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примерак 300,00 динара
Члан 1.

Скупштина општине Беочин

038
На основу члана 35. став 7. Закона о планирању
и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС 50/13-УС,
98/13-УС, 132/14, и 145/14) члана 34. став 1. тачка 5. и
члана 120. Статута Општине Беочин ("Службени лист
општине Беочин", број 7/11 – пречишћен текст и 11/12),
Скупштина општине Беочин на седници одржаној
20.02.2015. године, донела је
ОДЛУКУ О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА БЕОЧИН

Овом одлуком доноси се План генералне регулације
насеља Беочин (у даљем тексту: План), који је израђен
од стране ЈП "Завод за урбанизам Војводине" Нови
Сад, Железничка 6/III, под бројем Е – 2337, који је
саставни део ове Одлуке.
Члан 2.
План се састоји из текстуалног дела и графичког дела.
Текстуални део Плана се објављује у "Службеном
листу општине Беочин".
Графички део Плана садржи:
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бр.
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Текстуални и графички део Плана заједно чине целину.
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облику чува се у ЈП "Заводу за урбанизам Војводине"
Нови Сад, Железничка 6/III.

Члан 3.
Члан 4.
План се потписује, оверава и архивира у складу са
Законом о планирању и изградњи.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном листу општине Беочин".

План је израђен у 5 (пет) примерака у аналогном и 6
(шест) примерака у дигиталном облику.
Четири примерка донетог, потписаног и овереног
Плана у аналогном облику и пет примерака у
дигиталном облику чувају се у надлежним службама
Општине.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-011-8/15
ПРЕДСЕДНИК СО
Дана:20.02.2015.године
Стеван Ђурђевић

Један примерак донетог, потписаног и овереног Плана
у аналогном облику и један примерак у дигиталном

А) ТЕКСТУАЛНИ ДЕО
ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
НАСЕЉА БЕОЧИН
УВОД
Генерални урбанистички план Беочина је, као последњи важећи плански документ
израђен за предметно насеље, усвојен од стране Скупштине општине Беочин још
1980. године ("Службени лист општина Срема", бр. 11/80), а преиспитан у складу са
тадашњим важећим Законом о планирању и изградњи 2003. године (Одлука о
одређивању делова ГП Беочина који нису у супротности са Законом о планирању и
изградњи ("Службени лист општина Срема", бр. 23/03).
Важећи План је рађен у другом времену и очигледно је изгубио своју функцију реалног
усмеравања урбаног развоја. Промене у друштвено - економској структури, а нарочито
у својинским односима, односно изједначавању свих облика својине, нужно изискују и
другачији приступ решавању новонасталих односа у простору и насељима. Неопходно
је извршити реалније процене потенцијала и могућности и дефинисати будућу
просторну и функционалну организацију насеља Беочин.
У међувремену је донет нови Закон, подзаконски акти као и просторно планска
документација, што је све условило другачији приступ решавању проблематике уређења
и изградње простора. Међу њима су најзначајнији:
Закон о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС и 98/13-УС)
Правилник о садржини, начину и поступку израде планских докумената ("Службени
гласник РС", бр. 31/10, 69/10 и 16/11),
Закон о просторном плану Републике Србије од 2010. до 2020. године ("Службени
гласник РС", бр. 88/10),
Регионални просторни план Аутономне Покрајине Војводине ("Службени лист АПВ",
бр. 22/11),
Просторни план подручја посебне намене Фрушке горе до 2022. године ("Службени
лист АПВ", бр. 16/04),
Просторни план општине Беочин из 2012. године ("Службени лист општине
Беочин", бр. 13/12).
Следећи одредбе Закона о планирању и изградњи, а на основу Одлуке о изради Плана
генералне регулације насеља Беочин ("Службени лист општина Срема", бр. 37/09),
приступило се изради Плана генералне регулације насеља Беочин (у даљем тексту:
План). Израда овог планског документа поверена је ЈП "Завод за урбанизам Војводине"
из Новог Сада.
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Саставни део Одлуке о изради Плана генералне регулације насеља Беочин је Решење
да се за План генералне регулације насеља Беочин не израђује стратешка процена
утицаја Плана на животну средину, коју је донео начелник Општинске управе Беочин,
бр. 01–501–99/3 од 12. новембра 2009. године.
Као основно опредељење испоштоване су одреднице просторно-планске документације
вишег реда: Просторни план подручја посебне намене Фрушке горе до 2022. године
("Службени лист АПВ" бр. 16/04) и Просторни план општине Беочин ("Службени лист
општине Беочин", бр. 13/12), као и прибављени подаци и услови надлежних органа,
јавних предузећа и других релевантних институција.
Планом су дефинисани: грађевинско подручје насеља Беочин са одређивањем
површина јавне намене, планирана намена површина са поделом на урбанистичке
целине и зоне према урбанистичким показатељима и другим карактеристикама,
регулационе линије улица и осталих површина јавне намене, грађевинске линије,
планиране трасе, коридори и капацитети мрежа јавне комуналне инфраструктуре,
правила уређења и грађења, мере и услови заштите, као и спровођење Плана. Овај
План је разрађен низом Детаљних урбанистичких планова који су делом реализовани.
Планом је обухваћен и дефинисан простор површине 938,88 ha, од чега 726,93 ha
представља планирано грађевинско подручје насеља Беочин.
Усвајањем, План генералне регулације насеља Беочин постаје основ, како за директно
спровођење (тамо где је утврђена регулација и услови уређења и грађења), тако и за
даљу урбанистичку разраду.
ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ
1. ИЗВОД ИЗ ТЕКСТУАЛНОГ ДЕЛА УСВОЈЕНОГ КОНЦЕПТА ПЛАНА
1.1. ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА
Природни услови
Територија насеља Беочин захвата северну подгорину Фрушке горе. Њена нагнутост
није поступна него степенаста, тако да највишу степеницу представља било Фрушке
горе, а најнижу делови који се преко одсека спуштају у ниско мочварно алувијално
земљиште Дунава. Територија насеља Беочин обухвата неколико геоморфолошких
целина:
планинску подгорину,
поточне долине и
алувијалну раван Дунава.
У обухвату Плана налазе се и следећи потоци: Шакотинац, Козарски, Часорски и
Думбовачки.
Одбрамбена линија на територији општине протеже се од Лединаца до Черевића. Део
трасе одбрамбеног насипа на деоници од Беочина до Черевића (од km 3+380 до
km 6+022) још није завршен, иако је простор за трасу насипа већ резервисан урађена
је просторно планска документација. Такође, није довршена изградња насипа и на
делу фабричког канала, који у овом тренутку представља слабу тачку одбране.
Становништво
У насељу Беочин, центру истоимене општине живи 7839 становникa или око 50,0%
општинске популације. Општа демографска ситуација насеља Беочин је релативно
повољна. Присутан је перманентан раст укупне популације и домаћинстава (до
последњег пописа када се бележи њихов пад), уз релативно још увек повољну
старосну структуру становништва (која се такође погоршала према попису 2011. год.).
Побољшана
образовна
структура
становништва
обезбеђује
квалитетну
(квалификовану) радну снагу, основу за интензивнији привредни развој општинског
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центра. Пад укупне популације указује на потребу примене одговарајућих мера
демографске политике, како би се даљи негативан тренд бар ублажио.
Привреда
Беочин има развијену привреду, а носиоц развоја је индустрија Lafarge BFC, најстарија
фабрика цемента на Балкану и лидер у производњи цемента у Србији. Поред
производње цемента као доминантне, важан чинилац привредне активности су и
предузећа која се баве металопрерађивачком делатношћу, производњом свежег
бетона, производњом грађевинске столарије, изграњом стамбених и нестамбених
зграда, производњом електронских и електричних проводника и каблова и др.
У области терцијарних делатности (трговина, угоститељство, занатство) најразвијенија
је трговина, док су друге делатности недовољно развијене. Развој терцијарних
делатности није достигао ниво који захтевају савремени стандарди живљења.
Грађевинско подручје
Постојеће грађевинско подручје чине грађевинско земљиште насеља Беочин и
грађевинско земљиште изван грађевинског земљишта насеља Беочин, а које је у
функцији насеља.
Важећа граница грађевинског земљишта насеља Беочин је дефинисана Генералним
планом Беочина ("Службени лист општинa Срема", бр. 11/80) и Одлуком о одређивању
делова Генералног плана Беочина који нису у супротности са Законом о планирању и
изградњи ("Службени лист општинa Срема", бр. 23/03).
Грађевинско земљиште изван грађевинског земљишта насеља Беочин утврђено је на
следећи начин:
граница грађевинског земљишта дела насеља Беочин – "потес Думбово"
утврђена је Регулационим планом дела насеља "потес Думбово" Беочин
("Службени лист општина Срема", бр. 1/99 и 23/03),
граница грађевинског земљишта насељског гробља утврђена је Планом детаљне
регулације гробља за Беочин ("Службени лист општина Срема", бр. 23/03),
граница грађевинског земљишта одбрамбеног насипа утврђена је Планом детаљне
регулације насипа на десној обали Дунава (деоница од Беочина до Черевића од
km 3+380 до km 6+889,50) ("Службени лист општине Беочин", бр. 1/11),
граница грађевинског земљишта насељског пречистача утврђена је Планом
детаљне регулације комплекса уређаја за пречишћавање отпадних вода у
Беочину ("Службени лист општина Срема", бр. 4/09).
Обиласком терена и валоризацијом постојећег стања утврђено је да у грађевинском
подручју има неизграђеног грађевинског земљишта, како у самом насељу, тако и на
утврђеном грађевинском земљишту изван грађевинског земљишта насеља Беочин.
Највећу површину неизграђеног грађевинског земљишта насеља (203,57 ha, односно
31,82% укупне површине постојећег грађевинског земљишта насеља) представља простор
североисточно од одбрамбеног насипа, односно државног пута II реда бр. 107, а чини је
често плављени део инундационе равни Дунава ниске надморске висине, претежно под
пашњацима и трстицима. С обзиром на ове карактеристике, а узимајући у обзир и
чињеницу да Просторним планом општине Беочин није предвиђено да овај простор буде у
брањеном подручју, односно није предвиђена изградња одбрамбеног насипа од високих
вода, овај простор није погодан за стављање у функцију насеља, те се Планом предлаже
његово изузимање из грађевинског подручја.
Намена површина
Целина која просторно и функционално на терену чини насеље Беочин представља
један веома сложен урбани систем у коме су заступљене и међусобно испреплетене
многобројне насељске функције. У циљу боље и лакше анализе и оцене
функционисања насеља Беочин као целине, извршена је анализа и оцена зона
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рекреације,

С обзиром да је конфигурација терена условила разуђеност насеља, приликом његовог
просторног ширења развило се неколико типова насељских центара: примарни
насељски центар, секундарни насељски центри и специјализовани насељски центри.
Примарни насељски центар се формирао у дужем временском периоду тако да у ствари
представља историјски и традиционални центар Беочина и познат је под називом
Беочин "Фабрика".
Оваква полифункционална структура примарног насељског центра,
вредним грађеним и природним фондовима, представља велику
атрактивност Беочина.

са његовим
вредност и

Секундарни насељски центри налазе се у Селу Беочин и у Бразилији.
Као специјализовани центри у Беочину су дефинисани комплекси и објекти појединих
државних органа, верски објекти, Дом здравља, предшколске установе, школе за
основно образовање, спортско-рекреативни центар, и др.
По површини коју заузима у насељу становање је најдоминантнија намена – 226,92
ha, односно 24,49% и представља један од најзначајнијих сегмената урбаног живота
Беочина. Из поменутих разлога становању се мора посветити посебна пажња у анализи
постојећег стања и планирању његовог развоја.
Становање је у Беочину заступљено као вишепородично и породично. Објекти
породичног становања доминирају и заузимају 22,97% укупне површине насеља.
Услед специфичне конфигурације терена на ком се дуги низ година развијало насеље,
а услед задовољења потреба за новим површинама за становање, дошло је до
изградње објеката породичног становања и развоја тзв. неформалних насеља (насеља
Дунав, Бразилија и Шакотинац) изван постојећег грађевинског подручја, која
гравитирају ка насељу Беочин и данас се у просторном и функционалном смислу
третирају као његове саставне урбанистичке целине.
У постојећој просторној и функционалној структури насеља Беочин простори
намењени раду - у разним видовима - заузимају значајно место. Основна
карактеристика ових простора је да се јављају као издвојене просторне целине које су
претежно намењене раду у разним облицима.
Постојећа просторна и функционална диспозиција радних садржаја је условљена
положајем фабрике цемента (Lafarge BFC) чији комплекс је и узроковао настајање
првих радних колонија (Филијала, Централна колонија, Шакотинац), што је у каснијем
периоду условило настајање насеља Беочин. Комплекс фабрике цемента заузима
западни део насеља Беочин, односно представља просторну целину која егзистира
између насеља Шакотинац (Бразилија) и Беочин "Фабрика" и деценијама је била
главни носилац како привредног развоја насеља, тако и целе општине. Тек крајем
осамдесетих, почетком деведесетих година, јављају се остали радни садржаји
(секундарних и терцијарних делатности) који су, континуалним урбанистичким
планирањем, углавном груписани у северном делу насеља, у непосредној близини
комплекса фабрике цемента.
Постојећи радни комплекси у Беочину не задовољавају садашње потребе, а још мање
будуће, па ће бити нужно формирати нове радне комплексе и зоне.
У постојећој просторно-функционалној структури насеља Беочин уочљив је недостатак
спортско-рекреативних површина.
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Комунални садржаји неопходни за функционисање насеља лоцирани су у већем броју у
оквиру насељског ткива. У насељу Беочин је широка лепеза комуналних објеката и
садржаја чијом активношћу се обезбеђује релативно висок комунални стандард живљења.
Снабдевање природним гасом потрошача у обухвату Плана, омогућено је преко
постојеће гасоводне инфраструктур (ЈП "Топлана", производња и дистрибуција
топлотне енергије).
Комплекс главне мерно регулационе станице за насеље Беочин налази се у Цементашкој
улици, уз комплекс фабрике ''Lafarge-BFC''.
Комплекс постројења топлане налази се у насељском центру.
Фабрика воде са резервоарима налази се у Цементашкој улици, док је један
резервоар евидентиран јужно од државног пута II реда бр. 107, на потезу између
Думбова и Села Беочин.
Насељско извориште налази се изван постојећег грађевинског подручја, у насељу Дунав.
Постојећа депонија комуналног отпада (насељска депонија) и представља заправо
мало боље уређено сметљиште где се врши одлагање комуналног отпада.
Снабдевање електричном енергијом потрошача на простору обухваћеном Планом
обезбеђено је из трансформаторске станице 110/35 kV ТС "Нови Сад 1".
Комплекс "Lafarge-BFC", снабдева се из сопствене трафостанице 110/35/6 kV.
У насељу Беочин постоје три активна гробља.
Постојећи комплекс зелене пијаце налази се у централном делу насеља, а њена
локација може се оценити као повољна (како за пешачки тако и за моторни саобраћај).
Међутим, њени капацитети, као и задовољење хигијенско-санитарних услова оцењују
се као неповољни.
Трасе, коридори и регулација саобраћајница
Насеље Беочин – административно средиште општине просторно је позициониранo
ексцентрично у односу на саобраћајнице вишег хијерахијског нивоа државних путева
I и II реда. Значајно у саобраћајном смислу је напоменути и диспозицију општинског
простора и самог насеља Беочин уз коридор VII – реку Дунав. Беочин је просторно
имлементиран уз државни пут II реда бр. 1071 (бр. 116: (Ilok) граница Хрватске –
Нештин - Баноштор – Беочин - Раковац - Нови Сад). Овај путни правац тангира насеље на
правцу запад-исток. Остали значајни саобраћајни капацитети нижег нивоа су општински
путеви.
Државни пут бр. 107 тангира насеље урбани простор Беочина из правца Раковца (исток)
ка Черевићу (запад) и уједно представља главну насељску саобраћајницу. Насељски
простор општинског центра има неправилан просторни облик, који је формиран према
геоморфолошким условима и катрактеристикама терена с тим да насеље представља у
основи врло неправилну структуру улица различитог степена изграђености.
Формирана саобраћајна мрежа насеља је неуређеног типа са радијалним продорима
кроз насељску структуру (општински путеви), што је директна последица геосаобраћајног положаја уз реку Дунав и падине Фрушке горе. Улични коридори у којима
је државни пут је одговарајућих ширина регулационог профила са ширинама коловоза
примереним категорији пута (6,0-7,0 m), док се за општинске путеве то не може рећи
(4,0-4,5 m).
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Донета је Уредба о категоризацији државних путева; у недостатку графичког дела Уредбе, у складу са текстом је
направљена паралела са постојећим ДП: ДП бр. 107 је ДП II реда бр. 116
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Железнички саобраћај у оквиру обухвата Плана је присутан преко железничких
капацитета:
једноколосечне неелектрифициране пруге (локалне бр. 9 у мрежи),
Петроварадин – Беочин, без одвијања саобраћаја,
(карактеристике пруге: V=30 кm/h, 160 KN осовински притисак),
станице Беочин (путничко – робна), ван функције,
индустријских колосека унутар комплекса фабрике Lafarge BFC.
Водни саобраћај је просторно присутан преко међународног пловног пута Дунав и
приступног канала Lafarge BFC-а. У постојећем стању се мало користи при извршењу
транспорта роба (осим теретног пристана за комадне и расуте терете у оквиру Lafarge
BFC-а) за потребе овог простора.
Мреже и капацитети јавне комуналне инфраструктуре
Тренутно стање изграђености система водоснабдевања у општини Беочин је такво да се
користи само за извориште у Беочину. Повезивање са новосадским водоводним
системом за сада је само у перспективи, јер недостају потребна финансијска средства.
Дистрибутивна мрежа за снабдевање општине Беочин тренутно снабдева водом насеље
Беочин - његов централни део, као и његове делове - месне заједнице Село Беочин и
Бразилију.
Постојећи каналски систем, који се истовремено користи за одвод атмосферске и
отпадне воде је преоптерећен и на појединим потезима замуљен. Сабирна мрежа
канализационе мреже подељена је на два сливна подручја - источни и западни
колектори. У периоду од 2002. до 2004. године изграђена је канализација отпадних
вода у Селу Беочин.
Одбрамбена линија на територији општине протеже се од Лединаца до Черевића. Део
трасе одбрамбеног насипа на деоници од Беочина до Черевића (од km 3+380 до
km 6+022) још није завршен, иако је простор за трасу насипа већ резервисан и
урађена просторно планска документација . Такође, није довршена изградња насипа и
на делу фабричког канала, који у овом тренутку представља слабу тачку одбране.
Снабдевање електричном енергијом потрошача на простору обухваћеном Планом
обезбеђено је из трансформаторске станице 110/35 kV ТС "Нови Сад 1", путем једног
35 kV вода који се завршава у ТС "Беочин", трансформације 35/10 kV и 35/20 kV, са
уграђеним трафоима снаге по 8 kVА. Комплекс "Lafarge-BFC", снабдева се из сопствене
трафостанице 110/35/6 kV.
Део електричне енергије потребно је обезбедити из обновљивих извора енергије.
Насеље Беочин се снабдева природним гасом преко разводног гасовода РГ 02-08
Госпођинци - Беочин високог притиска до ГМРС "Беочин", МРС "Беочин" за широку
потрошњу и дистрибутивне гасне мреже ниског притиска изграђене у уличним
коридорима. Изграђени су и гасоводи средњег притиска од МРС "Беочин" до МРС
"Черевић", гасоводи средњег притиска до МРС за широку потрошњу, гасовод средњег
притиска до МРС "Топлана" Топлане "Беочин", као и гасоводи средњег притиска за веће
индустријске потрошаче пре свега Lafarge-BFC.
У насељу Беочин постоји изграђена Топлана "Беочин" и топловодна мрежа у деловима
насеља са колективним становањем.
Електронски комуникациони саобраћај одвија се преко дигиталног комутационог чвора.
Спојни пут ка надређеном комутационом чвору у Новом Саду реализован је оптичким,
као и коаксијалним каблом. Приступна мрежа је подземна, изграђена у свим улицама,
док је разводна мрежа делом и надземна. Поштански саобраћај се обавља у једној
поштанској јединици. За потребе мобилних комуникација изграђене су базне радиостанице постојећих оператера.
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Јавно и друго зеленило
Најзаступљеније категорије зеленила у насељу су зелене површине јавног коришћења
у виду парковских површина и уличног зеленила. Уређене зелене површине се налазе
у централном делу насељ, ткз. "Шпицер башта" око објекта дворца који се налази под
заштитом и "Парк хероја Брила" код Фабрике цемента. Обе парковске површине је
потребно реконструисати. Мање зелене површине уређене у форми сквера се налазе
око објекта Дома културе и Дома здравља. Улично зеленило је заступљено у
централном, а у мањем обиму и у периферним деловима насеља. Остале зелене
површине прате садржаје основне намене. Уочава се њихова међусобна неповезаност,
те је потребно повећти квантум зелених површина, посебно заштитног зеленила.
Евидентирана и заштићена непокретна културна добра
Према условима Покрајинског завода за заштиту споменика културе, на простору
примарног насељског центра евидентирана су непокретна културна добра: споменик
културе – дворац, који са пратећим објектима и парком ("Парк хероја Брила") чини
заштићену околину споменика културе, и просторна културно-историјска целина
Светосавске улице са централном радничком колонијом и фабриком цемента, у којој се
израженим архитектонским вредностима издвајају евидентирана културна добра која
уживају претходну заштиту: објекти грађанске архитектуре, појединачни објекти - у
Светосавској улици бр. 1, 3 и 5 и објекат општине Беочин.
Ha простору насеља Беочин евидентирано je 17 археолошких локалитета и издвојене две
археолошке зоне.
Основни проблем већег дела утврђеног културног наслеђа на планском подручју је лоше
грађевинско стање евидентираних непокретности услед неодржавања и недостатка
средстава за одржавање, као и недостатка документације. Као драстичан пример
неадекватног одржавања, боље рећи пропадања, издвајају се све утврђене просторне
културно-историјске целине (јединствене амбијенталне целине које сведоче о формирању
првог индустријског насеља у Војводини), а од појединачних објеката Дворац (са
пратећим објектима и парком у Беочину, вредан пример еклектичне архитектуре) и Вила
"Розенберг" (раскошно грађен једноспратни резиденцијални објекат).
Евидентирана и заштићена природна добра
У обухвату Плана налазе се просторне целине од значаја за очување биолошке
разноврсности:
Заштићена подручја,
Подручја планирана за заштиту,
Станишта заштићених и строго заштићених врста од националног значаја и
Еколошки коридори.
У обухвату Плана су евидентирана подручја од међународног значаја за очување
биолошке разноврсности, која са Националним парком ''Фрушка гора'' чине Еколошки
значајно подручје еколошке мреже Републике Србије „Фрушка гора и Ковиљски рит".
Стање животне средине и загађивачи
Генерално посматрано, већина привредних активности, посебно производних, на
одређеном простору проузрокује емисије загађујућих материја у ваздуху, води или
земљишту чије присуство директно или индиректно утиче на здравље становништва и
екосистеме.
На подручју обухваћеном Планом свакако најдоминантнију привредну активност има
фабрика цемента Lafarge-BFC која је имала вишедеценијске негативне утицаје на ваздух
као природни ресурс. Стога су у непосредној близини комплекса у последњих неколико
година постављене две аутоматске мониторинг станице: Беочин Центар и Беочин
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Фабрика Воде на којима се прате концентрације следећих загађујућих материја: SO2,
PM10, PM2.5 и PM1. Према извештајима о стању животне средине на територији
Републике Србије за 2010. и 2011. годину, на овим мерним местима нису забележена
прекорачења граничних и толерантних вредности предметних загађујућих материја када
је у питању емисија загађујућих материја у ваздух, што се може довести у везу са
константним унапређењима производног процеса који се спроводи у фабрици.
На основу испитивања узорака непољопривредног земљишта узетог на лoкалитетима у
индустријској зони Беочина, у погледу квалитета дошло се до следећих резултата: процес
педогенезе земљишта и начин коришћења имају битног утицаја на хемијске особине
земљишта и испитивано земљиште индустријских зона у погледу основних хемијских
особина не одступа у већој мери од уобичајних вредности за околна аутохтона
пољопривредна земљишта. На испитиваном непољопривредном земљишту под различитим
видовима заштите од тешких метала већи садржај утврђен је за никл у 4 узорка на
локалитету Беочин. Испитивање лако приступачног садржаја никла у тим узорцима
указује на чињеницу да је повишен садржај никла резултат антропогеног загађења.

1.2. КОНЦЕПЦИЈА РАЗВОЈА, ЗАШТИТЕ И УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА
Циљеви уређења и изградње насеља и основни програмски елементи
Основни циљ је наставак континуитета просторног развоја насеља у наредних десет
година, што подразумева интеграцију насељских структура различите намене у циљу
рационализације коришћења простора и побољшања квалитета живота, као и планско
уређење и изградњу неизграђеног грађевинског земљишта у предложеним границама
грађевинског подручја.
Основни циљ будућих демографских кретања у насељу Беочин је спречавање
погоршања виталних карактеристика популације, као и стварањe услова за повећање
степена запослености у општинском центру.
У периоду 2011-2031. год. за насеље Беочин прогнозиран је благи пад укупног броја
становника, тако да ће 2031. године у општинском центру живети 7500 становника.
Просечна величина домаћинства износиће 2,9 чланова по домаћинству, а укупан број
домаћинстава биће 2600.
Концепт Плана генералне регулације насеља Беочин за основни принцип
развоја насеља Беочин, општинског центра, узима позицију Беочина као
индустријског и туристичког центра (базиран на расположивим потенцијалима
и ресурсима, усклађен са плановима вишег реда).
Водећа грана у индустрији - индустрија грађевинског материјала-Lafarge BFC, уз приватно
предузетништво биће носиоц привредног развоја Беочина. У циљу бржег привредног
раста и развоја и повећања конкурентности, привредне активности треба усмерити на
подстицање флексибилних и тржишно оријентисаних програма МСП (малих и средњих
предузећа) и предузетништва (посебно средњих предузећа која ће преузети
иницијативу у области развоја и примене иновација и техничко-технолошког напретка).
Планирано грађевинско подручје са предлогом намена површина и површина
јавне намене
Планирано грађевинско подручје обухвата предвиђено грађевинско земљиште насеља
Беочин, око 707,19 ha и грађевинско земљиште ван граница грађевинског земљишта
насеља Беочин, 6,58 ha, а које је у функцији самог насеља (планирани насељски
пречистач, депонија комуналног отпада, соларна електрана).
Имајући у виду ову чињеницу, неопходно је преиспитати потребе и обезбедити простор
за смештај, проширење или изградњу:
Радних зона Беочина (изградња и проширење радних зона, као и изградња
појединачних просторних радних јединица),
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Туристичко-спортско-рекреативних садржаја (завршетак радова у блоку где је
изграђен насељски спортски центар, стављање у функцију Дворца, уређење обала
и акваторија, угоститељство, спортски терени, итд.).

Такође, Планом генералне регулације Беочина се преиспитује и обезбеђује простор за
смештај, проширење и изградњу:
Централне зоне насеља (проширење примарне централне зоне, утврђивање
секундарних центара, промена карактера изградње у централним зонама)
Измењеног карактера стамбене изградње у зони примарног центра (могућност
замене грађевинског фонда, изградња вишепородичних објеката становања)
Нових стамбених зона једнопородичног становања (увећање површина за
становање припајањем постојећих неформалних насеља грађевинском земљишту
насеља Беочин и планско проширење површина намењених становању за
очекивано повећање потреба у планском периоду), као и формирање зона
породичног становања са делатностима.
Планом се приступа и преиспитивању и решавању инфраструктурних проблема:
Путног, железничког и водног саобраћаја (завршетак обилазнице око Беочина као
и изградња насипа, реконструкција железничке пруге Петроварадин-Беочин);
Водоснабдевања (изградња и реконструкција водоводне мреже и мреже фекалне
канализације, изградња пречистача);
Електроенергетске мреже (реконструкција мреже и увећање капацитета, примарно
у радним зонама);
Гасне мреже (изградња и планирање повећања капацитета мреже).

У циљу заштите непокретних културних добара, а за потребе израде Плана,
Стручна служба Покрајинског завода за заштиту споменика културе је извршила увид у
документацију и евиденцију Завода, која je базирана на резултатима претходних
рекогносцирања и истраживања терена, и прописала следеће мере заштите:
заштитити споменичка подручја и објекте са свим њиховим споменичким
карактеристикама;
могуће су само оне интервенције које су у складу са споменичком функцијом
третираног подручја и објеката;
намена споменичких подручја и објеката може бити оригинална, тј. припадајућа
споменику или у складу са споменичким вредностима;
споменичка подручја и објекти су под контролом надлежне службе за заштиту
споменика културе која одређује одговарајуће конзерваторске услове и надгледа
њихову реализацију.
Заштита природних добара подразумева:
Спровођење мера заштите на делу Националног парка "Фрушка гора,
Заштиту подручја планираних за заштиту и станишта заштићених и строго
заштићених врста од националног значаја у складу са мерама заштите станишта
заштићених и строго заштићених врста, а према важећем Правилнику и
Заштиту еколошке мреже кроз очување и унапређење природних и полуприродних
елемента еколошких коридора у што већој мери.
Заштита животне средине, тј. заштита природних ресурса, ће се обезбедити
адекватним водоснабдевањем, сакупљањем и пречишћавањем отпадних вода до
прописаног квалитета пре упуштања у реципијент, гасификацијом, формирањем
заштитног зеленила, адекватним одлагањем комуналног отпада и др.
Концепт заштите животне средине дефинише реализацију низа мера, које ће имати
превентивни, а у одређеној мери и санациони карактер:
обезбедити довољне количине воде за пиће одговарајућег квалитета свих
корисника на подручју обухваћеном Планом;
све отпадне воде пречишћавати на постројењу за пречишћавање, у циљу
постизања потребног квалитета отпадне воде, пре упуштања у реципијент;
извршити реконструкцију и редовно одржавање каналске мреже за одвођење
атмосферских вода;
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унапредити микроклиматске и санитарно-хигијенске услове насеља повећањем и
повезивањем свих зелених површина у континуирани систем;
формирати локални катастар извора загађивања;
успоставити мониторинг буке на територији насеља;
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 и 36/09), Законом
о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", бр. 135/04 и
36/09), Правилником о садржини студије о процени утицаја на животну средину
("Службени гласник РС", бр. 69/05) и Уредбом о утврђивању Листе пројеката за
које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати
процена утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", бр. 114/08).

