становање у прекинутом низу на страни 73. 
Примедба се прихвата. 
 
5.20. Примедба о условима за обнову и реконструкцију. 
Примедба се прихвата. 
 
5.21. Примедба о положају другог објекта на страни 75. 
Примедба се прихвата. 
 
5.22. Примедба о положају гаража на страни 76. 
Примедба се прихвата. 
 
5.23. Примедба о зони 4 на страни 79. 
Примедба се прихвата. 
 
5.24. Примедба о зонама 5, 6 и 7  на страни 81. 
Примедба се прихвата.  
 
5.25. Примедба о зони 8 на страни 83. 
Примедба се не прихвата. Могућа је реконструкција постојећих објеката у постојећем 
габариту и изградња нових објеката до мах. степена изграђености 85%. 
 
 



5.26. Примедба о зонама 9, 10 и 12 на страни 85.  
Примедба се не прихвата. Примедба се односи на радну варијанту решења Генералног 
плана. 
 
5.27. Примедбе о доградњи поткровља на страни 92. 
Примедба се прихвата. 
 
5.28. Примедба о удаљености контејнера за комунални отпад од стамбеног и суседног 
објекта на страни 73. 
Примедба се прихвата. 
 
5.29. Примедба о зони 22 на страни 105. 
Примедба се не прихвата. 
 
5.30. Примедба о растојању између објеката на страни 107. 
Примедба се не прихвата. 
 
5.31. Примедба о архитектонској обради објеката на страни 109. 
Примедба се прихвата. 
 
5.32. Примедба о полагању канализације на страни 118. 
Примедба се прихвата. 
 
5.33. Примедба на графички прилог јавног и осталог грађевинског земљишта у блоку 
130 и 111. 
Примедба се прихвата. 
 
5.34. Примедба на уношење школских објеката као јавно грађевинско земљиште. 
Примедба се прихвата. 
 
5.35. Примедба да у централној зони нису евидентирани објекти школа и индустријских 
погона ''Уча'' и ''Вршачка пивара''. 
 
Примедба се делимично прихвата.  
 
Генерални план је стратешки план и њиме се дефинишу зоне, а не намене на 
појединачној парцели. У централној зони насеља (текстуални део овог Плана) 
евидентирани су постојећи појединачни радни комплекси ''Уча'' и ''Вршачка пивара'', и 
није предвиђено ширење истих. Овим Планом је прописана обавезна израда Плана 
детаљне регулације централне зоне насеља (у складу са Генералним планом и 
условима датим у истом) у којој се детаљно дефинише јавно и остало грађевинско 
земљиште. 
 
6. Примедба ДП ''2. октобар'' о постојећој депонији, уређењу и санацији захтев 
да се иста означи као привремена регионална депонија. 
Примедба се не прихвата1. 
 
 
 
Образложење:       
 
Поводом питања везаних за избор локације депоније и аеродрома у Вршцу, истичемо 
следеће: 
 
1. Национална стратегија  управљања отпадом - донела је влада Републике 

Србије, 04.07.2003. године, у ''Табели 3.5. Категоризација локација депонивања'' 
извршена је категоризација постојећих депонија на: 
К1-    Велике санитарне депоније са потпуном опремом, 

                                           
1 Одговор на Ваш допис од 30.04.2007.године 



К2- Званичне депоније које се могу користоти у дужем временском  
         периоду, под условом да се изврши санација и уређење депоније према ЕУ  
         стандардима, 
К3– Званичне депоније-сметлишта које се још могу користити у периоду до  
        5 година, под условом да се претходно изврши санација са минималним  
        мерама заштите, 
К4- Званичне депоније- сметлишта које не испуњавају ни минималне мере 

заштите, које су попуњене и које треба одмах санирати, затворити и 
рекултивисати 

– у ове депоније је сврстана депонија у Вршцу 
 
Према Националној стратегији управљања отпадом се децидирано утврђује да 
регионално планирање треба да има кључну улогу у управљању отпадом, те се 
у том смислу значајан део активности управљања отпадом преноси на регионални 
ниво. 
 
Општине које, водећи се кључним принципима и циљевима Националне стратегије 
управљања отпадом, а у складу са законском регулативом, утврде да имају заједнички 
интерес за решавање питања управљања отпадом ће споразумом скупштина општина 
утврдити потребу и начин решавања питања везаних за управљање отпадом. На тај 
начин споразумом би се одлучило и о потреби формирања региона за управљање 
комуналним отпадом. 
 
Овлашћења локалне самоуправе у смислу њихове сарадње и удруживања ради 
остваривања заједничких циљева, планова и програма развоја и других потреба од 
заједничког интереса, као и овлашћења у погледу утврђивања, уређења и обезбеђења 
услова обављања комуналних делатности проистичу из Закона о локалној самоуправи 
(''Сл. гласник РС'', бр.9/2003, 33/2004 и 135/2004) и Закона о комуналним 
делатностима (''СЛ. гласник РС'', бр. 16/97 и 42/98). 
 
Према томе, локалне самоуправе су надлежне за успостављање региона за управљање 
отпадом, те се након споразума општина за његово успостављање, израђује 
регионални план управљања отпадом. Регионалним планом управљања отпадом се 
утврђује политика региона. У погледу рационалног и одрживог управљања отпадом, 
дефинишу циљеви локалних заједница, утврђује организација и институционална 
структура региона и мрежа објеката (регионална депонија и трансфер станице). 
Студијом о просторном размештају депонија на територији Војводине (које су 
достављене општинама) предложене су макролокације за регионалне депоније (која 
није утврђена на територији Вршца), а у складу са Правилником о критеријумима за 
одређивање локације и уређење депонија отпадних материја се одређује 
микролокација за регионалну депонију.  

 
2. Правилник о критеријумима за одређивање локације и уређење депонија 

отпадних материја (''Службени гласник'' РС, број 54/92) – Овим Правилником се 
утврђују, с једне стране критеријуми за одређивање локације депонија отпадних 
материја, а с друге стране услови за уређење депонија отпадних материја и 
постојећих и будућих, те их је неопходно у целости сагледати и применити, а овом 
приликом указујемо само на: 

  

1.  Критеријум положаја и минималних удаљености: 
-   удаљеност од границе стамбеног дела насеља (прописана удаљеност мин.    
    1,5 km - члан 5.став 1. Правилника), 
- удаљеност од канала (прописана удаљеност мин. 500 m - члан 11.став 1. 

         тачка 3. Правилника), 
- удаљеност од међународног аеродрома – прописана удаљеност од  
     референтне тачке аеродрома у радијусу (мин. 3,2 km- члан 11.став 1. 
    тачка 7. Правилника), 

 

2.  Критеријум економичности:  



-  минималан број становника гравитационог подручја 200.000 за формирање    
     Региона за управљање отпадом. 

 
Из наведених разлога постојећа насељска депонија у Вршцу оцењена је као 
неодговарајућа за организовање регионалне или било које врсте депоније 
(општинске). 
 
3. Треба имати у виду и одредбе Закона о водама (''Службени гласник'' РС, 

број 46/91, 53/93 и 54/96) којим се уређује заштита вода, као добра од општег 
интереса, а одредбе закона се односе на све површинске и подземне воде. За 
изградњу, реконструкцију и извођење других радова за комуналну депонију 
прибављају се водопривредни услови министарства надлежног за послове 
водопривреде (члан 15. став 2. Закона).  

Такође, треба имати у виду и Одлуку о утврђивању Плана за заштиту вода од 
загађивања (''Службени гласник'' РС, број 6/91), будући да је Планом регулисано 
да се локације депонија не могу одредити на местима са којих прети опасност 
загађивања површинских и подземних вода.  

Превентивне мере за очување квалитета вода спроводе се и на начин да се за 
изградњу, реконструкцију објеката и извођење других радова прибављају 
водопривредни услови, у фази израде инвестиционо-техничке документације; 
водопривредне сагласности пре почетка изградње одртеђеног објекта и 
водопривредне дозволе пре употребе објекта.  

Канал Вршац-Средиште је саставни део каналске мреже ХС ДТД и то део канала 
ДТД од Ботоша до Вршца, који је по Уредби о категоризацији водотока 
(''Службени гласник'' РС, број 5/68) разврстан у IIа категорију и степен 
пречишћавања загађених вода, као и режим испуштања тих вода морају 
обезбеђиватиодржавање категорије водотока утврђених у списку из Уредбе.  
 

4. ЈВП ''Воде Војводине'' Нови Сад су дале водопривредне услове за израду 
Генералног плана Вршца број: 02-1242&3, од 03.12.2004. године, којима је, између 
осталог, дато да локација и уређење депоније мора бити у складу са одредбама 
Правилника о критеријумима за одређивање локације и уређење депонија отпадних 
материја (''Службени гласник'' РС, број 54/92) и уз пуну заштиту површинских и 
подземних вода од загађења. 

 
5. Мастер план аеродрома ''Вршац'', који је израдио Саобраћајни институт ''ЦИП'' 

д.о.о. Београд,  2006. године- тачка 1.6.5. указује да је постојеће сметлиште 
неопходно затворити и козервисати, јер се према стандардима Међународне 
организације цивилног ваздухопловства оно не сме налазити на тој локацији. С 
једне стране, оно је место окупљања птица које летењем пресецају прилазе и 
одлете ваздухоплова и у случају њиховог судара са ваздухопловом може доћи до 
трагичних последица. С друге стране, прашинасте честице и дим са сметлишта 
представљају језгра кондензације, што доводи до појаве приземне магле што знатно 
отежава летење на аеродрому, што је већ и до сада уочено. 

 
Што се аеродрома тиче, критеријуми за утврђивање погодности постојеће локације 
Аеродрома ''Вршац'' проистичу из: 
 
1. Просторног плана Републике Србије (''Службени гласник'' РС, број 13/96),  
           којим је у делу: '' IV САОБРАЋАЈ И ВЕЗЕ'',  у тачки: ''4. ВАЗДУШНИ САОБРАЋАЈ''      
          је регулисано да:  

''Ваздушни саобраћај у Републици Србији до 2010-те године виће усмерен ка 
интензивирању саобраћаја на постојећим ваздушним пристаништима у 
Републици. Оцењује се да се неће исказати потреба за изградњом нових већих 
ваздушних пристаништа, осим доградње и модернизације постојећих у 
Београду, Приштини и Нишу. 
Ради праћења трендова ваздушног саобраћаја у свету и Европи, неопходно је: 
 

1. Модернизовати и реконструисати постојеће аеродроме (Београд, Приштина и 
Ниш), чиме се обухвата: 



а) реконструкција полетно-слетних стаза и рулних писта; 
   б)доградња друге полетно-слетне стазе (аеродром Београд) из разлога 
поузданости и непрекидности саобраћаја, као и еколошких разлога (заштита од 
буке);  
в) увођење нових технологија; 

   г) модернизација навигационих средстава, опреме и информационих система за 
прихват и отпрему савремених летилица и одвијање саобраћаја у свим 
условима; 
 

2. Интензивирати развој и изградњу средњих и мањих аеродрома широм 
Републике, оспособљених за прихват и отпрему мањих савремених 
авиона намењених за пословна и туристичка путовања у локалном 
саобраћају, за обављање спортских делатности, аеродрома намењених 
пољопривредној авијацији, као и коришћење војних аеродрома за 
цивилни саобраћај. 
У Просторном плану се наводе локације на којима се већ обављају неке 
активности, као и поједине нове локације, са циљем да се резервише и сачува 
простор – земљиште за будуће аеродроме: у Војводини (13): Ченеј-Нови Сад, 
Сомбор, Зрењанин, Вршац, Утва-Панчево, Бела Црква, Суботица, Кикинда, 
Кањижа, Нови Бечеј, Сремска Митровица, Беочин, Ковин; у средишњој Србији 
(19): Лисичји Јарак-Београд, Батајница, Поникве-Златибор, Ладевци-Прељина, 
Краљево, Крагујевац, Трстеник, Крушевац, Бор, Давидовац-Параћин, 
Минићево-Зајечар, Врање, Смедерево, Смедеревска Паланка, Ивањица, 
Сјеница, Ваљево, Јагодина, Ужице;  на Косову и Метохији (3): Батлава-
Подујево, Призрен, Пећ. 

 
7. Примедба Одељења за урбанистичко грађевинско имовинско правне 
послове о корекцији степена искоршћености и индекса изграђености за 
парцеле за изградњу јавних објеката: индекс изграђености 85%, степен 
искоришћености 3,4. Употпунити текст услова за реконструкцију равних 
кровова уз обавезну израду Урбанистичких пројеката. 
Примедбе се прихватају. 
 
8. Примедба Рајка Миљкова за зону примарног градског центра повећати 
степен заузетости парцеле на 70%. 
Примедба се прихвата. 
 
9. Примедба о улици према парцелама 22335/1, 22334... (Потес ''Кула''). 
Прихвата се уз обавезу израде Плана детаљне регулације. 
 
10. Примедбе – закључци Комисије за планове од тачке 1-16. 
О свакој појединачној примедби обрађивач се изјаснио. 
 
11. Примедба ДОО ''Жедум'' о доградњи равних кровова чиме би се постигла 
спратност П+5+Пк. 
Примедба се не прихвата. Могућност доградње и санације равних кровова дефинисана 
је одговорима на претходне примедбе стим да је могућа доградња кровова до 
максималне спратности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Сасатавила О. Сенковић, дипл.инж.арх. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Извештај о Стратешкој процени 
утицаја Генералног плана Вршца  

на животну средину 
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СТРАТЕШКА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА 
ГП ВРШАЦ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 
 
 
 
 
УВОД 
 
Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Службени гласник 
Републике Србије", број 135/2004) утврђена је обавеза да се стратешка процена 
утицаја на животну средину врши и за планове у области просторног и урбанистичког 
планирања. Законом су утврђени услови, начин и поступак вршења процене утицаја 
планова на животну средину, у циљу обезбеђивања заштите животне средине и 
унапређивања одрживог развоја, интегрисањем основних начела заштите животне 
средине у поступак припреме и усвајања плана.  
 
На основу Одлуке о изради Генералног плана Вршца (''Службени лист општине Вршац'', 
бр. 3/2006) приступа се изради Извештаја о стратешкој процени утицаја Генералног 
плана Вршца на животну средину.  
 
За носиоца израде Извештаја о стратешкој процени утицаја Генералног плана Вршца на 
животну средину одређен је ЈП "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад. 
 
Извештајем о стратешкој процени су, на основу мултидисциплинарног начина рада, 
вредновани и процењени могући значајни утицаји на животну средину до којих може 
доћи имплементацијом плана и дат је предлог мера за смањење негативних утицаја на 
животну средину. 
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1. САДРЖАЈ И ЦИЉЕВИ ГЕНЕРАЛНОГ ПЛАНА ВРШАЦ    
 
Концепт Генералног плана Вршца за основни принцип развоја града Вршца (базиран на 
распложивим потенцијалима и ресурсима Вршца и усклађен са Просторним планом 
Републике Србије) узима позиционирање Вршца као индустријског и туристичког 
регионалног центра. У наведеном контексту су преиспитане потребе за простором за 
смештај, проширење или изградњу: 
 
− радних зона Вршца, 
− спортско-туристичко-рекреативне зоне, 
− централне зоне насеља, 
− карактер стамбене изградње у Вршцу, 
− проширење стамбених зона једнопородичног становања. 
 
Као резултат свега наведеног, неопходно је било преиспитивање и проширење границе 
грађевинског реона Вршца. 
 
Генералним планом Вршца приступило се решавању инфраструктурних проблема. 
 
Циљеви уређења и изградње града и просторних целина у ГП Вршца су: 
 
• разграничење јавног и осталог грађевинског земљишта у складу са Законом и 

прописима о експропријацији, 
• дефинисање начина реконструкције постојећих зона (стамбених, радних и других) у 

граду, 
• дефинисање начина изградње у новим зонама (стамбеним, радним и другим) у 

граду, 
• реконструкција постојећих и дефинисање нових саобраћајних праваца и објеката  

железничког, друмског, ваздушног, пешачког и бициклистичког саобраћаја, 
• лоцирање комплекса саобраћајних терминала, 
• заштита непокретних културних добара и природних целина, 
• утврђивање стратешке процене утицаја планских решења на животну околину, 
• реконструкција постојећих и изградња нових комуналних површина (уређење 

УПОВ-а и проширење насељског гробља), 
• формирање градског спортско-рекреативног центра, 
• уређење неизграђеног грађевинског земљишта и формирање услова за 

легализацију бесправно подигнутих објеката. 
 
Циљеви дугорочног развоја водопривредне инфраструктуре на подручју насеља Вршац 
су: 
 
• успостављање зона и појасева санитарне заштите изворишта за воду за пиће, у 

складу са Законом о водама ("Службени гласник РС"  бр. 46/91, 53/93, 67/93, 48/94, 
54/96), 

• изградња општинског система водоснабдевања, 
• рационално коришћење вода, а нарочито воде за пиће, 
• приоритет у коришћењу вода има планска рационализација потрошње и 

вишекратно коришћење вода у технолошким процесима, 
• побољшање снабдевања водом свих корисника, 
• осигурање повољног режима коришћења и заштите подземних вода, 
• усаглашавање развоја система водовода и канализације са потребама, 
• заштита квалитета подземних и површинских вода, 
• заштита насеља, индустријских комплекса и пољопривредних површина од спољних 

и унутрашњих вода. 
 
Циљеви у области енергетске инфраструктуре су: 
 
• утврдити програм и смернице развоја енергетске и телекомуникационе 

инфраструктуре, 
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• синхронизовати развој енергетске инфраструктуре са свим активностима на овом 
подручју и тиме обезбеди најповољније услове за заштиту животне средине, 

• очувати природне вредности, живот и рад људи на овом подручју. 
 
Циљеви у области термоенергетске инфраструктуре су:  
 
• гасификација на предметном подручју, у сврху задовољења потреба за природним 

гасом свих корисника, 
• побољшање рада и поузданости постојеће разводне гасоводне мреже, као и њен 

даљи развој, 
• функционално коришћење и штедња необновљивих ресурса, 
• развој и коришћење алтернативних облика енергије, 
• истраживање примене геотермалне енергије за бањско рекреативне потребе и 

загревање. 
 
Електроенергетска инфраструктура  
 
Електроенергетска инфраструктура на простору обухвата Плана, обухвата главне 
напојне трафостанице 110/20 kV, односно 110/35 kV, трафостанице 35/10 kV и  110 kV 
прикључне водове,35 kV надземну, 20 kV надземну и подземну мрежу, нисконапонску 
надземну и подземну мрежу и дистрибутивне трафостанице 20/0,4 kV и 10/0,4 kV 
напонског преноса.  
 
Циљеви израде плана у области електроенергерске   инфраструктуре  су: 
 
• обезбеђење квалитетне и поуздане испоруке електичне енергије диктиране    

потрошњом   у наредном периоду за све потрошаче у обухвату Плана; 
• обезбеђење  довољно капацитета у складу са потребама;  
• унапређење квалитета живљења и задовољавање потреба становника, при том 

имајући у виду принципе енергетске ефикасности. 
• с обзиром на енергетску зависност региона, посебну пажњу посветити развоју  и 

могућностима примене алтернативних извора енергије примерених подручју 
(геотермална енергија, енергија ветра и сунца, биомаса и биогас), имајући све 
време потребу за енергетском ефикасношћу. 

 
Телекомуникациона инфраструктура 
 
Телекомуникациона инфраструктура на простору обухвата Плана обухвата 
телекомуникационе објекте, телефонске централе, примарну и секундарну мрежу, 
базне радио-станице.  
 
Циљеви израде  плана у области телекомуникационе  инфраструктуре  су: 
 
• обезбеђење потребног броја телефонских прикључака за све кориснике; 
• обезбеђење мреже високог квалитета, поузданости и расположивости. 
 