ПЛАНСКИ ДЕО
I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
1. ГРАНИЦЕ ОБУХВАТА ПЛАНА И ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА
1.1. ГРАНИЦА ОБУХВАТА ПЛАНА
Подручје обухвата Плана се налази у катастарској општини Беочин, катастарској
општини Раковац-део, катастарској општини Черевић-део.
Почетна тачка описа грађевинског земљишта у грађевинском подручју насеља Беочин се
налази у катастарској општини Черевић на четворомеђи парцела 96/1, 96/3, 105/1 и 105/52.
Од четворомеђе граница у правцу истока прати јужну међу парцела 96/3, 95/4, 94/5, 94/6,
93/3, 77/2, пресеца поток, у правцу севера прати западну међу парцеле 10/3, а затим
мења правац ка истоку и пратећи јужну међу парцела 10/1, 9/1, 8/1, 7/1, 6/3 и 6/2 долази
до четворомеђе парцела 6/2 и 6/6 у КО Черевић и парцела 1467/1 и 1467/6 у КО Беочин.
Од четворомеђе граница прелази у катастарску општину Беочин и наставља у правцу
североистока и прати јужну међу парцела 1467/1, 1461/3 и 1467/12, пресеца парцеле
1461/1 и 1467/2 и даље ка истоку прати јужну међу парцела 1470/1, 1467/2 и 1471/1
до тромеђе парцела 1467/4, 1467/2 и 1506/72.
Од тромеђе граница наставља у правцу севера и прати источну међу парцела 1467/2,
1467/3 и 1474 и долази до тромеђе реке Дунав, парцела 3945/1, Дунавца, парцела
1474 и парцеле 1506/75.
Од тромеђе граница наставља у правцу истока, прати јужну међу реке Дунав до
тромеђе Дунава и парцела 1633/2 и 1633/8.
Од тромеђе граница у правцу југа прати западну међу парцела 1633/2, 1505/9, 1634/2
и 1632/1 пратећи у правцу истока тачке од 1 до 10 (ПДР пречистач отпадних вода)
пресеца парцеле 1632/1, 1645/2 и 1635/2 и даље у правцу југа прати западну међу
парцеле 1632/1 до четворомеђе парцела 1632/1, 1506/1, 1506/72 и 1632/2.
Од четворомеђе граница у правцу истока дужином од 200 m прати јужну међу парцеле
1632/1, а потом наставља у истом правцу и пресеца парцеле 1632/1, 1645/2, 1635/1,
3953, 1635/4, 1636/1, 1635/3, 1640 и 1641 и долази до четворомеђе парцела 1641 и
1635/3 (КО Беочин) и 1631/2 и 1635/1 (КО Раковац).
Од четворомеђе граница у правцу југа прати границу катастарских општина Беочин и
Раковац до тромеђе Думбовачког потока, парцела 4051 (КО Раковац), железничке
пруге, парцела 3882 (КО Беочин) и парцеле 1830/2 (КО Беочин).
Од тромеђе граница прелази у катастарску општину Раковац, у правцу југа пресеца
поток и прати западну међу парцела 4006, 4008, 3995, 3990, 3984, 3786 и 3784 и даље
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ка југоистоку прати источну међу улице Михајла Пупина, парцела 3714/1 до тромеђе
улице и парцела 3704 и 3705.
Од тромеђе граница у правцу југа пресеца улицу и прати северну међу парцеле 3717,
западну међу парцела 3717, 3718, 3719, 3720/1, 3720/2, 3724, 3725, 3726/1, 3727,
3726/2, 3730 и 3731 и пресецајући улицу Раде Марјанца, парцела 4040 долази до
тромеђе улице и парцела 3258 и 3259.
Од тромеђе граница у правцу југа прати западну међу улице раде Марјанца до тромеђе
улице и парцела 3264/1 и 3290/1.
Од тромеђе граница у правцу запада прати северну међу парцела 3290/1, 3287, 3282,
3273, 3271 и 3272 и долази до тромеђе улице Карађорђеве, парцела 4041 и парцела
3272 и 3253/1.
Од тромеђе граница наставља у парвцу југа и прати источну међу улице до тромеђе
улице и парцела 3252 и 4032, пресеца пут и источном међом Думбовачког потока
долази до тромеђе потока, пољског пута, парцела 4041 и парцеле 3250.
Од тромеђе граница у правцу југозапада пресеца поток, прелази у катастарску општину
Беочин, прати северну међу парцела 2601 и 2602 до тромеђе парцела 2602, 2609 и 3932.
Од тромеђе граница у правцу запада прати јужну међу пољских путева, парцеле 2630,
2589 и 3926, пресеца пут, парцела 3926 и у правцу запада прати јужну међу парцела
2531, 2532, 2536, 2537 и 2539 до тромеђе парцела 2539, 2540 и потока, парцела 1985.
Од тромеђе граница у правцу запада пресеца поток и пут, мења правац ка северу и
прати западну међу пута, парцела 3925/1 и парцела 2135/2, 2134/2 и 2131/2 до
четворомеђе парцела 2130/1, 2130/2, 2131/1 и 2131/2.
Од четворомеђе граница у правцу запада прати јужну међу парцеле 2130/1, пресеца
пут, парцела 3925/2 и даље ка западу прати јужну међу парцела 2127, 2126, 2116,
2107, 2102, 2100, 2101, 2096/1, 2177, 2178, 2182, 2189, 2245/1 и 2246/1 до тромеђе
парцела 2246/1, 2222 и 2254.
Од тромеђе граница наставља у правцу севера и прати источну међу парцела 2222,
2242, 2237, обухвата парцелу 2235/1 и 2231 и долази до тромеђе парцела 2234,
2212/2 и 2231, где наставља у правцу југозапада и прати северну међу парцеле
2213/1, мења правац ка југу и прати западну међу парцела 2220/1, 2220/3 и 2268/2 до
тромеђе парцела 2268/2, 2283/3 и 2289.
Од тромеђе граница у правцу запада прати јужну међу парцела 2289, 2288/2, 2288/1,
2287/2 и 2287/1, скреће ка југу и прати источну међу парцела 2308, 2307, 2310/1,
2310/3 и 2310/2 и долази до тромеђе 2310/2, 2313/2 и 2312/3.
Од тромеђе граница у правцу југа прати северну међу парцела 2312/3, 2312/2 и
2312/1, мења правац ка југу, прати источну међу парцеле 2312/1, пресеца пут,
парцела 2320, скреће ка западу и пратећи северну међу парцела 2333/1 и 2333/15
долази до тромеђе пута, парцела 2320 и парцела 2333/15 и 2333/17.
Од тромеђе граница у правцу југа прати западну међу парцела 2333/15, 2333/1,
2333/2, 2333/18, 2333/19 и 2333/16 до тромеђе парцела 2333/1, 2375 и 2373/1.
Од тромеђе граница наставља у правцу југа и прати западну међу парцела 2375, 2384,
2405, 2404, 2403 и 2409, пресеца пут, парцела 3922, скреће ка југоистоку и прати
западну међу пута, парцела 3922 до тромеђе пута и парцела 2854 и 2855.
Од тромеђе граница у правцу југа дужином од око 60 m прати западну међу пута, парцела
3921, пресеца га, а потом у истом правцу прати западну међу пута, парцела 2865, западну
међу парцела 2869, 2877, 2880 и 2881 и долази до тромеђе парцела 688, 691 и 2881.
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Од тромеђе граница наставља у правцу југоистока и прати јужну међу парцела 2881,
2890 и западну међу парцела 2891, 3090, 2904, 2905, 2906, 2907, 2908, 2911/3,
2911/1, 2911/4 и 3089/1 и долази до тромеђе парцела 3089/1, 3122 и 3123/1.
Од тромеђе граница у правцу запада прати северну међу парцела 3122, 3129, 3136/1,
3096, 3813, 3908, 3812, 3810, 3811 и 3230/2 до тромеђе парцела 3228/1, 3230/2 и
3230/1 где мења правац ка северу и прати источну међу парцела 3230/1, 3266, 3277,
3287, 3288, 3289, 3290/2, 3290/1, 3291, 3293, 3298, 3301, 3302, 3303, 3309, 838,
839/2, 852, 854, 855, 870, 884, 875, 874, 1014, 1015, 1013/2, 1013/1, 1016, 1017, 1019,
1020, 1021, 1023, 1024, 387, 1026, 1045, 1046/1, 1048, 1055/1, 1055/2, 1056, 1072,
1092, 1093, 1094, 197/2, 1095/5, 1098/1, 1100, 1101, 1110, 1111, 1112, 1113, 1109 и
1122 до тромеђе парцела 1122, 1123/1 и 190.
Од тромеђе граница наставља у правцу запада и прати јужну међу парцела 1123/1, 1461/8
и 1416, пресеца пут, парцела 1407 и јужном међом парцеле 1391/1 долази до тромеђе
пута, парцела 1407, државног пута IIa реда бр.119, парцела 3887/1 и пута, парцела 1391/4
до тромеђе парцела 1386/1 и 1386/7 и границе катастарских општина Беочин и Черевић.
Од тромеђе граница у правцу југозапада прелази у катастарску општину Черевић и
прати западну међу парцела 3028/2, 3029/3, 3032/3, 3035/3, 3037/3, 3038/5, 3039/24,
3040/3 и 3041/2 и долази до тромеђе парцела 3041/2, 3041/1 и границе катастарских
општина Беочин и Черевић.
Од тромеђе граница поново прелази у катастарску општину Беочин и у правцу
југоистока прати северну међу парцела 1334, 1333/2, 1326/2, 1319/5, 1319/1, 1314/5,
1314/1, 1314/10, 1314/6, 1314/7, 1314/8, 1310/1, 1307/1, 1304/1, 1291/1, 1291/2,
1291/3, 1291/4, 1289/1, 1288/3, 1288/1, 1287/1, 1282/1, 1274/1 и 1273, мења правац
ка северу, пресеца парцеле 1274/4 и 1277 и источном међом парцеле 1279/2 долази до
петомеђе парцела 1279/1, 1279/2, 1278, 3888/4 и 3888/1.
Од петомеђе граница у правцу северозапада прати западну међу пута, парцела 3888/1
обухватајући парцелу 1341/1, пресеца пут и даље ка северу прати западну и северну
међу парцеле 1359 до четворомеђе парцела 1359, 1361, 1362 и 1364.
Од четворомеђе граница наставља у правцу истока, прати северну међу парцела 1359
и 1357, пресеца пут, парцела 1356 и његовом источном међом у правцу југа долази до
тромеђе пута и парцела 1347 и 1355.
Од тромеђе граница у правцу истока прати северну међу парцеле 1347 до тромеђе
парцела 1347, 1348 и 1355, мења правац ка северу и пратећи западну међу парцела
1348, 1354/2, 1216/1 и 1210/2 долази до четворомеђе пута, парцеле 1216/1 и 1216/2 и
парцела 1210/1 и 1210/2.
Од четворомеђе граница у правцу истока прати северну међу парцела 1210/2 и 1211 до
тромеђе парцела 1210/1, 1211 и 1209/1, скреће ка југозападу и пратећи западну међу
парцела 1209/1, 1220/1, 1219/1, 1221/1, 1223/1, 1225/1 и 1226/1 долази до тромеђе
парцела 1226/1, 1226/2 и 1226/3, мења правац ка југоистоку и пратећи северну међу
парцеле 1226/2 и пресецајући парцеле 3888/4 и 3888/3 долази до тромеђе парцела
3888/3, 1267 и 1269/1.
Од тромеђе граница у правцу југозапада прати западну међу парцела 1267, 1268, 3475,
3473, 3470, 3463 и 3446, мења правац ка западу и прати северну међу парцела 3532,
3535, 3616, 3712, 3710 и 3756 и долази до тромеђе парцела 3639, 3756 и потока, парцела
3948.
Од тромеђе граница у правцу севера пресеца поток, прелази у катастарску општину
Черевић и прати источну међу парцела 3339, 3254, 3256, 3255, 3301, 3297/1, 3284/2,
3285, 3058/6, 3058/5, 3058/4, 3058/3, 3058/2, 3058/1, 3059, 3284/3, 3284/1, 3071/1,
3071/2, 3075, 3073, 3078/1, 3078/2, 3004, 3007, 3008/2, 3011 ,3013, 3014, 3015, 2975,

Број 2 - Страна 14

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕОЧИН

23. фебруар 2015.

2970/6, 2970/7, 2970/8, 2969/2, 2969/1, 2947/2, 2947/3, 2948/1, 2923, 2926/2, 2926/4,
2926/3, северну међу парцела 2928/2, 2928/1, 2930, 2894, источну међу парцела 2892,
2891 и 105/1 и долази до почетне тачке описа обухвата Плана.
Списак координата преломних тачака обухвата Плана
Број тачке
1
2
3
4
5

Y
7399638.95
7399645.89
7399702.73
7399699.16
7399887.68

X
5009584.99
5009596.10
5009565.80
5009553.22
5009510.41

Број тачке
6
7
8
9
10

Y
7399887.68
7399987.68
7399987.68
7399887.68
7399887.68

X
5009540.29
5009540.29
5009420.29
5009420.29
5009496.80

Укупна површина обухвата Плана износи око 938,88 ha.
1.2. ГРАНИЦА ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА
1.2.1. Граница грађевинског земљишта у грађевинском подручју насељa
Почетна тачка описа границе грађевинског подручја насеља Беочин је тачка 1, која се
налази у катастарској општини Черевић на четворомеђи парцела 96/1, 96/3, 105/1 и 105/52.
Од четворомеђе граница у правцу истока прати јужну међу парцела 96/3, 95/4, 94/5,
94/6, 93/3, 77/2, пресеца поток, у правцу севера прати западну међу парцеле 10/3, а
затим мења правац ка истоку и пратећи јужну међу парцела 10/1, 9/1, 8/1, 7/1, 6/3 и
6/2 долази до тачке 2, која се налази на четворомеђи парцела 6/2 и 6/6 у КО Черевић
и парцела 1467/1 и 1467/6 у КО Беочин.
Од тачке 2 граница прелази у катастарску општину Беочин и наставља у правцу
североистока и прати јужну међу парцела 1467/1, 1461/3 и 1467/12, пресеца парцеле
1461/1 и 1467/2 и даље ка истоку прати јужну међу парцела 1470/1, 1467/2 и 1471/1
до тачке 3, која се налази на тромеђи парцела 1467/4, 1467/2 и 1506/72.
Од тромеђе граница наставља у правцу севера и прати источну међу парцела 1467/2,
1467/3 и 1474 и долази до тачке 4, која се налази на тромеђи реке Дунав, парцела
3945/1, Дунавца, парцела 1474 и парцеле 1506/75.
Од тачке 4 граница наставља у правцу истока, прати јужну међу реке Дунав до тачке 5,
која се налази на тромеђи Дунава и парцела 1633/2 и 1633/8.
Од тромеђе граница у правцу југа прати западну међу парцела 1633/2, 1505/9, 1634/2
и 1632/1 до тачке 6 на четворомеђи парцела 1632/1, 1506/1, 1506/72 и 1632/2.
Од тачке 6 граница у правцу југоистока и прати јужну међу парцеле 1632/1, 1631/4,
1585/2, 1830, 1645/2, 1635/1, 1637/15, 1637/1 и 1637/19 и северну међу железничке
пруге, парцеле 3883 и 3882 и долази до тачке 7, која се налази на тромеђи
Думбовачког потока, парцела 4051 (КО Раковац), железничке пруге, парцела 3882 (КО
Беочин) и парцеле 1830/2 (КО Беочин).
Од тромеђе граница прелази у катастарску општину Раковац, у правцу југа пресеца
поток и прати западну међу парцела 4006, 4008, 3995, 3990, 3984, 3786 и 3784 и даље
ка југоистоку прати источну међу улице Михајла Пупина, парцела 3714/1 до тачке 8 на
тромеђи улице и парцела 3704 и 3705.
Од тачке 8 граница у правцу југа пресеца улицу и прати северну међу парцеле 3717,
западну међу парцела 3717, 3718, 3719, 3720/1, 3720/2, 3724, 3725, 3726/1, 3727,
3726/2, 3730 и 3731 и пресецајући улицу Раде Марјанца, парцела 4040 долази до тачке
9, која се налази на тромеђи улице и парцела 3258 и 3259.
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Од тромеђе граница у правцу југа прати западну међу улице раде Марјанца до тачке 10
на тромеђи улице и парцела 3264/1 и 3290/1.
Од тачке 10 граница у правцу запада прати северну међу парцела 3290/1, 3287, 3282,
3273, 3271 и 3272 и долази до тачке 11, која се налази на тромеђи улице Карађорђеве,
парцела 4041 и парцела 3272 и 3253/1.
Од тромеђе граница наставља у парвцу југа и прати источну међу улице до тромеђе
улице и парцела 3252 и 4032, пресеца пут и источном међом Думбовачког потока
долази до тачке 12 на тромеђи потока, пољског пута, парцела 4041 и парцеле 3250.
Од тачке 12 граница у правцу југозапада пресеца поток, прелази у катастарску општину
Беочин, прати северну међу парцела 2601 и 2602 до тачке 13 на тромеђи парцела 2602,
2609 и 3932.
Од тромеђе граница у правцу запада прати јужну међу пољских путева, парцеле 2630,
2589 и 3926, пресеца пут, парцела 3926 и у правцу запада прати јужну међу парцела
2531, 2532, 2536, 2537 и 2539 до тачке 14, која се налази на тромеђи парцела 2539,
2540 и потока, парцела 1985.
Од тачке 14 граница у правцу запада пресеца поток и пут, мења правац ка северу и
прати западну међу пута, парцела 3925/1 и парцела 2135/2, 2134/2 и 2131/2 до тачке
15, која се налази на четворомеђи парцела 2130/1, 2130/2, 2131/1 и 2131/2.
Од четворомеђе граница у правцу запада прати јужну међу парцеле 2130/1, пресеца
пут, парцела 3925/2 и даље ка западу прати јужну међу парцела 2127, 2126, 2116,
2107, 2102, 2100, 2101, 2096/1, 2177, 2178, 2182, 2189, 2245/1 и 2246/1 до тачке 16
на тромеђи парцела 2246/1, 2222 и 2254.
Од тачке 16 граница наставља у правцу севера и прати источну међу парцела 2222,
2242, 2237, обухвата парцелу 2235/1, прати северну међу парцеле 2231 и долази до
тромеђе парцела 2234, 2212/2 и 2231, где наставља у правцу југозапада и прати
северну међу парцеле 2213/1, мења правац ка југу и прати западну међу парцела
2220/1, 2220/3 и 2268/2 до тачке 17, која се налази на четворомеђи парцела 2268/2,
2289, 2290 и 2291/3.
Од четворомеђе граница у правцу запада прати јужну међу парцела 2291/3, 2291/5,
2291/4, 2291/2, 2291/6, 2291/1, 2292/3, 2292/1, 2293/2, 2295/15, 2287/1, 2301/1,
2301/2, 2301/3, 2302/3 и 2302/1 до тачке 18, која се налази на тромеђи парцела
2302/1, 2303/1 и 2306.
Од тачке 18 граница у правцу југа прати западну међу парцела 2306, 2308, 2309/1,
2309/2, мења правац ка истоку и прати јужну међу парцела 2309/2 и 2310/2 до тачке
19, која се налази на тромеђи парцела 2310/2, 2312/1 и 2284.
Од тромеђе граница у правцу југа прати западну међу парцеле 2284, пресеца пут,
парцела 2320 и даље ка западу прати јужну међу пута до тачке 20, која се налази на
тромеђи пута и парцела 2333/15 и 2333/17.
Од тачке 20 граница у правцу југа прати западну међу парцела 2333/15, 2333/1, 2333/2,
2333/18, 2333/19 и 2333/16 до тачке 21 на тромеђи парцела 2333/1, 2375 и 2373/1.
Од тромеђе граница наставља у правцу југа и прати западну међу парцела 2375, 2384,
2405, 2404, 2403 и 2401, пресеца пут, парцела 3922, скреће ка југоистоку и прати
западну међу пута, парцела 3922 до тачке 22 на тромеђи пута и парцела 2854 и 2855.
Од тачке 22 граница у правцу југа са северне и западне стране изузима парцеле 2854 и
5881, пресеца пут, парцела 3921, а потом у истом правцу прати западну међу пута,
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парцела 2865, западну међу парцела 2869, 2877, 2880 и 2881 и долази до тачке 23 на
тромеђи парцела 688, 691 и 2881.
Од тромеђе граница наставља у правцу југоистока и прати јужну међу парцела 2881,
2890 и западну међу парцела 2891, 3090, 2904, 2905, 2906, 2907, 2908, 2911/3,
2911/1, 2911/4 и 3089/1 и долази до тачке 24, која се налази на тромеђи парцела
3089/1, 3122 и 3123/1.
Од тачке 24 граница у правцу запада прати северну међу парцела 3122, 3129, 3136/1,
3096, 3813, 3908, 3812, 3810, 3811 и 3230/2 до тачке 25, која се налази на тромеђи
парцела 3228/1, 3230/2 и 3230/1.
Од тромеђе граница наставља у правцу севера и прати источну међу парцела 3230/1,
3266, 3277, 3287 и 3288 до тачке 26, која се налази на четворомеђи парцела 735, 733,
3288 и 3892/5.
Од тачке 26 граница у правцу северозапада прати западну међу пута, парцела 3892/5
до тромеђе пута и парцела 3309 и 3310, пресеца пут и у правцу севера прати источну
међу парцела 838, 839/2, 852, 854, 855 и 870 и долази до тачке 27, која се налази на
тромеђи пута, парцела 3889/1 и парцела 870 и 870.
Од тромеђе граница у пправцу североистока пресеца пут и прати источну међу парцела
884, 875, 874, 1013/1, 1016, 1017, 1021, 1023, 1024 и 387, пресеца парцелу 387 и
наставља у правцу запада и пратећи северну међу парцела 1025 и1026 долази до тачке
28, која се налази на тромеђи пута, парцеле 380 и 1041 и парцеле 1026.
Од тачке 28 граница у правцу севера прати источну међу парцела 1045, 1046/1 и 1048
и долази до тачке 29 на тромеђи парцела 280, 1048 и 1055/1.
Од тромеђе граница наставља у правцу севера и прати источну међу парцела 1055/1,
1055/2, 1056, 1072, 1092, 1093, 1094, 197/2, 1095/5, 1095/4, 1098/1, 1099, 1100,
1101, 1110, 1111, 1112, 1113, 1109, 1115 и 1122 и долази до тачке 30 на тромеђи
парцела 190, 1122 и 1123/1.
Од тачке 30 граница наставља у правцу запада и прати јужну међу парцела 1123/1,
1461/8, 1419, 1417 и 1461/105 и јужном међом парцеле 3887/1 долази до тачке 31 на
тромеђи пута, парцела 1407, државног пута IIa реда бр.119, парцела 3887/1 и пута,
парцела 1391/4.
Од тромеђе граница у правцу североистока прати северну међу парцела 1391/4,
1389/2, 1388/4 и 1386/7 и долази до тачке 32 на тромеђи парцела 1386/1 и 1386/7 и
границе катастарских општина Беочин и Черевић.
Од тачке 32 граница у правцу југозапада прелази у катастарску општину Черевић и
прати западну међу парцела 3028/2, 3029/3, 3032/3, 3035/3, 3037/3, 3038/5, 3039/24,
3040/3 и 3041/2 и долази до тачке 33 на тромеђи парцела 3041/2, 3041/1 и границе
катастарских општина Беочин и Черевић.
Од тромеђе граница поново прелази у катастарску општину Беочин и у правцу
југоистока прати северну међу парцела 1334, 1333/2, 1326/2, 1319/5, 1319/1, 1314/5,
1314/1, 1314/10, 1314/6, 1314/7, 1314/8, 1310/1, 1307/1, 1304/1, 1291/1, 1291/2,
1291/3, 1291/4, 1289/1, 1288/3, 1288/1, 1287/1, 1282/1, 1274/1, 1273, 1270/1 и 1269/1
и долази до тачке 34, која се налази на тромеђи парцела 1267, 1269/1 и 3808/3.
Од тачке 34 граница у правцу југозапада прати западну међу парцела 1267, 1268,
3475, 3473, 3470, 3463 и 3446 до тачке 35, која се налази на тромеђи парцела 3446,
3462 и 3463.

23. фебруар 2015.
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Од тромеђе граница ка мења правац ка западу и прати северну међу парцеле 3532,
пресеца пут, парцела 3894 и долази до тачке 36 на тромеђи пуат и парцела 3535 и 3537.
Од тачке 36 граница у правцу запада прати северну међу парцела 3535, 3712, 3710 и
долази до тачке 37, која се налази на тромеђи парцела 3639, 3756 и потока, парцела 3948.
Од тромеђе граница у правцу севера пресеца поток, прелази у катастарску општину
Черевић и прати источну међу парцела 3339, 3254, 3256, 3255, 3301, 3297/1, 3284/2,
3285, 3058/6, 3058/5, 3058/4, 3058/3, 3058/2, 3058/1, 3059, 3284/3, 3284/1, 3071/1,
3071/2, 3075, 3073, 3078/1, 3078/2, 3004, 3007, 3008/2, 3011 ,3013, 3014, 3015, 2975,
2970/6, 2970/7, 2970/8, 2969/2, 2969/1, 2947/2, 2947/3, 2948/1, 2923, 2926/2, 2926/4,
2926/3, северну међу парцела 2928/2, 2928/1, 2930, 2894, источну међу парцела 2892,
2891 и 105/1 и долази до почетне тачке описа обухвата Плана.
Укупна површина грађевинског земљишта у грађевинском подручју насеља Беочин
износи око 712,08 ha.
1.2.2. Грађевинско земљиште у грађевинском подручју изван насељa
Пречистач отпадних вода са приступном саобраћајницом чине делови парцела 1632/1,
1645/2 и 1635/2 у површини од око 1,54 ha.
Одлагалиште отпада (са приступном саобраћајницом) обухвата парцеле 1210/2, 1211,
1212, 1213, 1214, 1215, 1216/1, 1217/1, 1218, 1219/1, 1220/2, 1221/1/2, 1223/2,
1225/2, 1226/3, 1344/1, 1344/2, 1344/3, 1345/1, 1345/2, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350,
1351, 1352, 1353 и 1354/2 у површини од око 6,01 ha.
Планирана соларна електрана на кат. парцелама бр. 1341/1, 1359 и 3888/1 у површини
од око 5,16 ha.
Планирани центар за рециклажу на кат. парцелама бр. 1356 и 1357 у површини од око
2,14 ha.
Укупна површина планираног грађевинског земљишта изван насељеног места је око
14,85 ha.
1.2.3. Нумерички показатељи
Разлику у површини исказаној као граница обухвата (постојећа граница грађевинског
подручја) и као грађевинско подручје (планирано) чини неизгађено грађевинско земљиште.
НАМЕНА ПОВРШИНА

површина у ha

ГРАНИЦА ОБУХВАТА ПЛАНА

938, 88

ПЛАНИРАНО ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ НАСЕЉА

727, 48

У наредној табели су приказане планиране површине према претежној намени простора у
укупној површини планиране границе грађевинског подручја насеља Беочин од 726,93 ha.

НАМЕНА ПОВРШИНА
ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ У
ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ НАСЕЉА
Зона централних садржаја
Примарни и секундарни насељски центар
Специјализовани насељски центар

Постојећа
површина у
ha

639,76
14,26
7,74
3,26

%

87,7
1,9
1,5
0,4

Планирана
површина у
ha

712,08
16,18
12,84
3,34

%

97,9
2,2
1,8
0,4
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Верски објекти
Образовање
Здравствена и социјална заштита
Зона становања
Породично становање
Становање са радом
Вишепородично становање
Зона радних садржаја
Радни комплекси
Зона спорта, рекреације и туризма
Туристичко-спортско-рекреативне површине
Зона комуналних и инфраструктурних
садржаја
Комуналне површине
Гробље
Парковске површине и скверови
Заштитно зеленило
Саобраћајни терминали и површине
Коридор железнице
Улични коридори
Водене површине
Неизграђено грађевинско земљиште
ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ У
ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ИЗВАН
НАСЕЉА
Зона становања
Зона радних садржаја
Радни комплекси
Комплекс соларне електране
Центар за рециклажу
Зона спорта, рекреације и туризма
Зона комуналних и инфраструктурних
садржаја
Извориште
Постројење за пречишћавање отпадних вода
Одлагалиште отпада
Гробље
Улични коридори
Водене површине
Неизграђено грађевинско земљиште
УКУПНО

0,30
2,30
0,66
102,48
88,59
13,89
121,60
121,60
2,09
2,09
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0
0,3
0,1
14,1
12,1
2,0
16,7
16,7
0,3
0,3
12,2

0,39
2,30
0,66
324,46
295,59
14,14
14,65
191,15
191,15
3,54
3,54

3,24
4,61
3,26
1,82
1,58
7,83
62,59
3,82
310,58

0,4
0,7
0,4
0,2
0,2
1,1
8,6
0,6
42,5

5,67
13,48
3,13
8,03
5,10
7,11
116,89
17,34
-

24,3
0,8
1,8
0,4
1,1
0,7
1,0
16,1
2,4
-

89,52

12,3

15,40

2,1

26,43

3,6

-

-

1,81

0,2

4,99

0,7

1,81

0,2

-

-

-

-

2,85

0,4

-

-

2,14

0,3

0,57

0,1

-

88,75

17,35

2,4

176,75

10,41

0
0,3
0,1
44,6
40,6
2,0
2,0
26,3
26,3
0,5
0,5

1,4

2,51
1,54
6,16
4,88
2,26
43,36

0,3
0,2
0,8
0,7
0,3
5,9

1,54
6,00
2,30
0,57
-

0,2
0,8
0,3
0,1
-

729,28

100

727,48

100

Разлику у површини исказаној као граница обухвата, види графички прилог 1.3.(постојећа
граница грађевинског подручја) и као грађевинско подручје (планирано) чини планирано,
неизграђено грађевинско земљиште насеља (310,58 ha, односно 42,5% укупне површине
постојећег грађевинског земљишта насеља), а представља га простор североисточно од
одбрамбеног насипа, односно државног пута II реда бр. 107, а чини је често плављени део
инундационе равни Дунава ниске надморске висине, претежно под пашњацима и
трстицима. С обзиром на ове карактеристике, а узимајући у обзир и чињеницу да
Просторним планом општине Беочин није предвиђено да овај простор буде у брањеном
подручју, односно није предвиђена изградња одбрамбеног насипа од високих вода, овај
простор није погодан за стављање у функцију насеља, те се Планом предлаже његово
изузимање из грађевинског подручја.
2. ПОДЕЛА ПРОСТОРА ПО УРБАНИСТИЧКИМ ЦЕЛИНАМА И ЗОНАМА
Због специфичности самог насеља (конфигурација терена, три катастарске општине које су
у граници грађевинског земљишта насељеног места: КО Беочин, део КО Раковац и део КО
Черевић) насеље је подељено на следеће урбанистичке целине (графички прилог бр. 2.2):
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Беочин,
Думбово,
Село Беочин,
Бразилија,
Шакотинац,
Насеље Дунав,
Целине ван границе грађевинског земљишта насељеног места.

Унутар ових урбанистичких целина извршена је даља подела на урбанистичке зоне
(графички прилог бр. 2.3), према основној претежној намени, урбанистичким
показатељима и другим карактеристикама:
Зона централних садржаја,
Зона становања,
Зона радних садржаја,
Зона спорта, рекреације и туризма,
Зона комуналних и инфраструктурних садржаја.
2.1. КОНЦЕПЦИЈА
УРЕЂЕЊА
И
ПРЕТЕЖНА
НАМЕНА
УРБАНИСТИЧКИМ ЗОНАМА СА БИЛАНСОМ ПОВРШИНА

ЗЕМЉИШТА

ПО

2.1.1. Зона централних садржаја - насељски центри
Насељски центри у просторној структури сваког насеља представљају тачке концентрације
једне или по правилу више централних функција, те самим тим и места концентрације
људи, одговарајућих комуникација и објеката јавних служби. Из тих разлога овим
просторима се у планирању будуће просторне организације насеља мора поклонити
изузетна пажња јер од њиховог просторног размештаја, структуре и нивоа планираних
функција, објеката предвиђених за реализацију планираних садржаја, те планиране мреже
- система друштвених центара, у великој мери зависи и функционисање будућег насеља.
У функционалној структури насељских центара највеће учешће имају делатности
намењене задовољавању такозваних јавних потреба и терцијалне делатности. Ове
делатности ће у будућем животу насеља имати све значајније место и по
разноврсности, и по броју и потребним капацитетима својих објеката.
Номенклатура и капацитети ових садржаја намењених опслуживању становништва из
општинског центра и околине су одређени на бази норматива и регистрованих
специфичних природних и створених услова који важе за ово подручје, као и на бази
оних који ће се тек јавити у планском или постпланском периоду. С друге стране,
тенденција убрзаног развоја чини да усвојене програмске поставке, у вези
номенклатуре и капацитета ових садржаја, имају само привремени и орјентациони
карактер. Ова њихова особина захтева да сви садржаји буду третирани у простору на
крајње флексибилан начин.
Функционалној разноликости наведених делатности одговара и одређена просторна
диспозиција. Наиме, док неке од њих испољавају потребу за крајњом дисперзијом у
урбаном подручју, ради остваривања што тешњег контакта са својим корисницима
(нпр. дечије установе и основне школе), друге активности испољавају тенденцију за
крајњом концентрацијом (администрација, управа, култура и сл.).
На овакву њихову диспозицију, одлучујући утицај има карактер саме делатности и
периодичност њеног коришћења. Уколико је коришћење одређених садржаја
учесталије, потребна је њихова већа дисперзија у ткиву града и обратно.
Предложеним Планом даље ће се развијати постојећи систем примарног насељског
центра, али ће се он надоградити, односно допунити новим (секундарним) центрима.
Такође ће се из постојећег и планираних центара елиминисати функције које по својој
природи не припадају центру. На тај начин обезбедиће се равномерна покривеност
подручја насеља централним функцијама и успоставити нова хијерархија центара
према карактеру и нивоу "централитета" функција у њима:
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Примарни насељски центар,
Секундарни насељски центри,
Специјализовани центри.

Постојећи насељски центри (примарни насељски центар и секундарни центри у
Бразилији и Селу Беочин) не задовољавају потребе Беочина, а извесно је да ће у
будућности бити још мање у могућности да одговоре растућим потребама. Додајући
томе очекивани и зацртани развој Беочина као туристичког центра и значајне
туристичке тачке на Дунаву, као и близину Новог Сада и Фрушке горе, јасна је потреба
интензивног развоја, осавремењавања и проширења центра насеља, као и изласка
централних активности насеља на обалу Дунава. Креирање атрактивне слике насеља, у
чему атрактивни насељски центри и разуђена мрежа централних активности играју
доминантну улогу, утиче на укупну позитивну слику насеља и креирање простора за
привлачење туриста. Такође, центар Беочина треба да опслужи функције општине у
целини. Према РПП АПВ Беочин се сврстава у општински центар I категорије, са
снажном административно-управном мрежом за подручје целе општине.
У складу са компаративним предностима које Беочин има (близина Дунава, близина
фрушкогорских манастира, НП Фрушка гора, итд.) потребно је предвидети проширење
насељског центра у оквиру централне зоне, изградњу одређеног броја секундарних
центара, као и одговарајућег броја специјализованих центара, односно изградњу
разгранате мреже централних активности у Беочину.
Да би насељски центри фунционисали и извршавали намењене функције у насељу
неопходно је да задовоље следеће критеријуме:
Концентрација,
Приступачност,
Разноврсност,
Привлачност.
Делатности које се могу планирати у зони централних активности, у склопу објеката
планираних за зону или у самосталним објектима, су из области:
трговине (продавнице, тржни центри, робне куће, и др.),
услужног занатства (пекарске, посластичарске, обућарске, кројачке, фризерске,
фотографске и друге занатске радње),
услужних делатности (књижаре, фотокопирнице, хемијске чистионице, и др.),
угоститељства и туризма свих врста и обима (хотели, ресторани, кафеи, и др.),
здравства и социјалне заштите,
образовања,
верских садржаја,
садржаја везаних за саобраћај (заједничке или централне гараже и др.),
и других садржаја, уз услов да се ни на који начин не угрожава функционисање
зоне и да се у складу са наменом и капацитетима може обезбедити потребан,
прописан број паркинг места за кориснике.
У зонама централних активности нису дозвољене производне или привредне
делатности, услужно занатске делатности и пољопривредна производња који буком,
гасовима, отпадом било које врсте, те великим обимом транспорта и сл., могу да угрозе
непосредно окружење.
2.1.1.1. Примарни насељски центар
Примарни центар насеља је највиталнији и најдинамичнији део насељског простора и
по правилу његов најстарији део. Његов развој и трансформација представља
непрекидан и сложен процес који, у најширем могућем смислу одражава све промене
кроз које друштво пролази. Просторни одраз ових промена на центре насеља може
бити у карактеру, програмима и садржају центра, при чему се у истом или измењеном
физичком изгледу центра мења намена простора и објеката, а може бити усмерен и на
значајније физичке трансформације, при којима долази до изградње нових објеката,
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доградње и ревитализације старих објеката, рушења дотрајалих објеката, грађења
нове инфраструктуре и сл.
Функционална анализа примарног насељског центра Беочина указала је на присуство
садржаја непримерених овој зони, као и на одсуство садржаја који би повећали степен
атрактивности овог културно-историјског и, по планираној функцији центра, високо
вредног урбаног простора. Такође, при анализи примарног насељског центра уочена је,
као главни недостатак, његова неповезаност са обалом Дунава, коју би овим Планом
требало елиминисати.
Из тих разлога у Беочину се планира реконструкција и ревитализација примарног
насељског центра на начин да се обезбеде сви садржаји примерени потребама и
времену за које се планира, а да се у исто време изместе сви непримерени садржаји у
предметном простору.

У поступку дефинисања концепције будућег развоја и просторне организације овог
центра пошло се од следећих циљева:
заштита евидентираног културног наслеђа,
унапређење и заштита амбијенталних вредности овог простора,
елиминација садржаја непримерених овој зони,
увођење садржаја који ће повећати степен атрактивности овог подручја,
елиминација непотребног моторног саобраћаја и његово преусмеравање на периферне
делове центра, обезбеђење потребног простора за моторни саобраћај у мировању,
формирање пешачке зоне у центру, на потезу уз Светосавску улицу и унутар
блокова централне зоне, као и формирање пешачко бициклистичке стазе која би
повезала централну зону насеља са приобаљем,
заштита и унапређење зеленила у зони центра са примарним циљем очувања и
подизања амбијенталних вредности центра и обезбеђивања угодног кретања пешака.
Примарни покретач формирања насељског центра је одређена концентрација активности
на једном простору - концентрација садржаја утиче на величину насељског центра. Развој
и раст Беочина, као и повећање активности популације (приватне иницијативе) условили
су постепено ширење насељског центра у претходним годинама. Планом се предвиђа
концентрација централних функција у примарном насељском центру - постојеће централне
функције задржавају се и допуњују новим, у складу са потребама развијеног насељског и
туристичког центра. У складу са тим, најзаступљеније делатности примарног насељског
центра ће бити оне које су од интереса за општину, насеље и припадајуће месне заједнице.
У зони примарног насељског центра убудуће се не могу лоцирати делатности које
буком, загађењем ваздуха, воде и земљишта, те великим обимом транспорта негативно
утичу на животну средину (индустрија, пољопривредна производња, складишта и сл.).
Такође, за оне делатности које по својој природи припадају централној зони и налазе
се сада у њој, али немају одговарајуће просторне услове за даљи развој, а неопходне
су за развој насеља, решење треба тражити у њиховој дислокацији.
Други, изузетно битан критеријум за успешно функционисање насељског центра је
приступачност. Лака доступност примарном насељском центру у Беочину је обезбеђена
самом његовом позицијом. Примарни центар Беочина налази се у средишњем делу
насеља, уз главну насељску саобраћајницу. Позиција примарног насељског центра
обезбеђује лаку доступност свим становницима Беочина, као и становницима других
насеља у општини. Недостатак је повезаност примарног насељског центра са обалом
Дунава и планираним садржајима (туризам, спорт, рекреација, итд.). Овај недостатак
ће се отклонити изградњом једног од секундарних насељских центара на самој обали
Дунава, који ће представљати спону реке са примарним центром насеља и омогућити
атрактиван и лак приступ туристима са Дунава у примарни центар насеља.
Да би се искористио повољан положај примарног насељског центра и обезбедила
стварна приступачност, такође је неопходно обезбедити и адекватне површине за
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мирујући саобраћај. Због очекиваног повећаног интереса за долазак у примарни
насељски центар Беочина, очекује се пораст потребе за површинама за мирујући
саобраћај. Из тог разлога неопходно је обезбедити одговарајући број паркинг места и
изградити одговарајући број јавних гаража.
Приступачност не подразумева само колску, него и пешачку приступачност. Неопходно
је у централној зони формирати пешачку зону која би са постојећим парковским
површинама обезбедила пријатно и комфорно кретање пешака. Систем озелењавања
такође ће утицати на повећање укупних урбаних вредности овог простора. Озелењавање
централне насељске зоне вршиће се првенствено уређењем зелених површина
намењених јавном коришћењу као што су паркови, улично зеленило и зелене површине
око објеката намењених јавном коришћењу. Специфичност озелењавања овог простора
представља могућност креирања изузетно атрактивног парк-центра на потезу од "Старог
парка", Светосавском улицом (нарочито у делу месне заједнице), до "Парка хероја
Брила", па све до централних садржаја у источном делу централне зоне, што може да
прерасте у један од препознатљивих симбола насеља Беочин.
Са изградњом (завршетком) обилазнице (планирана траса државног пута II реда
бр. 107) на територији општине Беочин, као и на простору самог насеља, смањиће се
интензитет саобраћаја. Забраном (преусмеравањем) теретног моторног саобраћаја из
центра насеља на периферију (траса обилазнице) и формирањем пешачке зоне
постићи ће се повећање безбедности кретања пешака, створиће се хуманији простор,
побољшаће се аудио/визуелне карактеристике централне зоне, смањиће се укупно
загађење, те ће се, на основу свега наведеног, повећати атрактивност овог простора.
Приступачност подразумева и једнаку доступност јавних простора и објеката свим
категоријама становништва (деци, старима, лицима са инвалидитетом). Неоходно је при
планирању партерних уређења (урбани мобилијар) водити рачуна да се обезбеди
равноправно кретање лица са инвалидитетом, деце и старих у коришћењу јавног
простора. Исти принципи важе и при пројектовању објеката.
Разноврсност и привлачност такође су два битна критеријума за адекватно
функционисање и опстајање насељског центра. Велики број различитих садржаја и
функција у оквиру насељског центра доприноси разноврсности - примарни насељски
центар Беочина са испреплетеним функцијама администрације, управе, образовања,
пословања, угоститељства и трговине пружа адекватну разноликост садржаја.
Планирано увођење нових садржаја и замена неадекватних са новим, примеренијим и
атрактивнијим, повећаће понуду садржаја у самом центру. Могућа је и замена
постојећег грађевинског фонда изградњом нових објеката (вишепородичних стамбено
пословних, пословних, услужних, итд.).
Планирана разноврсност садржаја центра директно обезбеђује високу привлачност
простора. Остаје да се при замени грађевинског фонда као и код изградње нових
садржаја води рачуна о естетици, визуелном идентитету Беочина и препознатљивости.
При обликовању објеката и фасада тежити уклапању у карактер и идентитет Беочина и
поштовању изграђених, естетски и историјски вредних објеката. Активности на
унапређењу и заштити амбијенталних вредности овог простора захтевају претходно
дефинисање жељеног карактера овог амбијента кроз евентуалну израду конкурса за
уређење централне зоне, те након тога израду одговарајуће, законом предвиђене
урбанистичке документације.
2.1.1.2. Секундарни насељски центри
Секундарне насељске центре представљају подцентри чија је основна функција
задовољење свакодневних потреба грађана у области снабдевања, образовања (дечије
установе, основне - подручне школе), здравствене заштите (амбуланте, апотеке),
социјалне заштите (старих и лица са смањеним способностима), угоститељства, разних
услуга (пошта, банка и сл.) као и одређених јавних функција (спортско-рекреативни
центри и површине и др.). У овим центрима становање ће се јавити као пратећа,
комплементарна функција.
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Као основни критеријуми при одлучивању о потенцијалним локацијама секундарних
насељских центара разматрани су концентрација становништва и приступачност. Већа
концентрација становништва у одређеној урбанистичкој целини, ради смањења
притиска на насељски центар, намеће формирање секундарног градског центра, а
његова локација мора бити лако доступна у саобраћајном погледу (пешачке и колске
комуникације, обезбеђење површина за мирујући саобраћај).
Имајући у виду разуђену форму насеља Беочин, секундарни центри ће бити дисперзно
распоређени у будућем насељском ткиву - задржавају се, обогаћују и унапређују
постојећи секундарни насељски центри у Бразилији и Селу Беочин, а у функционалним
и урбанистичким целинама насеља - Думбово и насеље Дунав, формирају се нови
секундарни насељски центри, чиме ће у великој мери бити побољшано и уравнотежено
опслуживање становништва.
Номенклатуру и капацитете садржаја планираних секундарних градских центара није
могуће тачно одредити у овом тренутку, јер то зависи од многих фактора и услова који нису
познати и стога је просторна дисперзија ових садржаја планирана крајње флексибилно.
2.1.1.3. Специјализовани насељски центри
Специјализовани центри, као монофункционални или полифункционални центри, у
просторном смислу могу да егзистирају или као подцентри у оквиру друштвених
центара вишег реда, или као појединачне енклаве у насељском ткиву.
Уколико се укаже потреба, на простору Беочина је могуће, поред постојећих (комплекси
верских објеката, објеката образовања, објеката здравства, културе, туристичкоспортско-рекреативних садржаја и сл.) организовати и на другим локацијама од
постојећих специјализоване насељске центре (у зонама компатибилних намена).
2.1.2. Зона становања
Зона становања обухвата све видове становања (породично, вишепородично,
породично становање са могућношћу бављења малом привредом, породично становање
са пољопривредном делатношћу), као и све пратеће комплементарне садржаје.
Имајући у виду расположиве резултате Пописа становништва из 2011. године у насељу
Беочин према којима је известан број стамбених јединица у насељу ненастањен и/или
напуштен, као и квалитет и старост значајног дела стамбеног фонда, долази се до
закључка да се и у постојећем насељском ткиву крију резерве за задовољење будућих
стамбених потреба.
Реализација планских циљева у погледу становања одвијаће се превасходно кроз
реконструкцију и замену постојећег стамбеног фонда. Увећање површина за
становање проистиче из предложеног припајања постојећег становања - неформалних
насеља (насеље Дунав, Бразилија и Шакотинац који сада нису грађевинско земљиште),
грађевинском земљишту насеља Беочин.
С обзиром на активности становништва и велику улогу мале привреде у њима, потребно је
размотрити посебан облик становања - породично становање са могућношћу бављења
малом привредом.
У насељу ће бити заступљена два вида стамбене изградње: породично
вишепородично. Подтип породичног становања биће становање са делатностима.

и

У циљу задовољења актуелне потребе становништва за приватним предузетништвом,
предвиђа се могућност да се у склопу становања остваре одређени садржаји који су у
служби задовољавања потреба становништва, а који својом делатношћу неће имати
штетног утицаја на околину (пословање, услужно занатство, угоститељство, спорт и
рекреација, комунални објекти и саобраћајни објекти у функцији становања,
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пословања или снабдевања горивом, здравство, образовање, култура, верски објекти),
с тим да је њихова заступљеност на нивоу зоне одређена и износи:
макс 40% у зони малих густина,
макс 50% у зони средњих густина,
макс 60% у зони великих густина.
Као пратеће активности у зони становања могу се јавити:
снабдевање становника,
задовољавање друштвених потреба деце, омладине и одраслих,
здравствена и социјална заштита,
културне, спортске и друштвене активности општег карактера,
угоститељске услуге,
обављање занатских и услужних делатности,
производне и пословне делатности мањег обима, уз обезбеђење услова заштите
животне средине и слично.
2.1.2.1. Породично становање
Под овим типом становања се подразумева становање у породичним стамбеним
објектима приземним или спратним, максималне спратности П+1+Пк (приземље+једна
етажа+поткровље), у стамбеним зонама малих густина. Изградња подрума или сутерена
могућа је ако не постоје сметње геомеханичке и хидротехничке природе. Максимална
висина породичног стамбеног објекта не може прећи 12,00 m. Површина дела намењеног
пословању у склопу објекта намењеног породичном становању разматраће се на
конкретним случајевима, али не може прећи 50% укупне (нето) површине објекта.
У складу са Правилником о условима и нормативима о пројектовању стамбених зграда
и станова ("Службени гласник РС", бр. 58/12) породични стамбени објекти су објекти
са максимално три стамбене јединице.
Урбанистички показатељи
Густина насељености
Индекс заузетости
Индекс изграђености
% зеленила

Становање малих густина
50-150 ст/ha
1,0
макс 40%
мин 30%

2.1.2.2. Становање са радом
За овај вид породичног становања основно је да се у оквиру основног типа становања
морају обезбедити просторни услови и за обављање производних активности које су
везане за услужне делатности (пекаре, мањи производни капацитети, итд.), или
пољопривредне делатности (откупне станице, пластеници, стакленици, итд.), а које не
загађују животну средину и не ремете преовлађујућу намену - становање. Величина
као и просторна организација дела који се намењује делатностима у склопу овог
садржаја разматраће се у конкретним случајевима, зависно од величине парцеле,
положаја у ширем окружењу, комуналне опремљености и задовољења аспекта заштите
животне средине - садржаји на парцели не смеју да утичу на аерозагађење, а
озелењавање и начин ограђивања парцеле треба да допринесу квалитетнијем и лепшем
микроамбијенту стамбеног блока.
Породично становање са производним активностима које су везане за услужне
делатности се планира уз државни пут II реда, и као прелазни вид становања између
радних садржаја и других некомпатибилних намена.
Дозволиће се држање домаћих животиња за сопствене потребе и изградња потребних
капацитета на оним парцелама у оквиру грађевинског земљишта насеља, на којима
просторни и урбанистички услови неће ограничавати развој ових садржаја, у складу са
Одлуком о условима за држање и заштиту домаћих животиња ("Службени лист општина
Срема", бр. 8/06), а под условом да буду адекватно комунално опремљени (вода,
струја, ђубриште и сл.) у складу са санитарно-хигијенским и ветеринарским прописима,
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и да буду удаљени мин. 50 m од границе комплекса јавног објекта (предшколска
установа, школа, дом здравља, дом културе, итд.).
2.1.2.3. Вишепородично становање (становање великих густина)
Под овим видом становања подразумева се изградња стамбених објеката за становање
више породица (минимум 4 и више од 4 стамбене јединице), спратности до П+4+Пк
(приземље+пет етажа). У изузетним случајевима, код постојећих објеката у централној
зони, максимална дозвољена спратност до П+7+Пк. За остваривање садржаја
пословања намењује се приземље (евентуално прва етажа). Вишепородични стамбени
објекти могу имати подрумске или сутеренске просторије, ако не постоје сметње
геотехничке и хидротехничке природе.
Урбанистички показатељи
Густина насељености
Индекс заузетости
Индекс изграђености
% зеленила

Становање великих густина
350-600 ст/ha
макс 2,4
макс 60%
мин 20% за компактне блокове
мин 30% за отворене и полуотворене блокове

Одређивање нових зона вишепородичне стамбене изградње извршиће се у сагласности
са свим осталим урбаним структурама и на терену уоченим тенденцијама спонтаног
заузимања простора, и треба га прихватити као стратегијско опредељење изградње
насеља и у постпланском периоду.
У складу са Правилником о условима и нормативима о пројектовању стамбених зграда
и станова ("Службени гласник РС", бр. 58/12) вишепородични стамбени објекти су
објекти са више од три стамбене јединице.
2.1.3. Зона радних садржаја
Радна функција има фундаментални значај и улогу у садашњој и будућој
функционалној структури насеља. Наиме, једино ова насељска функција представља
моторну покретачку снагу од које у највећој мери зависи економски, друштвени па и
просторни развој насеља. Стога је адекватном решавању просторних проблема за
потребе несметаног одвијања ове функције, у процесу израде Плана посвећена
посебна пажња.
Радни садржаји су првенствено привредне активности, тј. делатности као што су:
индустрија, производно занатство, складиштење и обрада разних роба, као и они
сервиси који, због своје природе (буке, вибрација, издувних гасова, потреба и обима
саобраћајних кретања и сличног), не могу бити лоцирани у оквиру других насељских
структура. Такође, у оквиру зоне радних садржаја пожељно је да се 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.
Савремена концепција решавања просторних захтева производних делатности, на бази
радних зона, подразумева присуство, сем примарних - производних, и многих
придодатих, комплементарних садржаја, као што су објекти за одржавање хигијене, за
рекреацију, заштиту и исхрану запослених и слично. Само оваква комплексна
функционална организација радне зоне, која има и одговарајући просторни одраз,
може да обезбеди одговарајуће услове рада, са једне стране, и одговарајуће економске
ефекте, са друге стране.
Планом генералне регулације је потребно створити неопходне просторне услове за
даљи развој индустрије и одговарајућих пратећих капацитета, на бази горе изнетих
принципа. У том смислу, просторна организација производних функција у Беочину,
реализоваће се кроз два типа просторних јединица:
радне зоне (постојеће, планиране),
појединачни радни комплекси.
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2.1.3.1. Радне зоне
Под појмом радних зона подразумевају се они простори у просторно функционалној
структури насеља који ће првенствено бити намењени привредним активностима,
односно таквим делатностима као што су индустрија, производно занатство,
складиштење и обрада разних роба, као и оним насељским сервисима који, због своје
природе, не могу бити лоцирани у оквиру других насељских структура.
Ове зоне имају потребне опште и специфичне факторе атрактивности који се огледају у
повољном положају у односу на насеље, могућности комуналног опремања и изградње
заједничких, пратећих садржаја, као и доброј саобраћајној опслужености.
У оквиру радне зоне лоцираће се индустрије са великим просторним захтевима и
великим обимом транспорта, као и капацитети који са становишта заштите животне
средине нису компатибилни са становањем и функцијама насељског ткива.
Радне зоне треба да буду формиране у складу са постојећом и будућом просторно
функционалном структуром насеља, са технолошком повезаношћу појединих
производних јединица, а истовремено и у складу са основним инфраструктурним
системима насеља. У оквиру једне зоне треба да се 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.
У складу са наведеним, Планом је предвиђено формирање нових радних зона у
северном, источном и западном делу насеља, чиме ће се обезбедити просторни услови
за изградњу капацитета прерађивачке индустрије, малих и средњих предузећа,
складишних, трговинско-складишних капацитета, саобраћајних и других капацитета.
На планираним површинама за радне садржаје могу се формирати најразноврснији
индустријски, производни и прерађивачки капацитети, као и мала и средња предузећа,
производно предузетништво и делатности из области трговине и услуга (продаја на
мало и велико, складишта, стоваришта, сервиси и слично).
2.1.3.2. Појединачни радни комлекси
Поред планираних радних зона, на територији читавог насеља постоји могућност
изградње појединачних радних садржаја (мањих производних и услужних капацитета)
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 Планом (величина парцеле, степен изграђености, приступ на јавни пут,
компатибилност са околним садржајима, усклађеност са окружењем у амбијенталном
смислу и сл.). Развој ових капацитета пратиће просторну дистрибуцију становништва.
Треба још напоменути да ће се одређени пословни и радни садржаји, мањег обима,
који не утичу негативно на околину, наћи на читавој територији насеља, у склопу
других зона основне намене:
- капацитети производног и услужног занатства се могу отварати у зони централних
садржаја и зони становања на целом подручју насеља;
- капацитети за свакодневно снабдевање ће пратити просторну дистрибуцију
становништва, па ће се најчешће наћи у зони становања, а капацитети за повремено
и изузетно снабдевање биће лоцирани у зони централних садржаја и становања;
- капацитети угоститељства за пружање услуга смештаја, исхране и пића биће
лоцирани у зонама концентрације становништва и посетилаца (центар насеља,
спортско-рекреативни садржаји, становање и сл).
2.1.4. Зона спорта, рекреације и туризма
Спорт и рекреација заузимају све значајније место у функционалној структури сваког
савремено конципираног насеља, пре свега, у циљу очувања здравља и добре
кондиције свих категорија становништва.
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Сви постојећи туристичко спортско рекреативни садржаји треба да се задрже и даље у
функцији, јер у многоме доприносе да спорт и рекреација, као и туристички садржаји,
постану саставни део свакодневног живота свих узрасних категорија житеља Беочина.
Неопходно их је уредити и допунити пратећим садржајима, али је свакако неопходно
пронаћи и нове просторе за организовање предметних садржаја.
У основном функционалном зонирању насеља не издвајају се посебне зоне намењене
туристичко спортско рекреативним садржајима, јер се не планира значајнија
концентрација ових садржаја на једном месту (изузев туристичко спортско рекреативних
површина у приобаљу Дунава, уз планирано грађевинско подручје, планирано ППО
Беочин) и као претежна намена неког простора, него се подразумева да ће развој ових
капацитета пратити просторну дистрибуцију становништва као и реалне потребе свих
корисника (локалних и оних са стране), уз поштовање услова да су компалтибилни са
зонама у којима се планирају. На тај начин обезбедиће се равномерна покривеност
подручја насеља са овим садржајима, као и адекватна туристичка понуда.
Такође, мањи спортско-рекреативни садржаји, комерцијалног карактера (фитнес и
аеробик центри, теретане, куглане и сл.) се могу развијати и на осталом земљишту, у
зони центра, становања и др.
2.1.5. Зона комуналних и инфраструктурних садржаја
У ову категорију сврстани су сви они садржаји и објекти који треба да обезбеде
достизање потребног и планираног нивоа комуналне опремљености насеља, и који
имају основни циљ да обезбеде несметано и квалитетно функционисање зона основних
- претежних намена, односно насеља у целини.
У складу са својом основном наменом комуналне функције прожимају целокупно
насељско ткиво, а у будућој просторној структури насеља Беочин биће заступљене
одређеним бројем садржаја, од којих су најзначајнији:
Комунална предузећа ЈКП "Беочин", ЈП "Грађевинско земљиште и путна привреда",
ЈП "Топлана", лоцирана су у примарном насељском центру. Радни, односно оперативни
део ЈКП "Беочин" такође се налази у овој зони а, имајући у виду да као садржај није
компалтибилан са централним садржајима, Планом је предложено измештање
оперативног дела (гараже, механизације и др.) у планирану радну зону.
Постојећи комплекс зелене и робне пијаце налази се у централном делу насеља, а
њена локација оцењује се као повољна. Међутим, имајући у виду да нису задовољени
сви хигијенско-санитарни услови као и да није адекватно опремљена (недостатак места
за паркирање возила, складиштење, адекватан прилаз теретних возила, санитарни
чворови и др.), а да постојећа локација пружа могућност даљег ширења и уређења,
као и повећања капацитета (измештањем постојећих гаража), Планом се прелаже
изградња адекватно инфраструктурно опремљене модерне пијаце (отворени и
затворени део), са свим потребним пратећим садржајима. Све наведено постићи ће се
реализацијом УП-а пијаце у Беочину ("Службени лист општина Срем", бр. 4/96).
Фабрика воде са резервоарима налази се у Цементашкој улици, док је један
резервоар евидентиран јужно од државног пута II реда бр. 107, на потезу између
Думбова и Села Беочин.
Насељско извориште налази се изван постојећег грађевинског подручја, у насељу
Дунав, а планира се бушење додатног броја бунара у близини Фабрике воде у Беочину.
Површина плански опредељена и резервисана за изградњу комплекса постројења за
пречишћавање отпадних вода (грађевинско земљиште изван грађевинског земљишта
насеља) налази се југоисточно од насеља Дунав и обрађена је ПДР-е уређаја за
пречишћавање отпадних вода у Беочину ("Службени лист општина Срема", бр. 10/11)
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Депоновање комуналног отпада на територији општине Беочин и насеља Беочин које је
предмет овог Плана врши се на постојећој Општинској депонији (одлагалиште отпада)
у КО Беочин, Потез Танцош (КО 1226/3, 1218, 1211, 1210/2, 1213, 1214, 1354/2, 1349,
1348, 1212, 1215, 1350, 1351, 1352, 1353, 1345/1 и 1345/2). Отпад са територије
Плана ће се одлагати на овом локалитету до изградње регионалне депоније на
територији Града Новог Сада.
На локацији постојеће трафостанице 35/20/10 kV "Беочин" потребно је обезбедити нове
капацитете, изградњом трансформатора ТС 110/20 kV.
Поштански саобраћај се обавља у једној поштанској јединици која се задржава као
таква, а по потреби ће се у склопу пословних објеката обезбедити просторије за
обављање услуга ПТТ.
Енергетски комплекс налази се у насељском центру, у Карађорђевој улици. У оквиру
овог комплекса налази се топлана "Беочин" која се задржава на истој локацији. У
оквиру овог комплекса могу се градити и други енергетски производни објекти за
производњу електричне, односно топлотне енергије.
На простору обухвата плана изграђен је комплекс ГМРС "Беочин". Изграђени су разводни
гасоводи средњег притиска за МРС "широка потрошња" и МРС "Топлана" за топлану и
гасоводни разводи са МРС за веће комуналне и индустријске потрошаче у насељу.
Сва насељска гробља су активна и задржавају се на постојећим локацијама, у
постојећим просторним оквирима. Просторни капацитети "Градског гробља" и
Шакотиначког гробља су скоро у потпуности искоришћени и како не постоје просторни
услови за ширење у будућности, сахрањивање на њима моћи ће се вршити само у
постојећим гробницама, или на напуштеним гробним местима.
Просторни капацитети гробља у Селу Беочин, које је заправо главно насељско гробље, су
делом попуњени, а површина плански опредељена и резервисана за његово проширење
задовољава потребе у наредном планском периоду и обрађена је УП-ом гробља за Беочин
("Службени лист општина Срема", бр. 4/03). Планом генералне регулације укупна
површина планирана за насељско гробље је у граници грађевинског земљишта насеља.
2.1.6. Биланс намене површина по целинама и зонама
ПРЕТЕЖНА НАМЕНА ПОВРШИНА
Беочин
Зона централних садржаја
Зона становања
Зона радних садржаја
Зона спорта, рекреације и туризма
Зона комуналних садржаја
Зона инфраструктурних садржаја
Думбово
Зона централних садржаја
Зона становања
Зона инфраструктурних садржаја
Село Беочин
Зона централних садржаја
Зона становања
Зона спорта, рекреације и туризма
Зона комуналних садржаја
Зона инфраструктурних садржаја
Бразилија
Зона становања
Зона радних садржаја
Зона инфраструктурних садржаја
Шакотинац
Зона централних садржаја
Зона становања