 
 
2. ВАЛОРИЗАЦИЈА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
     
2.1. ПОЛОЖАЈ И ПРИРОДНИ УСЛОВИ 
 
Геосаобраћајни положај 
 
Предметно подручје заузима крајње југоисточни периферни положај АП Војводине. У 
односу на своје ближе окружење, припада природно-географској целини Јужном 
Банату. 
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У војвођанским размерама Вршац представља гравитациони центар трећег ранга. 
Гравитациону зону овог простора чине већа градска насеља: на југу Бела Црква, на 
југозападу Панчево и Ковин и на северозападу Зрењанин. Услед одсуства важнијих 
комуникација у великим Банатским депресијама, Вршцу потпуно или делимично 
гравитира већина насеља околних општина Алибунар и Пландиште.  
 
Геолошке и геомеханичке карактеристике 
 
Геолошку грађу подручја обухваћеног планом представљају кристаласти шкриљци - 
гнајсеви, лесне творевине и седименти песковитог муља. 
    
Сеизмика 
 
Према сеизмолошкој регионализацији, подручје Вршца припада зони од 7°MCS скале. 
Земљотрес датог интензитета припада категорији силних потреса, те су нужне активне 
и пасивне мере заштите од трусних померања. 
 
Геоморфолошке и топографске карактеристике 
 
На ширем подручју, посматрано од југоистока према северозападу, смењују се три 
геоморфолошке целине: 
 
• Западне падине Вршачких планина 
• Јужно-банатска лесна тераса 
• Мали Вршачки рит 
 
Климатске карактеристике* 
 
Према подацима средњих месечних температура ваздуха, средња годишња температура 
износи 11,5°C, при чему средње месечне температуре расту од јануара до јула, а затим 
опадају. Вредност термодромског квоцијента за Вршац износи 0,93°C што упућује на 
закључак да дато подручје има велики степен континенталности. 
 
Годишњи ток релативне влажности у обрнутој је сразмери са температуром ваздуха.  
 
Подаци показују средњегодишњу вредност од 71%.  
 
Просечна годишња вредност облачности износи 56%. 
 
Средња годишња сума осунчавања износи 2051 часова, нешто мање од средње 
годишње вредности за Војводину.  
 
Према подацима мерне станице у Вршцу, просечна годишња количина падавина износи  
659 mm (l/m2).  
 
Вредност кишног фактора за дато подручје износи 57, што указује на хумидни карактер 
климе. Индекс суше за Вршац је 31, што значи да дате климатске прилике 
(температура ваздуха и падавине) омогућују успешно узгајање многих биљних врста. 
 
Просечно на подручју Вршца има 36,3 дана са непогодама.  
 
Падање града је ређа појава.  
 
Ветар представља један од најзначајнијих климатских елемената, посебно са аспекта 
просторног планирања. Како ветрови највећих честина уједно имају и највеће брзине, 
југоисточни и јужни ветрови достижу највеће брзине од 7,7 m/s односно 4,4 m/s и 

                                                 
* За приказ климатских прилика на подручју града Вршца коришћени су подаци са метеоролошке 
станице у Вршцу за период од 1950-1978. године. 
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имају неповољно дејство (исушују тло, отежавају саобраћај). Максимално измерена 
брзина југоисточног ветра - кошаве износи 42 m/s или 151km/h. 
 
Јаких ветрова са јачином ≥ 6 Бофора или 12,3 m/s има углавном током хладније 
половине године. Средњи годишњи број дана са јаким ветровима износи 171,3 са 
највећом учесталошћу у марту, априлу и новембру. 
 
Хидрологија и хидрогеологија 
 
Од природних водотока најзначајнији су поток Месић и Јованов поток, док је 
најзначајнији вештачки водоток Вршачки канал. Поред наведених водотока постоји 
већи број неименованих повремених водотока и један број вештачки изграђених 
канала који гравитирају ка Вршачком каналу. 
 
Слив потока Месић обухвата површину од око 4100 ha или 41 km2 до ушћа у Вршачки 
канал и има површински слој непропустљив са великим средњим падом од око 18 %, 
што доводи до наглог надолажења вода приликом топљења или појаве кишних 
падавина. По хидрауличком прорачуну корито потока Месић има пропусну моћ Q= 47 
m3/s. Међутим, корито је обрасло шибљем и дрвећем, те је његова стварна пропусна 
моћ око 25 m3/s. Хидрауличке анализе показале су да поплавни таласи са 
вероватноћом појаве 1% и 0,1% (стогодишња и хиљадугодишња вода) износе: 
 
Q1%   =51,04 m3/s и 
Q0,1%=86,92 m3/s, 
 
што је веће од пропусне моћи корита, те се из тог разлога приступило изградњи бране 
акумулације, како би се обезбедила трансформација поплавног таласа и спречило 
плављење насеља при појави поплавних таласа. 
 
Брана је изграђена на стационажи потока km 7+250 са ширином круне бране од 4,0 m. 
Овом браном омогућено је заустављање поплавног таласа вероватноће појаве 1 % и      
0,1 %, с тим што се нормални ниво воде одржава на коти 108,30 мАНВ, при чему 
акумулација може да акумулише 700.000 m3. 
 
Преливни орган димензионисан је са пропусном моћи од 47 m3/s колико је укупни 
капацитет пуног корита потока низводно од бране.  
 
Основни проблем у обезбеђењу вишенаменског функционисања акумулације јавља се 
што при садашњем стању корита потока Месић не може да се врши акумулисање воде, 
већ се сва вода испушта кроз темељни испуст. Поред проблема са лошим стањем 
корита потока Месић у насељу постоји и један број мостова чија конструкција није у 
стању да пропусти велике воде потока Месић.  
 
Јованов поток формира се од три кратка потока и то два испод дела звани ''Црквица'' и 
једног са подручја званог ''Виногради''. Део слива са подручја званог ''Виногради'' 
регулисан је, и отвореним каналом пребачен у слив водотка Месић, чиме је у значајној 
мери растерећен Јованов поток. 
 
У самом насељу просечан ниво подземних вода креће се између 3 m и 5 m, од 
површине терена, с тим да се на теренима са надморском висином преко 100 мАНВ, 
ниво подземних вода налази на дубинама већим од 10 m од површине терена. На 
основу извршених анализа, може се закључити да ниво подземних вода представља 
ограничавајући фактор за изградњу на вишим теренима, док се на нижим теренима 
приликом пројектовања и градње морају применити посебне мере хидроизолационе 
заштите. 
 
Најзначајнији водотоци су поток Месић, Јованов поток и вештачки водоток Вршачки 
канал. Поред наведених водотока, постоји већи број неименованих повремених 
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водотока и један број вештачки изграђених канала, који гравитирају ка Вршачком 
каналу. 
 
Минералне сировине 
 
Са аспекта коришћења енергетских извора (природни гас, геотермалне воде) и 
енергетске инфраструктуре према, ППРС подручје општине Вршац спада у подручје 
високе и умерене перспективности. 
 
На простору насеља Вршац, постоје изграђене три истражене бушотине НИС-
Нафтагаса. 
 
 
2.2. ПРОСТОРНА ОРГАНИЗАЦИЈА НАСЕЉА 
 
Град је смештен у подножју Вршачког брега, мада се последњих деценија све више 
шири на падине брега.  
 
Некадашњи немачки и српски делови града формирани су као и сва остала војвођанска 
насеља, са ортогоналном шемом улица и правилним блоковима. Међутим, неки блокови 
су у основи обликовани под различитим угловима. Комбиновањем ова два дела насеља 
формирали су се неправилни блокови у средишњем делу града. Ширење града по 
периферији првобитног насеља је било условљено конфигурацијом терена, изграђеном 
мрежом канала и саобраћајне инфраструктуре. 
 
На простору спајања два дела насеља формирао се центар који представља 
административни и културни центар града, општине и региона Јужни Банат. Велики 
број објеката у центру чине објекти од изузетне историјске, архитектонске и 
амбијенталне вредности. 
 
Стамбена зона заузима 28.51% од укупне територије града.  
 
Вршац има формиране две радне зоне: на северу града и на југозападу града. Поред 
ове две зоне у граду су лоцирани појединачни комплекси у оквиру шире зоне центра, 
који тренутно нису у функцији ("Пивара" и "Уча") и појединачни комплекси на 
територији града (Кланица, која није у функцији, и Бриксол). Већина ових комплекса 
негативно утиче на околину због неадекватних саобраћајних решења, немогућности 
ширења капацитета, због аерозагађења и загађења воде. 
 
Трећа основна функција, поред становања и рада – рекреација, изузетно је мало 
заступљена у укупним градским површинама.  
 
Градски парк (уз СЦ "Миленијум") је плански подигнут и редовно одржаван и налази се  
под заштитом. Мање парковске површине налазе се у централној зони града. 
Спортских терена има уз школске комплексе и уз војни комплекс.  
 
Комунални објекти неопходни за функционисање града лоцирани су у већем броју у 
оквиру градског ткива. У оквиру границе обухвата Плана, на грађевинском земљишту 
ван границе грађевинског реона је градска депонија отпада (северно од града, уз 
Ватински пут), сточно гробље. Такође северно од града, водозахват, који се налази уз 
насеље Павлиш, и саобраћајни терминал - аеродром. Проблеме, са аспекта обезбеђења 
простора, представља градско гробље, које је скоро попуњено, а на постојећој 
локацији нема услова за ширење. 
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2.3. СТАНОВНИШТВО 
 
Према последњем попису становништва 2002. године, у центру општине живи 36623 
становника, или 67% укупне општинске популације, што говори о високом степену 
концентрације становништва у општинском центру.  
Анализа кретања укупног броја становника у Вршцу, за период од 1948-2002. године, 
указала је на тренд веома благог пораста укупног броја становника, по просечној 
годишњој стопи од 0,86%. 
 
 
2.4. ГРАДСКИ ЦЕНТРИ СА МРЕЖОМ ЈАВНИХ ОБЈЕКАТА 
     
У Вршцу је заступљеност јавних служби у складу са величином града и улогом у мрежи 
града, дефинисаном Просторним планом Републике Србије. 
 
Развој градских центара, централних функција и јавних служби (дечије установе, 
установе образовања, установе социјалне заштите, установе здравствене заштите, 
установе културе и физичке културе) планиран је на нивоу евидентираних садашњих, 
и процењених будућих потреба становника града и њему гравитирајућег подручја, уз 
обезбеђење просторних услова за развој нових функција субрегионалног центра у 
тренутку када се за то стекну услови. 
 
 
2.5. РАДНЕ ЗОНЕ 
     
Под појмом радних зона подразумевају се они простори у просторној функционалној 
структури града, који ће првенствено бити намењени привредним активностима 
(индустрија, производно занатство, складиштење и обрада разних роба), као и они 
градски сервиси, који због своје природе не могу бити лоцирани у оквиру других 
насељских структура. 
 
Просторна организација производних функција реализована је кроз два типа 
просторних јединица: 
 
• радне зоне - јужна и северна радна зона 
• појединачне просторне јединице 
 
 
2.6. КОМУНАЛНИ ОБЈЕКТИ И ПОВРШИНЕ 
 
Извориште 
 
Извориште ''Павлиш'', налази се између Вршачког канала и насеља Павлиш, на око      
2 km од Вршца, а кота терена изворишта је око 80 мАНВ. Данас је на изворишту у раду 
17 бунара, а захваћене су подземне воде основног водоносног комплекса. Просечна 
експлоатација је процењена на око 150 l/s, а квалитет захваћене воде задовољава 
нормативе за воду за пиће. 
 
Постројење за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) 
 
Пречишћавање отпадних вода у Вршцу започето је врло давно али су се отпадне воде 
пречишћавале путем лагуна, што није обезбеђивало потребан ниво пречишћавања, 
зато је од 1989. године пуштен у рад централни уређај за пречишћавање отпадних 
вода. Уређај је пројектован да у својој коначној III фази може да пречисти отпадне 
воде које одговарају количини од 210.000 ЕС (еквивалентних становника). 
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До сада је завршена I фаза изградње тако да уређај може да пречисти воду од 90.000 
ЕС. Пречишћавање отпадних вода врши се на бази билошког аеробног пречишћавања. 
 
На предметном простору се налазе Мерно-регулационе и одоризаторске станице 
комплекс трафостанице ТС 110/35kV "Вршац 1"и ТС 110/20kV "Вршац 2"и комплекс 
ПТТ.  
 
Депонија комуналног отпада 
 
Постојећа депонија комуналног отпада насеља Вршац налази се у оквиру граница 
Генералног плана насеља Вршац, на грађевинском земљишту ван грађевинског рејона 
насеља Вршац. 
 
Постојећа депонија налази се на кат. парцели бр. 14082/16, и њом управља ЈКП «2. 
Октобар» из Вршца. 
 
Постојећа локација се користи од 1980. године и заузима површину 22 ha. У погледу 
опремљености, на постојећој локацији постоје инсталације елекроенергетске и 
водоводне инфраструктуре, има решен систем интерних саобраћајница, прикључак на 
јавни пут и пријавну рампу, платфору за прање возила, платформу за истовар отпада 
из возила, обезбеђен систем атмосферске канализације. Од мера заштите животне 
средине које се на њом примењују неопходно је напоменути да се редовно врши 
равнање, збијање, да је обезбеђена дератизација, дезинфекција и дезинсекција. 
 
У погледу физичке заштите депоније обезбеђена је заштита насипом. 
 
У погледу отпада који се одлаже на површини постојеће депоније наводи се одлагање 
искључиво чврстог отпада и то: комунални отпад, папир, пластика, баштенски отпад, 
стакло, картон, лименке, као и зелени отпад и отпадне гуме. На постојећој локацији 
присутна је примарна сепарација отпада као и одређене опције прераде отпада 
(термичке, физичко хемијске, и биолошке).  
 
Постојећа депонија се може користити за одлагање комуналног отпада као прелазно 
решење, из претходну или истовремену примену мера санације и рекултивације 
предметног простора ( у складу са пројектном документацијом), до изналажења трајног 
решења, односно трајне локације регионалне депоније на територији општине Вршац, 
а у складу са условима Завода за заштиту природе, Радна јединица у Новом Саду. 
 
 
2.7. СТАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 
 
Најзаступљенија категорија зеленила у граду су зелене површине јавног коришћења у 
виду паркова, скверова и уличног зеленила. Већа парковска површина која се наслања 
на ширу централну зону чини уређену површину градског парка који ужива и законску 
заштиту. Зелене површине у склопу тргова централне зоне и око јавних објеката су 
уређене у форми сквера и мање или више су успешно хортикултурно и вртно-
архитектонски обрађене. 
 
У граду недостају категорије зеленила: зеленило спорта и рекреације, заштитно 
зеленило и зеленило у оквиру комуналних површина и градског гробља. 
 
Гледано у целини, зеленило града Вршца одликује присуство свих категорија зелених 
површина, али не задовољавају по квантитету и квалитету, нити су континуирано 
повезане у систем. 
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2.8. ПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
     
Носилац развоја привреде града Вршца је индустрија. Анализа је показала висок 
степен концентрације индустријских капацитета у граду. Заступљене су индустријске 
гране: прехрамбена индустрија и производња пића, хемијска и друге. У оквиру 
хемијске индустрије најразвијенија је фармацеутска индустрија, односно Хемофарм 
концерн АД. Фармацеутско-хемијска индустрија је носилац развоја привреде града (од 
50 највећих предузећа у индустрији АПВ по укупном приходу 2002. год. Хемофарм 
концерн је на 4 месту, а у својој грани су на првом месту од 10 највећих предузећа по 
укупном приходу 2002.год.)*. Раније заступљена металопрерађивачка и текстилна 
индустрија више не функционишу. Приметан је развој занатских погона текстилне 
индустрије. 
 
 
2.9. ИНФРАСТРУКТУРА 
     
Водопривредна инфраструктура 
 
Снабдевање водом 
 
Извориште ''Павлиш'', налази се између Вршачког канала и насеља Павлиш, на око        
2 km од Вршца, а кота терена изворишта је око 80 мАНВ. Данас је на изворишту у раду           
18 бунара, а захваћене су подземне воде основног водоносног комплекса. Просечна 
експлоатација је процењена на око 150 l/s, а квалитет захваћене воде задовољава 
нормативе за воду за пиће. 
 
Достигнут је ниво од скоро 100% прикључака на насељску водоводну мрежу, чиме је 
за дужи временски период решен проблем снабдевања становништва и индустрије 
водом. 
 
Техничко решење заснива се на захватању дубоких подземних вода субартерске 
издани, које се потискују у резервоаре изграђене на Вршачком брегу 
(контрарезервоар), одакле се гравитационим путем вода дистрибуира до свих 
корисника. 
 
Поред становништва, на водоводну мрежу прикључен је и највећи део индустрије, мада 
индустријски потрошачи имају и своја локална изворишта из којих задовољавају део 
својих потреба за водом. 
 
 
Одвођење вода 
 
У насељу се канализациони систем почео развијати као сепаратни, тако да се посебно 
одводе отпадне, а посебно атмосферске воде. Међутим, ни један од ових 
канализационих система није у потпуности развијен. 
 
Највећи недостатак канализационог система огледа се у малом броју домаћинстава 
прикључених на насељску канализациону мрежу, док остали своје отпадне воде 
третирају путем септичких јама, а један број становника  своје отпадне воде директно 
упушта у поток Месић и у стари зидани колектор за прихват атмосферских вода, што 
доприноси нарушавању хигијенских и естетских вредности окружења. 
 
Пречишћавање отпадних вода у Вршцу започето је врло давно али су се отпадне воде 
пречишћавале путем лагуна, што није обезбеђивало потребан ниво пречишћавања, 
зато је од 1989. године пуштен у рад централни уређај за пречишћавање отпадних 
вода. Уређај је пројектован да у својој коначној III фази може да пречисти отпадне 
воде које одговарају количини од 210.000 ЕС (еквивалентних становника). 

                                                 
* Извор података: Програм привредног развоја АП Војводине, Нови Сад, децембар 2003. 
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До сада је завршена I фаза изградње тако да уређај може да пречисти воду од 90.000 
ЕС. Пречишћавање отпадних вода врши се на бази билошког аеробног пречишћавања. 
 
Што се атмосферских вода тиче, у насељу не постоји изграђен јединствен систем 
каналске мреже, који би контролисано прихватао и спроводио сувишне атмосферске 
воде. Постојећи отворени и затворени канали су нефункционални. 
 
Одвођење атмосферских вода на предметном подручју се врши помоћу затворених 
канала, отворених бетонских или земљаних канала, јаруга и ригола, док на једном 
делу не постоје никакви објекти за одвођење воде, већ се она слободно разлива по 
улицама. Топографски положај насеља, условио је да је Вршац перманентно суочен са 
вишком атмосферских вода, које се и при најмањим падавинама сливају са падина 
Вршачког брега и улицама слободно разливају до природних реципијената – потока 
Месић, Јовановог потока, Малоритског канала, канала Црни Јован, потока Кевериш и 
Вршачког канала и тако плаве непосредну зону града.  
 
Садашње стање евакуације површинских вода карактеришу парцијална решења, 
односно делимично изграђена кишна канализација и евакуација површинских вода 
путем ригола и јаркова до природних реципијената. Недовољна изграђеност 
атмосферске канализације и мали капацитет ригола и јаркова, као и чињеница да 
постојећи потоци нису у потпуности регулисани и повезани у јединствени систем 
заштите и одвођења површинских вода у основни реципијент – Вршачки канал, има за 
последицу дуже задржавање атмосферских вода на простору града и повремено 
плављење нижих делова града. 
 
Гасоводна инфраструктура 
 
Постојећа гасоводна инфраструктура (гасовод МГ-01 и ГМРС “Вршац”) задовољава 
потребе свих постојећих индустријских, комуналних потрошача и широке потрошње, 
као и свих потенцијалних нових потрошача, који се могу јавити на предметном 
подручју. 
 
Постојећа дистрибутивна гасоводна мрежа у насељу ће се проширивати сагласно 
захтевима нових корисника, без великих инвестиционих улагања. 
 
У новопланираним улицама планира се изградња дистрибутивне гасоводне мреже. 
 
Нафтоводна инфраструктура 
 
На територији насеља Вршац, постоје изграђене три истражне бушотине НИС-
НАФТАГАСА БВ-1, БВ-2 и БВ-3. 
 
Електроенергетска инфраструктура 
 
Насеље Вршац се снабдева електричном енергијом из ТС110/35kV "Вршац1", снаге 
2X20 МВА и ТС110/20kV "Вршац2", снаге 2X31,5 МВА. ТС "Вршац1" прикључена је на 
далековод број 1156 из ТС 110/20kV "Вршац2" и 151/3 из ТС 110/35kV "Алибунар", а ТС 
"Вршац2" прикључена је на далековод број 1156 из ТС 110/35kV "Вршац1", број 1001 
из ТС 110/20kV "Дебељача" и број 1002 из ТС 110/20kV "Бела Црква". 
 
Постојећа средњенапонска електроенергетска мрежа у насељу је већим делом 
подземна у уличним коридорима, док је нисконапонска, сем у централној зони, 
углавном грађена надземно. Стубови на којима су постављени водови су углавном  
челично-решеткасти и бетонски, а малим делом дрвени. Електроенергетска мрежа у 
насељу је у потпуности реконструисана за 20 kV напон. 
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Телекомуникациона и инфраструктура 
 
У обухвату плана постоји изграђена телекомуникациона инфраструктура која обухвата 
телекомуникационе објекте, телефонске централе, спојне путеве ка надређеној и 
крајњим телефонским централама, примарну и секундарну мрежу, базне радио-
станице, мрежу кабловског дистрибутивног система и антенске системе за остваривање 
радио-релејних веза.  
 
Примарна мрежа је  подземна, изграђена у свим улицама, док је секундарна мрежа  
делом и  надземна. У насељу постоји изграђена кабловска тт канализација у централној 
зони.  
 
Постојећи капацитети телекомуникационих објеката (телефонске централе, РБС) и 
мреже  неће  бити довољни за задовољење планираних садржаја у наредном периоду, 
те се морају обезбедити нови  капацитети изградњом  нових  УПС-а, РБС-а и потребне 
телекомуникационе мреже у циљу квалитетног одвијања телекомуникационог 
саобраћаја. 
 
 
2.10. ЖИВОТНА СРЕДИНА 
     
Анализом постојећег стања животне средине уочава се одређени степен деградације 
природних ресурса. 
 
На територији насеља Вршац постоји изграђена водоводна мрежа. 
 
Сви корисници (становништво и индустрија) на територији насеља Вршац снабдевени 
су довољним количинама питке воде са изворишта "Павлиш". На изворишту је тренутно 
у функцији 17 бунара, којима се вода захвата из основног водоносног комплекса. 
Квалитет захваћене воде у потпуности задовољава све нормативе који важе за пијаћу 
воду. 
 
Сепаратни канализациони систем на територији насеља Вршац није у потпуности 
изграђен. Мали проценат домаћинстава је прикључен на насељски канализациони 
систем, док преостали део насеља своје отпадне воде третира путем септичких јама. 
Постојеће септичке јаме нису грађене у складу са законским прописима и представљају 
деградационе пунктове подземних вода и земљишта, као природних ресурса. 
 
На територији насеља постоји уређај за пречишћавање отпадних вода, али он третира 
само воде прикупљене канализационим системом. 
 
Систем атмосфреске канализације на територији насеља није у потпуности решен. 
Велики проблем у решавању одвођења атмосферске канализације представља 
прихватање атмосферских вода које се сливају са Брега. Овај проблем могуће је 
решити формирањем отворене каналске мреже. Површине угрожене навирањем 
бујичних токова могу се санирати адекватним мерама биолошке заштите и 
стабилизацијом тла.  
 
На просторима угроженим ерозијом, приликом изградње инфраструктуре, неопходно је 
предвидети све мере заштите против спирања и клизања терена.  
 
У контексту загађења ваздуха, као природног ресурса, на територији насеља Вршац, 
евидентирано је присуство већег броја индустријских комплекса, који су потенцијални 
извор аерозагађења. Од присутних индустријских грана истичу се прехрамбена 
индустрија и производња пића, хемијска и друге. У оквиру хемијске индустрије 
најразвијенија је фармацеутска индустрија, односно Хемофарм концерн АД. 
Фармацеутско-хемијска индустрија је носиоц развоја привреде града. 
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С обзиром да су то активни комплекси, формирањем заштитног зеленила и зеленила у 
оквиру појединачних локација, делимично је редукован негативан утицај ових 
потенцијалних аерозагађивача на само насеље. 
 
У погледу локације појединачних радних комплекса у граду, генерална оцена је да је 
већина ових комплекса неповољна и да они својим егзистирањем и радом негативно 
утичу на околину због неадекватних саобраћајних решења и немогућности ширења 
капацитета. Овакве целине негативно утичу на животну средину због аерозагађења и 
загађења воде, а индиректно и земљишта. 
 
На територији насеља Вршац, квалитет ваздуха је у већој мери угрожен постојећим 
фреквентним саобраћајем. Магистрални и регионални пут својим пружањем пролазе 
кроз урбано језгро насеља, централну зону и имају врло неповољан утицај на околину 
(бука, прашина). 
 
Посматрано у целини, иако зелени фонд града Вршца одликује присуство свих 
категорија зелених површина, оно не задовољава потребе насеља, ни по квантитету ни 
по квалитету. 
 
На територији насеља је изграђена гасоводна инфраструктура, што позивитно утиче на 
квалитет ваздуха као природног ресурса, с обзиром да је гас еколошки најчистије 
гориво.  
 
У технолошком процесу израде бушотине, као редован пратилац појављује се отпадна 
исплака са набушеним материјалом, која се одлаже у привремену грабу, која 
представља укопано удубљење у водонепропусном терену непосредно уз саму 
бушотину. Граба је одговарајуће запремине и може изазвати загађење прибушотинске 
зоне у току израде бушотина и у току ремонта и сервисирања бушотине. Сви ови 
утицаји могу бити привременог или трајног карактера: 
 
• привремен карактер утицаја исплаке на земљиште уколико се отпадна исплака 

одвози на централну депонију, 
• трајног карактера уколико се отпадна исплака рекултивише у примарној граби. 
 
 
2.11. ПРИРОДНА ДОБРА 
     
На основу увида у документацију Завода за заштиту природе и прибављених услова 
утврђено је да се на подручју предвиђеном за израду Генералног плана Вршца налазе 
заштићена природна добра:  
 
-  Парк у Вршцу заштићен Решењем у Сл. листу општине Вршац и Пландиште бр. 1/82 
-  Регионални парк "Вршачке планине" заштићен Решењем у Сл. листу општине Вршац      
бр. 1/82 који се граничи са грађевинском зоном града. 

 
2.12. НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА ДОБРА 
 
На основу увида у документацију Завода за заштиту споменика културе у Панчеву и 
прибављених услова утврђено је да се на подручју предвиђеном за израду Генералног 
плана Вршца налазе заштићена културна добра: 
 
• споменици културе  
• евидентирана културна добра која уживају претходну заштиту 
• евидентирани археолошки локалитети 
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3. КАРАКТЕРИСТИКЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ПРОСТОРА КОЈИ МОЖЕ  
    БИТИ ИЗЛОЖЕН НЕГАТИВНОМ УТИЦАЈУ 
 
На предметном простору квалитет ваздуха је у одређеној мери деградиран, као 
последица фреквентног саобраћаја, који пролази кроз насеље, емисије аерозагађивача 
током појединих индустријских процеса, из индивидуалних ложишта и др., што 
показују и извршена мерења параметара у наведеном контексту. 
 
На територији насеља Вршац успостављен је мониторинг квалитета амбијенталног 
ваздуха на неколико мерних места, са избором следећих параметара: концентрације 
чађи, NO2, SO2 и укупних таложних материја у mg/m2/дан. 
 
Резултати мерења, вршених 2003. године односно од 10.07.03. – 10.01.2004. године 
указују да одређени број дана на мерном месту Апотека прелази GWI у погледу 
концентрација чађи у mg/m3, и концентрација укупних таложних материја у mg/m2/дан 
(у периоду VII-XII 2004.), а остали параметри не прелазе GWI. На мерном месту - 
царински терминал концентрације свих мерних параметара се налазе у границама 
дозвољених вредности (испод GWI). 
 
Предметна мерења су вршена и током 2004. године (од 01.01.2004.-01.01.2005.), на 
истим мерним местима, чији резултати показују да су одступања врло мала 
(концентрације укупних таложних материја су смањене). 
 
Међутим, мерења вршена 2005. године на мерним местима: скупштина општине, 
царински терминал и апотека, показују да на свим мерним местима концентрације 
укупних таложних материја у већем броју случајева прелазе GWI, док су концентрације 
NO2, SO2, чађи и у О3 без прекорачења GWI, што се види из наредне табеле: 
 
Мониторинг квалитета амбијенталног ваздуха на територији града Вршца – 
2005.  
 
Децембар 
Мерно место: 
1. СО Вршац 
SO2, NO2, nO3, Чађ – без прекорачења GWI 
Укупне таложне материје – без прекорачења GWI 
 
2. Царински терминал 
SО2, NО2, Чађ – без прекорачења GWI 
Укупне таложне материје – без прекорачења GWI 
 
Новембар 
Мерно место: 
1. СО Вршац 
SО2, NО2, Чађ, nО3 – без прекорачења GWI 
Укупне таложне материје – прекорачење GWI (518.96 mg/m2/дан) 
 
2. Царински терминал 
SО2, NО2, Чађ – без прекорачења GWI 
Укупне таложне материје – прекорачење GWI (635.21 mg/m2/дан) 
 
Октобар 
Мерно место: 
1. СО Вршац 
SО2, NО2, Чађ, nО3 – без прекорачења GVI 
Укупне таложне материје – прекорачење GVI (518.96 mg/m2/дан) 
 
2. Царински терминал 
SО2, NО2, Чађ – без прекорачења GVI 
Укупне таложне материје – прекорачење GVI (635.21 mg/m2/дан) 
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Јули 
Мерно место: 
1. СО Вршац 
SО2, NО2, Чађ, nО3 – без прекорачења GWI 
Укупне таложне материје – прекорачење GWI (508.81 mg/m2/дан) 
 
2. Царински терминал 
SО2, NО2, Чађ – без прекорачења GWI 
Укупне таложне материје –  без прекорачења GWI  
 
Јуни 
Мерно место: 
1. СО Вршац 
SО2, NО2, Чађ, nО3 – без прекорачења GWI 
Укупне таложне материје – прекорачење GWI (771.28 mg/m2/дан) 
 
2. Царински терминал 
SО2, NО2, Чађ – без прекорачења GWI 
Укупне таложне материје – прекорачење GWI (538.50 mg/m2/дан) 
 
Мај 
Мерно место: 
1. Апотека 
SО2, NО2, Чађ, nО3 – без прекорачења GWI 
Укупне таложне материје –  без прекорачења GWI  
 
2. Царински терминал 
SО2, NО2, Чађ – без прекорачења GWI 
Укупне таложне материје – без прекорачења GWI 
 
Април 
Мерно место: 
1. Апотека 
SО2, NО2, Чађ, nО3 – без прекорачења GWI 
Укупне таложне материје – прекорачење GWI (553.78 mg/m2/дан) 
 
2. Царински терминал 
SО2, NО2, Чађ – без прекорачења GWI 
Укупне таложне материје – без прекорачења GWI  
 
Март 
Мерно место: 
1. Апотека 
SО2, NО2, Чађ, nО3 – без прекорачења GWI 
Укупне таложне материје – прекорачење GWI (567.22 mg/m2/дан) 
 
2. Царински терминал 
SО2, NО2, Чађ – без прекорачења GWI 
Укупне таложне материје – без прекорачења GWI  
 
Фебруар 
Мерно место: 
1. Апотека 
SО2, NО2, Чађ, nО3 – без прекорачења GWI 
Укупне таложне материје – без прекорачења GWI  
 
2. Царински терминал 
SО2, NО2, Чађ – без прекорачења GWI 
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Укупне таложне материје – без прекорачења GVI  
 
Наведени подаци указују на примаран проблем односно на евидентан негативан утицај 
пролаза транзитног саобраћаја кроз цело насеље /нарочито тешких теретних возила/ 
који деградирају ваздух, као природни ресурс, угрожавају виталне насељске функције 
и  ниво саобраћајних  услуга и њихову безбедност. 
 
У оквиру предметног простора  егзистирају саобраћајнице /коридор главне насељске 
саобраћајнице, мрежа сабирних улица - транзитне, коридор железничке пруге/, које су 
изложене негативним утицајима (аерозагађе, бука, вибрације), а који се мерама 
заштите и изградњом обилазнице као и превентивом, могу довести на ниво 
прихватљивости односно испод GVI. Свесни ових негативности, у Вршцу су 
предузимали поједине парцијалне мере, које су само на привремено ублажавале стање 
али нису доводиле до жељених резултата: регулисање саобраћаја, поставка 
сигнализације и вођење појединих структура возила дуж појединих улица. Овим 
мерама је постигнуто делимично смањење интензитета негативних утицаја, али не и 
њихова елиминација. 
  
Поред уличних коридора, простори који су највише изложени штетним утицајима у 
насељу су радне зоне и површине, на којима се одвијају индустријске делатности. У 
радној зони је питање заштите животне средине посебно осетљиво, обзиром да се на 
том простору налази и насељско извориште са пратећим садржајима. Постојећа 
просторна организација и људске активности које се на њему одвијају, директно или 
индиректно утичу на промене еколошких карактеристика посматраног простора. 
 
Постојећи начин заштите вода оцењен је као недовољан, обзиром да су строги режими 
понашања на малој површини недовољна гаранција за трајно очување овог важног 
ресурса.  
 
Непостојање система канализације за одвођење отпадних вода и атмосферских вода 
које се упуштају у каналску мрежу или се процеђују из септичких јама и копаних 
бунара врше загађење животне средине, а посебно подземних вода. 
 
На предметном простору је изграђена гасоводна инфраструктура што позитивно утиче 
на квалитет ваздуха као природног ресурса, с обзиром да је гас еколошки најчистије 
гориво. 
 
Постојећи магистрални и разводни гасоводи високог и средњег притиска су подземни 
објекти, у којима се транспорт природног гаса одвија у затвореном систему и самим тим 
немају никаквог утицаја на стање животне средине у простору око заштитних коридора 
ових гасовода. Приликом трасирања и изградње постојећих разводних гасовода водило 
се максимално рачуна да се деградација овог простора сведе на минимум, избором 
трасе гасовода, као и након изградње, извршена је санације терена и довођење у 
првобитно стање.   
 
У наредном планском периоду планира се развод гасне мреже на проширеном делу 
грађевинског рејона насеља, као подземна инсталација смештена у зеленом уличном 
појасу.  
 
Обзиром да се на предметном простору налазе бушотине, извршена је процена 
њихових потенцијално негативних утицаја на околину, што се види у наредној табели: 
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Табела 1:  Могуће угрожавање животне средине 
 

ПРОМЕНА ЗА ВРЕМЕ  
ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

У СЛУЧАЈУ 
УДЕСА 

  1. КВАЛИТЕТ ВАЗДУХА + + 
  2. КВАЛИТЕТ ПОВРШИНСКИХ ВОДА - - 
  3. КВАЛИТЕТ ПОДЗЕМНИХ ВОДА - - 
  4. КВАЛИТЕТ ЗЕМЉИШТА + + 
  5. НИВО БУКЕ И ВИБРАЦИЈЕ + - 
  6. ЗРАЧЕЊЕ - - 
  7. ЗДРАВЉЕ СТАНОВНИШТВА  - - 
  8. КЛИМАТСКИ УСЛОВИ  - - 
  9. ЕКОСИСТЕМ + + 
10. НАСЕЉЕНОСТ - - 
11. КОРИШЋЕЊЕ ПОВРШИНА + - 
12. КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА - - 
13. ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДНА И КУЛТУРНА  
      ДОБРА 

- - 

  
Легенда: 
(+)- има утицаја, 
(-)- нема утицаја.    
 
У технолошком процесу израде бушотине као редован пратилац појављује се отпадна 
исплака са набушеним материјалом која се одлаже у привремену грабу. Граба је 
лоцирана непосредно уз бушотину одговарајуће запремине и могуће је да изазове 
загађење прибушотинске зоне исплаком и другим материјалима у току израде 
бушотина, у току ремонта и сервисирања бушотине. Сви ови утицаји могу бити 
привременог или трајног карактера. 
 
Постојећа и планирана електроенергетска инфраструктура на простору обухваћеном 
планом у самом насељу је  подземна и надземна. Грађење ове инфраструктуре, као и 
нормалан процес рада изискује обезбеђење заштитних коридора и сигурносних 
растојања око надземних високонапонских водова, што је већ постигнуто дефинисањем 
услова изградње објеката у насељу. Изградња ових водова и процес експлоатације не 
доприносе било каквом  негативном утицају животне средине.  
 
Постојећа телекомуникациона инфраструктура у потпуности је грађена подземно, у 
коридорима саобраћајница тако да иста није имала никаквог негативног утицаја на 
животну средину приликом грађења, нити при експлоатацији.  
 
 
4. РАЗМАТРАНИ ПРОБЛЕМИ У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ  
    СРЕДИНЕ У ПЛАНУ И ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗОСТАВЉАЊА  
    ОДРЕЂЕНИХ ПРОБЛЕМА У ПОСТУПКУ ПРОЦЕНЕ 
 
У плану су анализирани деградациони пунктови и њихов утицај на животну средину. 
Железничка пруга у оквиру урбаног простора има ободно-дијаметрално пружање тако 
да осим што представља просторну препреку својим манифестација, угрожава квалитет 
животне средине, кроз појаву буке и вибрација. Нови будући техничко-технолошки 
развој /веће брзине/ у овом домену ће интензивирати наведени негативан утицај на 
окружење што захтева примену мера, које ће их својом имплементацијом санирати и то 
поштовањем удаљености објеката, као и кроз поставку континуираних ограда или 
засада, који ће свести буку у границе дозвољених вредности за дан и ноћ. 
 
Проблем загађења ваздуха и појава прашине, као последица фреквентног саобраћаја 
зависи од структуре, интензитета и обима саобраћаја, као и локалних услова. 
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Да би интезитет ефлуената у ваздуху смањили или довели на ниво прихватљивости, 
морају се предузети мере за трајно или парцијално решавање (изградња обилазница, 
адекватно хортикултурно уређење формирањем смањује ниво загађења ваздуха).  
 
Будућа елиминација транзита /по ободу насеља/ би знатно утицала на смањење 
саобраћаја дуж главне насељске саобраћајнице, што би унапредило санитарно-
хигијенске услове овог дела насеља. У оквиру урбаног простора Вршца постоје 
поједини терминали и садржаји са повећаним степеном еколошког ризика, али они су 
просторно дисперирани, па њихови утицаји, у интеракцији са утицајима из окружења, 
не прелазе дозвољене вредности свих релевантних параметара. 
 
Грејање на природни гас је савремен начин грејања који има еколошко-економску 
позитивну карактеристику и заступљено је на већем делу предметног простора. 
 
Емитовани аерозагађивачи из котларница и индивидуалних ложишта се у повећаним 
концентрацијама емитују у грејном периоду, од 1. новембра до 15. априла (варирање је 
у зависности од временских прилика). Мерење емисије из котларница и индивидуалних 
ложишта се не ради. 
 
У плану је разматран проблем одлагања комуналног отпада. Определење је да се даље 
одлагање врши на регионалној депонији, која ће се формирати у складу са основним 
принципима Националне стратегије управљања отпадом односно након израде Плана 
управљања комуналним отпадом за регион, коме припада општина Вршац и 
дефинисања организационе и институционалне структуре региона и мреже објеката.  
 
Постојећа депонија се може користити за одлагање комуналног отпада као прелазно 
решење уз обавезну примену мера санације и рекултивације предметног простора, до 
изналажења трајног решења, односно трајне локације регионалне депоније на 
територији општине Вршац, а у складу са условима Завода за заштиту природе, Радна 
јединица у Новом Саду. 
 
За постојећу локацију депоније неопходна је даља урбанистичка разрада, односно 
израда Плана детаљне регулације, за који надлежни орган може донети одлуку о 
изради Извештаја о стратешкој процени утицаја Плана на животну средину а у складу 
са Законом о стратешкој процени («Службени гласник РС», бр. 135/04).  
 
Отпад утиче на све секторе животне средине, ваздух, земљиште и воду. 
 