Површина
у ha
349,33
49,85
72,94
144,65
1,42
8,64
71,83
72,32
0,46
67,01
4,85
99,89
1,75
73,33
0,45
8,65
15,71
60,12
20,07
30,52
9,53
114,42
0,11
110,39

%
48,0
6,8
10,0
19,9
0,2
1,2
9,9
9,9
0,1
9,2
0,6
13,7
0,2
10,1
0,1
1,2
2,1
8,3
2,7
4,3
1,3
15,7
0
15,2
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Зона инфраструктурних садржаја
Насеље Дунав
Зона централних садржаја
Зона становања
Зона радних садржаја
Зона спорта, рекреације и туризма
Зона комуналних садржаја
Зона инфраструктурних садржаја
Целине ван границе грађевинског земљишта насељеног
места
Зона радних садржаја
Зона комуналних садржаја
УКУПНА ПОВРШИНА ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА НАСЕЉА

3.
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3,92
16,00
0,53
6,27
0,98
0,98
2,03
5,21
15,40

0,5
2,2
0,1
0,9
0,1
0,1
0,3
0,7
2,2

5,40
10,00

0,8
1,4

727,48

100

РЕГУЛАЦИЈА, НИВЕЛАЦИЈА, ПАРЦЕЛАЦИЈА И ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ ПОВРШИНА
ЈАВНЕ НАМЕНЕ

3.1. ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
Грађевинско подручје насеља Беочин се простире на три катастарске општине:
Черевић, Беочин и Раковац.
За израду генералне регулације коришћена је следећа документација: дигитални
катастарски планови у размери Р=1:1000 и 1:2500 и дигитални орто-фото снимци (ДОФ).
Планом генералне регулације су дати елементи за формирање површина јавне намене:
улични коридори (насељске саобраћајнице, колски пролази и сл.)
пречистач отпадних вода
комунални садржаји
парк.
Елементи за формирање површина јавне намене су приказани по катастарским општинама.
КО Черевић
У грађевинском подручју насеља Беочин који се простире на територији катастарске
општине Черевић планом генералне регулације су дефинисане следеће површине јавне
намене: улични коридори и колски пролази.
Регулационе линије планираних површина јавне намене су дефинисане постојећим и
новоодређеним међним тачкама.
Списак новоодређених међних тачака
Број тачке
1ч
2ч
3ч
4ч
5ч
6ч
7ч
8ч
9ч
10 ч
11 ч
12 ч
13 ч
14 ч
15 ч
16 ч
17 ч
18 ч

Y
7397097.82
7397095.35
7397096.48
7397098.53
7397109.35
7397140.10
7397167.84
7397186.62
7397205.53
7397282.07
7397434.17
7397417.32
7397414.85
7397416.31
7397474.24
7397499.04
7397496.91
7397506.55

X
5008393.10
5008389.96
5008380.15
5008371.04
5008325.24
5008326.73
5008312.00
5008297.55
5008276.42
5008093.29
5008188.64
5008162.12
5008153.89
5008143.77
5008072.97
5008047.52
5008041.88
5008033.43

Број тачке
57 ч
58 ч
59 ч
60 ч
61 ч
62 ч
63 ч
64 ч
65 ч
66 ч
67 ч
68 ч
69 ч
70 ч
71 ч
72 ч
73 ч
74 ч

Y
7397925.82
7397827.35
7397805.85
7397792.85
7397771.94
7397741.74
7397708.43
7397692.48
7397680.41
7397635.40
7397992.05
7397992.51
7397959.03
7397956.60
7397959.05
7397931.73
7397934.39
7397914.55

X
5006482.71
5006404.11
5006396.02
5006396.69
5006403.02
5006423.76
5006392.47
5006387.16
5006386.38
5006388.20
5006350.77
5006333.28
5006315.35
5006303.97
5006296.42
5006283.50
5006273.89
5006248.38
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19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

ч
ч
ч
ч
ч
ч
ч
ч
ч
ч
ч
ч
ч
ч
ч
ч
ч
ч
ч
ч
ч
ч
ч
ч
ч
ч
ч
ч
ч
ч
ч
ч
ч
ч
ч
ч
ч
ч
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7397475.56
7397468.48
7397462.04
7397452.81
7397447.36
7397473.33
7397477.56
7397480.51
7397482.45
7397479.26
7397480.68
7397487.45
7397490.43
7397503.52
7397512.34
7397530.06
7397534.68
7397568.82
7397577.41
7397590.03
7397604.53
7397655.40
7397604.65
7397589.11
7397894.18
7397864.41
7397851.68
7397832.43
7397994.48
7397988.23
7397957.12
7397922.79
7397903.62
7397879.57
7397996.83
7397984.58
7397953.07
7397941.84

5008040.76
5008039.88
5007997.33
5007947.29
5007904.74
5007658.48
5007645.01
5007629.15
5007595.93
5007574.13
5007544.63
5007503.58
5007480.07
5007440.97
5007422.87
5007403.00
5007402.31
5007405.66
5007405.71
5007404.36
5007407.72
5007103.53
5007007.43
5006988.77
5006872.12
5006829.59
5006814.86
5006789.21
5006460.42
5006462.61
5006484.02
5006490.72
5006473.53
5006464.78
5006451.11
5006455.41
5006477.10
5006482.65

75 ч
76 ч
77 ч
78 ч
79 ч
80 ч
81 ч
82 ч
83 ч
84 ч
85 ч
86 ч
87 ч
88 ч
89 ч
90 ч
91 ч
92 ч
93 ч
94 ч
95 ч
96 ч
97 ч
98 ч
99 ч
100 ч
101 ч
102 ч
103 ч
104 ч
105 ч
106 ч
107 ч
108 ч
109 ч
110 ч
111 ч

7397911.79
7397885.82
7397886.66
7397859.35
7397849.95
7397801.83
7397774.07
7397755.10
7397727.96
7397711.78
7397689.65
7397660.07
7397650.17
7397649.68
7397637.84
7397795.50
7397811.64
7397881.76
7397852.90
7397799.56
7397788.08
7397748.36
7397731.91
7397709.84
7397639.85
7397661.58
7397683.24
7397693.95
7397718.67
7397737.45
7397764.15
7397773.50
7397793.60
7397820.60
7397774.53
7397844.32
7397929.46
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5006257.86
5006249.79
5006237.87
5006232.47
5006228.83
5006213.73
5006211.91
5006217.40
5006232.20
5006236.80
5006242.13
5006245.27
5006246.33
5006240.88
5006197.03
5006317.47
5006319.76
5006260.56
5007063.69
5007113.60
5007131.20
5007220.62
5007258.21
5007307.07
5008089.00
5008122.78
5008180.77
5008175.84
5008217.38
5008265.75
5008298.88
5008327.05
5008394.85
5008495.50
5008288.21
5008266.95
5006924.87

Површине јавне намене се образују од следећих парцела:
Намена
улични
коридор

колски
прилаз

Парцеле
целе
делови
2950,9/6,7/2,9/7,13,3021,3022,3050/11,
2896,2897,2898,2929,2921,2922/1,2024,
3049/11,3049/1,3045,3046/2,3052/8,
2949/2,2949/8,2949/1,2961,2962,2963,
9/5,9/4,9/2,4065,3050/1,4063,3102,3101,
3100/2,3100/1,3098/1,3097/1,3096,
3095/1,3044/10,3044/9,3044/8,3044/7,
3044/6,3043,3044/5,3044/4,3044/3,
3044/2,3053,3044/1,3052/1,3052/6,
3052/7,3295,3298,3303,3334,3335/7,
3335/6,3335/1,3330/2,3333,3332,
3305/1,3305/2,3304/2,3304/1,3308,
3313/1,3312,3311,3319
105/53,105/99,105/101,39/4,38/4,37/4,
6/1,6/4,3306/1,3322/1,3313/1,3313/2,33
36/4,35/7,35/3,34/4,33/4,32/4,31/5,30/4, 27,3326/2,3337/1,3336/2
29/4,28/4,27/4,26/7,25/3,24/4,22/5,11/5,
15/7,16/1,22/3,24/2,25/4,3029/1,
3031/11,3050/3,3287/3,26/4,27/5,28/5,
29/2,30/5,31/4,32/2,33/3,34/2,35/5,35/9,
36/2,37/2,38/2.39/2
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КО Беочин
У грађевинском подручју насеља Беочин који се простире на територији катастарске
општине Беочин планом генералне регулације су дефинисане следеће површине јавне
намене:
улични коридори
колски пролази
парк
гробље
одлагалиште отпада
паркинг
постројење за пречишћавање отпадних вода (важећи ПДР)
туристичко – спортско – рекреативне површине
комунални садржаји
центарлни садржаји.
Регулационе линије планираних површина јавне намене су дефинисане постојећим и
новоодређеним међним тачкама.
Списак новоодређених међних тачака
Број тачке
1б
2б
3б
4б
5б
6б
7б
8б
9б
10б
11б
12б
13б
14б
15б
16б
17б
18б
19б
20б
21б
22б
23б
24б
25б
26б
27б
28б
29б
30б
31б
32б
33б
34б
35б
36б
37б
38б
39б
40б
41б
42б

Y
7397919.28
7397854.96
7397837.51
7397828.74
7397825.45
7397811.24
7397797.03
7397857.88
7397861.21
7397956.36
7397973.10
7398025.31
7398059.59
7398070.05
7398088.15
7398045.76
7398096.00
7398346.00
7398213.90
7398235.12
7398264.48
7398277.22
7398285.63
7398315.83
7398328.40
7398374.28
7398379.41
7398400.37
7398435.26
7398455.43
7398458.49
7398472.18
7398496.02
7398518.79
7398018.13
7398042.39
7398056.86
7398068.53
7398069.33
7398072.72
7398067.92
7398063.40

X
5008546.67
5008259.47
5008180.13
5008140.27
5008125.33
5008060.77
5007996.18
5007059.03
5007057.47
5007119.75
5007109.81
5007066.10
5007056.66
5007053.77
5007042.36
5006925.45
5007038.25
5006887.94
5007275.75
5007254.42
5007219.12
5007200.30
5007192.20
5007172.34
5007162.01
5007070.07
5007051.56
5007018.06
5006972.17
5006950.87
5006945.24
5006916.36
5006875.31
5006842.74
5006850.60
5006797.06
5006761.59
5006730.23
5006706.01
5006657.20
5006636.85
5006625.33

Број тачке
421б
422б
423б
424б
425б
426б
427б
428б
429б
430б
431б
432б
433б
434б
435б
436б
437б
438б
439б
440б
441б
442б
443б
444б
445б
446б
447б
448б
449б
450б
451б
452б
453б
454б
455б
456б
457б
458б
459б
460б
461б
462б

Y
7401476.57
7401478.45
7401605.04
7401617.04
7401614.24
7401602.29
7401630.75
7401639.42
7401643.36
7401651.27
7401655.46
7401651.18
7401639.24
7401633.56
7401645.57
7401648.21
7401648.58
7401649.77
7401637.76
7401646.27
7401658.20
7401660.40
7401667.07
7401648.49
7401563.68
7401519.35
7401477.47
7401473.99
7401456.50
7401448.17
7401444.19
7401430.13
7401418.94
7401428.50
7401465.42
7401468.07
7401517.64
7401528.93
7401549.33
7401567.28
7401612.22
7401655.46

X
5007213.58
5007165.00
5007765.44
5007765.09
5007716.27
5007717.40
5007571.55
5007530.44
5007496.53
5007532.38
5007496.39
5007465.95
5007467.16
5007332.06
5007332.20
5007274.72
5007266.70
5007240.81
5007240.81
5007170.35
5007171.70
5007142.16
5007132.45
5007140.49
5007132.75
5007147.82
5007157.02
5007139.17
5007094.46
5007051.16
5007041.39
5007017.60
5007003.84
5006994.97
5006976.68
5006979.67
5006945.25
5006934.34
5006944.92
5006957.62
5006982.31
5006997.59
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43б
44б
45б
46б
47б
48б
49б
50б
51б
52б
53б
54б
55б
56б
57б
58б
59б
60б
61б
62б
63б
64б
65б
66б
67б
68б
69б
70б
71б
72б
73б
74б
75б
76б
77б
78б
79б
80б
81б
82б
83б
84б
85б
86б
87б
88б
89б
90б
91б
92б
93б
94б
95б
96б
97б
98б
99б
100б
101б
102б
103б
104б
105б
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7398051.82
7398029.85
7398020.44
7398011.90
7398001.54
7398011.43
7397942.95
7398034.24
7398044.54
7398051.89
7398057.96
7398059.90
7398047.07
7398024.52
7398021.33
7398020.41
7398021.00
7398017.77
7398360.25
7398377.41
7398396.47
7398422.51
7398426.77
7398448.76
7398447.17
7398444.29
7398441.90
7398440.42
7398440.56
7398439.42
7398430.72
7398385.74
7398376.77
7398365.56
7398349.02
7398471.34
7398482.44
7398502.82
7398516.36
7398551.23
7398565.46
7400353.94
7400360.60
7400363.34
7400369.53
7400384.56
7400374.40
7400409.43
7400034.62
7400048.27
7400046.83
7400037.36
7400037.42
7400051.89
7399954.79
7399960.41
7400365.55
7400363.98
7400430.13
7400309.24
7400281.27
7400265.15
7399944.16

5006596.50
5006540.81
5006525.19
5006509.71
5006492.43
5006354.12
5005878.47
5006117.85
5006156.38
5006183.38
5006205.69
5006220.10
5006285.90
5006341.86
5006384.91
5006420.14
5006443.41
5006455.07
5006663.54
5006631.17
5006597.41
5006320.09
5006297.22
5006203.30
5006176.00
5006139.76
5006120.14
5006103.35
5006079.60
5006070.83
5006050.61
5005988.57
5005964.49
5005946.23
5005911.20
5006288.15
5006293.47
5006325.43
5006328.04
5006298.58
5006272.24
5005134.74
5005134.90
5005197.53
5005209.56
5005230.18
5005198.09
5005146.99
5006320.72
5006329.00
5006325.97
5006327.55
5006327.98
5006424.83
5006899.18
5006907.98
5006765.19
5006757.14
5006746.94
5006979.97
5006953.72
5006939.94
5007224.15

463б
464б
465б
466б
467б
468б
469б
470б
471б
472б
473б
474б
475б
476б
477б
478б
479б
480б
481б
482б
483б
484б
485б
486б
487б
488б
489б
490б
491б
492б
493б
494б
495б
496б
497б
498б
499б
500б
501б
502б
503б
504б
505б
506б
507б
508б
509б
510б
511б
512б
513б
514б
515б
516б
517б
518б
519б
520б
521б
522б
523б
524б
525б

7401676.15
7401683.97
7401819.17
7401703.35
7401702.84
7401698.96
7401693.00
7401685.17
7401673.47
7401687.58
7401697.05
7401716.01
7401728.57
7401735.93
7401754.99
7401775.97
7401787.60
7401793.16
7401797.20
7401803.14
7401832.40
7401848.14
7401860.41
7401870.46
7401887.95
7401893.52
7401904.80
7401909.69
7401945.74
7401902.38
7401900.89
7401888.46
7401887.55
7401887.32
7401883.01
7401922.60
7401905.35
7401789.41
7401808.15
7401799.56
7401788.41
7401757.38
7401776.23
7401789.27
7401799.33
7401806.13
7401798.33
7401823.35
7401833.38
7401864.03
7401878.63
7401858.08
7401875.62
7401883.28
7401883.25
7401892.06
7401886.10
7401881.29
7401889.15
7401899.27
7401891.34
7401892.16
7401900.23

23. фебруар 2015.

5007011.96
5007010.24
5007085.46
5007086.63
5007109.01
5007123.31
5007131.88
5007136.57
5006978.17
5006968.80
5006960.94
5006936.21
5006914.17
5006897.84
5006849.18
5006792.09
5006765.04
5006743.96
5006739.38
5006738.04
5006737.42
5006738.95
5006748.52
5006745.41
5006731.74
5006729.23
5006727.32
5006727.08
5006725.35
5006764.86
5006801.13
5006825.29
5006846.96
5006897.58
5006940.48
5006960.06
5006959.77
5006956.27
5006908.89
5006924.64
5006941.87
5006994.57
5006986.14
5006985.89
5006989.25
5007012.51
5007014.34
5007097.42
5007110.17
5007137.30
5007157.25
5007142.72
5007166.69
5007163.61
5007113.64
5007068.63
5007039.10
5007208.99
5007207.39
5007244.34
5007245.69
5007257.12
5007257.74

23. фебруар 2015.

106б
107б
108б
109б
110б
111б
112б
113б
114б
115б
116б
117б
118б
119б
120б
121б
122б
123б
124б
125б
126б
127б
128б
129б
130б
131б
132б
133б
134б
135б
136б
137б
138б
139б
140б
141б
143б
142б
144б
145б
146б
147б
148б
149б
150б
151б
152б
153б
154б
155б
156б
157б
158б
159б
160б
161б
162б
163б
164б
165б
166б
167б
168б

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕОЧИН

7399948.03
7399945.37
7399947.84
7399962.42
7399913.66
7399976.14
7399971.22
7399972.86
7399966.88
7399982.50
7399980.68
7399973.87
7399933.92
7399934.87
7399974.70
7399983.92
7399996.85
7400014.72
7400014.67
7399998.92
7400002.72
7400016.81
7400017.73
7400051.10
7400059.53
7400064.21
7400071.25
7400023.17
7400033.78
7400043.12
7400068.66
7400087.78
7400102.20
7400131.09
7400152.78
7400159.53
7400176.85
7400177.58
7400197.61
7400206.97
7400254.33
7400231.66
7400247.80
7400274.21
7400290.96
7400277.19
7400257.21
7400212.10
7400232.88
7400252.49
7400264.09
7400280.60
7400222.17
7400231.82
7400251.88
7400273.24
7400273.33
7400251.78
7400236.09
7400198.28
7400184.57
7400168.99
7400164.08

5007246.38
5007263.99
5007278.51
5007292.61
5007314.90
5007357.69
5007447.33
5007468.27
5007468.74
5007518.83
5007519.99
5007521.77
5007528.43
5007532.32
5007525.68
5007523.29
5007537.57
5007573.11
5007577.02
5007599.32
5007597.37
5007631.32
5007628.42
5007638.17
5007641.19
5007642.55
5007645.27
5007584.11
5007591.17
5007596.61
5007603.29
5007602.97
5007598.87
5007589.15
5007585.08
5007581.41
5007589.58
5007585.33
5007587.50
5007585.68
5007570.78
5007544.29
5007538.78
5007534.00
5007533.23
5007573.48
5007575.21
5007589.12
5007591.85
5007597.00
5007597.04
5007595.44
5007595.52
5007595.90
5007601.57
5007601.22
5007606.59
5007608.75
5007612.21
5007627.22
5007631.38
5007632.54
5007634.39

526б
527б
528б
529б
530б
531б
532б
533б
534б
535б
536б
537б
538б
539б
540б
541б
542б
543б
544б
545б
546б
547б
548б
549б
550б
551б
552б
553б
554б
555б
556б
557б
558б
559б
560б
561б
562б
563б
564б
565б
566б
567б
568б
569б
570б
571б
572б
573б
574б
575б
576б
577б
578б
579б
580б
581б
582б
583б
584б
585б
586б
587б
588б

7401892.73
7401892.93
7401884.70
7401884.96
7401890.44
7401898.25
7401899.73
7401891.65
7401890.45
7401898.31
7401876.35
7401881.32
7401872.65
7401863.68
7401873.66
7401868.05
7401898.07
7401867.34
7401855.38
7401862.28
7401852.10
7401849.87
7401857.87
7401858.39
7401850.40
7401859.40
7401853.41
7401866.52
7401876.73
7401893.66
7401884.63
7401892.81
7401904.81
7401902.15
7401892.14
7401891.23
7401892.34
7401877.12
7401880.11
7401868.79
7401873.29
7401865.35
7401863.96
7401859.70
7401827.48
7401832.06
7401799.94
7401789.25
7401792.09
7401796.22
7401807.00
7401801.23
7401756.41
7401767.55
7401769.20
7401764.98
7401764.53
7401765.73
7401768.90
7401771.48
7401772.39
7401766.63
7401766.36

Број 2 - Страна 33

5007290.79
5007297.56
5007290.01
5007298.96
5007315.60
5007313.73
5007323.36
5007323.46
5007332.74
5007334.32
5007384.03
5007396.14
5007434.12
5007528.41
5007511.80
5007543.84
5007551.27
5007546.76
5007567.80
5007569.11
5007589.35
5007618.38
5007618.62
5007649.32
5007649.88
5007657.94
5007668.34
5007691.11
5007727.55
5007780.46
5007785.04
5007836.67
5007834.99
5007855.43
5007855.08
5007859.15
5007900.39
5007855.93
5007842.30
5007834.47
5007798.04
5007791.17
5007803.20
5007799.51
5007782.89
5007774.00
5007752.47
5007757.34
5007731.36
5007716.38
5007680.57
5007654.05
5007644.74
5007636.86
5007540.57
5007511.93
5007499.24
5007480.96
5007450.32
5007434.01
5007410.84
5007365.86
5007298.68

Број 2 - Страна 34

169б
170б
171б
172б
173б
174б
175б
176б
177б
178б
179б
180б
181б
182б
183б
184б
185б
186б
187б
188б
189б
190б
191б
192б
193б
194б
195б
196б
197б
198б
199б
200б
201б
202б
203б
204б
205б
206б
207б
208б
209б
210б
211б
212б
213б
214б
215б
216б
217б
218б
219б
220б
221б
222б
223б
224б
225б
226б
227б
228б
229б
230б
231б

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕОЧИН

7400159.49
7400122.10
7400099.70
7400072.45
7400065.97
7400064.74
7400063.83
7400064.52
7400066.71
7400106.19
7400127.98
7400154.26
7400155.06
7400127.99
7400106.16
7399997.32
7400001.37
7400097.02
7400122.50
7400159.28
7400275.12
7400252.76
7400237.43
7400199.72
7400184.78
7400170.49
7400168.70
7400170.12
7400169.73
7400199.53
7400200.18
7400217.66
7400216.81
7400255.42
7400270.64
7400274.87
7400277.20
7400244.17
7400254.43
7400268.31
7400268.63
7400269.14
7400247.96
7400239.41
7400199.24
7400200.41
7400170.53
7400154.94
7400153.94
7400162.23
7400170.50
7400170.56
7400195.45
7400192.26
7400223.52
7400226.12
7400241.83
7400240.23
7400252.52
7400249.95
7400252.86
7400257.68
7400260.03

5007639.12
5007647.01
5007649.00
5007641.44
5007638.86
5007637.08
5007635.16
5007633.41
5007631.60
5007623.67
5007624.27
5007627.57
5007622.52
5007619.40
5007618.91
5007582.41
5007585.68
5007653.30
5007651.83
5007644.55
5007611.28
5007613.59
5007617.45
5007631.77
5007635.96
5007637.33
5007639.63
5007642.04
5007646.31
5007648.13
5007643.30
5007646.17
5007650.63
5007654.59
5007656.34
5007657.30
5007659.81
5007657.35
5007659.03
5007660.62
5007666.83
5007674.11
5007667.16
5007673.67
5007677.86
5007682.42
5007677.19
5007680.18
5007690.27
5007691.82
5007682.29
5007688.43
5007691.74
5007695.78
5007704.17
5007699.92
5007705.40
5007710.15
5007710.83
5007714.89
5007718.49
5007715.82
5007722.51

589б
590б
591б
592б
593б
594б
595б
596б
597б
598б
599б
600б
601б
602б
603б
604б
605б
606б
607б
608б
609б
610б
611б
612б
613б
614б
615б
616б
617б
618б
619б
620б
621б
622б
623б
624б
625б
626б
627б
628б
629б
630б
631б
632б
633б
634б
635б
636б
637б
638б
639б
640б
641б
642б
643б
644б
645б
646б
647б
648б
649б
650б
651б

7401771.38
7401783.33
7401683.07
7401698.53
7401710.29
7401727.20
7398407.90
7398461.08
7398506.13
7398565.46
7398578.66
7398594.90
7398619.19
7398631.13
7398627.44
7398615.26
7398600.34
7398592.35
7398829.86
7398792.88
7398772.59
7398738.03
7398725.92
7398731.33
7398741.17
7398783.04
7398825.39
7399497.39
7399509.43
7399511.99
7399512.49
7399513.79
7399393.75
7399394.56
7399398.18
7399409.30
7399402.27
7399412.04
7399433.70
7399441.36
7399450.11
7399454.25
7399492.19
7399526.30
7399540.77
7399563.55
7399566.92
7399687.65
7399707.83
7399720.13
7399740.13
7399755.78
7399775.81
7399779.58
7399939.78
7399982.63
7400043.62
7400055.03
7400070.04
7400137.13
7400259.42
7400292.36
7400264.25

23. фебруар 2015.

5007265.29
5007256.42
5007265.27
5007901.34
5007812.39
5007821.78
5007680.19
5007680.79
5007677.20
5007673.10
5007616.73
5007604.64
5007582.92
5007576.19
5007560.62
5007552.81
5007547.25
5007528.15
5008817.61
5008799.41
5008781.53
5008736.59
5008694.72
5008661.10
5008636.76
5008602.17
5008593.93
5008509.01
5008398.84
5008376.58
5008368.91
5008357.44
5008073.17
5008064.13
5008071.61
5008072.87
5008065.50
5008067.08
5008072.12
5008074.01
5008076.21
5008077.41
5008089.17
5008097.69
5008103.44
5008120.89
5008125.39
5008140.71
5008145.14
5008149.37
5008161.49
5008172.02
5008177.88
5008178.78
5008163.50
5008166.74
5008180.75
5008181.46
5008181.54
5008186.97
5008199.12
5008197.52
5008204.90

23. фебруар 2015.