У аеробним и анаеробним условима средине приликом распада органске материје, из 
отпада се најчешће ослобађају гасови, метан који је експлозиван и угљен диоксид. 
Гасови одлазе у атмосферу и загађујују је. Осим гасова, ваздух се загађује прашином и 
непријатним мирисом. У урбаним зонама, које су природни заклон, загађујуће материје 
се гомилају у атмосферском простору и у зависности од количине и врсте отпада могу 
негативно да делују на здравље људи у оквиру и у околини одлагалишта отпада. 
 
Отпад утиче на земљиште и чини његов површински загађивач. Накупљањем отпада на 
неку површину, нагомилавају се органске и неорганске материје које загађују 
земљиште. Најопаснији отпад је онај који се не распада или коме треба дужи низ 
година полураспада. Када се гледа естетска страна општине може се закључити да је 
одлагање отпада непрописно и неправилно, што је у вези и са свешћу грађана.  
 
Загађењем земљишта веома често може доћи и до загађења подземних вода. Спирањем 
тла под утицајем атмосферских падавина, долази до цеђења, а процедне материје 
доспевају у подземне воде.  
 
Сви наведени утицаји постојеће депоније: 
 
- угрожавање ваздуха (издвајање депонијског гаса и ширење прашине и непријатних 
мириса), 
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- загађење земљишта због подизања процедних филтрата из тела депоније, метана и 
угљен-диоксида, тешких метала и остајања нерастворених материја (пластике) у 
земљишту, 

- угрожавање подземних и површинских вода због могућег продирања процедног 
филтрата, фекалних и техничких вода са манипулативно-опслужног платоа и 
неадекватног одвођења атмосферских вода, 

- изазивање повишеног нивоа буке при раду опреме током компостирања и сабијања 
отпада, 

-  може изазвати неконтролисане пожаре, 
 
указују на потребу хитног укључивања општине у систем регионалног депоновања 
комуналног отпада, у складу са упутствима Националне стратегије управљања отпадом 
и санације и рекултивације овог простора, као извора загађења околине. 
 
Постојећи коридори електроенергетске инфраструктуре ће се задржати, око 110kV 
далековода. 20 kV надземна мрежа ће углавном бити каблирана и постављена у 
уличним коридорима, у складу са планираним садржајима, на простору где је постојала 
надземна 20 kV мрежа. Предвиђена је реконструкција и ревитализација постојеће 
мреже,  обезбеђење довољних капацитета у смислу квалитетног и сигурног напајања 
електричном енергијом, као и обезбеђења мера заштите свих електроенергетских 
објеката од  елементарних непогода и пожара. 
 
Реализација планиране електроенергетске инфраструктуре, уз поштовање свих 
потребних мера са аспекта заштите животне средине неће довести  до негативних 
утицаја, те проблеми у Плану везани за електроенергетску инфраструктуру нису ни 
разматрани.    
 
Проблеми из области заштите животне средине, везани за телекомуникациону  
инфраструктуру такође нису разматрани у плану, с обзиром да  изградња планиране и 
експлоатација постојеће нема негативних утицаја на животну средину. 
 
Изградња антенских система за потребе остваривања радио-релејних веза мобилних  
телекомуникација, кабловског дистрибутивног система, интернета, радија и телевизије, 
који ће се у актуелном периоду реализовати, нису разматрани као објекти који ће 
допринети негативном утицају на животну средину, с обзиром да се негативан утицај 
огледа у нејонизованом зрачењу, који емитују антенски системи,  на веома   блиским 
растојањима изворима зрачења од свега неколико метара. Узимајући у обзир да се 
приликом одређивања локација ових објеката, као и изградње, предузимају мере  да се 
негативан утицај на животну средину сведе на минимум (постављањем   извора ових 
зрачења, антена, на веће висине, на антенске стубове или друге више објекте, 
онемугућавањем приступа). 
          
 
 
5. ПРИКАЗ ПЛАНОМ ПРЕДВИЂЕНИХ ВАРИЈАНТНИХ РЕШЕЊА У  
    КОНТЕКСТУ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 
Концепт саобраћајног решења у оквиру ГУП-а Вршца, као једно од стратешких 
определења, предложио је елиминацију транзита из урбаног простора и дао предлог 
будуће трасе обилазнице за државне путеве по ободу насеља. Са новом предложеном 
саобраћајном матрицом се трајно решава проблем како са аспекта функционалности, 
проточности тако и са аспекта екологије и одрживог развоја. Међутим, обзиром да за 
такво решење треба ангажовати и значајан финансијски потенцијал, планирана је 
етапност реализације према утврђеним приоритетима градње и солвентности 
потенцијалних инвеститора (систем обилазнице око Вршца је просторно конципиран да 
се може фазно градити, а ефекти ће бити пропорционални улагањима). Као 
неопходност, намеће се изградња сегмента обилазнице на правцу Београд – Пландиште 
– Румунија, у циљу елиминације транзита из ситија – центра насеља, као и осталих 
насељских улица. 
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У конституисању новог система саобраћаја, анализиране су варијанте обилазница и 
након вишекритеријумског вредновања предложено решење се сматра као оптимално, 
са аспекта функционалности, економичности грађења и могућности етапне 
реализације. 
 
 
6. РЕЗУЛТАТИ ПРЕТХОДНИХ КОНСУЛТАЦИЈА СА  
    ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ОРГАНИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА ПОВОДОМ  
    ИЗРАДЕ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
 
У контексту израде предметне Стратешке процене, остварене су консултације са: 
 
• Општински орган управе надлежан за послове урбанизма, Вршац, 
• Јавно водопривредно предузеће Воде Војводине, Нови Сад, 
• ЈКП ''2 октобар'', Вршац. 
• Нис нафтагас, Нови Сад, 
• Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине, Нови Сад, 
• Нис Гас, Нови Сад, 
 
овде прекуцај из услова 
 
Предложено решење саобраћајне мреже Вршца, као и обилазнице је усаглашено са 
надлежним институцијама (ЈП Путеви Србије о.ц. Север, ЈП Железнице Србије и остали) 
а вођено је рачуна и о еколошким проценама утицаја на параметре животне средине. 
Места потенцијалне еколошке угрожености су евидентирана (бен. станице и гасне 
станице и др.), и предложени су услови и мере који се морају предузети да ти садржаји 
функционишу у оквирима граница дозвољених вредности свих параметара, који 
карактеришу квалитет животне средине. 
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II ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ СА  
    ИЗБОРОМ ИНДИКАТОРА 
 
Основни циљеви стратешке процене везани за урбанистички развој града су: 
 
1. Обезбедити ефикасност и функционалност града. То значи обезбедити најефикаснију 
реализацију оних градских функција због којих је одређени град настао и даље 
егзистира. Обезбедити ефикасно функционисање свих друштвено-економских 
активности у граду, и у том смислу обезбедити најбоље функционисање свих система 
инфра и супструктуре. Равномерна дистрибуција становања, рада, реализације у 
простору, као и добра саобраћајна повезаност треба истовремено да омогући 
јединствено функционисање града као целине. 

 
2. Обезбедити сталан перспективан развој града. То значи не затварати физичким 
оквирима развој свих друштвено-економских делатности у граду и не спутавати 
њихов развој, него оставити довољно могућности за константан развој свих градских 
активности, свих градских структура и система, као и самог града у целини. 

 
3. Обезбедити стварање и неговање културно-социјалних вредности и квалитета града. 
То значи да становници града треба да имају оптималну могућност за избор и 
слободно опредељење у погледу места становања, места рада и места одмора и 
провођења слободног времена. У том смислу треба избегавати велике концентрације 
становништва и равнотеже између континуитета и спремности да прихвати промене 
односно између традиције и потребне еластичности за пораст и прилагођавање 
новим условима.  

 
4. Обезбедити да град буде здрав и пријатан. То значи мање загађења, више сунца, 
ваздуха и зеленила, мање буке и дима. Избегавати решења која могу угрозити 
здравље становника. Основни циљ је обезбеђење здраве и пријатне животне средине 
кроз успостављање креативне хармоније природних, створених и социјалних 
структура, уз заштиту и негу живе и неживе природе. 

 
Основни циљеви стратешке процене у области водопривреде: 
 
• успостављање новог система организовања активности у контроли загађивача и 

загађености, превентивном деловању, стварању информационе основе и санације 
постојећег стања, 

• преструктуирање привреде са ослонцем на чисте технологије чија је примена и 
најрационалнији пут у заштити околине, 

• одређивање нивоа приоритета код примене директних мера заштите за плански 
период. 

 
Основне поставке плана заштите вода при садашњем стању загађености вода су 
следеће: 
 
• упоредо са решавањем снабдевања водом у насељу, мора се решавати одвођење и 

третман отпадних вода, 
• оцена многих међународних тела је да су насеља највећи извори концентрисаног 

органског и бактериолошког загађења и да у одређеном року морају имати системе 
за пречишћавање отпадних вода, 

• изградњом градских постројења и повезивањем индустрије на иста, кад ког је 
могуће и целисходно, постижу се ефикаснија решења него када се ови извори 
решавају одвојено, 

• дефинисање минималних захтева за квалитет ефлуента урбаних извора загађења за 
зоне, које нису под посебном заштитом и за ''осетљиве зоне'', 
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• решење отпадних вода индустрије које по природи загађења или локацији није 
могуће заједнички пречишћавати на градским постројењима, мора се такође 
заснивати на величини и карактеру загађења, као и положају у односу на осетљиве 
зоне, итд. 

• токсичне индустријске отпадне воде, без обзира на величину извора, морају бити 
подвргнуте предтретману пре упуштања у градску канализацију или потпуном 
третману ако се испуштају у природни реципијент; при томе се као минимални 
захтев примењују норме за квалитет ефлуента, 

• реконструкција и модернизација технолошких процеса постојећих постројења 
великих индустријских загађивача у циљу смањивања количина изворних 
загађења, количина захваћених и пречишћених отпадних вода, 

• ревитализација деградираних водотокова, приобаља и шире околине, 
• успостављање ефикасног система мониторинга и израда катастра загађивача, 
• успостављање комплексног, функционалног, информационог и управљачког 

система заштите животне средине, 
• успостављање ефикасне заштите изворишта и зона водоснабдевања. 
 
У циљу постепеног смањења загађења вода и довођења свих деоница водотокова, у 
планском периоду до 2026. године, у прописану класу предвиђа се: 
 
• смањење емисије суспендованог и органског загађења из концентрисаних извора 

који су обухваћени Планом за око 90 %, 
• свођење емисије тешких метала на вредности прописане стандардима ефлуента, 
• свођење емисије токсичних органских супстанци на вредности нормиране 

квалитетом ефлуента и 
• оплемењивање малих вода. 
 
Општи циљеви у домену саобраћаја у оквиру простора обухвата Генералног Плана 
Вршца  који могу утицати а у смислу стратешке процене утицаја на животну средину 
су: 
 
1. У домену друмског саобраћаја – нову просторну организацију система 

категорисаних путева у оквиру обухвата ГП-а  ускладити са општим интенцијама 
привредног развоја са нагласком на очување природних вредности овог простора, 
урбаних и руралних простора, уз усаглашавање са европским пројектима, са 
тежњом за  остварењем инегрисане контроле у управљањем  животном средином.  

 Нове саобраћајнице у оквиру овог простора формирати  тако  да се не наруши 
урбано живљење и садржаји,  односно треба предузети мере да се ти негативни  
утицаји саобраћаја (на ваздух, земљиште, бука) доведу у границе    
прихватљивости односно испод GVI.  

2. У области железничког саобраћаја - пруга у оквиру овог простора треба 
реконструисати и модернизовати у складу са новим технологијама (електро вуча)  
уз успостављање система за интегрално повезивање како би се задовољиле све 
тенденције у опслуживању превозних потреба овог простора а на нивоу  европских 
стандарда.  

3. У области  ваздушног саобраћаја - у наредном периоду, ваздушни саобраћај се мора  
укључити у трансфер људи и роба са овог простора, уз обавезно усклађивање 
планских решења са захтевима заштите животне средине посебно са аспекта 
заштите ваздуха и заштите од буке 

 
Са аспекта коришћења енергетских извора, развоја термоенергетске 
инфраструктуре и заштите животне средине, општи и посебни циљеви стратешке 
процене утицаја планираних активности на предметном подручју су: 
 
• одрживост коришћења природних ресурса, добара и енергије и заштита животне 

средине, 
• процена планског увођења енергетски економичнијих технологија и коришћење 

обновљивих природних ресурса алтернативних облика енергије, 
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• подстицање производње и примене технологија које смањују загађивање животне 
средине и производњу отпада. 

• развој гасоводне инфраструктуре и коришћења природног гаса као еколошки 
најчистијег фосилног горива, чиме се у значајној мери доприноси очувању животне 
средине и побољшању животног стандарда. 

 
Све планиране активности, везане за остварење циљева у области термоенергетске, 
електроенергтске и телекомуникацине инфраструктуре на простору обухваћеном 
планом, одвијаће се у смеру спречавања било каквог негативног утицаја на животну 
средину и заштићено природно добро, у складу са захтевима надлежног завода за 
заштиту природе.  
 
ИЗБОР ИНДИКАТОРА И ПРОЦЕНА УТИЦАЈА 
 
Одређени број индикатора, који репрезентују стање животне средине на територији 
предметног плана, могу се квантитативно исказати јер постоје систематска мерења 
основних и специфичних загађујућих материја, које обухватају: контролу квалитета 
ваздуха, испитивања квалитета воде за пиће, контрола квалитета вода водотока и 
отпадних вода. Не врше се испитивање квалитета земљишта и контрола комуналне 
буке. 
 
У наредној табели навешћемо неке од индикатора стања животне средине у насељу 
Вршац, које услед недостатка података није могуће квантитативно коментарисати, али 
је на основу њих могуће дати квалитативну процену одређених активности у простору, 
за које се очекује или процењује да могу имати значајне утицаје на животну средину. 
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Табела 2. Индикатори стања животне средине 
 
 ИНДИКАТОРИ ОЦЕНА КРАТКО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

Урбанизоване површине - изложене су негативним утицајима 
саобраћаја, радних зона и депоније и 
сточног гробља, које су лоциране 
непосредно уз урбане зоне 

Загађене области - - радне зоне, насељске саобраћајнице 

  
  
  

 О
П
Ш
Т
И

  
 

  
 И
Н
Д
И
К
А
Т
О
РИ

 

Активна станица за 
мониторинг 

- успостављен мониторинг квалитета 
амбијенталног ваздуха у  насељу 

Зеленило 0/- неопходно је повећати и унапредити  
зелени фонд у контексту побољшања  
санитарно хигијенских услова у  
насељу 

Саобраћајна 
фреквентност 

- - загађења услед саобраћајних кретања 
дуж главне насељске саобраћајнице   

 NO2, SO2,  nО3, 

чађ... 
0/ - последица саобраћајних кретања –не 

прелазе GWI 
Meрење емисије CO, NOx i 
SO2 

0 нема података о мерењима емисије 
аерозагађивача 

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  
В
А
З
Д
У
Х
 

Мерења имисије (у 
насељу) - укупне таложне 
материје mg/m2/dan за 
месец 

- - измерене концентрације прелазе 
дозвољене вредности у већини 
случајева  

Начин снабдевања водом + решено питање водоснабдевања 

Квалитет воде за пиће 0/+ одговара нормама Правилника о 
хигијенској исправности воде за пиће, 
осим у погледу садржаја мангана и 
амонијака 

Органско оптерећење 
отпадних вода (BPK5)  

- велико, због упуштања отпадних вода 
без предтретмана 

Карактер отпадних вода: 
 

0 / - упућује на потребу предтретмана 
индустријских отпадних вода код 
мањег броја привредних субјеката 
(таб. 1) 

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

 В
О
Д
А
 

Капацитет и начин 
пречишћавања 

- - I фаза 90.000 ES на бази биолошког 
аеробног пречишћавања 

Укупна производња  
отпада 

- 72000 m3 

Специјални отпад 0 Хемофарм привремено складишти 
опасан отпад у кругу свог комплекса и 
извози га на прераду 

  
  
 З
Е
М
Љ
И
Ш
Т
Е
 

Сортирање - не врше, али се врши прерада отпада 
(хемијско - физичка, биолошка, 
термичка и кондиционирање) 

  
  
Б
У
К
А
 

Бука 0/- нису вршена мерења нивоа буке, али 
је присутна у насељу, као последица 
кретања саобраћајних возила и током 
функционисања појединих 
индустријских објеката 

 П
О
С
Е
Б
Н
И

  
  
  

 И
Н
Д
И
К
А
- 

  
 Т
О
Р
И

 

Присуство опасних и 
запаљивих материја 

- могућност хемијског удеса (бензинске 
станице, складишта индустријских 
објеката) 
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Као кључни критеријуми за вредновање утицаја истичу се значај и величина утицаја. 
Значај утицаја представља размере физичког простора који може бити изложен деловању 
промена у средини, док величина утицаја представља приказ штете или користи од 
процењеног деловања на животну средину. У свету је развијен велики број методологија 
које се базирају на квалитативним и квантитаивним елементима, као и на њиховој 
комбинацији. Једна од шире прихваћених методологија процене величине утицаја 
планираних активности на животну средину јесте метод по коме су утицаји вредновани од 
веома неативног до позитивног: 
 

ОЦЕНА ЗНАЧЕЊЕ 
-- ВЕОМА НЕГАТИВАН УТИЦАЈ 
- НЕГАТИВАН УТИЦАЈ 
0/- УМЕРЕНО НЕГАТИВАН УТИЦАЈ 
0 НЕМА УТИЦАЈА 
0/+ УМЕРЕНО ПОЗИТИВАН УТИЦАЈ 
+ ПОЗИТИВАН УТИЦАЈ 
++ ВЕОМА ПОЗИТИВАН УТИЦАЈ 

 
Овакав метод се примењује управо у ситуцајима коју имамо и у насељу Вршац, када 
одређене утицаје није могуће квантификовати.  
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III ПРОЦЕНА МОГУЋИХ УТИЦАЈА ПЛАНОМ ПРЕДВИЂЕНИХ  
      АКТИВНОСТИ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ СА МЕРАМА ЗАШТИТЕ 
 
1. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА ВАРИЈАНТНИХ РЕШЕЊА ПЛАНА НА ЖИВОТНУ    
    СРЕДИНУ СА МЕРАМА ЗАШТИТЕ 
 
Заједничка или одвојена обрада индустријских и комуналних отпадних вода, 
представљају дилему коју је тешко решити без одговарајућих анализа. На доношење 
одлуке утиче низ фактора које треба понаособ оцењивати и то у сваком појединачном 
случају. 
 
Предности заједничке обраде су: већа постројења су економичнија од мањих, услед 
уједначеног састава отпадне воде постижу се повољнији ефекти обраде, лакше се 
обезбеђује стручно вођење и контрола пречишћавања, безбеднија заштита 
водопријемника од ударног оптерећења загађењем (у поређењу са индивидуалном 
обрадом унутар комплекса и директним испуштањем), и тд. 
 
Недостаци заједничке обраде су: опасност од поремећаја процеса пречишћавања на 
централном постројењу за пречишћавање, смањени интерес индустрије за вођење бриге о 
карактеристикама својих ефлуената, недовољан ефекат усвојеног поступка 
пречишћавања на централном постројењу за неке специфичне отпадне воде из 
индустрија, опасност за прекомерно оптерећење централног постројења загађењем, и тд. 
 
Приликом одлучивања о заједничком или одвојеном одвођењу и пречишћавању отпадних 
вода домаћинстава и индустрије, треба одмерити сваки од наведених аргумената, и тако 
их одабрати, да усвојено решење буде технички рационално и  економски оправдано. По 
правили, треба тежити заједничком одвођењу и пречишћавању наведених отпадних вода. 
 
Принципи за отпадне воде из индустрије, а које су упуштају у градски ситем канализације 
и које се одводе и пречишћавају заједно са комуналним отпадним водама, захтевају 
постављање општих захтева који се морају испоштовати, а то је:  
 
• да заштите здравље особља које ради на одржавању канализационих система, 
• да заштите канализациони систем и објекте на њему, 
• да заштите процес пречишћавања отпадних вода на централном уређају и  
• да обезбеде одстрањивање из индустријских отпадних вода материје које се мало или 

никако не одстрањују на централном уређају за пречишћавање отпадних вода, а које 
могу угрозити захтевани квалитет вода реципијента. 

 
На основу напред наведеног, закључак је да се захтевани квалитет ефлуента код 
индустрије постиже применом предтретмана отпадних вода што је Планом и предвиђено. 
Оптимизацијом предтретмана индустријских отпадних вода може се постићи ефикасно 
заједничко пречишћавање збирних отпадних вода. 
 
Предлог будуће трасе обилазнице је усмерен у контексту заштите и унапређења животне 
средине јер се елиминацијом саобраћаја кроз насеље смањује аерозагађење и бука. 
 
 
 
2. ВАРИЈАНТНО РЕШЕЊЕ У СЛУЧАЈУ НЕРЕАЛИЗОВАЊА ПЛАНА 
 
Варијантна решења до реализације обилазница су већ учињена тако што су утврђени 
режими саобраћаја кроз насеље чиме су извршена преусмеравања, како би се токови 
равномерније дистрибуирали по мрежи и тиме смањио интензитет негативних утицаја 
саобраћајних манифестација у насељу. 
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3. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА ПЛАНИРАНИХ АКТИВНОСТИ НА ЖИВОТНУ  
    СРЕДИНУ У ОДНОСУ НА СЛЕДЕЋЕ ЧИНИОЦЕ: 
       
3.1. ВАЗДУХ 
 
Одређене активности предвиђене Планом су усмерене у контексту заштите и унапређења 
квалитета ваздуха, а односе се на: 
 
• унапређење комуналне инфраструктуре у насељима, 
• изградњу обилазнице, реконструкцију и модернизацију саобраћајне мреже,  
• гасификацију насеља, 
• смањење емисије загађивача и индустрије, дислокација индустријских постројења, 

која врше емисију аерозагађивача и зоне становања и центра, 
• повећање насељског зеленила, посебно категорије заштитног зеленила дуж      

саобраћајница, комуналних објеката, око радних зона и на деградираним површинама, 
• адекватно одлагање комуналног отпада и сточних лешева, у складу са правилницима и   

Националном стратегијом управљања отпадом   
• вршење експлоатације минералних сировина уз примену свих мера заштите животне 

средине, посебно ваздуха и воде, у складу са Законом о рударству, 
• санација постојеће  депонија са рекултивацијом, применом биотехничких мера, као и 

других деградираних површина (позајмиште бивше циглане). 
 
Евидентан је негативан утицај на ваздух у оквиру насеља који настаје од саобраћајних 
манифестација нарочито у коридору главне насељске саобраћајнице. Кумулативни 
утицаји саобраћаја на стање параметара који карактеришу квалитет ваздуха, јављају се 
као последица рада мотора у корелацији са локалним стањем окружења. У циљу 
унапређења постојећег стања квалитета ваздуха потребно је предузети активне мере 
заштите. 
  
Саобраћајна дешавања из домена ваздушног саобраћаја имају одређен утицај на квалитет 
ваздуха, која неминовно произилазе из технологије ваздушног саобраћаја. Проблем је 
посебно изражен у зони насеља, изнад које се налазе полетно-слетне површине 
(графички прилог брoј 2). 
 
Загађење ваздуха је у директној вези са бројем полетања и слетања, што значи да обим 
загађења директно зависи од обима авиосаобраћаја. 
 
Бука као пратећи феномен ваздушног саобраћаја је најзначајнији проблем који 
произилази из саме технологије одвијања саобраћаја (млазни мотори са великом емисијом 
штетних материја и врло великом емисијом буке). Као таква она је неминовна и њен 
утицај на урбане садржаје је врло значајан. На садашњем нивоу одвијања ваздушног 
саобраћаја утицај буке није на високом нивоу. У будућности, ако дође до повећања обима 
ваздушног саобраћаја (што је за очекивати), мораће се предузети одговарајуће мере за 
ограничавање буке коју производе средства ваздушног саобраћаја.   
     
Предвиђени радови на изградњи гасовода би требало да имају минималан утицај на 
квалитет ваздуха, јер ће се делом обављати ручно, а делом машински, без нарушавања 
конфигурације терена тј. вршиће се укопавање у ров директно, без денивелације терена 
и стварања прашине. Функционисање гасовода неће утицати на квалитет ваздуха, јер 
гасовод функционише у контролисаном затвореном систему.  
 
Приликом експлоатације (коришћења природног гаса за производњу топлотне енергије), 
односно сагоревања гаса, у атмосферу се емитују димни гасови (угљенмоноксид и водена 
пара) чија емисија неће прелазити дозвољене вредности. Емисије се појављују зими, код 
индивидуалних и комуналних корисника природног гаса, а код индустријских корисника 
током целе године. Ови утицаји су слабијег интензитета (испод GVI). 
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У фази бушења и испитивања истражних бушотина, јављају се издувни гасови од рада 
мотора и испуштају се у ваздух преко филтера и немају значајног утицаја на ваздух, јер 
се процењује да њихове концентрације неће прелазити GVI.  
 
При изради бушотина у атмосферу се емитују одређење количине природног гаса док се 
не изврши комплетно освајање и опремање бушотине. Процењене вредности емитованог 
гаса по бушотини износе око 5000m гаса.  
 
У фази експлоатације бушотина не јављају се аеро загађивачи. 
 
У случају ерупције нафте и гаса постоји и опасност од пожара већих размера и ширења 
отровних гасова, што представља непосредну опасност за сав живи свет у околини. У 
случају ерупције без пожара, околина може бити загађена сланом водом, 
угљоводоницима, угљен диоксидом итд. Ерупције и пожари се сматрају акцидентним 
ситуацијама и вероватноћа за ове појаве је минимална. 
 
 
3.2. ВОДУ 
 
Вода и водотоци, као добра од општег интереса за задовољење општих и појединачних 
интереса, под посебном су заштитом и користе се под условима и на начин који одређује 
Закон о водама. 
 
Као потенцијални извор загађења изворишта и вода уопште, пре свега представља 
индустрија која се налази у насељу. Ради евиденције потенцијалних загађивача потребно 
је прикупити податке о отпадним водама које се јаваљају у току производних процеса. 
Такође, треба нагласити и оне потенцијалне загађиваче, за које до сада нису спроведена 
истраживања о испуштању отпадних вода, а која према врсти делатности представљају 
потенцијалне загађиваче. 
 
Количина употребљених вода карактеристична је за сваки поједини процес производње и 
за сваку појединачну фабрику. Степен загађености и количина отпадних вода зависи у 
великој мери од усавршености технолошког процеса и опреме.  
 
Елаборатом ''Анализа података из катастра отпадних вода града Вршца'' из 2003. године, 
дат је списак индустрије за коју се сматра да постоји потреба за предтретманом отпадних 
вода пре испуштања у јавну канализацију, као и пречишћавање отпадних вода пре 
испуштања у реципијент. Из приложене табеле види се да у градску канализацију, своје 
отпадне воде ипуштају 25 загађивача преко 32 изливна места. Директно у водотокове 
испушта 11 загађивача, док 2 загађивача испуштају своје отпадне воде у септичке јаме. 
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Табела 3. Приказ излива отпадних вода са назнакама за потребан предтретман пре 
испуштања у градску канализацију и пречишћавање при испуштању у 
водопријемник 

 

Назив предузећа 

Број 
излива  

Потребан 
предтретман 
да/не 

Поседује 
предтретман 
отпадних вода 
да/не 

Задовољава 
норме 
пречишћавања 
да/не 

Добро 
димензионисано 
постројење 
да/не 

ЈКП ''2.октобар'' 001 НЕ ДА ДА ДА 
''Hemofarm koncern'' 001 ДА НЕ НЕ - 
АД ''Вршачка пивара'' 003 ДА НЕ НЕ - 
АД ''Житобанат'' 001 НЕ ДА ДА ДА 
Здравствени центар ''Вршац'' 001 НЕ НЕ ДА - 
АД ''Вршачки виногради'' 001 НЕ ДА ДА ДА 
АД ''Банат'' Вршац 001 НЕ НЕ ДА - 
АД ''Имлек'' млекара Вршац 001 ДА НЕ НЕ - 
АД ''Brihol'' Хемијска индустрија Вршац 005 НЕ  НЕ ДА - 
АД ''Банат'' Кондиторска индустрија Вршац 002 НЕ ДА ДА ДА 
СЗР ''Месар и кобасичар Боривој Јокић'' 001 ДА НЕ НЕ - 
ДП ''Граничар'' Индустријска кланица 001 НЕ НЕ ДА - 
ДОО ''Swisslion'' RJ Vrsac 001 ДА НЕ НЕ - 
Хемијско чишћење одеће, Вл. С. Чебзан 001 НЕ НЕ ДА - 
СТР и аутоперионица ''РБА'' 001 НЕ ДА ДА ДА 
ДОО ''Прима плус'' 001 ДА НЕ НЕ - 
НИС Нафтагас промет – вршац I 001 ДА НЕ НЕ - 
ДДО ''Хладњача'' 001 НЕ НЕ ДА - 
СТУП ''Вршац'' 002 НЕ ДА ДА ДА 
УТДП ''Србија'' 001 НЕ НЕ НЕ - 
АД Пекара ''1. мај'' 001 НЕ НЕ ДА - 
ЈП ''Југословенски аеротранспорт'' 001 НЕ НЕ ДА - 
''Експрес хемијско чишћење'' 001 НЕ НЕ ДА - 
Штампарија ''Triton public'' 001 НЕ НЕ ДА - 
Штампарија ''Слобода'' 001 НЕ НЕ ДА - 
ДП ''Енолошка станица'' 001 НЕ НЕ ДА - 
Аутоперионица ''Раца'' 001 ДА НЕ НЕ - 
ДОО ''Бенест'' 001 ДА НЕ НЕ - 
ДД ''Агровојводина'' Вршац 001 НЕ ДА ДА ДА 
ДОО ''Конди корпорација'' 001 НЕ ДА ДА ДА 
АД ''Вршац'' Ливница Вршац 001 НЕ НЕ ДА - 
Неуропсихијатријска болница  НЕ НЕ НЕ - 
Агротехника  НЕ НЕ НЕ - 
Депонија смећа града Вршца  ДА НЕ НЕ - 
ДД ''Уча'' 001 ДА НЕ НЕ ДА 

 
Постојећа и планирана индустрија мора своје отпадне воде решавати посебним системом, 
а у зависности од врсте и типа загађене воде, вршиће се њихово претходно 
пречишћавање кроз предтретман до нивоа квалитета који задовољава санитарно-
техничке услове за испуштање у јавну канализацију, па ће се тек онда ићи на заједничко 
пречишћавање са санитарном отпадном водом. 
 
Други потенцијални загађивач представља пољопривредно земљиште, које окружује 
насеље. Употреба хербицида, пестицида и осталих препарата, требала би да буде строго 
контролисана у ужој зони заштите, јер се неконтролисаним дугогодишњим коришћењем 
ових средстава, стварају предуслови за пролаз загађења до издани. У којој мери и 
концентрацији загађење може да стигне до издани са ових површина немогуће је 
прецизно проценити, посебно због нехомогености повлатног слоја и вероватног постојања 
вертикалне инфилтрације, кроз које би загађење могло да продре до издани. 
 
Гробља су такође могући загађивачи због тога што представљају стални извор нитрата и 
нитрита, који се слабо разграђују у подземљу, а релативно лако транспортују. Као мера 
заштите, треба успоставити мониторинг контролних пијезометара на одређеном растојању 
од изворишта. 
 
Као могући загађивачи, јаваљају се напуштени бунари и септичке јаме са упојним 
бунарима преко којих се директно загађује подземље. Неопходно је евидентирати све 
овакве бунаре и спровести одговарајуће радове конзервације.  
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Изградњом канализационих система за одвођење атмосферских и отпадних вода у 
насељу, спречиће се даља деградација површинских и подземних вода у насељу, а у 
циљу смањења хидрауличког оптерећења или загађења у водотоковима. 
 
У погледу утицаја саобраћајне инфарстуктуре на воду као природни ресурс, можемо 
закључити да су ови утицаји релативно мали, како на квалитет површинских тако и 
подземних вода. Током транспорта се јављају мале количине течности, које би својим 
изливањем угрозиле квалитет вода. Локални утицаји на воде могу имати само акцидентне 
ситуације, у случају аутоцистерни, које превозе опасне материје, а које би својим 
изливањем (расипањем) изазваће загађење земљишта и вода (мањег обима). Једино је у 
току зиме присутан негативан утицај саобраћајница због употребе средстава за 
одржавање путева (со , камени агрегат). 
 
Настанак ових акцидентних ситуација је повременог карактера, без потребе предузимања 
априорних мера заштите. Међутим, местима где су статистички утврђене могуће локације 
акцидената, могу се предузети мере, које ће ублажити или минимизирати могуће 
настајање акцидентних ситуација (постављање ограда, зеленила). 
 
У погледу утицаја саобраћајних манифестација на квалитет површинских и подземних 
вода, потребно је нагласити евидентан утицај у току зимског периода, због употребе 
средстава за одржавање путева (со, камени агрегат), која су растворљива у води и 
одводе се у околне локалне реципијенте, чиме је непосредно угрожен квалитет подземних 
и површинских вода. 
 
У планском периоду потребно је вршити континуирану контролу количине средстава за 
одржавање путева у току зимског периода, чиме ће се обезбедити минимални утицај на 
воду, као природни ресурс. 
 
Сви планирани садржаји (објекти гасне и бензинске станице и сл.), који могу 
представљати потенцијални ризик, морају бити евидентирани и у оквиру њиховог 
технолошког процеса морају се предузети мере континуиране контроле евентуалних 
екцидентних ситуација.  
 
 
3.3. ЗЕМЉИШТЕ 
 
Утицај саобраћајне инфраструктуре на земљиште као природни ресурс, није 
сигнификантан, осим у акцидентним  ситуацијама. 
 
Приликом изградње гасовода, током извођења земљаних радова - ископавања рова и 
затрпавања гасовода у одређеној мери ће се нарушавати слојевита структура земљишта, 
односно доћи ће до краткотрајне деградације земљишта на месту извођења радова. 
 
Приликом постављања гасовода и ископа земље, издвојиће се хумус и депоноваће се дуж 
трасе, а затим ће се користити за санацију површинског слоја, после завршетка радова. 
За санацију терена ће се користити сва земља из ископа и компресоваће се до нивоа 
околног терена, да би се терен вратио у првобитно стање. 
 
Других отпадних материја, осим претходно наведених, приликом постављања и 
функционисања гасовода нема. 
 
Експлоатација минералних сировина и спровођење истражних радова могу изазвати 
обимне измене у структури земљишта, а просторно заузимају површине њихових 
лежишта. 
 
У току бушења истражних бушотина појављује се отпадна исплака на бази глине, воде, 
бентонита и др., која се одлаже у  ископане "грабе" непосредно уз бушотине. "Грабе" су 
димензије 30х20 m и дубине 1,7 m а ископана земља за ову намену се оставља са стране, 
да би се касније користила за затрапање и санацију овог простора. Дно "грабе" се налази 
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на слоју глине и обложено је заштитном фолијом која врши заштиту земљишта и 
водоносних слојева од загађења.  
 
Завршетком бушења исплака више није потребна и налази се у базенима ("грабе"). 
Следећа фаза је чишћење базена и одношење исплаке цистернама, на за то предвиђену 
депонију, затим  се уклања заштитна фолија и затрпавају се базени здравом земљом. На 
крају се приводи земљиште намени (рекултивација). 
 
Овај утицај може бити привременог или трајног карактера: 
 
- привремени карактер утицаја исплаке на земљиште уколико се отпадна исплака одвози 
на депонију, 

-  трајног карактера уколико се отпадна исплака рекултивише у примарној граби. 
 
Исплака која се користи у НИС-Нафтагасу припада лигносулфонатском типу. Њу чине 
следеће компоненте: вода, бентонитска глина, NaOH, Na2CO3, CMC, Fe-Cr лигносулфонат, 
за потребе средње тешких исплака, за бушење на већим дубинама, у исплаку се додаје 
још и барит (BaSO4). 
 
Неконтролисане ерупције природног гаса могу изазвати акциденте ширих размера. 
 
Неадекватно одлагање комуналног отпада има негативан утицај на земљиште, а 
индиректно и на друге природне ресурсе.  
 
 
3.4. ПРИРОДНА ДОБРА 
 
Све предвиђене активности ће бити усклађене са условима и мерама заштите заштићених 
природних добара. 
 
На територији насеља Вршац нема евидентираних природних добара у непосредој 
близини саобраћајних коридора, тако да се о утицају саобраћаја на њих не може ни 
говорити. 
 
Приликом трасирања гасоводне инсталације максимално ће се водити рачуна о очувању и 
заштити постојеће флоре. 
 
Гасовод као подземни инфраструктурни објекат неће имати никакав утицај на природна 
добра. 
 
 
3.5. ЗЕЛЕНИЛО 
 
Генералним планом је планирано повећање зелених површина јавног коришћења 
формирањем нових парковских површина и линијског зеленила у оквиру ''стаза здравља''. 
 
Зелене површине јавног коришћења ће са планираним зеленим површинама у оквиру 
бањско-рекреативних и туристичко-спортско–рекреативних површина и заштитним 
зеленилом створити мрежу зелених површина, која ће унапредити стање животне средине 
насеља.  
 
Изградњу облазнице око Вршца као и осталих планираних саобраћајних капацитета, 
неопходно је ускладити са околином – карактеристичним банатским пејзажом. Пејзаж и 
планирана саобраћајна инфраструктура треба да представљају јединствену целину која 
својом интеракцијом неће нарушити изглед и визуре насеља као и визелни идентитет 
вршачког брега. 
       
Гасоводи и нафтоводи су подземни објекти који неће имати негативни утицај на пејзаж. 
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3.6. СТАНОВНИШТВО 
 
Негативан утицај надземних водова, напона 110kV и ТС 110/Х kV огледа се у постојању 
електромагнетног поља у близини самих водова, које може утицати на здравље људи, ако 
су дуготрајно изложени његовом утицају. 
 
Да би се избегао негативан утицај на људе, око ових објеката се обезбеђује заштитни 
коридор, у којем није дозвољена изградња објеката и  нормира се висина проводника. 
 
Техничким мерама, постављањем заштитног ужета и уземљењем, надземни вод се штити 
од пренапона услед атмосферског пражњења.    
 
Разводни гасоводи високог и средњег притиска се по правилу граде ван насељених места 
па се не може ни говорити о утицају трасе на становништво. 
 
Гасоводна инфраструктура ће индиректно утицати на побољшање животног стандарда и 
очување животне средине. 
 
Експлоатација минералних сировина (природни гас, геотермалне воде) одвијају се у 
затвореном систему и у услучају редовне експлоатације, нема негативан утицај на 
становништво, осим у акцидентним ситуацијама. 
 
 
3.7. НАСЕЉЕ 
 
Насеље Вршац је плански подељено на три основне зоне: становање, рад и рекреацију. 
Поред ових зона основне намене, планирана је и зона комуналија, која има пратећи 
карактер, али чијим се функционисањем условљава функционисање зона основне намене 
па самим тим и укупног насељеног система. 
 
Полазећи од степена учешћа просторних целина, обухваћени су сви облици 
функционисања у простору, као што су: 
 
• становање, као прворазредна функција на коју отпада 40,28% укупног простора у 

обухвату Плана, 
• рад и производња, као битна функција на коју отпада 22,23% укупног простора у 

обухвату Плана, 
• зелене површине, као безусловна функција на коју отпада 3,90% укупног простора у 

обухвату Плана, 
• спорт и рекреација, као безусловна функција на коју отпада 7,70% укупног простора у 

обухвату Плана, 
• саобраћај, као повезујућа функција на коју отпада 14,88% укупног простора у 

обухвату Плана, 
• комуналне површине, као повезујућа функција на коју отпада 4,51% укупног простора 

у обухвату Плана, 
• услуге као опслужујуће функције, јавне службе и остале површине. 
 