232б
233б
234б
235б
236б
237б
238б
239б
240б
241б
242б
243б
244б
245б
246б
247б
248б
249б
250б
251б
252б
253б
254б
255б
256б
257б
258б
259б
260б
261б
262б
263б
264б
265б
266б
267б
268б
269б
270б
271б
272б
273б
274б
275б
276б
277б
278б
279б
280б
281б
282б
283б
284б
285б
286б
287б
288б
289б
290б
291б
292б
293б
294б

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕОЧИН

7400254.14
7400253.47
7400259.37
7400256.21
7400250.94
7400252.12
7400246.06
7400224.42
7400225.26
7400227.61
7400240.57
7400272.07
7400212.35
7400194.12
7400179.93
7400165.38
7400155.97
7400202.67
7400189.14
7400175.31
7400168.61
7400163.84
7400155.50
7400152.97
7400147.38
7399833.16
7399837.50
7399832.95
7399861.10
7399836.74
7399837.22
7399838.29
7399842.06
7399844.49
7399848.12
7399852.55
7399854.49
7399855.90
7399856.62
7399860.57
7399887.54
7399919.69
7399931.73
7399792.85
7399745.56
7399723.28
7399718.61
7399624.95
7399577.47
7399571.93
7399919.69
7400545.10
7400447.09
7400442.54
7400437.18
7400468.22
7400471.47
7400481.51
7400479.72
7400500.03
7400500.86
7400541.44
7400569.37

5007722.31
5007725.19
5007726.84
5007730.08
5007727.60
5007733.19
5007729.88
5007733.79
5007738.40
5007739.83
5007747.73
5007747.61
5007744.45
5007746.29
5007748.61
5007755.24
5007765.49
5007736.32
5007737.44
5007740.04
5007742.64
5007744.91
5007751.09
5007753.70
5007753.38
5007290.48
5007441.83
5007442.25
5007550.82
5007664.08
5007669.50
5007672.79
5007677.47
5007679.13
5007681.57
5007685.51
5007688.15
5007691.27
5007697.27
5007698.20
5007702.04
5007706.86
5007708.75
5007671.61
5007658.89
5007649.36
5007647.85
5007614.84
5007599.65
5007595.33
5007664.49
5007782.44
5007706.57
5007718.56
5007722.78
5007763.61
5007760.58
5007769.47
5007774.11
5007780.43
5007776.32
5007777.14
5007779.33

652б
653б
654б
655б
656б
657б
658б
659б
660б
661б
662б
663б
664б
665б
666б
667б
668б
669б
670б
671б
672б
673б
674б
675б
676б
677б
678б
679б
680б
681б
682б
683б
684б
685б
686б
687б
688б
689б
690б
691б
692б
693б
694б
695б
696б
697б
698б
699б
700б
701б
702б
703б
704б
705б
706б
707б
708б
709б
710б
711б
712б
713б
714б

7400264.94
7400243.60
7400217.34
7400163.51
7400117.37
7400092.72
7400088.65
7399898.25
7399950.53
7399951.45
7399899.26
7399906.64
7399958.24
7399959.16
7399907.65
7399910.84
7399962.10
7399963.02
7399911.84
7399915.04
7399965.95
7399966.87
7399916.04
7399882.30
7399884.01
7399854.29
7399847.65
7399889.15
7399890.86
7399860.34
7399866.98
7399894.18
7399895.89
7399864.79
7399858.14
7399900.96
7399902.67
7399876.84
7399870.19
7399810.89
7399833.35
7399843.30
7399907.55
7399909.58
7399900.11
7399899.84
7399895.41
7399895.63
7399771.64
7399772.07
7399796.19
7399784.38
7399783.02
7399760.52
7399781.70
7399780.12
7399765.31
7399758.65
7399779.45
7399777.77
7399763.36
7399756.73
7399777.04

Број 2 - Страна 35

5008231.07
5008240.51
5008252.06
5008247.14
5008243.54
5008241.15
5008241.08
5008423.33
5008427.34
5008417.39
5008413.38
5008340.21
5008344.17
5008334.21
5008330.26
5008298.65
5008302.58
5008292.62
5008288.69
5008257.08
5008260.99
5008251.03
5008247.13
5008073.72
5008061.92
5008017.65
5008022.11
5008026.40
5008014.60
5007983.50
5007979.04
5007991.67
5007979.82
5007933.23
5007937.67
5007944.83
5007933.02
5007894.51
5007898.97
5008085.47
5007876.84
5007878.19
5007886.89
5007876.06
5007874.85
5007876.70
5007876.17
5007874.27
5007781.65
5007776.44
5007871.81
5007870.21
5007901.08
5007898.65
5007930.94
5007965.97
5007943.72
5007948.16
5007979.41
5008013.23
5007991.85
5007996.32
5008026.44

Број 2 - Страна 36

295б
296б
297б
298б
299б
300б
301б
302б
303б
304б
305б
306б
307б
308б
309б
310б
311б
312б
313б
314б
315б
316б
317б
318б
319б
320б
321б
322б
323б
324б
325б
326б
327б
328б
329б
330б
331б
332б
333б
334б
335б
336б
337б
338б
339б
340б
341б
342б
343б
344б
345б
346б
347б
348б
349б
350б
351б
352б
353б
354б
355б
356б
357б

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕОЧИН

7400568.19
7400456.67
7400466.09
7400473.68
7400488.28
7400490.93
7400503.17
7400518.63
7400523.13
7400543.12
7400545.39
7400560.39
7400569.17
7400577.08
7400587.18
7400602.03
7400614.83
7400601.80
7400613.46
7400637.67
7400668.20
7400697.68
7400695.80
7400709.12
7400722.33
7400738.36
7400744.67
7400750.96
7400581.91
7400605.95
7400581.82
7400650.21
7400657.04
7400669.15
7400806.74
7400812.12
7400821.47
7400827.97
7400846.29
7400862.76
7400770.90
7400774.48
7400800.10
7400815.88
7400829.01
7400793.29
7400880.68
7400889.00
7400889.61
7400891.04
7400893.19
7400897.79
7400941.43
7400941.21
7400975.16
7400975.16
7400759.11
7400876.74
7400886.46
7400887.26
7400886.95
7400891.19
7400890.80

5007784.25
5007833.47
5007832.34
5007831.42
5007837.59
5007829.35
5007837.51
5007831.72
5007839.00
5007840.59
5007833.14
5007840.83
5007834.06
5007834.02
5007840.13
5007838.58
5007837.51
5007832.00
5007830.14
5007824.61
5007817.40
5007819.18
5007811.92
5007807.94
5007803.26
5007796.05
5007791.70
5007781.70
5007775.98
5007754.37
5007771.85
5007744.34
5007738.60
5007732.88
5007626.98
5007613.39
5007579.28
5007556.42
5007519.12
5007484.90
5007699.65
5007706.87
5007690.04
5007683.33
5007676.53
5007700.26
5007645.52
5007644.97
5007654.22
5007633.92
5007634.21
5007702.87
5007707.87
5007712.88
5007712.07
5007706.99
5007794.29
5007814.56
5007832.50
5007837.80
5007901.00
5007887.16
5007866.89

715б
716б
717б
718б
719б
720б
721б
722б
723б
724б
725б
726б
727б
728б
729б
730б
731б
732б
733б
734б
735б
736б
737б
738б
739б
740б
741б
742б
743б
744б
745б
746б
747б
748б
749б
750б
751б
752б
753б
754б
755б
756б
757б
758б
759б
760б
761б
762б
763б
764б
765б
766б
767б
768б
769б
770б
771б
772б
773б
774б
775б
776б
777б

7399737.84
7399723.27
7399720.50
7399717.75
7399611.57
7399618.58
7399619.79
7399621.47
7399621.73
7399619.97
7400893.44
7400891.48
7401865.71
7401769.04
7399088.61
7399086.50
7399091.81
7399096.02
7399127.17
7399126.07
7399124.80
7399123.80
7399118.85
7399117.89
7399130.31
7399132.55
7399153.85
7399175.35
7399179.86
7399189.81
7399195.29
7399197.92
7399211.96
7399217.64
7399218.04
7399220.47
7399219.63
7399217.72
7399214.94
7399234.01
7399248.94
7399263.88
7399273.27
7399279.08
7399279.49
7399295.54
7399301.21
7399221.30
7399237.43
7399235.43
7399227.61
7399305.95
7399304.37
7399290.53
7399274.99
7399259.86
7399249.52
7399250.22
7399283.16
7399284.59
7399286.45
7399285.46
7399291.52
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5007857.15
5007855.29
5007908.04
5008009.00
5007999.39
5007999.87
5007955.06
5007955.06
5007947.66
5007947.60
5007678.24
5007707.18
5007510.87
5007550.46
5009879.32
5009878.55
5009862.33
5009849.50
5009855.29
5009861.53
5009867.41
5009873.63
5009872.20
5009876.78
5009877.98
5009856.87
5009861.68
5009865.99
5009867.08
5009868.89
5009869.96
5009870.56
5009873.58
5009832.97
5009830.71
5009833.73
5009843.19
5009852.21
5009874.16
5009878.18
5009881.46
5009887.15
5009889.61
5009890.95
5009889.40
5009893.51
5009875.04
5009888.27
5009891.16
5009898.72
5009925.54
5009858.62
5009857.06
5009852.24
5009847.18
5009842.23
5009838.79
5009835.50
5009846.38
5009847.21
5009847.86
5009846.29
5009848.38

23. фебруар 2015.

358б
359б
360б
361б
362б
363б
364б
365б
366б
367б
368б
369б
370б
371б
372б
373б
374б
375б
376б
377б
378б
379б
380б
381б
382б
383б
384б
385б
386б
387б
388б
389б
390б
391б
392б
393б
394б
395б
396б
397б
398б
399б
400б
401б
402б
403б
404б
405б
406б
407б
408б
409б
410б
411б
412б
413б
414б
415б
416б
417б
418б
419б
420б
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7400892.74
7400961.68
7400877.34
7400975.75
7400994.69
7401029.32
7401083.24
7401199.29
7401261.42
7401298.91
7401321.32
7401353.61
7401433.72
7401435.26
7400922.05
7400942.65
7400980.58
7400984.65
7400991.96
7400990.80
7401044.23
7401044.89
7401075.64
7401080.12
7401132.91
7401167.38
7401209.26
7401239.09
7401279.83
7401303.45
7401331.91
7401382.94
7401383.37
7401414.90
7401415.38
7401083.08
7401075.79
7401058.23
7401049.61
7401575.56
7401588.38
7401598.53
7401586.75
7401600.71
7401481.39
7401479.69
7401476.17
7401468.22
7401453.42
7401447.65
7401447.02
7401444.20
7401451.87
7401460.88
7401463.38
7401469.11
7401487.34
7401499.45
7401500.94
7401498.99
7401490.48
7401478.99
7401472.38

5007864.83
5007854.55
5007788.18
5007778.07
5007778.53
5007783.22
5007785.75
5007776.69
5007772.40
5007772.26
5007776.81
5007786.68
5007788.05
5007785.38
5007638.05
5007640.79
5007645.68
5007646.21
5007647.15
5007655.08
5007659.51
5007651.54
5007662.49
5007662.76
5007664.50
5007664.06
5007660.35
5007656.80
5007649.76
5007646.97
5007647.99
5007656.76
5007648.74
5007647.21
5007655.20
5007643.27
5007600.96
5007593.87
5007536.89
5007907.39
5007902.72
5007834.09
5007831.75
5007779.79
5007782.62
5007747.13
5007712.21
5007689.30
5007667.31
5007646.83
5007628.47
5007604.43
5007563.91
5007501.35
5007479.15
5007452.84
5007426.39
5007396.08
5007362.12
5007339.05
5007333.67
5007298.68
5007264.08

778б
779б
780б
781б
782б
783б
784б
785б
786б
787б
788б
789б
790б
791б
792б
793б
794б
795б
796б
797б
798б
799б
800б
801б
802б
803б
804б
805б
806б
807б
808б
809б
810б
811б
812б
813б
814б
815б
816б
817б
818б
819б
820б
821б
822б
823б
824б
825б
826б
827б
828б
829б
830б
831б
832б
833б
834б
835б
836б
837б
838б
839б
840б

7399291.67
7399306.86
7399320.30
7399331.46
7399335.12
7399329.64
7399353.12
7399380.37
7399393.31
7399306.57
7399452.15
7399452.34
7399472.05
7399484.88
7399521.72
7399523.67
7399519.30
7399516.31
7399450.36
7399434.35
7399440.66
7399426.33
7399493.40
7398057.52
7401871.57
7399219.69
7399840.94
7399851.36
7399853.43
7399873.73
7399876.62
7399876.39
7399869.08
7399866.62
7399864.07
7400386.79
7399081.56
7400889.05
7400882.80
7400873.56
7400790.71
7400254.22
7400258.23
7399082.55
7399481.06
7399519.69
7399555.10
7399555.34
7399563.31
7399588.02
7399561.38
7399556.62
7400106.26
7400095.98
7400106.01
7400095.73
7400095.10
7400095.08
7400084.90
7400071.68
7400065.88
7400078.32
7400075.16
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5009849.60
5009854.67
5009859.14
5009862.71
5009829.35
5009879.31
5009906.12
5009903.59
5009902.40
5009964.36
5009968.29
5009970.01
5009952.33
5009900.93
5009748.17
5009732.76
5009732.21
5009721.99
5009826.12
5009851.40
5009856.39
5009871.10
5009866.81
5006253.08
5007529.86
5009946.51
5007486.32
5007512.87
5007521.46
5007521.21
5007488.21
5007485.29
5007447.00
5007441.16
5007437.78
5005171.49
5009847.06
5007905.95
5007906.86
5007908,19
5007916,20
5006501.19
5006501.70
5009841.29
5007809.29
5007810.76
5007808.57
5007798.64
5007702.24
5007703.24
5007808.26
5007974.56
5007893.08
5007892.34
5007896.57
5007895.83
5007904.52
5007905.84
5007905.08
5007904.00
5007903.15
5007896.70
5007904.37
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Површине јавне намене се образују од следећих парцела:
Намена
улични
коридор

Парцеле
целе
делови
1318,1317,1316,1315,1314/2,1314/9,
1459/3,1454,1330,1331,1324,1314/6,
1314/7,3626,3627,3940,3700/6,3548,
1314/5,1314/1,1314/10,1314/8,1310/1,
3549,3550,3551,3552,3509,1506/76,
1307/1,1304/1,1301/1,1298/3,1298/1,
1506/54,1483,1498,1503/3,1523/3,
1291/1,1291/2,1291/3,1291/4,1289/1,
1524/1,1643/13,1643/3,1643/1,1637/4, 3587,3895,3624,3625,3941,3622,3623,
1637/3,1637/2,1581,82/5,60/2,61/2,
3641,3630,3639/2,3896,3639/1,3639/3,
49/4,49/3,49/2,46/4,48/47,46/1,3189/6, 3694,3695,3696/1,3696/2,3696/3,3634,
308,2381/2,303,2365,2320,2327/1,
3700/2,3700/1,3700/5,3700/3,3701,
2314/4,2304,251/3,2296/4,2295/17,
3638,3639,3640,3894,3537,3538/3,
244/7,243/8,241,2215/1,2215/18,
3538/2,3531,3530,3529,3519,3516,
2214/5,2214/6,2214/7,2214/4,2215/17, 3513,3512,3511,3545/1,3545/2,3545/4,
2215/16,2215/21,2215/20,243/4,2215/4, 3545/5,3546/1,3546/4,3546/2,3546/3,
244/22,2215/10,2213/38,2213/35,
3482/1,3481,3502/2,3502/1,3506,3508,
2213/32,2213/13,2211/2,2210/2,229,
3504/1,3507,3510,1359,3888/1,1357,
2065/2,2063/13,2064/10,2064/11,
1356,1346,1347,1344/1,1506/1,1479,
2064/9,2061/8,2061/10,2061/11,
1633/2,1632/1,1645/2,1506/2,1503/1,
2061/12,2068/3,2052/2,2050/16,
1519/3,1531/4,1531/5,1531/6,1613/2,
2050/14,2067/4,2068/2,2068/1,2050/3, 1614/4,1612,1609,1611,1614/6,1614/2,
2050/10,2049/8,2049/2,2050/11,2048/6, 1613/4,1643/11,1643/17,1637/10,
2048/5,2048/9,2048/10,2048/12,
1663/1,3884,795,781,1532,102,93/3,
2048/12,1048/14,2048/7,2044/6,2044/6, 61/1,60/1,56/1,59/14,50/11,48/1,184/2,
2044/5,2044/15,2044/17,2043/2,2042/5, 187/1,200/1,198,262,1093,263,522,802,
2042/3,2041/2,2040/2,2034/2,2033/2,
3188,3919,3134,3920,3124/4,3124/1,
2032/2,2031/2,2030/2,2029/2,2028/2,
3124/2,3124/3,3189/1,3196,3197,3198,
2027/2,2026/2,2025/2,2024/2,2023/2,
3199,3201,307,2373/1,2351,2350,302/1,
2012/5,2011/2,2010/2,2009/2,2008/4,
301/1,304/1,2366,2329/1,2322,2321/3,
2007/2,2006/2,2005/5,2004/4,2003/4,
2318/1,2318/3,2318/2,2317, 2314/4,
2002/5,2001/4,2000/4,1999/5,1999/4,
3924,249/2,251/3,251/2,250,248/2,
1997/4,2094,1997/2,2013/2,1998/2,
247/1,2303/1,2302/2,2299,2298/1,
2017/2,2018/2,2121/2,2122/2,2122/3,
2298/2,2296/2,2296/1,2296/3,2293/4,
1996/2,1996/15,1996/13,1996/12,
2293/3,2292/4,2292/3,2291/1,2291/6,
1996/3,1994/2,1993/2,1992/1,2528,
2291/2,207,2210/1,2213/9,2213/8,
1952/4,1925,3931,1898/3,1947/7,
2213/7,2213/6,2213/5,2213/3,230,
1947/1,1896/7, 2067/1
220/1,219/1,218,217,216/1,2091,2090,
2086,2085,2080,2079,2074,2073,
2072/3,2072/10,2072/9,2063/8,2050/8,
2067/3,2049/1,2050/1,2238,2063/4,
2235/1,2238,2187,2186,2185,2184/1,
2183/1,2183/3,2182,2061/2,2061/6,
2060/1,2058,2188,2187,2186,2056,
2182,2181/2,2181/3,2180/1,2180/2,
2180/3,3923,2095/2,2095/1,2055/1,
2053/1,2054/6,2053/2,2054/5,2054/2,
2054/3,2054/4,2055/3,2055/4,2046/1,
2046/1,2046/2,2046/3,2038,2037,2021,
2020,2014,2015,2119,2120,2019/1,
2019/2,2018/3,2121/1,3925/2,2959/2,
1959/1,1960,1961,1962,3926,1965/2,
1965/3,1964/2,1964/1,1963,1973,1969,
1974/2,1974/1,1982/2,1982/1,2539,
2537,2536,2532,2531,2530,2529,1981,
1980,1979,1978,1977,1976,1968,1958,
1957,1956,1955/1,1952/1,1949/2,1941,
1929/3,1929/2,1929/1,1927,1926,1915,
1914,1912,2593,2592/2,2592/3,2592/1,
2590,2597,2594,1909/2,1909/1,1899,
1908,1907,1898/1,1898/2,1897,1917/4,
1917/3,1917/2,1917/5,1917/6,1917/1,
1918/2,1918/3,1918/1,1919/5,1919/3,
1919/2,1919/1,1937/1,1937/2,1933,
1934/4,1934/5,1934/1,1936,1935,
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колски
прилаз

парк
гробље
комуналне
делатности

3590,1531/3,1533/9,59/15,1115,403,
2329/1,2295/1,2293/4,2293/3,2292/4,
207,2233/3,2050/9,1988/1

1461/104,1419,1418,1417,1461/105
1210/2,1213,1215,1214,1216/1,1212,
1354/2,1211,1218,1217/1,1349,1350,
1351,1352,1219/2,1348,1221/2,1345/1,1
344/3,1226/3,1225/2,1223/2,1345/2,
1506/23,1506/2, 55/15,55/16, 55/17,
55/18,53/7,53/8

паркинг
пречистач
отпадних
вода
туристичкоспортско
рекреативне
површине
центарлни 1506/70
садржаји
станиште
заштићених
врста
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1947/6,1947/5,1947/4,1947/3,1945,
1944,1946/3,1946/2,1946/1,1948/3,
1948/2,1948/1,1947/2,1943/1,1943/2,
1942,1939,1929/3,1929/2,1929/1,1928,
1885/2,1886/1,1886/2,1887/4,1887/3,
1887/2,1887/1,1888/3,1888/1,1888/2,
1889/1,1889/2,1889/3,1890/1,1891/4,
1891/3,1891/2,1892/1,1892/2,1892/3,
1892/4,1894/4,1894/2,1894/3,1894/1,
1896/8,1896/6,1896/4,1896/3,1744/6,
2396/2,139/4,135/1,133/1,131/1,123,
125,120
1331,183/1,183/12,183/17,183/18,
1019,2303/1,249/2,247/5,247/6,2182,
2184/2,2181/1,3923,2214/3,2214/2,
2214/1,2213/3,2213/4,2213/5,2213/6,
2213/7,2213/8,2213/9,2213/28,2213/27,
2213/10,2213/28,2213/29,2213/30,
2213/11,2213/33,2213/12,2213/37,
2211/3,2234,2233/1,2096/1,2102,2103,
2104/3,2095/1,2051/1,2048/7,2051/2,
2047/6,2047/1,2047/2,2047/3,2047/4,
2045/2,2045/5,2045/4,2045/3,2045/6,
2045/1,2045/7,2045/8,2045/9,2039,
2035,2036,2013/1
200/1
1461/8, 1341/1
1506/1

16352/2

1506/1,198,200/1

1506/1
1467/4

3.2. ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ НИВЕЛАЦИЈЕ
У насељу Беочин се задржавају постојеће коте нивелете осовина саобраћајница као и
нагиби нивелете осовина саобраћајница.
За израду генералног нивелационог приказа коришћена је следећа документација:
дигитални катастарски планови у размери Р=1:1000 и 1:2500 и основна државна карта
Р=1:5000. Од добијених подлога формирана је урбанистичко – геодетска подлога у
размери Р=1:5000, која је послужила као основа за нивелационо решење.
Генералном нивелацијом решењем приказани су следећи елементи:
- коте прелома нивелете осовина саобраћајница,
- интерполоване коте нивелете осовина саобраћајница,
- нагиби нивелете осовина саобраћајница (0,01-19,37%).
За израду детаљне урбанистичке и пројектне документације, подужни нагиб
саобраћајница дефинитивно утврдити након геомеханичких испитивања замљишта и
геодетског снимања терена.
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Код израде и реализације пројекта обавезно је преношење висина са постојеће
Државне нивелманске мреже.
3.3. ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ
Дворишне грађевинске линије су дате описно у правилима грађења, за сваку зону
појединачно: удаљеност објеката од границе парцеле, као и међусобна удаљеност
објеката по намени (на парцели и од објеката на суседним парцелама).
Положај објеката у односу на регулацију и у односу на границе парцеле
Објекти се граде на грађевинској линији или унутар површине ограничене грађевинском
линијом. Главни објекат се предњом фасадом поставља на грађевинску линију, која се
најчешће поклапа са регулационом линијом или се објекат повлачи у дубину парцеле за
највише 5,0 m. У изграђеним блоковима се удаљеност грађевинске од регулационе
линије утврђује на основу позиције већине изграђених објеката (преко 50%).
Ако се у приземној или сутеренској етажи главног објекта планира и гаража,
грађевинска линија се повлачи на 5,0 m од регулационе линије. Гаража, као засебан
помоћни објекат, може се предњом фасадом поставити на регулациону линију, уз услов
да кровне равни гараже имају пад у сопствено двориште и да се врата гараже отварају
око хоризонталне осовине или у унутрашњост гараже.
Ако се на парцели граде искључиво економски објекти у функцији пословања (као
главни објекти на парцели), предња грађевинска линија се повлачи на минимум 15,0 m
од регулационе линије. У том случају, чуварске и вагарске кућице, као засебни
објекти, могу се предњом фасадом поставити на мањем растојању, односно минимум
5,0 m од регулационе линије.
За објекте који имају индиректну везу са јавним путем (преко приватног пролаза),
растојање од регулационе линије се утврђује локацијском дозволом, тако да буду
испоштовани сви урбанистички параметри дати овим Планом.
Главни објекат се на парцели гради уз границу парцеле претежно северне (односно
западне) оријентације.
Изградња породичних стамбених објеката на парцели може се дозволити под следећим
условима:
- Основни габарит слободностојећег објекта (без испада) може да се дозволи на
минимално 0,5 m од границе парцеле претежно северне (односно западне)
оријентације, односно, основни габарит са испадима не може прећи границу парцеле.
- Основни габарит слободностојећег објекта (без испада) може да се дозволи на
минимално 3,5 m од границе парцеле претежно јужне (односно источне) оријентације.
- Основни габарит двојног објекта (без испада) може да се дозволи на минимално
4,0 m од бочне границе парцеле.
- Основни габарит објекта у прекинутом низу од границе парцеле претежно северне
(односно западне) оријентације је 0,0 m, а од границе парцеле претежно јужне
(односно источне) оријентације је 4,0 m (растојање основног габарита без испада).
Изградња вишепородичних објеката на парцели може се дозволити под следећим условима:
- Основни габарит слободностојећег вишепородичног стамбеног објекта (без испада)
може се дозволити на минимално 1,5 m од границе парцеле претежно северне
(односно западне) оријентације, а 3,5 m од границе парцеле претежно јужне
(односно источне) оријентације.
- Основни габарит вишепородичног стамбеног објекта у прекинутом низу је минимално
5,0 m од бочне границе парцеле.
За изградњу пословних и стамбено-пословних, односно, пословно-стамбених објеката
важе исти услови као и за стамбене објекте.
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Складишни и економски објекти у функцији пословања (као главни објекти на
парцели) се морају удаљити минимално 3,0 m од границе парцеле, а минимално 6,0 m
од било ког стамбеног или пословног објекта у окружењу.
3.4. ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ, ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ИСПРАВКЕ ГРАНИЦА ПАРЦЕЛА
Парцелација и препарцелација катастарских и грађевинских парцела у обухвату Плана,
а ради формирања одговарајућих грађевинских парцела, ће се вршити на основу
пројеката парцелације и препарцелације и услова дефинисаних за образовање
грађевинске парцеле, датих овим Планом за карактеристичне зоне и целине.
Грађевинска парцела је део грађевинског земљишта, које је изграђено или П ланом
предвиђено за изградњу. Независно од намене, свака грађевинска парцела треба да
има облик паралелограма или трапеза и мора имати приступ на јавну површину улицу, односно јавну саобраћајну површину.
Услови за исправку граница суседних парцела могу се издати у складу са условима из
овог Плана, а према утврђеним правилима за образовање грађевинске парцеле, у
погледу величине, облика, ширине и других услова, који су прописани за грађевинску
парцелу у зони у којој се налази.

3.5. ПОВРШИНЕ (ПАРЦЕЛЕ) ПЛАНИРАНЕ ЗА ЈАВНЕ САДРЖАЈЕ И ОБЈЕКТЕ
Јавне површине и јавни објекти јавне намене су они који су у јавној својини на основу
посебних закона или који се прибављају у јавну својину утврђивањем јавног интереса
у складу са законом (линијски инфраструктурни објекти, објекти за потребе државних
органа, органа територијалне аутономије и локалне самоуправе, итд.).
На графичком прилогу бр. 2.5. је дат приказ површина и објеката јавне намене у
грађевинском подручју насеља Беочин. То су:
централни садржаји јавне намене
скупштина општине и општинска управа,
месна заједница,
суд и катастар,
полицијска станица,
ватрогасна јединица,
центар за социјални рад,
основна школа и предшколска установа,
дом здравља и апотека,
дом културе и библиотека,
спортско-рекреативни садржаји јавне намене
терени за мале спортове
комунални садржаји јавне намене
ЈКП "Беочин",
ЈП "Топлана",
ЈП "Грађевинско земљиште и путна привреда",
пијаца са затвореном тржницом,
фабрика воде,
резервоар за воду,
извориште водоснабдевања,
постројење за пречишћавање отпадних вода,
одлагалиште отпада,
гробље,
парковске површине,
заштитно зеленило,
коридор железнице,
улични коридори,
водене површине.
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Уређење и изградњу површина и објеката јавне намене изводити у складу са важећим
правилницима, који конкретну област уређују (здравство, школство, култура, спорт, и
сл.), као и са урбанистичким условима, датим овим Планом по областима, односно
садржајима јавне намене.
4. КОРИДОРИ, КАПАЦИТЕТИ И УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ИНФРАСТРУКТУРЕ И
ЗЕЛЕНИЛА СА УСЛОВИМА ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ
4.1. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
4.1.1. Услови за уређење саобраћајне инфраструктуре
Насељска путна мрежа
Путни-друмски саобраћај за потребе насеља Беочин, и у будућности ће се обављати
преко државног пута IIа реда бр. 1192 (по новој Уредби о категоризацији државних
путева ДП IIa реда бр. 119, државна граница са Хрватском (гранични прелаз Нештин)Беочин - Сремска Каменица је накадашњи Р-107). Осим овог пута за везе са
окружењем, суседним општинама и насељима користиће се општински путеви: Западни
улаз у Беочин - ДП бр. 119 – Црвени Чот (ОП-3 Л3), Беочин – Беочин Село - манастир
Беочин (ОП-1 Л1), Источни улаз у Беочин – ДП бр. 119 - Беочин Дунав (ОП-2 Л2), Улица
Дунавска – ДП бр. 119 – крак «А« (ОП-4 Л4) преко веза са државним путем бр. 119.
Утврђивањем сегмента обилазнице државног пута и њеном изградњом као и
реконструкцијом трасе државног пута Р-107 (ДП бр. 119), и траса општинских путева
(главна насељска саобраћајница – ГНС), кроз насеље Беочин, побошљаће се
функционисање насељског саобраћаја, повезаност са суседним општинама и насељима.
Такође доћи ће до формирања нове саобраћајне матрице насеља, са новом хијерархијском
структуром насељских саобраћајница кроз систем сабирних и приступних саобраћајница.
Реализацијом
обилазних
саобраћајних
капацитета
планираних
планском
документацијом вишег нивоа (обилазница ДП бр. 119 из ППО Беочин), доћи ће до
потпуне реализације и рекомпозиције насељске саобраћајне мреже, са минималним
утицајима негативних утицаја саобраћајних дешавања на насељске функције,
амбијентални и урбани капацитет самог насеља. До реализације предметне деонице
(Lafargе BFC - Черевић) насељски саобраћајни систем ће функционисати у складу са
већ утврђеним трајекторијама, уз реализацију већ утврђених корекција регулаторнорежимског типа (утврђивање нови путања кретања теретних возила, корекција у
оквиру реконструкције и рехабилитације попречних профила-режимске корекције у
централној зони, зонама посебне угрожености) а у циљу даљег побољшања
постигнутог нивоа безбедности и проточности саобраћаја.
У експлоатационом смислу, концепцијски се планира рехабилитација, реконструкција и
одговарајуће опремање свих постојећих саобраћајница у оквиру утврђених уличних
коридора. Посебну пажњу приликом даље реализације (кроз пројектовање и техничку
документацију) у уличним коридорима, треба обратити на одводњавање са коловозних
и осталих саобраћајних површина, узимајући у обзир карактеристике брдскопланинског терена посматраног подручја.
Утврђивање нових регулационих ширина, приликом формирања-пробијања нових
коридора, захтеваће одређена прилагођавања, узимајући у обзир хијерархијски ниво
саобраћајница, њихов положај у мрежи као и конфигурацију терена.
Како у целом насељу, узимајући у обзир геоморфолошке особине терена евидентне су
просторне могућности за остварење свих видова немоторног саобраћаја.
Изградњом, модернизацијом постојећих капацитета (пешачке стазе) као и изградњом
нових (пешачке стазе, бициклистичке стазе / траке), безбедност кретања би се подигла
2

Донета је Уредба о категоризацији државних путева; у недостатку графичког дела Уредбе, у складу са текстом је
направљена паралела са постојећим ДП: ДП IIa реда бр.119 је некадашњи Р-107
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на одговарајући ниво. Ови видови немоторних кретања били би основни начини
савладавања унутарнасељских растојања.
Кроз насеље Беочин пролази траса националне бициклистичке стазе која се поклапа са
трасама општинског и делом државног пута излазећи на Дунав код трајектног прелаза,
док су насељске бициклистичке стазе делимично имплементиране уз државни пут ка
Раковцу и Новом Саду. У оквиру коридора (постојећих/планираних) саобраћајница
посебно ће се обратити пажња на реализацију ових капацитета.
Унутрашњи саобраћај у оквиру урбаног простора Беочин кумулисаће, усмеравати и
водити главна насељска саобраћајница до свих одредишта у окружењу. Због величине
насеља и постојећег/перспективног транзитног и интерног саобраћаја планира се
проширење коловоза (у делу који се реконструише) у оквиру главне насељске
саобраћајнице (6,0 - 7,0m).
Систем сабирних и приступних саобраћајница треба да опслужи насеље и омогући
смештај свих саобраћајних капацитета у оквиру јавне површине уличног коридора.
За насеље Беочин важе следећи параметри:
Врста саобраћајнице
Главна нас. саобраћајница
сабирна нас.саобраћајница
приступна нас.саобраћајница

мин. ширина коридора
20 m
16 m
(8)10 m

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

На крају, можемо констатовати да ће у наредном планском периоду постојаће следећа
хијерахијска структура насељских саобраћајница:
главна насељска саобраћајница – ГНС,
сабирна насељска саобраћајница – СНС и
приступна насељска саобраћајница – ПНС.
У наредној табели дати су хијерархијски дефинисани типови насељских саобраћајница,
са утврђеним просторним нивоима функционалности у насељској мрежи.
опслуживање
локације

сабирање
токова

ФУНКЦИЈА
саобраћајно
повезивање

даљинско
повезивање

брзо
повезивање

основни

*

*

□

●

*

ГНС

□

●

СНС

●

*

ПНС

ТИП
мешовити
главна
магистрала
сабирна
улица
приступна
улица

●главна функција
□споредна функција
* само изузетно

Главна насељска саобраћајница (ГНС) ће по функцији и изграђености бити најважнији
насељски саобраћајни капацитет (ширина коловоза 7,0 - мин. 6,5 m) и она ће
кумулисати сав интерни саобраћај на нивоу насеља и водиће га ка жељеним
одредиштима у окружењу.
У оквиру коридора главне насељске саобраћајнице су имплементирани и капацитети за
одвијање пешачког саобраћаја (са обе стране уличног коридора уз регулациону
линију) што ће омогућити највиши ниво основном насељском комуницирању. Дуж трасе
главне насељске саобраћајнице кретаће се средства јавног превоза и омогућити
даљинска (транзитна) и интерна кретања. ГНС мора поседовати одговарајућу
изграђеност, као и простор за независно вођење немоторних кретања (пешачке и
бициклистичке стазе), како би се обезбедио највиши ниво саобраћајне услуге.
Сабирне насељске саобраћајнице у Беочину ће по изграђености омогућити кретање
интерног сабраћаја као и везе са важнијим насељским садржајима.
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Приступне насељске саобраћајнице ће омогућити доступност до свих садржаја и свих
домаћинстава.
У оквиру насеља ће се планирати и простори за стационирање возила код свих
значајних насељских садржаја.
Паркинзи за путничка возила у оквиру сабирних улица могу се планирати у оквиру
уличног коридора, а у приступним улицама морају бити у оквиру парцеле. Могуће је
планирати нове паркинге за путничка возила у оквиру центра насеља.
Од релевантних саобраћајних објеката-терминала (ССГ-ма, сервиси и сл.) у постојећем
стању оквиру насеља Беочин налази се изграђена ССГ-ма. На садашњем нивоу обим
саобраћаја и уз предвиђени раст саобраћајне тражње постојећа ССГ-ма задовољиће све
захтеве и у наредном периоду. Евентуални потенцијални захтеви за изградњом станица за
снабдевање горивима (ССГ-ма) морају се посебно обрадити кроз одговарајућу планскопројектну документацију (План детаљне регулације/Урбанистички пројекат). Ако постоје
просторни и остали техничко-технолошки услови за њихову имплементацију могу се
градити уз задовољење услова заштите животне средине и одрживог развоја.
Такође потребно је планирати и уређење постојећих аутобуских стајалишта у смислу
реконструкције и изградње ниша као и надстрешница како би се обезбедио
одговарајући комфор путницима при свим временским условима.
У свим улицама обавезно предвидети обостране пешачке стазе ширине мин. 1,2 m.
У оквиру коридора главне насељске саобраћајнице (ГНС) на садашњем и перспективном
нивоу стагнације/пораста моторног саобраћаја потребно је планирати посебне
капацитете за бициклистички саобраћај – издвојене стазе (примарни критеријум безбедност), ван површина предвиђених за динамички саобраћај, које ће омогућити
безбедно, квалитетно и неометано функционисање саобраћаја у регулационом профилу.

Функција саобраћајног повезивања
Саобраћајно оптерећење (мот. возила)
Јавни градски превоз (површински)
Бициклистички саобраћај
Пешачки саобраћај (подужни)
Паркирање
Пешачки саобраћај (попречни)
Активности боравка у уличном профилу
Кретање и игра деце
Остале функције (нпр. зеленило)

П/О
П/О
О/П
О/П
О/П
О
О/П
О

X
X
X
Х
X
X
X
X
X
X

Врло висок

Висок

Средњи

Низак

НИВО ФУНКЦИЈЕ

Врло низак

Б - боравак

О - опслуживање

ГЛАВНА НАСЕЉСКА САОБРАЋАЈНИЦА
(ГНС)

П - повезивање

Табела профила функције и нивоа функције главне насељске саобраћајнице (ГНС) у
насељу Беочин:
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Геометријски попречни профил ГНС

Функција саобраћајног повезивања
Саобраћајно оптерећење (мот. возила)
Јавни градски превоз (површински)
Бициклистички саобраћај

О/П
О/П
О
П/О

Пешачки саобраћај (подужни)
Паркирање
Пешачки саобраћај (попречни)

О
О
О/П

Активности боравка у уличном профилу
Кретање и игра деце
Остале функције (нпр. зеленило)

О/Б
О/Б

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Врло висок

Висок

Средњи

Низак

НИВО ФУНКЦИЈЕ

Врло низак

Б - боравак

О - опслуживање

САБИРНА НАСЕЉСКА САОБРАЋАЈНИЦА
(СНС)
СУ

П - повезивање

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

Приступне насељске саобраћајнице (ПНС), као хијерархијски најниже у мрежи, ће
омогућити доступност до свих садржаја и објеката, уз примену одговарајућих
режимских захвата где се за то укаже потреба.

Функција саобраћајног повезивања
Саобраћајно оптерећење (мот. возила)
Јавни градски превоз (површински)
Бициклистички саобраћај
Пешачки саобраћај (подужни)
Паркирање
Пешачки саобраћај (попречни)
Активности боравка у уличном профилу
Кретање и игра деце
Остале функције (нпр. зеленило)

О
О
О
О
Б
О
Б
Б
Б

Врло висок

Висок

Средњи

Низак

НИВО ФУНКЦИЈЕ

Врло низак

Б - боравак

О - опслуживање

ПРИСТУПНА НАСЕЉСКА САОБРАЋАЈНИЦА
(ПНС)
ПУ

П - повезивање

Табела профила функције и нивоа функције приступне насељске саобраћајнице (ПНС)
у насељу Беочин:

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Геометријски попречни профил ПНС

Саобраћајни чворови – раскрснице
Планирана концепција решавања проблематике саобраћајних чворова - раскрсница
унутар насеља подразумева решавање чворних тачака кроз површинске раскрснице, уз
евентуално разматрање и реализацију потребе за променом типа раскрсница, кроз
пројектно-техничку документацију (раскрснице са пресецањем саобраћајних струја кружне раскрснице). Наиме, на свим местима, где је то саобраћајно-техничком
анализом оправдано, а просторно-урбанистички могуће, може се приступити
активностима за планирање и реализацију кружних раскрсница.
Стационарни саобраћај
У оквиру насеља ће се планирати и простори за стационирање возила, код свих
важнијих насељских садржаја.
Паркинзи за путничка возила у оквиру главне и сабирних насељских саобраћајница се
могу планирати у оквиру уличног коридора, а у приступним улицама морају бити у оквиру
парцеле. Могуће је планирати нове паркинге за путничка возила у оквиру зоне центра.
У оквиру зоне централних садржаја налазе се површине за стационирање возила –
гараже за путничка возила, са перспективним садржајима одржавања и сервисирања.
На ободу насеља, на улазно-излазним правцима у насеље, у оквиру зоне радних
садржаја, могуће и пожељно је формирање паркинга за теретна возила, као и за
опслуживање возила у транзиту.
Немоторни саобраћај
Узимајући у обзир геоморфолошке особине терена, насеље Беочин 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 унутарнасељских растојања.
Јавни превоз
За функционисање јавног аутобуског саобраћаја неопходно је обезбедити квалитетно
опслуживање путника, како на терминалима-стајалиштима, тако и на централној
аутобуској станици.
Реконструкцију постојећих, као и евентуалну изградњу нових аутобуских стајалишта,
извршити у складу са условима из овог Плана, као и правилницима који ближе
регулишу ову проблематику.
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Железнички саобраћај је заступљен преко једноколосечне неелектрифициране пруге
(локалне бр. 9 у мрежи), Петроварадин-Беочин (карактеристике пруге: Vмax=30 км/х,
160 KN осовински притисак, обустављен сав саобраћај) и путничко – робне станице
Беочин. У оквиру насеља Беочин у будућности треба да доживи афирмацију кроз
изградњу - модернизацију пруге и железничке станице у Беочину (њено опремање и
модернизацију) тако да задовољи све услове за функционисање станице тог обима
транспорта.
У перспективном разматрању функционисања железничког саобраћаја кроз
саобраћајно - економску анализу дошло се до предлога са варијантним коришћењем
постојеће станице за путнички саобраћај градског типа (лака железница Нови Сад Беочин) уз задржавање трасе пруге за основну функцију масовног транспорта али и
њено техничко и функционално оспособљавање и за овај вид лаког шинског
саобраћаја (LRT - Light Railway Transport ).
Коридор железнице
Ширина железничког коридора је утврђена законском регулативом и износи 16,0 m, што
представља простор који је резервисан за смештај свих садржаја у функцији пруге
неопходних за безбедно одвијања саобраћаја. Услови за уређење унутар овог коридора су
дефинисани законском, подзаконском и регулативом управљача - АД "Железнице Србије".
Општи услови за изградњу у коридору железнице су:
-

-

-

заштитни пружни појас у ширини од 200 m (са обе стране, рачунајући од осе
крајњих колосека), где је дозвољена изградња по селективном приступу и по
условима железнице,
у заштитном пружном појасу минимална удаљеност објеката, зграда, постојења од
осе крајњег колосека је 25,0 m, осим објеката у функцији железничког саобраћаја;
пружни појас је простор између колосека као и поред крајњих колосека на
одстојању од 6,0 m унутар насеља (8,0 m ван грађевинског реона насеља),
рачунајући од осе крајњих колосека, где није дозвољена градња осим за објекте у
функцији пруге,
размак између железничке пруге и пута потребно је да износи мин 8,0 m (за
постављање свих постројења и уређаја за обављење саобраћаја на прузи и путу,)
рачунајући од осовине крајњег колосека до најближе тачке горњег строја пута
(банкина).

Водни саобраћај
У оквиру коридора међународног пловног пута реке Дунав, планира се изградња
путничког пристаништа, као и изградња прихватних објеката наутичког туризма
(привезиште, туристичко пристаниште или марина у Беочину) који се налазе ван
обухвата ПГР-е. Такође Просторним планом је дата могућност за успостављање јавног
путничког речног саобраћаја на овој деоници Дунава (Беочин-Нови Сад-Бешка), што се
кроз овај ПГР-е задржава. Све ове активности су у функцији развитка наутичког
туризма на овом простору. У оквиру обухвата ПГР-е, у делу насеља Дунав постоји
скелски/трајектни прелаз Беочин који се задржава и у наредном периоду.
Такође преко капацитета за робни транспорт (постојеће теретно пристаниште Lafargе–
BFC, планирано јавно пристаниште-ван обухвата ПГР-е) планира се укључивање
међународног пловног пута Дунава у прерасподелу укупног брута-транспортног рада
на нивоу општине преко интегралног повезивања са ЛЦ (РТЦ)-ом у Новом Саду.

Саобраћајни терминали
Аутобуска станица
Микролокација централне аутобуске станице се задржава уз одговарајуће опремање,
прилагођавање савременим захтевима пријема и отпреме путника као и аутобуса.
Терминал АС Беочин је дефинисан као међумесно- приградски са минимално неопходним
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елементима за функционисање на нивоу терминуса. У наредном планском периоду ако
дође до повећања обима саобраћаја и броја полазака са ове АС потребно је редефинисати
микролокалитет терминала. У складу са просторним могућностима и диспозицијом
микролокалитета капацитет аутобуске станице ће бити дефинисан према технолошким
захтевима мањих градова и структурама превозних захтева (долазака, полазака и
одлазака). За комплекс АС обавезна је израда одговарајућег Плана детаљне регулације.
Аутобуска стајалишта
Микролокације аутобуских стајалишта се задржавају уз одговарајуће опремање и
прилагођавање захтевима корисника за опслуживање при свим временским и
саобраћајним условима.
Железничка станица
Железничка станица се задржава на постојећој локацији, уз обавезну изградњу/
реконструкцију, доградњу и осавремењавање садржаја, у складу са условима
АД ''Железнице Србије''.
Станице за снабдевање горивима (ССГ-ма)
Од самог настанка потребе за снабдевање горивима транспортних средстава, постоје
евидентни проблеми у уклапању постојећих, али и нових станица у урбане просторе,
који се временом у функционалном и обликовном смислу мењају.
Станице за снабдевање горивима (ССГ-а) се могу сврстати у пратеће садржаје
саобраћајница, али и у трговинске, комерцијалне, привредне па и комуналне садржаје.
У складу са наведеним, развој делатности ове врсте могуће је планирати у оквиру свих
намена које су под одређеним условима компатибилне са делатношћу која се обавља
на станицама за снабдевање горивом.
Станице за снабдевање горивима, као основни путни садржаји, интегрални делови јавног
пута и као важни саобраћајни терминали се могу градити уз све путеве, на деоницама
унутар и ван насеља, придржавајући се основних одредби, које прозилазе из Закона о
јавним путевима.
У појасу уз државне и остале путеве унутар насеља избор микролокације пре свега
зависи од постојећег броја и стања ССГ-а, зонирања насеља, постојећих и планираних
намена простора, заштићених природних добара, као и других релевантних података
(стање еколошких параметара, правци дувања ветрова, положаја индустријских и
других еколошки проблематичних садржаја, положаја стамбених зона, школа и свих
других садржаја где је могуће потенцијално угрожавање животне средине).
Реализација евентуалних нових ССГ-а (бензинске и гасне станице) у обухвату Плана ће
се вршити на основу претходно урађеног Плана детаљне регулације (ПДР-е) /
урбанистичког пројекта (УП-а)3 уз обавезно испуњавање инфраструктурних, комуналних,
еколошких и осталих услова микролокације.
Опште смернице - критеријуми за избор микролокације ССГ-а се могу поделити у три групе:
1. саобраћајне смернице - усмерење ка циљу лаке доступности (мање вожње због
снабдевања горивом) и ка циљу безбедности (што мања саобраћајна сметња),
дефинисаних кроз опредељења:
- повољне микролокације су улазно-излазни правци у насељу, радне и складишне
зоне, уз гараже, сервисе, радионице и слично,
- избегавање микролокација на главним градским саобраћајницама – транзитним
путевима кроз насеље,

3

Уколико није дефинисана грађевинска парцела ССГ-ма односно ако је потребно дефинисати грађевинско
земљиште и регулацију, односно извршити разграничење површина јавне и остале намене обавезна је
израда ПДР-е, док је за случајеве реконструкције постојећих или изградње нових садржаја ССГ-ма, ако се
не мења регулација обавезна израда УП-а.
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- избегавање микролокација у близинама високо оптерећених раскрсница и
чворова,
оштрих
кривина,
непрегледних
места,
као
и
у
близини
инфраструктурних система (гасовода, нафтовода, далековода и др.),
- избегавање микролокација на начин да не ометају, прекидају и заузимају
површине за динамички саобраћај, посебно токове немоторног саобраћаја
(пешаци и бициклисти),
- препорука за насељске ССГ-е: на 10000 становника и гравитацију од око 3000 возила;
2. просторно-урбанистичке смернице: усмерење ка циљу одговарајућег броја (мањи број
станица мањег капацитета) и ка циљу амбијенталног уклапања (што квалитетније
архитектонско уклапање у постојећу изграђеност), дефинисаних кроз опредељења:
- повољне микролокације су зоне са мањим густинама насељености, у близини
централних делова насеља,
- избор ССГ-а са минималним садржајима (точење горива) и са што мањим
заузимањем површине (тзв. ''дворишне - градске''),
- ССГ својим изгледом и архитектонским решењима треба да буде укомпонована у
околину и са одговарајућим и сврсисходним осветљењем;
3. еколошке смернице: усмерење ка циљу смањења директних и индиректних утицаја на
еколошке параметре (на земљиште, ваздух и воду), дефинисаних кроз опредељења:
- избор микролокације на начин да што мање потенцијално угрожава околне
становнике (удаљеност 50-100 m од стамбених објеката, физичко раздвајање од
пешачких стаза и слично),
- избегавање микролокација у близинама школа, вртића, јавних установа и густо
насељених стамбених зона, где се потенцијално може очекивати већи број људи,
- заштиту околине (посебно воде) максимално обезбедити затвореним системом
одводњавања са вишестепеним системом (сепаратори и таложници) уз редовно
одржавање система,
- хортикултурно оплемењивање микоролокације у циљу заштите водотокова,
загађивања ваздуха и визуелног скривања од оних који се ССГ-е не користе.
4.1.2. Услови за изградњу саобраћајне инфраструктуре
Општи услов за изградњу саобраћајне инфраструктуре је израда главних пројеката за
све саобраћајне капацитете уз поштовање одредби:
- Закона о јавним путевима ("Службени гласник РС", бр. 101/05, 123/07, 101/11,
93/12 и 104/13);
- Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Службени гласник РС", бр. 41/09,
53/10, 101/11 и 32/13-УС);
- Правилника о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају
путни објекти и други елементи јавног пута ("Службени гласник РС", бр. 50/11);
- Правилника о ближим саобраћајно-техничким и другим условима за изградњу,
одржавање и експлоатацију аутобуских станица и аутобуских стајалишта ("Службени
гласник РС", бр. 20/96, 18/04, 56/05 и 11/06);
- Техничких прописа из области путног инжењеринга;
- SRPS-а за садржаје који су обухваћени пројектима.
Државни пут II реда
заштитни појасеви:
заузимање земљишта за потребе заштите пута и саобраћаја на њему у заштитном
појасу ширине од 10 m (са обе стране рачунајући од крајње тачке земљишног
појаса на спољну страну),
појас контролисане изградње, као површина са спољне стране од границе
заштитног појаса на којој се ограничава врста и обим изградње објеката и исте је
ширине као и заштитни појас (10 m) и у којој није дозвољено отварање рудника,
каменолома и одлагалиште отпада.
државни пут IIа реда бр. 119/Р-107 са следећим програмско-пројектним елементима:
коридор ширине 30 m ван насеља, унутар насеља постојећа ширина коридора,
коловоз ширине 7,1 m тј. (2 х 3,25 m саобр.траке + 2 х 0,3 m ивичне
траке/ивичњаци),
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рачунска брзина Vrač = 80 km/h, у насељу 60 km/h
носивост коловоза за средње тешки саобраћај (мин.оптерећење 115 кN по осовини),
једнострани нагиб коловоза,
укрштање са категорисаном путном мрежом површинске (сигналисане) раскрснице,
паркирање у оквиру коридора дозвољено

Општински пут
заштитни појасеви:
заузимање земљишта за потребе заштите пута и саобраћаја на њему у заштитном
појасу ширине од 5 m (са обе стране рачунајући од крајње тачке земљишног
појаса на спољну страну),
појас контролисане изградње, као површина са спољне стране од границе
заштитног појаса на којој се ограничава врста и обим изградње објеката и исте је
ширине као и заштитни појас (5 m).
општински пут са следећим програмско-пројектним елементима:
коридор ширине 20 m ван насеља, унутар насеља постојећа ширина коридора,
коловоз ширине 6,0 m тј. (2х2,75 m саобр.траке + 2х0,25 m ивичне траке/ ивичњаци),
рачунска брзина Vrač = 60 km/h,
носивост коловоза за средње тешки саобраћај (оптерећење мин. 60 кN по осовини),
једнострани нагиб коловоза,
укрштање са категорисаном путном мрежом површинске (сигналисане) раскрснице,
паркирање у оквиру коридора дозвољено.
Главна насељска саобраћајница (део трасе државног и општинских путева)
У коридору главне насељске саобраћајнице је потребно планирати реконструкцију
државних путева и саобраћајних прикључака на исте са следећим пројектним елементима:
Задржава се постојећа регулација главне насељске саобраћајнице;
Коловоз има ширину 7,1 m тј. две саобраћајне траке са ширином од мин. 3,25 m и
ивичним тракама (ивичњацима) од 0,3 m;
Носивост коловозне конструкције је за средње тежак саобраћај (мин. оптерећење
60 кN по осовини);
Нагиб коловоза је једностран;
Паркирање путничких возила је ван коловоза у регулационом профилу, ивично или
сепарисано;
Главну насељску саобраћајницу искористити за вођење интерног теретног,
транзитног и јавног саобраћаја;
Бициклистичке стазе извести од савремене конструкције (асфалта, бетона или
неког другог материјала) са ширином од 2,5 m (мин. 2,0 m) као двосмерне или
1,75 m (мин. 1,0 m) као једносмерне;
Вођење интерних пешачких токова дуж главне насељске саобраћајнице вршити преко
изграђених пешачких стаза, ширине мин. 1,5 m, обострано уз регулациону линију.
Сабирне насељске саобраћајнице
-

Задржава се постојећа регулација уличних коридора сабирних улица, а у деловима
насеља где се уводи нова регулација мин. ширина уличног коридора је 16,04 m;
Коловоз сабирне саобраћајнице је ширине 6,0 m (2х3,0 m), а мин. 5,5 m (2х2,75 m)
у зависности од значаја сабирне саобраћајнице у насељској мрежи саобраћајница;
Носивост коловозне конструкције за сабирне саобраћајнице је за средњи или лак
саобраћај (мин. оптерећење 60 кN по осовини);
Нагиб коловоза је једностран;
Паркирање у оквиру уличног коридора организовати ван коловоза, ивично или
сепарисано, зависно од конкретне ситуације;

4 За ширине коридора ПНС/СНС у појединим случајевима могуће је и једино оправдано (сви случајеви где су услови
терена оштри и захтевни) примењивати и мање ширине (редуковани профили само са коловозним и евентуално
пешачким стазама) 6,0-8,0 m. У тим случајевима до израде ПДР-е за уличне коридоре, услови изградње на
парцелама ће бити условљени померањем грађевинских линија на одређене удаљености које ће омогућити каснију
коначну реализацију регулационих линија улица.
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Бициклистичке стазе извести од савремене конструкције (асфалта, бетона или
неког другог материјала) са ширином од 2,5 m (мин. 2,0 m) као двосмерне или
1,75 m (мин. 1,0 m) као једносмерне;
Вођење пешачких токова вршити по пешачким стазама, ширине мин. 1,5 m,
обострано уз регулациону линију.

Приступне насељске саобраћајнице
-

-

-

Приступне саобраћајнице изводити за двосмерни и једносмерни саобраћај, у
зависности од мобилности у зони и дужине улице, а у деловима насеља где се
уводи нова регулација минимална ширина уличног коридора је 10,04 m;
Саобраћајнице за двосмерни саобраћај градити са две траке 2х2,75 m
(мин. 2х2,5 m) или за једносмерни саобраћај, са ширином 3,5 m (мин. 3,0 m) са
мимоилазницама (ако се за њима укаже потреба);
Носивост коловозне конструкције у овим улицама је за лак саобраћај (оптерећење
60 кN по осовини);
Паркирање путничких возила у регулационом профилу није дозвољено;
Нагиб коловоза је једностран;
Раскрснице и кривине тако геометријски обликовати да омогућују задовољавајућу
прегледност и безбедност;
Пешачке стазе изводити уз регулациону линију, ширине мин. 1,5 m где је то могуће
у попречном профилу ако то није случај мин.ширина је 1,2 m.

Колско-пешачки пролази
-

Колско-пешачке пролазе изводити за једносмерни саобраћај. У деловима насеља где
се уводи нова регулација мин. ширина коридора колско-пешачког пролаза је 5,0 m;
Саобраћајницу градити са једном траком ширине 3,0 m;
Носивост коловозне конструкције је за лак саобраћај;
Нагиб коловоза је једностран;

Колски прилази парцелама
У оквиру обухвата плана планиране су осим приступних саобраћајница (делимично
изграђених) и колски прилази чија је функција везана за обезбеђење прилаза
парцелама. Ширине коловоза, као и диспозиција су утврђени на основу локалних
услова. При пројектовању и реализацији ових капацитета потребно је узети у обзир
следеће просторно-пројектне основе:
Задржавање постојећих регулационих линија уз минималне корекције у
случајевима где је то неопходно (обезбеђење проходности),
Колско прилазе изводити искључиво за колски приступ грађевинским парцелама;
У деловима насеља где се уводи нова регулација мин. ширина коридора колскогприлаза је 2,5 m;
Примена свих осталих услова изградње као и за све остале саобраћајнице у оквиру
обухвата плана (коловозне конструкција, услови одводњавања),
Немоторни (пешачко-бициклистички) саобраћај обављати заједно на истим
површинама.
Аутобуска стајалишта
Приликом реконструкције постојећих и изградње нових аутобуских стајалишта
придржавати се одредби Закона о превозу у друмском саобраћају ("Службени гласник
РС", бр. 46/95, 66/01, 61/05, 91/05, 62/06 и 31/11) и Правилника о ближим саобраћајно
-техничким и другим условима за изградњу, одржавање и експлоатацију аутобуских
станица и аутобуских стајалишта ("Службени гласник РС", бр. 20/96, 18/04, 56/05 и
11/06). Такође, потребно је придржавати се следећих услова:
Ширина коловоза аутобуског стајалишта мора износити 3,25 m (изузетно 3,0 m);
Дужина нише аутобуског стајалишта мора износити 13,0 m за један аутобус,
односно, 26,0 m за два или за зглобни аутобус;
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Коловозна конструкција аутобуског стајалишта мора бити пројектована и изведена
за осовинско оптерећење као за средње тежак саобраћај (мин.60 кN по осовини);
Одводњавање стајалишта извести са падом од 2% од ивице коловоза.