Побољшање животне средине у постојећим густо изграђеним и пренасељеним деловима 
града подразумева санирање и рушење неквалитетних објеката и увођење елемената 
природе кроз реконструкцију градског ткива. Предвиђеним активностима ће се смањити 
оптерећеност земљишта, прекомерна загађеност ваздуха и висок степен буке ће се свести 
у границе дозвољених оптерећења у стамбеним зонама. 
 
Ширење града и размештај појединих функција ће се извршити на основу анализа 
подобности смештаја одређење функције у простору. 
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Приликом просторног размештаја стамбених и других зона:  
 
• уважавани су услови природне и створених целина. Зоне опречних намена 

(становање-индустрија; становање-магистралне саобраћајнице)  одвојене су системом 
градског и заштитног зеленила. 

• планиран је: компактан зелени појас са циљем смањења екстремног загревања; 
правилна оријентација насеља и реализација зеленила, обезбеђење континуитета 
зелених масива града. 

• планирано је (спречавање емисије из било којих загађивача) дислоцирање оних 
индустријских постројења у граду код којих није могуће спречити штетне емисије; 
саобраћај возила са штетним издувним гасовима свести на најмању меру у оним 
деловима града који су угрожени. 

• планирано је сачувати земљиште од неправилног коришћења, пошумити депресије, 
односно просторе намењене за рекултивацију и промену намене (постојећа градска 
депонија и сл.); сузбити појаве ерозије биолошким и техничким мерама; заштити воде 
од загађења, било да је реч о подземним водама, потоцима, или рекреационим водама. 
Заштита постојећих и потенцијалних изворишта мора бити потпуна од свих 
загађивача. 

 
Полазећи од претпоставке да треба обезбедити здраву животну средину, оптималну 
организацију основних структура у простору, повољан међусобни однос према другим  
структурама, као и према природним условима, и створити што равноправније услове за 
живот на целој територији града, постављени су и следећи циљеви: 
 
• обезбедити здраве услове становања – физиолошке, психолошке и социолошке, 
• обезбедити могућност избора места становања и начина становања, решавања 

стамбеног питања, односно и договореног стандарда становања, 
• проширење зоне становања, које обухвата све делимично урбанизоване делове града 

(дивље становање) и нове зоне становања, 
• планирано проширење становања омогућује избор места и намена становања, 
• у склопу зоне становања могуће је градити пословне просторије и објекте у којима се 

могу обављати делатности које не угрожавају животну средину, 
• забрањена градња објеката за потребе пољопривредне, објеката за држање стоке, и 

занатских радионица: пилана, металостругарских радионица,радионица за израду 
хемијских производа и објеката сличних намена осим у зони становања са 
делатностима, 

• забрањена је изградња на објектима који су евидентирани као споменици културе 
изузетног и великог значаја, 

• забрањена је изградња септичких и водонепропусних јама у зонама где је изведена 
насељска канализација и за прикључења вишепородичних објеката, 

• формирање подзона основне зоне становања: зона вишепородичног становања, зона 
мешовитог становања, зона становања са делатностима мале привреде, 

• могућност уређења спортско-рекреативних површина и зелених површина у склопу 
зоне. 

 
Планирани су просторни услови за разноврсне организационе облике ове делатности – 
индустрија у градском ткиву, мање организационе јединице у стамбеним деловима насеља 
и велике индустријске зоне. 
 
Планирани су просторни услови за уређење и изградњу: опште радне зоне са 
концентрисаним производним погонима секундарних делатности (хемијска, прерађивачка, 
металска, грађевинска и сл.), индустријског парка, слободне зоне и робно-транспортног 
центра, као и малих и средњих предузећа, зона мале привреде и терцијалне делатности 
(трговина на велико, занатски центри и сл.), услужни и дистрибутивни центри. 
 
Планиран је континуитет развоја досад створених вредности позитивних трендова. 
 
Планиран је избор повољних терена за развој појединих грана и организационих облика 
индустрије с обзиром на постојеће и потенцијалне локационе предности. 
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Планиран је континуитет развоја досад створених радних комплекса и делатности 
позитивних трендова, али и проширење радних зона и преспективно измештање 
постојећих радних комплекса из зоне становања и центра у новоформиране радне зоне. 
 
Смањити број ограничавајућих фактора за развој кроз просторну дистрибуцију која неће 
тражити ограничења, која проистичу из суседства са осталим градским структурама. 
 
За потребе развоја терцијарних делатности планиране су одговарајуће површине и 
погодан просторни размештај. Под терцијарним делатностима планиране су  привредне; у 
склопу радне зоне: трговина, услужно занатство, и сл.;у склопу других зона основне 
намене: угоститељство, средње и високо образовање, здравство, наука и култура, 
социјална заштита, администрација, управа.  
 
Реализација ових циљева, као и циљева из других области, омогућиће раст животног 
стандарда и бољи квалитет живота. 
 
Општи циљ да се обезбеде рекреативне активности за све становнике без обзира на 
узраст, пол, занимање или доходак условљава обезбеђење простора за спровођење 
рекреативних атрактивности, са свим њиховим специфичностима и разноврсношћу. 
 
Дневне рекреативне активности треба обезбедити у оквиру стамбених зона, у оквиру 
школа, у систему јавног зеленила и рекреативних центара, у оквиру блоковских 
спортских центара и општих градских спортских центара, у оквиру радних и 
индустријских зона и у оквиру домаћег врта. 
 
Дневне и седмичне рекреативне активности треба обезбедити кроз могућности избора 
терена за секундарно и здравствено индицираним подручјима, кроз организацију мреже 
градских излетишта и кроз обезбеђење стаза и путева за шетње, нарочито поред водотока 
и на гребенима. 
 
Планирано проширење површина, намењених спорту и рекреацији је са постојећих 1,17% 
на планираних 7,70 %. 
 
Приликом трасирања и изградње гасоводне, нафтоводне инфраструктуре и експлоатације 
минералних сировина, морају се поштовати одговарајући Правилници и технички 
нормативи, чиме се заштићује АРХИТЕКТОНСКО наслеђе и гасоводна и нафтоводна 
инфраструктура. 
 
Приликом изградње гасоводне и нафтоводне инфраструктуре намена и коришћење 
површина остаје неометана. Намена и коришћење површина се мења код ограђених 
површина бушотина, мерно-регулационих станица и сабирних гасних станица. 
 
 
3.8. НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА ДОБРА 
 
Предвиђене активности су усмерене у контексту заштите и очувања непокретних 
културних добара и њихове боље презентације. 
 
 
3.9. ИНФРАСТРУКТУРУ 
 
Водоводна инфраструктура 
 
Планиране активности неће имати негативних утицаја на водопривредне инфраструктурне 
системе, већ ће се даљом изградњом и развојем истих, постићи њихово боље и 
оптималније функционисање и коришћење, а у складу са одрживим развојем и заштитом 
животне средине. 
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Саобраћајна инфраструктура 
 
Развој саобраћајне инфраструктуре у планском периоду је у складу са свим принципима 
одрживог развоја јер предвиђа изградњу обилазнице, чиме ће теретни саобраћај бити 
измештен из централне зоне и самог урбаног ткива насеља. Ово планско решење ће 
повољно утицати и на промену параметара животне средине у оквиру свих урбаних  
простора, што ће резултирати вишим квалитетом животне средине. Негативна страна овог 
решења је заузимање плодног пољопривредног земљишта. Ипак, овај аспект је 
занемарљив у поређењу са позитивним резултатима које ово решење доноси. 
 
Новопланирано стање железничких пруга у оквиру постојећих коридора захтева примену 
мера за минимизацију свих негативних утицаја овог вида саобраћајног опслуживања на 
непосредно окружење. За њихову реализацију потребна су значајна финансијска 
средства и етапност реализације.  
 
У Вршцу ће се појавити и манифестације ваздушног саобраћаја као потенцијални извор 
негативних утицаја на параметре животне средине (бука), али ће се и они свести у 
границе прихватљивости новим техничко–технолошким решењима аеродрома јер је и то 
један од услова ЕУ за одрживи развој предметног простора. 
 
Термоенергетска инфраструктура 
 
Постојећи магистрални и разводни гасоводи високог и средњег притиска и на предметној 
територији су подземни објекти, у којима се транспорт природног гаса одвија у 
затвореном систему и самим тим немају никаквог утицаја на стање животне средине у 
простору око заштитних коридора ових гасовода. Приликом трасирања и изградње 
постојећих разводних гасовода водило се максимално рачуна да се деградација овог 
простора сведе на минимум, избором трасе гасовода, као и након изградње да се изврши 
санација терена и довођење у првобитно стање.   
 
У наредном планском периоду планира се развод гасне мреже на проширеном делу 
насеља Вршац. 
 
Гасоводна мрежа ће се постављати као подземна инсталација у зеленом уличном појасу, 
односно у коридору путних појасева.  
 
Табела 4:  Могући утицаји гасоводне мреже на животну средину 
  

ПРОМЕНА ЗА ВРЕМЕ ИЗВОЂЕЊА 
РАДОВА 

У СЛУЧАЈУ 
УДЕСА 

1. КВАЛИТЕТ ВАЗДУХА + + 
2. КВАЛИТЕТ ПОВРШИНСКИХ ВОДА - - 
3. КВАЛИТЕТ ПОДЗЕМНИХ ВОДА - - 
4. КВАЛИТЕТ ЗЕМЉИШТА + + 
5. НИВО БУКЕ И ВИБРАЦИЈЕ + - 
6. ЗРАЧЕЊЕ - - 
7. ЗДРАВЉЕ СТАНОВНИШТВА  - - 
8. КЛИМАТСКИ УСЛОВИ  - - 
9. ЕКОСИСТЕМ + + 
10. НАСЕЉЕНОСТ - - 
11. КОРИШЋЕЊЕ ПОВРШИНА + - 
12. КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА - - 
13. ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДНА И  
       КУЛТУРНА ДОБРА 

- - 

 
Легенда: 
(+)- има утицаја, 
(-)- нема утицаја.    
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Електроенергетска  и телекомуникациона инфраструктура 
 
Планиране активности неће имати утицаја на електроенергетску и телекомуникациону 
инфраструктуру, уз поштовање заштитних коридора око инфраструктурних објеката и 
система. 
 
 
 
4. КАРАКТЕР НАВЕДЕНИХ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
 
Проценом утицаја Планом предвиђених активности на животну средину се уочава 
реализовано усклађивање урбанистичког развоја са условима природног окружења. 
Еколошки фактори у простору чине веома сложен систем јер се узајамно условљавају и 
мењају, а њихова интеракција готово увек има реверзибилни карактер. 
 
Предвиђене мере и активности, које ће обезбедити одрживи развој овог подручја, имаће 
кумулативно дејство у погледу заштите природних ресурса. 
 
Инфраструктурно опремање насеља ће истовремено бити у функцији заштите воде 
(водоводна и канализациона мрежа) и земљишта (адекватно одлагање комуналног 
отпада), а индиректно ће утицати и на заштиту ваздуха од загађења. 
 
Адекватним одлагањем комуналног отпада и сточних лешева ће се заштитити земљиште 
од потенцијалног загађења, а истовремено и водоносни слојеви, што посебан значај има у 
случајевима епидемија сточних болести. 
 
Експлоатација минералних сировина и спровођење истражних радова ће изазвати 
одређене измене у структури земљишта и ове мере ће имати трајан карактер, а просторно 
заузимају површине њихових лежишта. 
 
При изградњи  надземних високонапонских водова, због обезбеђења слободног простора 
за изградњу, као и приступа у току експлоатације објекта, обезбеђује се слободан 
коридор од 10m до 100m, у зависности од напонског нивоа далековода и висине стуба 
далековода. При избору трасе надземног вода и обезбеђењу слободног, уједно и 
заштитног коридора око надземног вода, води се рачуна да се избегне сеча стабала и 
растиња, или ако то мора, сведе на минимум.   
    
У току редовног рада надземног вода, у близини надземног вода од 10m до 100m, у 
зависности од напонског нивоа, електромагнетно поље је константно присутно, те сталан 
боравак људи у близини оваквих поља може бити негативан по здравље људи. 
 
С обзиром да се у близини оваквих водова, тј. у заштитним коридорима, 10m до 100m, не 
планирају никакве активности, негативни утицаји се не разматрају.     
 
 
 
5. УСКЛАЂЕНОСТ НАВЕДЕНИХ УТИЦАЈА СА ВАЖЕЋИМ  
    СТАНДАРДИМА И ПРОПИСИМА 
 
Током израде планских решења за Генерални план Вршца, као и Извештаја о стратешкој 
процени овог Плана, коришћена је следећа просторно планска документација, као и 
законски и подзаконски акти: 
 
• Закон о планирању и изградњи («Службени гласник РС», бр. 47/2003), 
• Правилник о садржини, начину израде, начину вршења стручне контроле 

урбанистичког плана, као и условима и начину стављања плана на јавни увид 
(«Службени гласник РС», бр. 12/2004), 

• Закон о класификацији делатности и регистру јединица разврставања («Службени 
лист СРЈ», бр. 31/96, 12/98, 59/98 и 74/99), 
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• Закон о санитарном надзору («Службени гласник РС», бр. 125/2004),  
• Правилник о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене 

платое за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од пожара 
(«Службени лист СРЈ», бр. 8/95), 

• Правилник о условима за планирање и пројектовање објеката у вези са  несметаним 
кретањем деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица («Службени гласник РС», 
бр. 18/97), 

• Закон о културним добрима («Службени гласник РС», бр. 71/94), 
• Законом о заштити животне средине («Службени гласник РС», бр. 135/2004), 
• При пројектовању и грађењу стамбених објеката придржавати се Правилника о 

минималним техничким условима за изградњу станова («Службени лист СФРЈ»,  
бр. 45/67), 

• За остале објекте придржавати се одредби техничких прописа и услова који конкретну 
област регулишу, 

• Закон о враћању утрина и пашњака селима на коришћење («Службени гласник РС», 
бр. 16/92). 

• Закон о заштити животне средине («Службени гласник РС», бр. 66/91,                 
бр. 53/92,135/2004), 

• Закон о процени утицаја на животну средину («Службени гласник РС», бр. 135/2004), 
• Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину («Службени гласник РС»,    

бр. 135/2004), 
• Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине 

("Службени гласник РС", бр. 135/04), 
• Закон о цевоводном транспорту гасовитих и течних угљоводоника («Службени лист 

СРЈ», бр. 29/97), 
• Закон о транспорту, дистрибуцији и коришћењу природног гаса («Службени гласник 

РС", бр. 66/91 и 12/96), 
• Правилник о техничким условима и нормативима за безбедан транспорт течних и 

гасовитих угљоводника магистралним нафтоводима и гасоводима и гасоводима 
замеђународни транспорт («Службени лист СФРЈ», бр. 26/85), 

• Зоне опасности простора угрожених експлозивним смешама гасова и пара (ЈУС Н. С8. 
007), 

• Закон о заштити од пожара («Службени лист СР Србије», бр. 37.88, «Службени 
гласник РС», бр. 53/93, 67/03 и 48/94), 

• Правилник о граничним вредностима, методама мерења имисије, критеријумима за 
успостављање мерних места и евиденцији података («Службени гласник РС»,           
бр. 54/92, 30/99), 

• Правилник о граничним вредностима емисије, начину и роковима мерења и 
евидентирања података («Службени гласник РС», бр.  30/97, 35/97), 

• Закон о водама («Службени гласник РС», бр. 46/91, 53/93, 54/96), 
• Правилник о опасним материјама у водама («Службени гласник СРС», бр. 31/82), 
• Правилник о условима које морају да испуњавају предузећа и друга правна лица која 

врше одређену врсту испитивања квалитета површинских и подземних вода, као и 
испитивање квалитета отпадних вода («Службени гласник РС», бр. 41/94, 47/94), 

• Правилник о одређивању пословних и других објеката за које није потребно 
прибављање водопривредних услова («Службени гласник РС», бр. 41/94), 

• План за заштиту вода од загађивања («Службени гласник РС», бр. 6/91), 
• Закон о пољопривредном земљишту («Службени гласник РС», бр. 49/92, 53/93, 67/93, 

48/94, 46/95, 54/96, 14/00), 
• Закон о енергетици ("Службени гласник Републике Србије", број 84/04); 
• Закон о телекомуникацијама ("Службени гласник Републике Србије", број 44/03);  
• Правилник о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења 

("Службени лист СРЈ" бр.11/96) 
• Правилник о техничким нормативима за заштиту електроенергетских постројења и 

уређаја од пожара ("Службени лист СРЈ" бр.74/90) 
• Правилник о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских 

водова називног напона од 1kV до 400kV ("Службени лист СФРЈ" бр. 65/88 и СРЈ       
бр. 18/92) 
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• Правилник о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона 
("Службени лист СФРЈ" бр. 53/88, 54/88 и 28/95) 

• Правилник о техничким нормативима за заштиту нисконапонских мрежа и 
припадајућих трансформаторских станица ("Службени лист СФРЈ" бр.13/78 и 37/95) 

• Правилник о техничким нормативима за уземљење електроенергетских постројења 
називног напона изнад 1000V ("Службени лист СРЈ" бр.61/95) 

• Правилник о техничким нормативима за електроенергетска постројења називног 
напона 10 kV за рад под напоном 20кВ ("Службени лист СФРЈ" бр. 10/79) 

• Правилник о техничким нормативима за заштиту електроенергетских постројења од 
пренапона ("Службени лист СФРЈ" бр. 7/71 и 44/76) 

• Закон о цевоводном транспорту гасовитих и течних угљоводоника («Службени лист 
СРЈ», бр. 29/97), 

• Закон о транспорту, дистрибуцији и коришћењу природног гаса («Службени гласник 
РС», бр. 66/91 и 12/96), 

• Правилник о техничким условима и нормативима за безбедан транспорт течних и 
гасовитих угљоводника магистралним нафтоводима и гасоводима и гасоводима 
замеђународни транспорт («Службени лист СФРЈ», бр. 26/85), 

• Зоне опасности простора угрожених експлозивним смешама гасова и пара (ЈУС Н. С8. 
007), 

• Закон о заштити од елементарних и других већих непогода («Службени гласник РС», 
бр. 20/77), 

• Закон о коришћењу средстава за санацију и заштиту од елементарних непогода 
(«Службени гласник РС», бр. 50/92), 

• Закон о заштити од пожара («Службени гласник СРС», бр. 37/88 и «Службени гласник 
РС», бр.  53/93, 67/93, 48/94), 

 
Постојећи закони и важећи стандарди у области саобраћаја дају само смернички приступ 
интегралној заштити предметног простора јер не постоји разрада закона у виду  
правилника и упутства, који ће априори утврдити облике, начине и мерења  потребних 
параметара животне средине тј. стварање нумеричких основа за даља истраживања и 
мониторинг. Не постоје законски утврђени методи потребних истраживања и обраде 
података за дефинисање закључака за предузимање одговарајућих мера заштите животне 
средине. 
 
Постоји велики број међународних и националних прописа, стандарда и препорука, који 
се односе на излагање електромагнетним таласима у опсегу радио фреквенција. 
 
Међународни комитет за нејонизујуће зрачење међународног удружења за заштиту од 
зрачења (IRPA/INIRC), донео је 1990. године препоруке о дозвољеним нивоима 
изложености електричним и магнетним пољима, фреквенција 50 или 60 Hz, који за општу 
популацију износе 5 kW/m и 0,1µТ. Одговарајући ЈУС прописи не постоје. 
 
Национални стандард ЈУС Н.НО.205 делимично покрива ову област, те према овом 
стандарду, у опсегу од 30 MHz до 300 GHz, норма за људску популацију износи 2  kW/m² 
односно 27,45 W/m.  
 
Поређењем интензитета електричног и магнетног поља, којима може бити изложена општа 
људска популација у природном окружењу, са граничним вредностима, може се 
закључити да су ова прекорачења могућа само у непосредној близини далековода и 
извора радиофреквентног зрачења, а применом мера заштите при употреби оваквих 
објеката онемућава се негативан утицај. 
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6. МЕТОДОЛОГИЈА ИЗРАДЕ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
 
Основни методолошки приступ и садржај Стратешке процене утицаја одређен је Законом 
о стратешкој процени утицаја на животну средину.  
 
Стратешка процена је израђена на основу Генералног плана Вршац, расположивих 
статистичких података, просторно-планске документације, експертских мишљења и 
валоризације терена. 
 
У Елаборату су анализиране све Планом предвиђене активности, извршена је синтезна 
процена њихових утицаја на природне ресурсе и створене вредности и дат је предлог 
адекватних превентивних и санационих мера заштите животне средине у контексту 
реализације концепта одрживог развоја овог подручја. 
 
 
7. МОГУЋНОСТ ПРЕКОГРАНИЧНИХ УТИЦАЈА 
 
Података о прекограничним утицајима нема, а ако се предпостави да се ови утицаји могу 
појавити, надлежно Министарство спроводи поступак у наведеном контексту према другој 
држави и о томе обавештава јавност (у складу са Законом). 
 
 
8. МЕРЕ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ И ОГРАНИЧАВАЊЕ НЕГАТИВНИХ УТИЦАЈА  
    НА: 
 
8.1. УРБАНИ ПЕЈЗАЖ 
 
У свим фазама израде Генералног плана Вршца проблематика формирања жељеног 
урбаног пејсажа насеља је била увек присутна, као један од основних циљева, који треба 
да буде достигнут. То је постигнуто поштовањем природних фактора и створених услова, 
просторне дистрибуције зеленила и мреже комуналних објеката, дефинисањем 
саобраћајних капацитета за све видове саобраћаја, заштитом посебно вредних објеката и 
заштитом природе. 
 
 
8.2. ПРИРОДНА ДОБРА       
 
На територији обухвата овог Плана се налази парк у Вршцу, заштићен Решењем као 
споменик вртне архитектуре (''Службени лист општине Вршац и Пландиште'', бр. 1/82). 
 
Корисник парка је дужан да се стара о парку на основу Плана уређења и одржавања, уз 
надзор надлежне институције за заштиту природе. 
 
На простору овог парка не сме се уништавати биљни и птичији свет, оштетити или стилски 
мењати постојећи објекти, градити нови, нити изводити други радови који одступају од 
прописаног режима заштите. 
 
Источну границу грађевинског рејона тангира Предео изузетних одлика ''Вршачке 
планине'' (''Службени лист општине Вршац'', бр. 6/05 од 22.12.2005. год.). Ово природно 
добро је категорисано као добро од изузетног значаја I категорије. На подручју овог 
заштићеног природног добра је установљен тростепени режим заштите. Део природног 
добра тангира грађевински рејон и представља зону угрожену ерозијом, те се из тог 
разлога не сме вршити чиста сеча стабала, а овај простор мора бити заштићен од 
бесправне градње објеката. 
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8.3. ВОДУ  
 
Заштита изворишта подземних вода се спроводи формирањем зона заштите у којима се 
прописују мере заштите. Непосредно око самог изворишта се предвиђа зона непосредне 
заштите (зона строгог надзора), затим нешто шира зона заштите (зона ограничења) и на 
крају шира зона заштите (зона надзора).  
 
Законом се прописује само зона строгог надзора, док величине осталих зона зависе од 
локалних услова и одређују се на основу документације о врсти издашности изворишта, 
врсти објеката, начину захвата воде, санитарно-техничком уређењу тла, структури, 
конфигурацији, хидрогеолошким и другим својствима земљишта. 
 
Зоне заштите изворишта се одређују на основу времена путовања подземне воде до 
изворишта, које је довољно да се загађење, услед ефекта самопречишћавања, 
неутралише до мере која задовољава услове исправности воде за пиће. У случају 
загађења патогеним организмима, то време је 50 дана (сматра се да је то време потребно 
у природним условима да патогени организми изумру у подземној води). 
 
Када су у питању хемијске супстанце, проблематика одређивања времена путовања је 
комплексна и сложенија, из разлога што је врло тешко одредити време полураспада 
хемијских загађења у подземној води. Додатни проблем приликом одређивања времена 
путовања представљају и локални услови у подземљу, као и познавање хемијских 
карактеристика подземне воде и самог земљишта. Ово посебно важи за нитрате, који су 
познати по постојаности у подземној води. 
 
Мере заштите које се предвиђају у овим зонама се своде на то да се објекти и активности 
у појединим зонама прилагоде на тај начин да се спречи евентуално преношење 
загађујућих материја до изворишта. 
 
Тако се у првој зони, зони непосредне заштите, забрањује присуство незапосленима, осим 
лицима запосленим у предузећу које руководи водоводом. Ова зона се ограђује и износи 
минимум 10 метара са сваке стране објекта. 
 
Граница уже зоне заштите (зона ограничења), се одређује на основу сагледавања 
потенцијалних загађивача и могућности испуштања загађења које би могле довести до 
угрожавања изворишта. У овој зони се дозвољавају људске и привредне активности, које 
не угрожавају квалитет воде. Насеље мора имати изграђену канализацију, која одводи 
отпадне воде ван зоне, није дозвољена индустрија са прљавом технологијом, а у 
пољопривреди није дозвољена или је строго ограничена примена пестицида, хербицида и 
вештачког ђубрива, а такође не дозвољава се коришћење соли за посипање путева. 
 
У зони надзора потребно је редовно вршити континуално осматрање квалитета воде. 
 
Границе зона се утврђују локалним правилником који доноси скупштина општине, а на 
основу спроведених хидрауличких прорачуна и водопривредних анализа. 
 
Заштита вода од загађивања спроводи се у складу са планом за заштиту вода од 
загађивања. Планом за заштиту вода од загађивања утврђују се нарочито: мере за 
спречавање или ограничавање уношења у воде опасних и штетних материја, мере за 
спречавање и одлагање отпадних и других материја на подручјима на којима то може 
утицати на погоршање квалитета вода, мере за пречишћавање загађених вода, начин 
спровођења интервентних мера у одређеним случајевима загађивања организације које 
су дужне спроводити поједине мере, рокови за смањење загађивања воде, као и 
одговорности и овлашћења у вези са спровођењем заштите. 
 
У циљу заштите вода забрањено је:  
 
1) уношење опасних и штетих материја, које доводе до прекорачења прописаних 

вредности;  
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2) уношење чврстих и течних материја које могу загадити воду или могу изазвати 
замуљивање, заслањивање воде и таложење наноса;  

3) испуштање у јавну канализацију отпадних вода које садрже опасне и штетне материје 
изнад прописаних вредности или које могу штетно деловати на могућност 
пречишћавања вода из канализације или које могу оштетити канализацију и 
постројење за пречишћавање вода;  

4)  коришћење напуштених бунара као септичких јама;  
5) остављање у кориту за велику воду природних и вештачких водотока и језера 

материјала који могу загадити воде.  
 
Ради заштите вода и водотока, спречавања оштећења и заштите водопривредних објеката 
и постројења, забрањено је:  
 
1) извршити радње које могу оштетити корита и обале природних и вештачких водотока, 

као и објеката за уређење водних токова или за заштиту од штетног дејства вода;  
2) уносити у природне, вештачке водотоке, језера и ретенције, камен, земљу, јаловину, 

посечено дрво и други материјал, као и упуштати загађене воде и материје;  
3) изводити радове и вадити материјал из водотока, који би могли угрозити: водни 

режим, стабилност бране или њену наменску употребу, стабилност одбрамбених 
насипа, регулационих и других водопривредних објеката, као и мењати природне 
услове у околини акумулационих и ретенционих басена услед чега би могло доћи до 
клизања терена, појаве ерозије или настајања вододерина и бујица;  

4) градити објекте или вршити садњу у плавној зони на начин који омета протицање воде 
и леда или је у супротности са прописима за градњу на плавном подручју;  

5) садити дрвеће на одбрамбеном насипу или поред насипа у појасу ширине 10 метара 
према водотоку и 50 метара на брањеном подручју, рачунајући од ножице насипа;  

6) садити дрвеће поред канала у појасу од 5 метара са обе стране, рачунајући од ивице 
канала;  

7) мењати или пресецати токове подземних вода, односно искоришћавати те воде у 
обиму којим се угрожавају снабдевање питком или технолошком водом, минерална и 
на каналима на удаљености мањој од 2 метра, односно другој удаљености утврђеној 
одлуком јавног водопривредног предузећа, орати или копати земљу и обављати друге 
радње којима се могу оштетити канали или пореметити њихово редовно 
функционисање.  

        
Код бушења бушотина, дефинисање зона и мера заштите режима прве издани, због њене 
примарне улоге у транспорту загађујућих материја кроз порозну средину, дефинисан је 
начином бушења, у складу са важећим прописима и Законом о рударству. 
 
Грабе, у које се одлаже исплака током бушења бушотина, потребно је изоловати 
непропусним материјалом (глином) да би се спречио продор растворених штетних 
материја у тло и подземне воде. 
 
 
8.4. ВАЗДУХ 
 
У циљу заштите ваздуха од деградације, потребно је пратити резултате мониторинга 
амбијенталног ваздуха на територији града, као контролу његовог квалитета и пратити 
редовно извештаје појединачних привредних субјеката емитера аерозагађивача, уз 
примену одређених мера заштите, према потреби. 
 
Диференцирањем радних зона и њиховом оријентацијом на делатности које мање загађују 
животну средину (северна радна зона), заштитиће се околни саджаји од потенцијалног 
загађења. У истом контексту би требало извршити формирање зелених заштитних 
појасева по рубу радних комплекса. 
 
Заштита ваздуха у смислу смањења емисије загађујућих материја искључиво ће зависити 
од броја операција полетања и слетања односно од обима авиосаобраћаја.Имајући у виду 
намену и врсту аеродрома и евентуалне нове захтеве за проширењем капацитета 
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приликом  пројектовања нових садржаја, основна мера којом би се утицало на смањење 
загађења ваздуха је оријентисање правца полетно-слетних површина ван градског 
урбаног подручја чиме се овај проблем доводи у прихватљиве границе.    
 
Бука, као значајна нуспојава ваздушног саобраћаја, у наредном периоду ће бити сведена 
на минималну меру са посебним технолошким мерама у процесима полетања и слетања, 
као и избором односно ограничавањем употребе ваздухоплова, које прелазе 
сертификоване вредности. 
 
Такође као генерална мера заштите становништва од утицаја ваздушног саобраћаја 
посебно у урбаним зонама је и ограничење стамбене изградње у контактним зонама 
аеродрома у смислу повећања густине становања и максималне  висине објеката. 
   
Иначе, за све објекте који могу имати утицаја на животну средину, надлежни орган може 
прописати израду Студије процене утицаја на животну средину, у складу са Законом о 
заштити животне средине (''Службени гласник РС'', бр. 135/04), Законом о процени 
утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр. 135/04) која ће проценити 
потенцијалне негативне утицаје и дати предлог адекватних мера заштите животне 
средине, односно услове за функционисање предметног објекта у контексту одрживог 
развоја. 
 
Такође, у циљу заштите од буке, неопходно је успоставити континуирана мерења 
комуналне буке, као контролу овог феномена и примењивати одређене мере заштите, 
према потреби. 
 
 
8.5. ЗЕМЉИШТЕ 
 
Одлагање комуналног отпада ће се вршити на регионалној депонији, која ће се 
формирати у складу са основним принципима Националне стратегије управљања отпадом 
односно након израде Плана управљања комуналним отпадом за регион, коме припада 
општина Вршац и дефинисања организационе и институционалне структуре региона и 
мреже објеката. Постојећа депонија се може користити за одлагање комуналног отпада 
као прелазно решење до изналажење оптималне локације регионалне депоније у Вршцу а 
уз предходну сагласност Завода за заштиту природе. Функционисање и опремљеност 
депоније се морају ускладити са важећим прописима уз минималне мере заштите што ће 
заштитити земљиште, а индиректно и друге природне ресурсе од потенцијалне 
деградације.  
 
Након завршене експлоатације, неопходно је извршити санацију и рекултивацију овог 
простора, у складу са Законом. 
 
Грабе, у које се одлаже исплака током бушења бушотина потребно је изоловати 
непропусним материјалом (глином) да би се спречио продор растворених штетних 
материја у тло и након експлоатације, извршити њихову санацију и рекултивацију. 
 
Адекватно одвођење отпадних вода ће бити и функцији заштите тла од потенцијалне 
деградације. 
 
Заштита и унапређење квалитета животне средине ће се извршити и повећањем и 
уређењем зелених јавних површина и формирањем заштитних зелених појасева дуж 
потока, путева, око комуналних објеката и око насеља, што има значаја и у заштити од 
ветра, који је изражен на предметном простору. 
 
        
8.6. НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА ДОБРА 
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Рекогностицирање терена на подручју насеља Вршац показало је да се објекти, који се 
могу идентификовати као елементи градитељског наслеђа насеља, налазе у централној 
зони, односно у простору града дефинисаног у граници Вршца насталог до 1940. год.  
 
Заштита непокретног културног наслеђа на простору насеља Вршац заснива се на 
очувању наведене просторно-културно историјске целине градског језгра Вршца, односно 
зоне у оквиру које се чува и презентује градитељска традиција. Унутар саме целине 
одређено је више нивоа-степена заштите у контексту процене могућих интервенција у 
простору. 
Општи услови заштите за просторно-културно-историјску целину Старог градског језгра 
Вршца: 
 
• очување постојеће уличне матрице и карактеристика просторне организације, 
• задржавање хоризонталне регулације, 
• поштовање постојећих одредница висинске регулације у простору (висине 

карактеристичних елемената фасаде-венци, слеме и сл.), 
• очување постојећих принципа у лоцирању садржаја у простору, 
• очување евидентираних визура и непокретних добара као реперних објеката. 
 
Посебни услови заштите за Непокретна културна добра у оквиру просторно-културно-
историјске целине старог градског језгра Вршца са заштићеном околином: 
 
1. у ову групу спадају објекти – споменици културе; 
2. услови су: 
-  очување карактеристичних елемената архитектуре, хоризонталног и вертикалног 

габарита, конструктивних и декоративних елемената екстеријера и ентеријера, 
карактеристичне материјализације и мобилијара, 

-    забрана радова који могу угрозити статичку стабилност објекта, 
-  очување нивоа изграђености, без могућности подизања сталних објекта на 

припадајућој парцели, 
-  дозвољава се обнова објекта која неће угрозити споменичка својства, а по 

појединачним условима службе заштите. 
 
Посебни услови заштите за Евидентиране непокретности које уживају претходну заштиту 
у саставу просторно-културно-историјске целине старог градског језгра Вршца са 
заштићеном околином: 
  
-  очување висинске регулације уличног фронта и његовог стилског израза, композиције 

и карактеристичних елемента, 
-    забрана радова који могу угрозити статичку стабилност објекта, 
-  могуће обнова и ревитализација објеката, промена намене делова или целине по 

појединачним условима службе заштите, 
- могућа трансформација, доградња, замена уклањање или изградња нових објекта у 

зони припадајуће катастарске парцеле по појединачним условима службе заштите, а 
уз очување висинске регулације. 

 
Услови заштите објеката грађанске архитектуре (евидентираних непокретности које 
уживају претходну заштиту) изван просторно-културно-историјске целине старог градског 
језгра Вршца са заштићеном околином: 
 

• очување висинске регулације уличног фронта и његовог стилског израза, 
композиције и карактеристичних елемента, 

• забрана радова који могу угрозити статичку стабилност објекта, 
• могуће обнова и ревитализација објеката, промена намене делова или целине по 

појединачним условима службе заштите, 
• могућа трансформација, доградња, замена уклањање или изградња нових објекта у 

зони припадајуће катастарске парцеле по појединачним условима службе заштите, 
а уз очување висинске регулације, 
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Анализа планског подручја са аспекта археолошког наслеђа дефинисала је следеће 
услове заштите: 
 
• у зони свих идентификованих археолошких локалитета претходним поступком 

рекогностицирања обавезно је археолошко параћење свих земаљаних радова 
(приликом замене или изградње нових објеката, изградње инфраструктуре и сл.),  

• на свим трасама инфраструктуре (гасовод, топловод, водовод, канализација, 
електромрежа, антенски предајници, путеви и сл.) у зони обухвата плана обавезно је 
рекогностицирање целокупне трасе и параћење земљаних радова, 

• за све наведене интервенције инвеститор је дужан да прибави појединачне услове 
заштите на конкретним локацијама. 

 
 
8.7. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ КОД ИЗГРАДЊЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 
 
Водопривредна инфраструктура 
 
Планске мере и активности груписане су на редовне и интервентне. Прва група подељена 
је на 6 подгрупа које укључују мере за смањење загађења, контролу тих мера, 
организационе и правне основе контроле, стварање информационе основе система 
контроле, инструменте политике, оптимизацију мера заштите и план управљања 
квалитетом вода, а друга група односи се на интервентна загађења. 
 
Редовне мере 
 
Мере за смањење загађења вода 
 
Ова мера се ефикасно и релативно једноставно се проводи само код концентрисаних 
извора загађења. 
 
а) Санационе мере 
 
• санација постојећих градских и индустријских постројења, 
• реконструкција, проширење и доградња канализационог система, 
• доградња градског постројења за пречишћавање отпадних вода насеља до 

пројектованог капацитета ЕС. 
•  
Коначно решење проблема загађења из насељских агломерација треба да буде етапно, 
доводећи систем канализационе мреже, објеката и постројења у оптималну функцију. При 
томе, изградња канализационог система  представља прву етапу. 
 
Истовремено са градњом постројења за пречишћавање градских и индустријских 
отпадних вода треба осигурати правилну манипулацију и диспозицију свих муљева који 
настају у процесу пречишћавања. Посебно треба размотрити и законски регулисати 
употребу стабилизованог муља са градских постројења за побољшање структуре 
земљишта и фертилизацију. 
 
б) Превентивне мере 
 
Континуитет акција за побољшање и очување квалитета вода био би озбиљно нарушен 
ако би изостало стриктно спровођење превентивних мера код нових извора загађења. 
 
Развој научноистраживачког рада. Научноистраживачки рад из области заштите вода 
треба да буде усмерен на: подршку за развој нових и модернизацију постојећих 
технологија, која користе мање количине воде, омогућују рециркулацију коришћених или 
пречишћених вода; развој технологије пречишћавања отпадних вода и безбедног 
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депоновања муљева, као и излучивање могућности ревитализације загађених водотока и 
приобаља. 
 
Развој и примена нових технологија 
 
Мониторинг (хидро, био, здравствени) је ефикасан систем контроле квалитета вода. 
Изградња заштитних појасева на водотоцима и бујичним токовима је неопходна за 
спречавање ширења загађења из загађених водотока, заштиту вода од концентрисаних и 
расутих извора загађивања и ревитализацију деградираних речних токова, заштиту од 
поплава, бујица и успешно коришћење речних вода. 
 
Остале мере за смањење емисије 
 
Контрола емисије из расутих извора загађења обавља се на подручјима на којима нема 
техничког и економског оправдања за увођење директних мера заштите. 
 
Мере за повећање пријемног капацитета водотока 
 
За очување квалитета вода у неповољним хидролошким условима примењују се додатне 
мере контроле и ограничавање производње. Мере се састоје у појачаној контроли рада 
свих постројења за пречишћавање, додатној контроли квалитета вода у реципијенту и 
ограничавању испуштања загађених отпадних вода смањењем производње у индустрији.  
 
Повећањем малих вода, чиме се побољшава капацитет пријемних водотока, стварају се 
услови за управљање квалитетом вода без увођења рестриктивних мера у производњи. 
 
Контрола мера заштите 
 
У области заштите вода, контрола је неодвојива компонента сваке конкретне мере 
заштите и укупног система. У концепту Програма који се ослања на директне мере и 
квалитет ефлуента, кључно место у контроли заузима непосредни надзор рада и 
функционалности постројења за пречишћавање и контрола величине емисије из свих 
концентрисаних извора загађења. 
 
У циљу контроле укупне емисије и свих преузетих мера заштите потребно је стално 
пратити и квалитет површинских и подземних вода. 
 
Непосредна контрола постројења за пречишћавање 
 
У спровођењу мера заштите вода, значајан проблем је недовољна брига за изграђена 
постројења и нестручно руковање, што, уколико се не предузму организованије мере 
контроле, неумитно води обезвређивању средстава већ уложених у заштиту. 
 