Саобраћајни терминали - Станице за снабдевање горивима (ССГ-ма)
Приликом изградње и реконструкције објеката и саобраћајних терминала (као и за
остале комплементарне садржаје) потребно је претходно извршити саобраћајна и
еколошка истраживања, која ће дати одговарајућа решења, у складу са условима из
законске и подзаконске регулативе, која се односи на ову проблематику - Закон о
транспорту опасног терета ("Службени гласник РС", бр. 88/10), Правилник о изградњи
постројења за запаљиве течности и о ускладиштавању и претакању запаљивих
течности ("Службени лист СФРЈ", бр. 20/71 и 23/71) и Правилник о изградњи станица
за снабдевање горивом моторних возила и о ускладиштавању и претакању горива
("Службени лист СФРЈ", бр. 27/71, 29/71 и "Службени гласник РС", бр. 108/13).
Стационарни саобраћај
Паркинге за путничка возила треба пројектовати у оквиру насељских саобраћајница, у
виду ламела уз ивицу коловоза, са паркинг местима димензијама 5,0х2,5 (мин. 4,8х2,3) m.
Паркинге за теретна возила пројектовати у радним зонама и садржајима, као пролазне,
са косим постављањем (под углом од 45q или 60q) и са димензијама паркинг места
7,5 х 3,5 m или 18,0 х 3,5 m.
Препоруке норматива за паркирање путничких возила који одговарају насељским
садржајима, степену моторизације (215, 34 ПА/1000 становника) и локалним условима,
које би требало узети у обзир код изградње или реконструкције су:
ПМ/1000 m2
- становање
12
- производња
20
- пословање
20
- трговина
40
- хотели
30
- ресторани
80.
На ободима централне зоне насеља Беочин потребно је обезбедити просторнопрограмске елементе за изградњу и опремање паркинг површина. Величину, капацитет
и број оваквих површина мирујућег саобраћаја одредиће посебна саобраћајноекономска истраживања, уз обавезну обраду потенцијалних микролокација кроз ниже
облике планске документације.
Бициклистичке стазе
Приликом пројектовања бициклистичких стаза потребно је придржавати се услова за
пројектовање истих, са ширином од мин. 2,0 m за двосмерни и мин. 1,0 m за
једносмерни саобраћај, са подлогом од асфалта или бетона. Обавезно је обележавање
свих бициклистичких капацитета одговарајућом саобраћајном сигнализацијом.
Бициклистичке стазе ће бити изграђене у главној, а делом и сабирним насељским
саобраћајницама, према ситуацији на графичком приказу бр. 2.6.
Пешачке стазе
Минимална ширина пешачких стаза је дефинисана Правилницима и техничким
прописима. Пешачке стазе пројектовати у зависности од положаја у оквиру хијерархије
мреже, обима кретања и просторних могућности, од асфалта, бетона или
префабрикованих елемената. Нове садржаје (јавне, пословне, спортско-рекреативне и
др.) обавезно повезати са сепарисаном пешачком стазом задовољавајућег капацитета
Уколико није могућа реализација пешачких стаза минималне ширине од 1,2 m, у
оквиру уличних коридора са уским регулацијама, пешачки саобраћај ће се обављати по
коловозним површинама уз обавезну примену одговарајуће саобраћајне сигнализације.
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Услови за прикључење на саобраћајну инфраструктуру
Грађевинским парцелама обезбедити колски прилаз, односно причључак на јавну
саобраћајницу, минималне ширине у зависности од зоне основне намене (дато у
поглављу II тачка 3. Правила грађења по урбанистичким зонама), уз сагласност
управљача пута.
4.2. ВОДОПРИВРЕДНА ИНФРАСТРУКТУРА
4.2.1. Услови за уређење водопривредне инфраструктуре
Водни објекти за уређење водотока и објекти за заштиту од поплава, ерозије и
бујица
Беочинска општина се наслања на десну обалу Дунава у дужини од око 20 km. Налази
се, гледано узводно уз Дунав, веома близу Новог Сада, што са собом носи повољан
стратешки положај. Међутим, карактеристично је да насеља Беочинске општине нису
довољно и на прави начин искористилa потенцијале реке на којој се налаже него им
она у већини случајева служи као ''испусни канал'' за штетне материје и пловни пут.
Потенцијали се могу исказати преко искоришћења реке за:
формирање модерних и комплементарних лука,
формирање слободних зона дуж њиховог тока,
формирање марина за усидрење бродских пловила,
наводњавање, индустријску воду, рибарење, подизање атрактивности туристичке
понуде,
спорт и рекреацију и др.
Положај у близини реке има и своје проблеме:
1. висок ниво подземних вода у приобаљу;
2. бројна клизишта уз обалу као последица поремећене хидролошке слике терена;
3. неминовно лоцирање крупних индустријских објеката уз саму реку која на тај начин
постаје и отпадна река.
Услед недостатка адекватног грађевинског земљишта, тренутно ограниченог природним
условима (падине Фрушке горе, инундација Дунава-плављени терени), а услед
оправданих захтева за новим грађевинским парцелама које би биле намењене
производним и услужним делатностима, као и изградња комуналних садржаја
(Постројење за пречишћавање отпадних вода), намеће се неопходност редефинисање
трасе одбрамбеног насипа за заштиту од поплавних вода Дунава на територији
општине. Изградњом наведеног насипа по новопланираној утврђеној траси, у њеном
приобалном делу створили би се услови за наменско коришћење земљишта
(грађевинско, пољопривредно и тд.).
Ту се посебно издваја насеље "Дунав", које егзистира на терену скоро 40 година, и које би
требало да буде заштићено од високих вода Дунава изградњом насипа око насеља. Треба
напоменути да се на овом простору налази и извориште воде за водоснабдевање Беочина.
У неједнаком степену коришћен је природни потенцијал реке Дунава најпре у
привредном-економском развоју града Беочина. Задњих 100 година река Дунав на
целом свом току у приближно једнаком степену доведена је до побољшаних услова за
њено коришћење у погледу водног транспорта, водоснабдевања, рибартсва,
шумарства, туризма и других водопривредних делатности. Постојеће хидрограђевинске
објекте у "мајор" и "минор" кориту треба систематски одржавати за нормалан пролаз
најпре великих а затим и малих вода.
Експлоатација грађевинских материјала из водотока допушта се искључиво на бази
посебних пројеката, којима се доказује да те активности неће имати негативне последице
на режим вода, стабилност корита, функције речних објеката и водене екосистеме.

23. фебруар 2015.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕОЧИН

Број 2 - Страна 55

Процењује се да потес десне обале Дунава у Беочину има веома повољне услове за
развој привредних активности које пружа европска водна магистрала са досадашњом
експанзијом у економском развоју средњеевропских земаља.
Изласком општине Беочин на Дунав, омогућиће се:
1. укључивање у европске пројекте који са различитих аспеката третирају подунавске
градове;
2. укључивање у дунавске културне стазе и презентација културно – историјског
наслеђа и потенцијала;
3. укључивање у систем бициклистичких стаза дуж читавог тока Дунава;
4. укључивање у систем дунавских марина;
5. укључивање у систем заједничке заштите реке Дунав.
Ова проблематика се не може посматрати издвојено, већ се мора решавати узимајући у
обзир да је низводно Нови Сад, који има већи значај у одбрани од поплава, као и да је
на том простору предвиђена изградња хидроелектране. У сваком случају, најпре треба
урадити хидротехничку студију којом ће се утврдити пропусна моћ корита Дунава на
подручју беочинске општине, па онда урадити идејно решење трасе насипа на Дунаву
на потесу од Лединаца до Черевића.
Од планираних 45 водних степеница (од извора па до ушћа у Црно море), још само 6
није реализовано, а једна од тих степеница представља и локација непосредно узводно
од Новог Сада на стационажи Дунава km 1265+00. Предвиђена кота нормалног успора
је 80,00 мАНВ, а инсталисани проток 3860 m3/s. Изградња ове електране б и поред
производње електричне енергије имала и позитиван утицај на водни режим у приобаљу
реке и шире (побољшање пловидбе, побољшано снабдевање водом ХС ДТД итд.).
Међутим, поред ових позитивних утицаја, јавиће се и негативни утицаји који ће се
рефлектовати кроз заштиту приобаља од негативних утицаја успора узводно од бране
(ојачање насипа, израда облоге на насипима за заштиту од штетног дејства таласа,
израда дренажних система на брањеном простору за заштиту од превлаживања услед
повишења нивоа подземних вода, изградња система за заштиту неких насеља и
објеката, потапање једног дела површина на инундационом простору).
Да ли ће, и када ће бити реализован овај пројекат, у овом тренутку се не може
предвидети, али је свакако потребно наставити са истражним радовима, а нарочито са
изучавањем негативних и позитивних утицаја промене водног режима Дунава и
његовог утицаја на приобаље.
Стари део насеља и фабрике једним делом угрожени су подземном, процедном,
провирном и дунавском водом. Као санациона мера примениће се насипање ниских
терена на одговарајућу коту (становање и привреда 79,0 мАНВ). Изградња пумпних
станица отпадне и атмосферске воде спада такође у санационе мере, као и изградња
одбрамбених насипа дуж потока.
Нови део насеља, предвиђен за будуће проширење треба насути на коту одбране од
стогодишње воде која износи на источном делу насеља 81,70 мАНВ до коте 82,10 мАНВ
на подручју фабрике.
Подручје насеља је подељено одбрамбеним системом од хиљадугодишње воде на
четири касете. Ова одбрана се завршава код потока Шакотинац где се везује на висок
терен, а предвиђа се наставак изградње насипа одбрамбене линије Беочин-Черевић
У наредном периоду ће се одбрамбени насипи систематски одржавати у пројектованим
елементима, а евентуална оштећења облога насипа од утицаја таласа, подривних вода
и клизања косина насипа и латералног канала, ће се отклонити. У циљу заштите обала
од речне ерозије, нужна је изградња обалних речних грађевина и пошумљавање
околног терена.
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Уређење насеља у смислу хидротехничког уређења предвиђа решавање одвођења
сувишних атмосферских вода као и одбрана од великих вода Дунава.
Планирано одвођење атмосферских вода предвиђа се оријентацијом свих сувишних
вода ка потоцима Шакотинац, Козарски, Часорски и Думбово, као и реци Дунав као
крајњем реципијенту. Поменути потоци су бујичног карактера, које карактеришу
значајни подужни пад корита, релативна брза трансформација поплавног таласа и
респектабилна вредност протицаја које корито потока треба да пропусти. Одлуком о
утврђивању пописа вода I реда ("Службени гласник РС" бр. 83/10), предметни потоци
представљају потоке II реда, који су према члану 23. Закона о водама ("Службени
гласник РС", бр. 30/10 и 93/12), дати на управљање јединици локалне самоуправе, на
чијој се територији предметни водоток налази.
За све спорне објекте у насељу (улазак у регулацију потока и сл.) који се желе
задржати и легализовати, а који не испуњавају Водне услове које је издао надлежни
орган, потребно је дефинисати регулационе радове (измештање корита потока, израда
регулационих грађевина, зацевљење и сл.) на уређењу потока. За потребе ових
радова, неопходно је предвидети израду техничке документације на нивоу Идејног и
Главног пројекта, у оквиру које би било дефинисано тачно техничко решење са свим
неопходним објектима и радовима. У склопу техничке документације, уважавајући
постојеће и планиране урбанистичке промене на сливу, неопходно је извршити
хидролошку анализу слива предметних потока, којом би били дефинисани деонични
меродавни протицаји за потребе хидрауличког прорачуна и димензионисања
регулационих грађевина. Легализација спорних објеката је могућа тек након
извршених регулационих радова, којима се остварује жељени водни режим и
обезбеђује одговарајући степен сигурности објекта.
Уређење потока предвиђа остваривање планираних хидрауличких карактеристика
корита за остваривање успешне евакуације укупно прихваћених вода. Регулација
фрушкогорских потока треба да се изврши на максималну количину воде потока и на
додатну количини површинске воде са подручја насеља.
Уређење потока у насељу предвиђа и остваривање заштите водотока у ширини од по
5 m са обе стране потока рачунајући од постојеће ивице потока. У том појасу није
дозвољена изградња надземних објеката (ограде, шахтови, вентили, ознаке и сл.), а
подземни објекти морају подносити оптерећење од тешке граћевинске механизације.
Планирано уређење отворених канала и регулационих радова на кориту потока биће
дефинисано израдом одговарајуће пројектно-техничке документације и претходним
условима које изда надлежни орган.
Грађевинско подручје које обухвата водно земљиште - инундацију реке Дунав, мора
имати посебне услове заштите од великих вода Дунава.
Што се подземних вода тиче, прва издан је констатована на дубинама од 2,60 до 11 m
и нису од хидролошког значаја, а њихова дубина не ограничава изградњу подрумских
просторија и склоништа. Ове воде се због знатног степена загађења не могу користити
у хигијенско-санитарне сврхе.
Дубоке подземне воде комплекса "А" и "Б" су доста минерализоване са прекомерним
садржајем гвожђа те је пре њихове употребе, неопходно кондиционирање тих вода.
Водни објекти за коришћење вода
У складу са стратешким опредељењима, снабдевање водом највишег квалитета
оствариће се развојем регионалног система водоснабдевања (у овом случају
новосадски регионални систем), из којег ће се снабдевати становништво насеља
општине Беочин, као и само они технолошки процеси у којима је неопходна вода
највишег квалитета. Дугорочно посматрано, решење водоснабдевања треба тражити у
међусобном повезивању свих насеља општине у јединствен општински систем са
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централним постројењем за комплетан третман воде, и базирањем на ресурс подземних
вода и – или речне воде Дунава. На крају следи и повезивање са водоводним системом
Новог Сада чиме би се решило питање водоснабдевања за дужи временски прериод.
До тада, даљи развој водоснабдевања развијаће се у правцу који је сада у функцији,
уз повећање броја црпних бушотина на постојећим или новим извориштима са
изградњом појединачних уређаја за дотеривање квалитета воде по захтеваним
критеријумима. Могућност коришћења подземних вода у наредном периоду, према
садашњем нивоу сазнања и поузданости релевантности података, ограничена су на
релативно мала повећања захваћених количина на постојећим извориштима и
формирање нових изворишта у алувијалној равни Дунава и Саве.
Пројектом детаљних хидрогеолошких истраживања за потребе водоснабдевања
Општине Беочин је предвиђено да се у ближој зони Фабрике воде у Беочину изграде
три бунара на дубинама до 75 m. Капацитет ових бунара по пуштању у експлоатацију
је планиран 12 l/s (што укупно износи за сва три бунара 36 l/s). Завршетком овог
пројекта добиле би се предвиђене количине сирове воде за максимални рад фабрике
воде за прераду (на пројектовану производњу) и дугорочно би био решен проблем
водоснабдевања грађана општине Беочин питком водом.
У наредном периоду ће се ићи на смањивање специфичне потрошње воде у
домаћинствима, политиком реалних цена воде, мерењем утрошка воде и мерама
планске рационализације потрошње.
Норма потрошње за становништво ће бити на нивоу до 150 l/стан./дан, што је у већини
случајева мање од данашње норме за становништво. Не предвиђа се потрошња воде
преко 150 l/стан./дан јер ће се увођењем економске цене воде знатно изменити
понашање потрошача. Ради рационализације коришћења висококвалитетне воде за
пиће и заштите исте од непотребног расипања, потребно је на губитке на водоводној
мрежи свести минималну меру.
У решењима комплексних водопривредних система која користе воду највишег квалитета
- снабдевање становништва увек има приоритет при расподели воде на кориснике.
На основу планиране специфичне потрошње воде и пројектованог броја становника и
коефицијената неравномерности, могу се исказати следећи показатељи:
очекивани број становника је 7 500;
специфична потрошња воде је 150 l/ст/дан;
коефицијент дневне неравномерности К1 = 1,4;
коефицијент часовне неравномерности К2 = 1,8;
Средња дневна потрошња воде:
Qср.дн = 7 500 x 150 / 86400 = 13,02 l/s;
Максимална дневна потрошња воде:
Qмax.дн = Qср.дн x К1 = 13,02 *1x 1,4 = 18,23 l/s;
Максимална часовна потрошња воде:
Qмax.час = Qмax.дн x К2 = 18,23 x 1,8 = 32,82 l/s.
Исказане потребне количине воде обезбедиће се из постојећег изворишта, уз изградњу
неопходног броја бунара, као и објеката за изравнавање потрошње (резервоари).
Што се водоводне мреже тиче, може се рећи да је цело насеље покривено водоводном
мрежом, која је на појединим деоницама у новим условима недовољних димензија, те
је неопходна реконструкција на тим правцима, како би се избегло ставарање уских
грла потрошње. Водоводном мрежом потребно је обезбедити снабдевање свих улица и
објеката питком водом, као и заштиту од пожара (хидрантска мрежа одговарајућег
пречника и притиска). Обзиром да постојећа мрежа, ни пречником ни положајем, не
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задовољава садашње потребе, потребно је предвидети полагање цевовода у свим
новопланираним улицама, као и реконструкцију и замену цевовода тамо где је то
неопходно. У нередном периоду следи реконструкција старе азбестцементне мреже на
потесу Беочин-Бразилија-Черевић. Новопланирану мрежу везати у прстен како би се
обезбедило квалитетно снабдевање, тј. стварање уских грла у потрошњи.
Водни објекти за сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода и
заштиту вода
Канализационим системом треба омогућити одвођење санитарних отпадних вода из
насеља до постројења за пречишћавање отпадних вода. Мрежа ће се положити до свих
објеката и корисника простора на посматраном подручју, дуж постојећих саобраћајница
користећи расположиве просторе и падове терена.
Што се индустријских отпадних вода тиче, оне ће се решавати посебним системом.
Зависно 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.
Услови предтретмана индустријских отпадних вода треба да:
заштите здравље особља које ради на одржавању канализационих система,
заштите канализациони систем и објекте на њему,
заштите процес пречишћавања отпадних вода на централном уређају, и
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.
Пре упуштања отпадних вода у реципијент предвиђа се њихово пречишћавање на
планираном централном постројењу за пречишћавање отпадних вода (урађена
просторно планска документација). Карактер реципијента предвиђа, односно захтева
висок степен пречишћавања.
Што се локације уређаја тиче, постојећа локација дефинисана ранијим ППО-е се задржава.
Техничко решење канализационог система заснива се на гравитационом одводу
отпадних вода до уређаја за пречишћавање. Минимални пречници уличних
канализационих цеви не могу бити мањи од I 250 mm. Постојећа канализациона мрежа
задржаваће се у оном делу где она задовољава услове по питању материјала и
профила цеви.
Трасе колектора ће бити постављене средином насељских
прикључивање), а минимална дубина укопавања износиће 1,5 m.

улица

(обострано

Водопријемник пречишћених отпадних вода је река Дунав, а концентрација појединих
загаћујућих материја у пречишћеној води (ефлуенту), мора задовољавати услове
предвиђене Законом.
Канализациону мрежу пројектовати тако да је могуће вршити етапну реализацију, док
је постројење за пречишћавање отпадних вода потребно изградити и на тај начин
комплетирати систем. Сакупљање атмосферских вода решити сходно планираном
изгледу улице и могућностима прикључења на канализацију (сливници, шахтови).
Досадашњи начин сакупљања и одвођења отпадних вода није у потпуности
задовољавао потребне прописе, те је неопходно у наредном планском периоду
приступити реконструкцији постојећег система и доградњи нових делова система. Да би
се овај задатак обавио успешно, потребно је израдити нову пројектно-техничку
документацију или ревидовати постојећу због примене савременијих материјала, по
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којој би се тај задатак реализовао у пуној мери, како не би долазило до стихијског
развоја канализационе мреже.
Што се индустријских отпадних вода тиче, оне ће се решавати посебним системом.
Зависно 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 и атмосферском отпадном водом.
Поједине индуситрије, које нису биле обухваћене ранијом пројектно-техничком
документацијом, не могу испуштати своје пречишћене воде у насељску канализацију,
већ морају то питање решити засебним одводом до реципијента.
Услови предтретмана индустријских отпадних вода треба да:
заштите здравље особља које ради на одржавању канализационих система,
заштите канализациони систем и објекте на њему,
заштите процес пречишћавања отпадних вода на централном уређају,
обезбеде одстрањивање из индустријских отпадних вода материје које се мало или
никако не одстрањују на планираном централном уређају за пречишћавање
отпадних вода, а које могу угрозити захтевани квалитет вода реципијента.
Атмосферске воде ће се из насеља и даље одводити системом отворених и зацевљених
канала. 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 (сепаратору уља и брзоталоживих
примеса). Пријемници површинске воде из насеља, који се данас користе, служиће у
исту сврху и у будућности.
Површинске воде са виших терена директно ће се оријентисати на фрушкогорске
потоке и Дунав, док ће се вода са ниских терена путем релејне пумпне станице
пребацивати у каналску мрежу са виших терена, која је оријентисана према Дунаву,
или директно у Дунав.
Пријемници површинске воде са појединих подручја насеља су:
стари део Беочина - Козарски поток и Дунав,
нови део Беочина - Часор, Думбово и Дунав,
Село Беочин - Козарски поток,
Горњи и Доњи Шакотинац - Поток Шакотинац.
Овако постављен каналски систем је усклађен са одбрамбеним системом за заштиту од
стогодишње воде. При појави воде (петстогодишње или хиљадугодишње), путем
провизорних пумпних станица на местима улива канализације у фрушкогорске потоке са
терена, нижих од коте 92,70 мАНВ на источном делу насеља до 83,0 мАНВ на подручју
фабрике, пребациваће се површинске воде у потоке и на плавне инундационе терене.
У границама будућег грађевинског подручја насеља планирано је осам поточнихканалских сливова. Површинска вода са виших терена насеља прикупиће се
затвореном канализацијом и на појединим тачкама упустиће се у потоке. Проширење
насеља је оријентисано на Часор и поток Думбово, постојеће насеље Беочин на
Козарски поток, Фабрика на канал и Дунав.
Површинске воде са нижих терена испод коте 81,70 мАНВ у новом насељу, 81,80 мАНВ
у садашњем Беочину и 81,90-82,0 мАНВ у фабрици се прикупљају посебним мрежама и
путем пумпне станице пребацују: у Дунав у новом делу насеља, у фабрички источни
колектор са источног подручја фабрике и из Беочина, у фабрички канал са западног
подручја фабрике.
Ободним каналима треба спречити сливање површинске воде са околних терена на
градско подручје и орјентисати их на најближи поток.
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Планом се за целу територију насеља предвиђа посебан систем цевасте уличне
каналске мреже за прихватање и спровођење сувишне атмосферске воде са свих
кровних, коловозних, поплочаних, зелених и осталих уређењих површина. Крајњи
реципијенти су потоци, односно река Дунав. У насељу је повољна нагнутост
(конфигурација) терена, тако да се могу применити економски прихватљиви пречници
цеви који ће моћи спровести рачунску количину воде.
Димензионисање каналске мреже спровести на одговарајућу, "рачунску" кишу која ће
се утврдити анализом у идејним пројектима.
Одвођење атмосферских вода вршиће се засебном зацевљеном каналском мрежом са
уливима у најближе канале путем уређених испуста који су осигурани од ерозије и који
не залазе у протицајни профил канала. За атмосферске отпадне воде са зауљених и
запрљаних површина (бензинске пумпе и сл.), предвидети одговарајући третман на
сепаратору уља и таложнику. Садржај уља у третираној води не сме бити већи од 0,1
mg/l, а суспендованих материја од 30 mg/l.
Водопријемник пречишћених отпадних вода је река Дунав. Прописани квалитет воде
канала одговара карактеристикама за II класу водотока.
4.2.2. Услови за изградњу водопривредне инфраструктуре
Изградњу водоводне мреже и објеката вршити према следећим правилима:
уличну водоводну мрежу поставити у зеленом појасу;
минимална дубина укопавања мора да обезбеди најмање 1,0 m слоја земље изнад
темена цеви;
јавну водоводну мрежу градити по прстенастом принципу;
на водоводној мрежи за потребе противпожарне заштите планирати хидранте на
прописним растојањима;
јавна водоводна мрежа не сме бити пречника мањег од Ø 100 mm;
динамику изградње водовода усагласити са изградњом саобраћајница, како се оне
не би накнадно раскопавале;
при проласку водоводне мреже испод путева вишег ранга, пруга, водотока и сл.,
потребно је прибавити сагласности надлежних институција;
водоводну мрежу поставити у профилу улице на удаљењу од осталих инсталација
инфраструктуре према важећим стандардима и прописима;
положај објеката (црпна станица, уређај за кондиционирање воде, резервоар)
утврдити у складу са примењеним савременим технолошким решењима;
објекти црпне станице, уређаја за кондиционирање воде и резервоари се морају
градити у складу са важећим прописима и нормативима за објекте ове намене;
зоне непосредне заштите бунара морају бити ограђене, као и комплекс изворишта
водоснабдевања у целини;
бунаре унутар територије изворишта повезати цевоводом одговарајућег капацитета
и квалитета;
израдити главне пројекте за реконструкцију постојеће и изградњу нове јавне
водоводне мреже и на основу њих вршити изградњу, реконструкцију и доградњу
магистралне и дистрибутивне водоводне мреже;
израдити пројекте за допуну, реконструкцију и изградњу објеката за водоснабдевање
и кондиционирање воде на постојећем водозахвату и на основу њих вршити изградњу,
реконструкцију и доградњу свих потребних објеката за потребе водоснабдевања;
израдити елаборат зона и појасева санитарне заштите објеката за снабдевање
водом за пиће;
сви радови на пројектовању и изградњи система за снабдевање водом морају се
извести у складу са законском регулативом и уз сагласност надлежних органа.
Изградњу канализационе мреже и објеката вршити према следећим правилима:
у насељу планирати и градити канализациону мрежу као сепаратну, тако да се
посебно прихватају санитарне, а посебно атмосферске воде;
уличну канализациону мрежу поставити око осовине постојећих и планираних
саобраћајница;
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минимална дубина укопавања мора да обезбеди најмање 0,8 m слоја земље изнад
темена цеви;
динамику изградње канализација усагласити са изградњом саобраћајница, како се
исте не би накнадно раскопавале;
при проласку канализационе мреже испод путева вишег ранга, пруга, водотока и
сл., потребно је прибавити сагласности надлежних институција;
канализациону мрежу поставити у профилу улице на удаљењу од осталих
инсталација инфраструктуре према важећим стандардима и прописима;
минимални пречник уличне фекалне канализације не сме бити мањи од Ø200 mm;
минималне падове колектора одредити у односу на усвојене пречнике, према
важећим прописима и стандардима;
црпне станице фекалне канализације радити као шахтне и лоцирати их у зеленој
површини са прилазом за сервисно возило;
извршити предтретман отпадне воде индустрије до нивоа квалитета који
задовољава санитарно-техничке услове за испуштање у јавну канализацију, пре
пречишћавања на ППОВ, тако да се не ремети рад постројења, а у складу са
Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у води и роковима
за њихово достизање, Прилог 2, Глава III, Табела 1 ("Службени гласник РС",
бр. 67/11 од 13.09.2011. године);
пре упуштања у реципијент, отпадне воде пречистити на насељском постројењу за
пречишћавање отпадних вода (ППОВ) до степена који пропише надлежно
водопривредно предузеће; У Дунав, отворене канале и водотоке, забрањено је
испуштање било каквих вода, осим условно чистих атмосферских и пречишћених
отпадних вода које по Уредби о класификацији вода ("Службени гласник СРС",
бр. 5/68) припадају II класи вода и које по Уредби о граничним вредностима
емисије загађујућих материја у води и роковима за њихово достизање ("Службени
гласник РС", бр. 67/11 од 13.09.2011. године) задовољавају прописане вредности.

Изградњу атмосферске канализације и објеката вршити према следећим правилима:
атмосферску канализацију градити делимично као зацевљену, положену уз уличне
саобраћајнице, а делимично као отворену, у зависности од техничко-економске
анализе;
минимални пречник уличне кишне канализације не сме бити мањи од Ø300 mm;
атмосферске воде пре упуштања у реципијент очистити од механичких нечистоћа
на таложнику, односно сепаратору уља и масти;
одвођење атмосферских вода из индустријских зона и комплекса вршити
искључиво преко сепаратора уља и масти;
све колске прилазе и укрштања са саобраћајницама, обавезно зацевити према
важећим прописима и стандардима;
атмосферску канализацију поставити изнад нивоа подземних вода, уз обавезно
заптивање спојева;
израдити идејне и главне пројекте колекторске и секундарне канализационе мреже за
подручја која нису обухваћена досадашњом прорачунском шемом за димензионисање
канализационе мреже и на основу њих вршити изградњу, реконструкцију и доградњу
свих потребних објеката за потребе одвођења отпадних вода;
извршити зацевљење отворених деоница колектора;
уградити ревизиона окна – шахтове на свим прикључцима, преломима и правим
деоницама канала на прописним растојањима;
приликом прикључења нових канала на постојеће, прикључење извести тако да
кота дна новог канала буде виша од коте дна канала на који се прикључује, а
препоручује се прикључење у горњој трећини;
до изградње атмосферске канализације одвођење атмосферских вода са коловоза
решити риголама или упојним јарковима;
уређење корита отворених токова потока дефинисати кроз израду одговарајуће
пројектно-техничке документације, а на основу водних услова, које издаје
надлежни орган;
у зони потока-канала, у појасу ширине мин. 5,0 m од ивице обале потока-канала,
не могу се градити никакви објекти, садити дрвеће и вршити друге радње којима се
ремети функција или угрожава стабилност потока или омета редовно одржавање
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истог. Подземни објекти морају бити укопани мин. 1,0 m испод површине терена, а
овај појас мора бити стално проходан за механизацију, која одржава корито;
у циљу заштите од поплава од високих нивоа подземних вода и од вишка
атмосферских вода потребно је редовно одржавати потоке, канале и пропусте;
забрањује се спречавање несметаног протицаја воде, успоравање и дизање нивоа
воде, чиме би се могао пореметити постојећи режим вода на објектима и у земљишту;
забрањено је испуштање свих отпадних вода у потоке-канале и реку Дунав;
укидају се сви илегални испусти отпадних вода у потоке-канале и реку Дунав;
поред обале реке Дунав мора се оставити слободан појас ширине 10,0 m у коме се
не могу градити никакви објекти, постављати зидане ограде, нити заузимати обала.