Према стању утврђеном непосредном контролом предлажу се или, у зависности од самог 
налаза, наређују одговарајуће мере које се односе на: 
 
• побољшање одржавања постројења, боље вођење процеса пречишћавања и захтеве 

да се уочени недостаци отклоне, 
• потребу реконструкције, доградње и проширење капацитета и 
• потребу интервенције у циклусу производње у циљу смањења хидрауличког 

оптерећења или загађења. 
 
 
 
 
Контрола емисије из концентрисаних извора 
 
У циљу успостављања ове контроле неопходно је организовати системска испитивања 
квантитативних и квалитативних карактеристика испуштених загађених или пречишћених 



 

 45 

вода из индустрија и насеља, према адекватном Правилнику, који регулише испитивање 
отпадних вода и Програму и Плану испитивања. 
 
Контрола укупне емисије 
 
Системско праћење квалитета површинских и подземних вода спроводи се са циљем 
контроле квалитета вода с обзиром на намену воде, а путем сталне мреже профила. 
 
 
Саобраћајна инфраструктура 
 
Основне мере за спречавање и ограничавање негативних утицаја у домену саобраћаја 
произилазе из позитивне законске регулативе. 
 
Посебне мере за активну заштиту животне средине спровешће се кроз израду 
одговарајуће пројектне документације и пратећих студија, којим ће се предвидети како 
редовне мере заштите, тако и интервентне односно мере у случају настанка акцидентне 
ситуације. 
 
Термоенергетска инфраструктура 
 
Гасоводна инфраструктура 
 
Отварање и истраживање бушотина ће, обзиром на заузимање земљишта за ову намену, 
имати одређеног утицаја на околину, па се ови радови морају вршити у складу са 
Законом.    
 
Природни гас се по својим хемијским и физичким карактеристикама мора третирати као 
пожарно и експлозивно опасан медиј, који у контакту са ваздухом може формирати 
запаљиве и експлозивне смеше, 
 
Гасоводни систем може бити извор пожарних или експлозивних опасности само у 
случајевима појаве неконтролисаног истицања гаса из гасоводног система, које су 
последица непридржавања прописаних мера заштите, техничких услова и експлоатације - 
одржавања. 
 
Трасирање гасовода треба вршити тако да се максимално очува и заштити постојећа 
вегетација. 
 
Приликом ископа, обавезно издвојити хумус и депоновати га на утврђеним местима дуж 
трасе и исти користити за санацију површинског слоја након заврштка радова, за 
санацију терена тако да се терен врати у првобитно стање. 
 
Дубина полагања разводних гасовода је минимално  1m. 
 
Дубина полагања дистрибутивног гасовода ниског притиска износи минимално 0,8 m. 
 
При укрштању гасовода са саобраћајницама, водотоцима и каналима, угао заклапања 
њихових оса мора бити између 600 и 900. За укрштање под мањим углом потребна је 
сагласност надлежног органа. Таква сагласност се не може издати за укрштање са 
железничком пругом. 
 
Укрштање гасовода са саобраћајницама врши се уз његово полагање у заштитну цев или 
канал, изузев ако се прорачуном докаже да то није потребно. При томе се мора 
обезбедити природна вентилација канала, заштитне цеви или подземног пролаза. 
 
Полагање гасовода треба вршити испод дна канала и извести у заштитној цеви на 1,5 m 
испод коте дна потока. 
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Код свих укрштања и паралелног вођења цевовода гасовода са електроенергетским 
подземним водовима, потребно је испунити следеће услове: 
 
• при паралелном вођењу најмање растојање мора бити 0,5 m. 
• најмање растојање при укрштању гасовода и нисконапонских кабловских водова мора 

износити  0,3 m, а за високонапонске каблове 0,5 m. 
 
Надземни делови гасовода морају бити удаљени од стубова електричне мреже за најмање 
висину стуба увећану за 3 m, док удаљеност подземног цевовода гасовода од стубова 
електричне мреже мора бити толика да не угрожава стабилност и електрично уземљење 
стуба и не сме бити мања од 1 m. 
 
На свим местима укрштања и паралелног вођења у близини гасовода, копање се мора 
вршити ручно. 
 
Предвиђена су потпуна испитивања гасовода методама, које прецизно утврђују стање 
унутрашње и спољашње површине гасовода и утицај окружења на очекиване физичко 
хемијске промене на гасоводима. Дакле, методе које поред тачног констатовања стања, 
могу и да предвиде даље промене и њихову брзину (сеизмички утицаји на промене 
положаја гасовода као састав транспарентног гаса и земљишта на брзину хемијско 
корозивних промена у цевима). 
 
Транспорт природног гаса до крајњих потрошача захтева гасоводне мреже велике 
разгранатости и територијалне распрострањености, што условљава да се са мерама 
превентивне заштите и предвиђеним акцијама морају упознати сви радници који раде на 
одржавању и остали субјекти на територији, на којој је гасовод изграђен, као што су: 
органи СУП-а, ватрогасне организације и друштвено-политичке заједнице. 
 
Бушотине 
 
• удаљеност бушотине од заштитног појаса пловног канала, железнице, далековода 

опште намене, јавних објеката и стамбених зграда износи најмање две висине торња 
бушотине, 

• од ивице појаса ауто пута и путева првог и другог реда, удаљеност осе бушотине мора 
износити најмање 30 m, а од других јавних саобраћајница, шумских и пољских путева 
најмање 15 m, 

• објекти за експлоатацију нафте, земних гасова и слојне воде не смеју бити удаљени 
мање од 30 m од ивице јавних објеката и стамбених зграда и 10 m од ивице појаса 
јавних саобраћајница и заштитног појаса далековода и телефонских линија, 

• удаљеност осе бушотине од шума, одређује се зависно од поднебља, подручја, 
конфигурације терена и врста шуме. 

 
Електроенергетска и телекомуникациона инфраструктура 
 
Опште мере предвиђене законским и другим прописима, подразумевају нормативе и 
стандарде који се примењују при изградњи овакве врсте објеката, као и при избору 
опреме и уређаја. 
 
Овим мерама обухваћени су и услови ндлежних органа и организација код издавања 
услова, одобрења и саглсности за изградњу објеката, извођење радова и употребу 
објеката. При изградњи морају се поштовати сви технички прописи предвиђени Законом.  
 
Опрема треба да буде атестирана прописно заштићена, обележена и са свим упутствима 
за безбедан рад. 
 
Да би се избегао негативан утицај надземних водова, нарочито виших напона, на људе,  
око њих је потребно обезбедити заштитне коридоре, у којем није дозвољена изградња 
објеката за становање, као ни других објеката. 
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Техничким мерама, постављањем заштитног ужета и уземљењем, надземни вод ће се 
штитити од пренапона услед атмосферског пражњења.    
 
При изградњи антeнских стубова и постављању антeнског систeма за прeнос сигнала  
морају сe поштовати мeрe прeдвиђeнe законским и другим прописима којe подразумeвају 
нормативe и стандардe за ту врсту објeката, као и мeрe и условe, којe утврђују надлeжни 
органи и организацијe, којe издају условe и сагласности. 
Ако сe током извођeња радова наиђe на природно добро, којe јe гeолошко-
палeонтолошког или минeролошко-пeтрографског порeкла (за којe сe прeдпоставља да 
има својство природног споменика) извођач јe дужан да о томe обавeсти овај Завод и да 
прeдузмe свe мeрe, како сe природно добро нe би оштeтило до доласка овлашћeног лица. 
 
Антeнски стуб трeба пројeктовати у складу са Правилником о тeхничким мeрама за 
изградњу, постављањe и одржавањe антeнских постројeња ("Службeни лист СФРЈ"        
бр. 1/69), Правилником о тeхничким нормативима за заштиту од атмосфeрског пражњeња 
("Службeни лист СРЈ" бр. 11/96), Југословeнским стандардима за громобрнскe 
инсталацијe, чeличнe конструкцијe за ношeњe антeна - прорачун, конструисањe и 
извођeњe, Југословeнским стандардом о масксималним нивоима излагања људи радио-
фрeквeнцијским eлeктромагнeтим пољима. 
 
Простор око рeлeјнe станицe мора бити ограђeн и нeдоступан за улазак нeовлашћeних 
лица, као и приступ објeкту за смeштај опрeмe и пeњањe на антeнски стуб. 
 
На видљивим мeстима поставити упозорeња о забрани приступа антeнама. 
 
Приступ антeнама могу имати само профeсионална лица која у случају интeрвeнцијe  и 
рада нeпосрeдно порeд антeна морају искључити радио-рeлeјни прeдајник. 
 
Антeнски стуб и антeнe морају имати адeкватну громобранску заштиту. 
 
Обавeзно вршити мeрeња eлeктромагнeтног зрачeња у близини стуба. 
 
У случају прeкомeрног зрачeња којe потичe од квара, прeдајник сe мора искључити и што 
прe приступити отклањању узрока. 
 
Свe инсталацијe за потрeбe рада овог систeма у комплeксу сe морају каблирати. 
 
Свe eлeктроинсталацијe сe морају одржавати у исправном стању. 
 
Прeма важeћим прописима о заштити од опасног дeјства eлeктричнe eнeргијe на свим 
урeђајима и опрeми под напоном сe морају спровeсти заштитнe мeрe громобранска 
заштита, узeмљeњe, димeнзионисањe каблова, употрeба одговарајућe изолацијe. 
 
Имајући у виду да јe рeч о заштити објeкта од посeбног значаја, у објeкту тeхнолошкe 
опрeмe јe потрeбно извeсти и: 
 
• дојаву пожара и дојаву провалe 
• аларм у случају  прeстанка рада климатизeра. 
 
Антeнски стуб јe потрeбно обeлeжити као прeпрeку за обављањe лeтeња, за уочавањe 
дању, ноћу и у условима смањeнe видљивости. 
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9. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД АКЦИДЕНАТА  
 
ЗАШТИТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА   
 
Елементарне или природне непогоде које могу настати на подручју општине Вршац су 
земљотрес, поплаве, пожари, ерупције нафте и гаса.  
 
Према Привременој сеизмолошкој карти (1982. год), на подручју општине Сента 
очекивани максимални интензитет земљотреса, за повратни период од 100 и 200 година, 
износи 7°MCS. Земљотрес ове јачине може нанети велике штете само објектима који су 
изграђени од слабијег грађевинског материјала или набоја односно черпића. Овакви 
објекти се налазе углавном у мањим насељима у Општини. 
Настајање пожара, који могу попримити карактер елементарне непогоде, не може се 
искључити, без обзира на све мере безбедности које се предузимају на плану заштите. 
Могућност настанка пожара је већа у урбаним срединама – већа насељена места који 
имају развијенију привреду, већу густину насељености, производне објекте и складишта 
робе и материјала са високим пожарним оптерећењем и сл.  
 
Опасност од избијања пожара постоји и на гасним пољима и сабирним гасним станицама, 
инсталацијама природног гаса и инсталацијама за дистрибуцију и промет нафтних 
деривата и запаљивих течности. 
 
Мере заштите од пожара 
 
Заштита од пожара подразумева урбанистичке мере заштите, које се односе на ширину 
улица у насељима (реконструкција постојећих и изградња нових у складу са стандардима 
и техничким прописима), реконструкцију локалних, регионалних и магистралних путева, 
утврђивање урбанистичких показатеља (намена простора, степен изграђености, степен 
искоришћености земљишта), правила изградње (постављање објеката, спратност 
објеката, удаљеност објеката...). Поред ових мера неопходно је примењивати 
грађевинско-техничке мере заштите од пожара, у складу са прописима о изградњи 
објеката, мере заштите од пожара код електроенергетских и гасних постројења, 
прилагођавање природних водотока и уређење сталних црпилишта воде за потребе 
гашења пожара. 
 
Редовно спровођење превентивних мера заштите смањује могућност пожара и експлозије 
на транспортним и експлоатационим гасоводним системима и експлоатационим 
бушотинама. 
 
Редовно спровођење превентивних мера заштите смањује могућност настанка ерупције 
гаса на гасним пољима. Редовне мере заштите је у обавези да спроводи ''НИС-Нафтагас'', 
који врши истражне и друге потребне радње на овим локалитетима, у складу са 
одобрењем надлежног покрајинског органа и одредбама закона и прописа којима је 
регулисана ова област. У случају избијања неконтролисане ерупције гаса, ово предузеће 
има детаљан план заштите од ширења ерупције као и оперативни план интервенције. 
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IV СМЕРНИЦЕ ЗА ПЛАНОВЕ НА НИЖИМ ХИЈЕРАРХИЈСКИМ НИВОИМА 
 
Усвајањем Генералног плана ће се решити кључни проблеми просторне организације 
насеља у целини, али се истовремено отварају нови проблеми око спровођења његових 
основних поставки, јер је Генерални план извршни документ, осим у деловима где је 
Планом предвиђена даља урбанистичка разрада. 
 
Разрада и даље спровођење Генералног плана Вршца вршиће се путем израде Плана 
детаљне регулације, Урбанистичких пројеката и Извода из Плана, као и одговарајућих 
студија и урбанистичко-архитектонских конкурса.  
 
Спровођење овог плана ће се вршити на два начина: 
 
а)  Непосредним спровођењем кроз поступак израде Акта о урбанистичким условима, а у 

складу са условима датим овим планом или важећим планом нижег реда. 
б) Израдом планова генералне и детаљне регулације, а чија је обавеза израде утврђена 

овим планом. 
 
За наведене планове орган надлежан за припрему плана може донети Одлуку о изради 
стратешке процене, према критеријумима, прописаним Законом о стратешкој процени, ако 
утврди да постоји могућност значајних утицаја на животну средину. 
 
За пројекте који могу имати утицаја на животну средину надлежни орган може донети 
одлуку о изради Студије процене утицаја у складу са Законом о заштити животне средине  
(«Службени гласник РС». бр. 135/04) и Законом о процени утицаја на животну средину 
(«Службени гласник РС». бр. 135/04). 
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V  ПРОГРАМ ПРАЋЕЊА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 
Развој мониторинг система представља један од приоритета заштите животне средине у 
будућности. Резултати мониторинга на најбољи начин осликавају промене у времену и 
простору и тиме обезбеђују могућност адекватног и правовременог реаговања, 
кориговања започетих активности и тестирања исправности утврђених програма заштите 
и развоја. 
 
Програм УН за животну средину (UNEP), разрадио је Глобални систем мониторинга 
животне средине (GEMS), за праћење загађења и његовог преношења на веће раздаљине, 
ефеката на животну средину, утицаја на копнене и  морске екосистеме, као и глобално на 
климу, атмосферу и природне ресурсе. Систем управљања подацима у служби 
мониторинга по географском принципу (GRID), повољан је за интегрисање података по 
појединим специфичним проблемима животне средине, што олакшава израду 
регионалних, националних и локалних система мониторинга.  
 
Компоненте животне средине обухваћене мониторингом: 
 
Основни параметри који треба да се прате у оквиру мониторинга на територији насеља 
Вршац треба да обухвате главне компоненте животне средине: 
 
• земљиште 
• вода 
• ваздух 
 
С обзиром да на територији насеља Вршац не постоји урађен јединствен катастар 
загађивача,  тачан  и потпуно адекватан распоред мерних места на територији општине 
тренутно није могуће предложити.  
 
У циљу свеобухватног сагледавања свих проблема на територији општине потребно је 
додатно консултовати све надлежне органе и организације, како би се створила 
савремена мрежа која одговара свим европским стандардима, у циљу приближавања 
Европској Унији у свим доменима, имајући у виду да је заштита животне средине веома 
важан сегмент нашег будућег развоја и просперитета. 
 
Мониторинг земљишта   
 
Активности на мониторингу квалитета земљишта подразумевају праћење стања и промена 
у оквиру следећих параметара:  
 
• физичко-хемијске карактеристике (општи параметри: физичко хемијски показатељи 

квалитета, микроелементи, тешки метали, специфични органски полутанти: 
угљоводоници, пестициди), 

• микробиолошке карактеристике (садржај органске материје, укупан садржај органског 
угљеника, садржај опасних и штетних материја, тешких метала, минералних уља...), 

• праћење параметара квалитета земљишта (мониторинг) је неопходно вршити у 
континуитету дуги низ година.  

 
Контолу квалитета земљишта треба спроводити у складу са Правилником о дозвољеним 
количинама опасних и штетних материја у земљишту («Службени Гласник Републике 
Србије», бр. 23/99). 
 
Мониторинг воде  
 
У циљу утврђивања мера, које треба предузимати ради заштите вода од загађивања и 
контроле резултата реализованих мера заштите, потребно је, поред систематског праћења 
квалитета површинских и подземних вода, додатно вршити и контролу квалитета 
површинских и подземних вода. 
 



 

 51 

У складу са Оквирном директивом ЕУ за воде, контролом квалитета воде треба обухватити 
следеће полутанте:  
 
• органохалогена једињења и супстанце, које могу стварати таква једињења у воденом 

окружењу, 
• органофосфорна једињења, 
• органокалајна једињења, 
• супстанце и препарате за које је доказано да имају канцерогена и мутагена својства 

или које преко воденог окружења могу утицати на продукцију, 
• перзистентне угљоводонике и перзистентне и биоакумулативне органске и токсичне 

материје, 
• цијаниде, 
• метале и једињења метала, 
• арсен И једињења арсена, 
• биоциде и производе намењени заштити биља, 
• материје у суспензији, 
• материје које потпомажу еутрофикацију (нитрати и фосфати), 
• материје које неповољно утичу на равнотежу кисеоника (и који се могу мерити 

применом параметара као што су BPK -биохемијска потрошња кисеоника, HPK-
хемијска потрошња кисеоника, итд.). 

 
Оцену стања квалитета вода водотока треба вршити на годишњем нивоу, у складу са 
методологијом и критеријумима дефинисаним Уредбом о класификацији вода 
међурепубличких водотока, међудржавних вода и вода обалног мора Југославије 
(''Службени лист СФРЈ'', бр. 6 /8).  
 
Мониторинг ваздуха   
 
Испитивање квалитета ваздуха, што подразумева мерење емисије и имисије,треба вршити 
у складу са домаћом и страном законском регулативом и стандардима, који се односе на 
ову област. 
 
Контрола квалитета ваздуха мерењем имисије врши се ради праћења загађености ваздуха 
у близини појединачног извора и у случају разбацаних високих и ниских извора 
загађивања по читавој површини.  
 
Контролу квалитета ваздуха треба ораганизовати тако да се прво изврши 
индентификација свих могућих присутних полутаната, који могу потицати из присуних 
привредних делатности. Након индентификације присутних полутаната, потребно је 
организовати систематско испитивање квалитета ваздуха (имисија), мерењем 
концентрације присутних загађујућих материја.  До сада су вршена мерења само на 3 
мерна места, која би требало наставити и допунити формирањем мреже мерних места. 
 
Мерења имисије, која се спроводе на мерним местима, која нису у мрежи мерних места 
систематског мерења имисије спроводе се у трајању од најмање шест месеци. 
 
Контролу квалитета ваздуха мерењем имисије треба вршити у складу са Правилником о 
граничним вредностима штетних материја, методама мерења имисије, критеријума за 
успостављање мерних места и евиденције података (''Службени  гласник РС'' бр. 54 /92 и 
30/99), а контролу квалитета ваздуха мерењем емисије загађујућих материја у складу са 
Правилником о граничним вредностима емисије, начину и роковима мерења и 
евидентирања података (''Службени гласник РС'',  бр. 30/97, 35/97). 
 
Поред тога, за праћење квалитета ваздуха потребно је редовно пратити извештаје 
мониторинга загађивача, односно мерне извештаје појединачних привредних субјеката, у 
складу са мерењима, прописима, студијама о процени утицаја пројеката на животну 
средину или по решењу инспектора за заштиту животне средине. 
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Предлог праћења нивоа буке: 
 
Предлог је да се за праћење нивоа буке одреде мерна места на фреквентивним 
саобраћајницама поред аеродрома и у близини индуструјских објеката, који представљају 
изворе буке. 
 
Поред тога у обзир треба узети извештаје појединачних мерења нивоа буке, у складу са 
прописаним мерењима, приликом давања сагласности на студију о процени утицаја на 
животну средину или по решењу инспектора за заштиту животне средине. 
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