Комплекс фабрике за припрему воде за пиће: У овом комплексу поред постојећих
дозвољена је изградња само објеката у функцији водоснабдевања насеља. Дозвољено
је озелењавање у складу са станишним условима. Дефинисати зоне и појасеве
санитарне заштите према Правилнику о начину одређивања и одржавања санитарне
заштите изворишта за водоснабдевање (''Службени гласник Републике Србије'',
бр. 92/08). Извршити изградњу неопходних објеката на мрежи (резервоари, црпне
станице и тд.), како би се комплетирао цео систем, а тиме и обезбедили потребни
капацитети. Сви радови на пројектовању и изградњи водоводног система морају се
извести у складу са законом и уз сагласност надлежних органа. У оквиру комплекса
могу се градити објекти у функцији основне намене грађевинске парцеле, до
дозвољеног максималног индекса заузетости од 70% на основу овог Плана.
Комплекс постројење за пречишћавање отпадних вода (ППОВ): Услови за
изградњу ППОВ се издају на основу донетог Плана детаљне регулације уређаја за
пречишћавање отпадних вода у Беочину (''Службени лист општина Срема'', бр. 04/09),
на основу водопривредних и других услова. Пројектном документацијом ће се решити
третман отпадних вода као и отпадних вода индустријских загађивача у насељу. У
оквиру комплекса ППОВ-а се, осим самог постројења за пречишћавање отпадних вода,
могу градити и други објекти у функцији основне намене грађевинске парцеле, до
дозвољеног максималног индекса заузетости максимално 70%.
Уз само постројење за пречишћавање отпадних вода, дозвољена је изградња пратећих
објеката: командна зграда, погонска зграда, објекти за производњу енергије на бази
обновљивих извора енергије, сервисне службе, гараже и сл. Планиране пратеће објекте,
као и функционалне елементе само постројења, позиционирати унутар грађевинских
линија, поштујући утврђене зоне ограничене изградње у односу на инфраструктурне
објекте. Планирани објекти су макс. спратности П+1 (приземље+спрат), евентуално и
више, ако то захтева технолошки процес пречишћавања отпадних вода.
Објекти се могу градити као слободностојећи или објекти у низу. Објекти могу бити
грађени од материјала који је тренутно у употреби, на традиционалан или савременији
начин. При избору материјала такође водити рачуна о њиховој отпорности са аспекта
техничке и противпожарне заштите.
У зони пречистача отпадних вода, мора се обезбедити простор за постављање
контејнера за комунални отпад. У комплексу обезбедити 30% зелених површина.
Комплетну површину коју заузима комплекс уређаја за пречишћавање отпадних вода,
потребно је оградити до висине од 2 m. Целом дужином ограде уз унутрашњу границу
комплекса, треба формирати појас заштитног зеленила.
Студијом процене сваког појединачног пројекта на животну средину ће се проценити
могући утицај истог на квалитет животне средине и здравља људи.
Потоци (канали): Ради заштите система за одводњавање на подручју обухваћеним
Планом потребно је сачувати интегритет поточне-каналске мреже. Неопходно је
обезбедити радно-инспекциону стазу за одржавање потока-канала у зони од 5 m од
ивице канала, где се не дозвољaвa изградња објеката, постављање ограда, садња
трајних засада и сл. У потоке-канале се могу упуштати само чисте воде и евентуално
технолошке које морају бити пречишћене, без таложљивих или муљевитих материја
(пливајући предмети, амбалажа, делови хране, тешки метали, разна уља и течности за
моторе и сл.), ради обезбеђења и одржавања II класе квалитета воде у потоку-каналу,
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односно крајњем реципијенту. Атмосферске и условно чисте технолошке воде
(расхладне и сл.), чији квалитет одговара II класи квалитета воде могу се без
пречишћавања упуштати у поток-канал. Изливи атмосферских вода у потоке-канале
морају бити изведени на одређен начин како би се спречило деградирање и
нарушавање стабилности косина потока-канала.
За све спорне објекте у насељу (улазак у регулацију потока и сл.) који се желе
задржати и легализовати, а који не испуњавају Водне услове које је издао надлежни
орган, потребно је дефинисати регулационе радове (измештање корита потока, израда
регулационих грађевина, зацевљење и сл.) на уређењу потока. За потребе ових
радова, неопходно је предвидети израду техничке документације на нивоу Идејног и
Главног пројекта, у оквиру које би било дефинисано тачно техничко решење са свим
неопходним објектима и радовима. У склопу техничке документације, уважавајући
постојеће и планиране урбанистичке промене на сливу, неопходно је извршити
хидролошку анализу слива предметних потока, којом би били дефинисани деонични
меродавни протицаји за потребе хидрауличког прорачуна и димензионисања
регулационих грађевина. Легализација спорних објеката је могућа тек након
извршених регулационих радова, којима се остварује жељени водни режим и
обезбеђује одговарајући степен сигурности објекта.
Изградња на каналском земљишту саобраћајних објеката (прелази преко потокаканала, паркинзи и сл.) и полагање инфраструктуре, ради задовољавања појединачних
приватних интереса, вршиће се на основу овог Плана и услова надлежног органа.
Услови за прикључење на водопривредну инфраструктуру
Прикључење главног објекта на водоводну мрежу извести према условима надлежног
комуналног предузећа. Прикључак објекта на водоводну мрежу извести преко
водомерног шахта смештеног на парцели корисника на мин. 1,0 m иза регулационе
линије. У складу са условима противпожарне заштите, где је потребно предвидети
изградњу противпожарне хидрантске мреже.
Прикључење главног објекта на канализациону мрежу извести према условима
надлежног комуналног предузећа. Дубину укопавања на месту прикључења сводити на
дубину постојећег цевовода. До изградње насељске канализационе мреже дозвољена
је изградња водонепропусних бетонских септичких јама на мин. 3,0 m од свих објеката
и границе парцеле.
Условно чисте атмосферске воде са кровова објеката, могу се без пречишћавања
упустити у отворену каналску мрежу или на зелене површине унутар парцеле. Отпадне
воде настале као резултат технолошког процеса, пре упуштања у насељски
канализациони систем обавезно пречистити путем примарног пречишћавања унутар
самог комплекса. Све зауљене воде пре упуштања у атмосферску канализацију
пречистити на сепаратору уља и брзоталоживих примеса.
4.3. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА
4.3.1. Услови за уређење електроенергетске инфраструктуре
Напајање електричном енергијом потрошача у насељу Беочин у наредном планском
периоду обезбедиће се из нове трафостанице 110/20 кV "Беочин", снаге 2 х 31,5 MVA која
је планирана на месту постојеће ТС 35/20/10 трафостанице "Беочин". Електрична енергија
ће се делом обезбедити и из обновљивих извора енергије (соларна енергија, и др.)
У првој фази предвиђена је изградња новог 20 кV разводног постројења, (разводно
постројење (РП) Беочин). У другој фази превиђа се изградња нове трафостанице
110/20 кV "Беочин".
У РП "Беочин" би се задржао постојећи трансформатор 35/20 кV, инсталисане снаге 8
MVA, са могућношћу резервног напајања из 110/20 кV "Нови Сад 1"
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Постојећи 35 кV водови ће се задржати и радиће по 20 кV напонском нивоу. Сви 10 кV
далеководи ће се реконструисати и прилагодити 20 кV напонском нивоу напајања.
Напајање насеља ће се вршити са 20 кV напонског нивоа, преко дистрибутивних
трафостаница, које могу бити монтажно-бетонске, зидане или стубне.
Постојећа надземна високонапонска 110 кV мрежа се задржава, с тим што је око исте
дефинисан заштитни коридор од 50 m у којем је могуће грађење у складу са овим Планом,
Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских
водова називног напона 1 кV до 400 кV ("Службени лист СФРЈ", бр. 65/88 и "Службени
лист СРЈ", бр. 18/92) и условима надлежног предузећа ЕМС (Електромрежа Србије).
У насељу постоји изграђена електроенергетска мрежа, која ће се у наредном периоду
развијати према потребама развоја конзума. Изградњом нових трафостаница 20/0,4 кV
напонског преноса и реконструкцијом постојећих обезбедиће се довољно капацитета за
све потрошаче. При планирању потрошње за плански период треба узети у обзир
могући развој привреде, као и повећање потрошње домаћинстава.
Планирана нисконапонска електроенергетска мрежа ће бити углавном надземна на
бетонским и гвоздено-решеткастим стубовима, а високонапонска подземна унутар
грађевинског подручја. У деловима насеља где је планирано вишепородично
становање, радне зоне, централни садржаји и спортско-рекреативне површине мрежа
ће се у потпуности каблирати, а трасе каблова планирају се обострано дуж улица.
Планирана нисконапонска мрежа може бити изграђена продужавањем постојеће мреже
у складу са потребама и на местима где постоје потребни технички и
електроенергетски услови или изградњом нове нисконапонске мреже (надземне или
подземне) на местима где не постоји постојећа мрежа.
Надземна нисконапонска мрежа ће бити формирана монтирањем нисконапонских
проводника самоносивог кабловског снопа (или проводника типа Al/Čе) на претходно
постављеним типским стубовима нисконапонске мреже или мешовитог вода. Овај тип
нисконапонске мреже градити на јавним површинама у путним појасевима
саобраћајних коридора.
Подземна нисконапонска мрежа ће бити формирана изградњом подземних
нисконапонских водова који ће међусобно повезивати систем кабловских прикључних
кутија са припадајућим дистрибутивним трансформаторским станицама. Систем
кабловских прикључних кутија ће бити грађен комбиновано, постављањем ових кутија
на слободностојећа армирано - бетонска постоља на јавним површинама у путним
појасевима саобраћајних коридора или њиховом уградњом на делове спољашњих
фасада (или зиданих ограда) објеката купаца, уколико се ови грађевински елементи
буду градили на регулационим линијама парцела.
У случају да се постојећа нисконапонска мрежа мора продужити, потребно је постојећу
надземну мрежу продужавати одговарајућом надземном мрежом, а подземну мрежу
продужавати одговарајућом подземном мрежом.
Изградњу нове нисконапонске мреже и подземних нисконапонских водова, мора
пратити и изградња одговарајућих дистрибутивних трансформаторских станица и
пратеће средњенапонске мреже.
Поправљање квалитета испоруке и напонских прилика у мрежи решаваће се локално, по
потреби, изградњом нових средњенапонских и нисконапонских објеката. Градиће се
углавном монтажно-бетонске, компактне, стубне, зидане и узидане трафостанице. Највећи
број трафостаница градиће се у радним зонама и подручјима где је планирано становање.
Који тип трансформаторске станице (стубна, монтажно - бетонска, компактна, зидана
или узидана) ће бити усвојен за изградњу, пресудно ће зависити од типа
средњенапонске мреже на коју ће се нова трансформаторска станица мора прикључити
надземна или подземна мрежа.
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Мрежа јавног осветљења ће се каблирати у деловима насеља где је електроенергетска
мрежа каблирана, а у деловима насеља где је електроенергетска мрежа надземна,
светиљке за јавно осветљење ће се постављати по стубовима електроенергетске
мреже. Мрежу јавног осветљења дуж главних саобраћајница треба реконструисати, а у
делу насеља са централним садржајем поставити расветна тела на украсне канделабре.
Мрежу јавног осветљења реконструисати, тј. градити нову, у складу са новим
технологијама развоја расветних тела и захтевима енергетске ефикасности.
У наредном периоду потребно је део електричне енергије произведен из
конвенционалних извора супституисати енергијом из неконвенционалних извора извора обновљиве енергије.
У циљу рационалне употребе квалитетних енергената и повећања енергетске
ефикасности потребно је применити мере енергетске ефикасности, како у производним
објектима, преносној и дистрибутивној мрежи, тако и при коришћењу електричне
енергије у секторима потрошње, тј. крајњих корисника енергетских услуга.
4.3.2. Услови за изградњу електроенергетске инфраструктуре
Услови за изградњу електроенергетске мреже
-

-

-

-

-

-

Електроенергетска мрежа у насељу ће бити надземна, грађена на бетонским и
гвоздено решеткастим стубовима, а по потреби се може градити и подземно, у
складу са условима надлежне Електродиструбуције;
Стубове далековода градити као слободностојеће, постављене на бетонске темеље;
Стубови високонапонског вода (110кV) ће бити челично- решеткасти, висине око 40 m;
У коридору 110 кV далековода могу се градити објекти у складу са Правилником о
техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова
називног напона 1кV до 400 кV ("Службени лист СФРЈ", бр. 65/88);
У коридору 110 кV далековода, 25 m обострано од осе далековода, не могу се
градити објекти без сагласности власника далековода;
Електроенергетску мрежу градити у складу са Правилником о техничким
нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона
1 кV до 400 кV ("Службени лист СФРЈ", бр. 65/88 и "Службени лист СРЈ", бр. 18/92);
Стубове поставити ван колских прилаза објектима, на мин. 0,5 m од саобраћајница;
У центру насеља, на парковским површинама и у зонама за спорт и рекреацију
светиљке за јавно осветљење поставити на декоративне стубове;
У деловима насеља где је електроенергетска мрежа грађена надземно, светиљке
јавног осветљења поставити на стубове електроенергетске мреже;
При паралелном вођењу енергетских каблова до 10 кV и електронских
комуникационих каблова, најмање растојање мора бити 0,5 m, односно 1,0 m за
каблове напона преко 10 кV;
При укрштању енергетских и електронских комуникационих каблова угао
укрштања треба да буде око 90q;
Није дозвољено полагање електроенергетских каблова изнад ЕК, сем при укрштању,
при чему мин. вертикално растојање мора бити 0,5 m;
Паралелно полагање електроенергетских каблова и цеви водовода и канализације
дозвољено је у хоризонталној равни при чему хоризонтално растојање мора бити
веће од 0,5 m;
Није дозвољено полагање електроенергетског кабла изнад или испод цеви
водовода или канализације;
При укрштању електроенергетских каблова са цевоводом гасовода вертикално
растојање мора бити веће од 0,3 m, а при приближавању и паралелном вођењу 0,5 m.

Услови за изградњу јавног осветљењa
-

Светиљке за осветљење саобраћајница у зони централних садржаја, радним
зонама, спортско-рекреативним и парковским површинама и зони вишепородичног
становања поставити на стубове расвете и декоративне канделабре поред
саобраћајница и пешачких стаза;
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У осталим зонама расветна тела поставити на стубове електроенергетске мреже;
Користити расветна тела у складу са новим технологијама развоја.

Услови за изградњу трафостаница 20/0,4 кV
-

-

-

-

-

Дистрибутивне трафостанице за 20/0,4 кV напонски пренос у уличном коридору
градити као монтажно-бетонске, компактне или стубне, а на осталим површинама
типа стубне, монтажно-бетонске, компактне, зидане или узидане, у складу са
важећим законским прописима и техничким условима надлежног ЕД предузећа;
Минимална удаљеност трафостанице од осталих објеката мора бити 3,0 m;
Mонтажно-бетонске и компактне трафостанице ће се градити као слободностојећи
објекти, а могуће је изградити једноструке (са једним трансформатором називне
снаге до 630 кVA и могућношћу прикључења до 8 нисконапонских извода) и
двоструке (са два трансформатора називне снаге до 630 кVA и могућношћу
прикључења до 16 нисконапонских извода);
За изградњу оваквих објеката потребно је обезбедити слободан простор
правоугаоног облика минималних димензија 5,8х6,3 m за изградњу једноструке, а
7,1х6,3 m за изградњу двоструке монтажно-бетонске трафостанице, са колским
приступом са једне дуже и једне краће стране;
За стубне трансформаторске станице предвидети простор правоугаоног облика
минималних димензија 4,2х2,75 m, за постављање стуба за трафостаницу;
Поред објеката трафостаница на јавним површинама обавезно предвидети
слободан простор за изградњу слободностојећег ормана мерног места за
регистровање утрошене електричне енергије јавног осветљења;
Напајање трафостаница извести двострано, кабловски са места прикључења, по
условима надлежне Електродистрибуције.

Услови за реконструкцију надземне електроенергетске мреже и објеката
ТС 20/04 кV
Реконструкција надземних водова свих напонских нивоа вршиће се на основу овог
Плана и услова надлежног предузећа, а подразумева замену стубова, проводника или
уређаја и опреме за уземљење и заштиту, као и трансформацију напона, поштујући
постојећу трасу вода и локацију трафостаница 20/0,4 кV.
Услови за изградњу енергетских производних објеката (соларне електране,
електране на биогас, биогориво идр.)
Производни објекти (биомаса, биогас, соларне електране и др.) капацитета мањих од
10 MVA, који ће се прикључивати на јавну електроенергетску мрежу према условима
надлежног предузећа (ЕД), или користитити за сопствене потребе, могу се градити у
радним комплексима, енергетским комплексима или као засебни енергетски објекти
ван насеља, а као садржај у функцији насеља на основу плана:
Могу се градити садржаји у функцији енергетског производног објекта: објекат
који
производи
енергију
(топлотну,
електричну),
соларни
колектори,
трансформаторско и разводно постројење, пословни објекат, средњенапонски
подземни водови.
Комплекс опремити инфраструктуром коју захтева ова врста енергетског објекта.
Соларни панели се могу постављати на објекте, стубове или на тло преко носача.
Електроенергетску мрежу и осталу неопходну инфраструктуру у функцији
производног енергетског објекта каблирати.
За енергетске производне објекте може доћи до одступања од услова грађења, највећи
дозвољени индекс заузетости, односно изграђености парцеле, дефинисаним за зоне
радних садржаја у поглављу II подтачка 3.3.
Услови за изградњу ТС 110/20 кV "Беочин" и прикључног 110 кV далековода
Услови за изградњу трафостанице 110/20кV "Беочин" дедфинисани су Урбанистичким
пројектом ТС 110/20 кV Беочин и прикључног двосистемског далековода 110 кV до
ТС 110/20 кV Беочин ("Службени лист општина Срема", бр. 1/99).
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Услови за прикључење на електроенергетску инфраструктуру
-

-

-

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

4.4. ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА (ГАСОВОДНА И ТОПЛОВОДНА) ИНФРАСТРУКТУРА
4.4.1. Услови за уређење термоенергетске инфраструктуре
Постојећи капацитети и изграђеност гасоводне инфраструктуре у насељу Беочин,
пружају могућност њеног даљег развоја и проширења у циљу обезбеђења земног гаса
за све кориснике на предметном подручју и боље експлоатације земног гаса.
За планиране потрошаче у обухвату Плана, планира се изградња гасоводне мреже у
новопланираним саобраћајницама и њено прикључење на постојећу гасоводну мрежу,
а према условима и сагласности надлежног дистрибутера за гас.
Постојећа Топлана "Беочин" се задржава на истој локацији, односно не планира се
њено измештање или проширење. Tоплана "Беочин" као енергент за производњу
топлотне енергије користи природни гас, као алтернативни енергент у комбинацији са
природним гасом за производњу топлотне енергије може се користити био-гас,
изградњом постројења за проиводњу био гаса унутар постојећег комплекса Tоплане
"Беочин", такође се као енергент може користити и мазут изградњом одговараујећег
резервоара за мазут и уградњом одговарајућих горионика.
Постојећа топловодна мрежа је у добром стању (уз повремене реконструкције делова
топловодног система). Даљи развој и проширење је у директној вези са капацитетом
Топлане за прикључење нових потрошача на топловодну мрежу.
Нови потрошачи топлотне енергије могу се прикључити на постојећу топловодну мрежу
према условима и сагласности Топлане. Планира се проширење постојеће топловодне
мреже у постојећим и планираним уличним коридорима, у складу са захтевима потрошача.
4.4.2. Услови за изградњу термоенергетске инфраструктуре
За термоенергетску инфраструктуру испоштовати услове који су дати у "Правилнику о
техничкнм условима и нормативима за безбедан транспорт течних и гасовитих
угљоводоника магистралним нафтоводима и гасоводима и нафтоводима и гасоводима
за међународни транспорт", ("Службени лист СФРЈ", бр. 26/85), интерним техничким
правилима ЈП "Србијагас"-а, Правилнику о техничким нормативима за пројектовање и
полагање дистрибутивног гасовода од полиетиленских цеви за радни притисак до 4 baр
("Службени лист СРЈ", бр. 20/92), и Правилнику о изградњи постојења за запаљиве
течности и о ускладиштавању и претакању запаљивих течности ("Службени лист СРЈ",
бр. 20/71 и 23/71).
Гасоводи високог притиска
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При избору трасе, пројектовању и изградњи гасовода, мора се осигурати безбедан и
поуздан рад гасовода, као и заштита људи и имовине, тј. спречити могућност штетних
утицаја околине на гасовод и гасовода на околину.
Изградња гасовода на експлоатационом пољу на којем се врши експлоатација
минералних сировина и других геолошких ресурса, може се изводити само по
претходно прибављеној сагласности, у складу са законом којим се уређује рударство.
Ширина заштитног појаса гасовода (за све пречнике) притиска 16 до 50 barа од
насељених објеката је 30 m.
Минимална растојања спољне ивице подземних гасовода од других објеката или
објеката паралелних са гасоводом су:
ПРИТИСАК 16 ДО 50 bara (m)
150 <
500 <
DN >
DN ≤150
DN ≤
DN
1000
500
≤1000
Насељске саобраћајнице
(рачунајући од спољне ивице земљишног појаса)
Подземни линијски инфраструктурни објекти
(рачунајући од спољне ивице објекта)

5

5

5

5

0,5

1

3

5

Растојањa се могу изузетно смањити уз примену додатних мерa као што су: смањење
пројектног фактора, повећање дубине укопавања или примена механичке заштите при
ископавању.
Минимално потребно растојање при укрштању гасовода са подземним линијским
инфраструктурним објектима је 0,5 m.
Минимална растојања подземних гасовода од надземне електро мреже и стубова
далековода су:

≤ 20 кV
20 кV < U ≤ 35 кV
35 кV < U ≤ 110 кV
110 кV < U ≤ 220 кV

паралелно вођење (m)
10
15
20
25

при укрштању (m)
5
5
10
10

Минимално растојање се рачуна од темеља стуба далековода и уземљивача.
Минимално растојање спољне ивице надземних гасовода (притисак 16 до 50 barа) од
путева (рачунајући од спољне ивице земљишног појаса) је 30 m.
Гасовод средњег притиска
Минимална дубина укопавања гасовода средњег притиска:
у зеленим површинама и тротоарима је 0,8 m. Изузетно дубина укопавања може
бити минимално 0,6 m, али на деоницама краћим од 50 m и на местима где нема
опасности од великих оптерећења;
при уздужном вођењу гасовода у коловозу је 1,3 m;
при укрштању са улицама је 1,3 m.
Када се гасовод средњег и ниског притиска води паралелно са путевима нижег или
вишег реда његово растојање од спољне ивице одводног канала мора бити мин. 0,5 m.
Удаљеност укопаног гасовода средњег и ниског од стубова електричне расвете,
ваздушне нисконапонске и ПТТ мреже, мора бити толика да се не угрожава стабилност
стуба, али не мања од 0,5 m слободног размака.
Минимално дозвољено растојање при укрштању и паралелном вођењу гасовода
средњег притиска са другим подземним инсталацијама је:

23. фебруар 2015.

Број 2 - Страна 69

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕОЧИН

Минимална дозвољена растојања

паралелно вођење (m)

укрштање (m)

0,5
0,5
0,7
0,7
0,6
0,5
0,5
0,5
1,0
0,3

0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,5
0,3
HE
HE

гасовод
водовод
вреловод или топловод
канализација од бетонских цеви
ПТТ инсталације
ТВ и комуникациони кабели
високонапонски водови
нисконапонски водови
в иш ег о ди шњ е дрвенасто растиње
шахтови

Минимално дозвољено растојање гасовода средњег притиска до ближе ивице темеља
објекта је:
1,0 m за гасоводе притиска од 2-4 bar;
3,0 m за гасоводе притиска 7-13 bar.
Дата растојања могу бити и мања али не мања од 0,5 m за гасоводе од 2-4 bar и 1 m за
гасоводе 7-13 bar, ако се гасовод полаже у заштитну цев и ако се тиме не нарушава
стабилност објекта.
Приликом укрштања гасовода са саобраћајницама, водотоцима и каналима, гасовод се
по правилу води под правим углом. Уколико то није могуће, угао између осе препреке и
осе гасовода може бити од 60 до 90°.
Гасовод ниског притиска
Дубина полагања гасовода је мин. 0,6 до макс. 1,0 m од његове горње ивице.
Препоручује се дубина од 0,8 m. Изузетно је дозвољена дубина 0,5 m код укрштања са
другим укопаним инсталацијама или на изразито тешком терену, уз примену додатних
техничких мера заштите.
Локација ровова по могућности треба бити у зеленом појасу. На локацији где нема
зеленог појаса гасовод се води испод тротоара, бетонираних платоа и површина или
испод канала за одвод атмосферске воде на дубини 1,0 m од дна канала или ригола.
Изузетно, гасовод се полаже дуж трупа пута, уз посебне мере заштите од механичких и
других оштећења.
Трасе ровова за полагање гасне инсталације се постављају тако да гасна мрежа задовољи
минимална прописана одстојања у односу на друге инсталације и објекте инфраструктуре.
Вредности минималних
инсталације су:

прописаних

Минимална дозвољена растојања
- водовод, канализација
- ниско и високо-напонски електро каблови
- телефонски каблови
- технолошка канализација
- бетонски шахтови и канали
- високо зеленило
- темељ грађевинских објеката
- локални путеви и улице
- бензинске пумпе

растојања

гасовода

у

укрштање
0,5 m
0,5 m
0,5 m
0,5 m
0,5 m
1,0 m
-

односу

на

укопане

паралелно вођење
1,0 m
0,5 m
1,0 m
1,0 m
1,0 m
1,5 m
1,0 m
0,5 m
5,0 m

Удаљеност гасовода стубова електричне расвете, ваздушне нисконапонске и ПТТ мреже
мора бити мин 0,5 m.
Изградња ГМРС, МРС-а и РоС-а
Услови за изградњу комплекса МРС и ГМРС издаваће се на основу овог Плана и
важећих правилника који ову област уређују.
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Ако се укаже потреба у насељу за ширењем постојећег комплекса, потреба за
образовањем новог комплекса, услови за изградњу и уређење би се стекли по
предходно урађеном плану детаљне регулације, а на основу важећих закона и прописа
који ову област регулишу.
Минимална удаљеност мернорегулационих станица МРС, ГМРС и регулационо
одоризаторских станица РоС у објектима од чврстог материјала од пословних и
производних зграда, радионица и складишта запаљивих материјала износи 15 m.
Минимална удаљеност мернорегулационих станица МРС, ГМРС у објектима од чврстог
материјала од трафо станице износи 30 m.
Мернорегулационе станице (МРС) се по правилу смештају у засебне објекте или металне
ормане на посебним темељима. Растојања од других објеката су:

до зграда и других објеката
до пута (од ивица)
до надземних електричних водова

Улазни притисак од 7 bara

Улазни притисак од 7 до 13 bara

10 m

15 m

5m

8m
1,5 висина стуба

Растојања у табели дата су у метрима, рачунајући код путева од ивице путног појаса.
Простор на коме се подиже МРС мора бити ограђен мрежом или неком другом врстом
ограде. Удаљеност ограде од спољних зидова МРС мора бити 3 m. Ограда мора бити
висока најмање 2 m.
Топловодна инфраструктура
Дубина полагања топловода је од 0,6 m до 1,0 m. Локација ровова треба да је у
зеленом појасу између тротоара и ивичњака улице, тротоара и ригола, тротоара и
бетонског канала. На локацији где нема зеленог појаса гасовод се води испод уличног
тротоара, бетонираних платоа и површина или испод уличних канала за одвод
атмосферске воде на дубини 1,0 m од дна канала или ригола. Изузетно, топловод се
полаже дуж трупа пута, уз посебне мере заштите од механичких и других оштећења.
При паралелном вођењу дистрибутивног топловода са подземним водовима, минимално
светло растојање износи 0,4 m, а у изузетним случајевима може бити мање од 0,2 m.
При укрштању топловода са подземним водовима, минимално светло растојање износи
0,2 m, а при вођењу гасовода поред темеља 1,0 m.
Укрштање топловода са саобраћајницама врши се уз његово полагање у заштитну цев
или канал, изузев ако се прорачуном докаже да то није потребно.
Минимална дубина укрштања топловода са путевима и улицама је 1,0 m, са
железничким пругама 1,5 m, а са индустријским колосецима 1,0 m.
При укрштању топловода са саобраћајницама, водотоцима и каналима, угао заклапања
њихових оса мора бити између 60 о и 90о. За укрштање под мањим углом потребна је
сагласност надлежног органа.
Удаљеност топловода од стубова електричне расвете, ваздушне нисконапонске и ПТТ
мреже мора бити толика да не угрожава стабилност стубова, минимално 0,5 m.
Услови за прикључење на термоенергетску инфраструктуру
Гасни прикључак
Гасни прикључак је део дистрибутивног гасовода који спаја уличну мрежу са
унутрашњом гасном инсталацијом.
При полагању гасног прикључка нарочито поштовати следеће одредбе прописа:
цевовод се полаже на дубину укопавања од мин. 0,8 m,
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најмање растојање цевовода од свих укопаних инсталација мора бити 0,2 m,
траса цевовода се води најкраћим путем и мора остати трајно приступачна,
положај и дубина укопавања гасног прикључка снимају се геодетски,
гасни прикључак не полаже се у складишта запаљивих и експлозивних материја,
гасни прикључак завршава се на приступачном месту главним запорним цевним
затварачем, који може да се угради непосредно по уласку у зграду или ван ње (у
прикључном ормарићу или у зидном ормарићу),
мерно-регулациони сет не сме се постављати унутар објекта, на места где нема
природне вентилације, мора бити удаљена од електричног ормарића минимално 1 m,
као и од отвора на објекту (прозора, врата) минимално 1 m мерено по хоризонтали.

Гасна котларница
При пројектовању и изградњи гасне котларнице придржавати се Правилника о
техничким нормативима за пројектовање, грађење, погон и одржавање гасних
котларница ("Службени лист СФРЈ", бр. 10/90):
Вентилацију котларнице извести природним путем, преко доводне вентилационе
решетке у спољашњим вратима, и одводне вентилационе решетке, која се угрђује
на наспрамном зиду котларнице (при врху зида).
Одвод продуката сагоревања се врши преко димњака са димњачком цеви. Не
постоји опасност од прескока пламена.
Код улазних врата котларнице предвидети тастер за нужно искључење комплетне
електро инсталације у котларнице.
Изградити АБ постоље за котао.
Топловодни прикључак
Прикључење објеката на топловодну инфраструктуру извести према условима и
сагласности ЈКП "Топлана Беочин", који ће дефинисати начин и место прикључења на
постојећу топловодну инфраструктуру.
4.5. ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА
4.5.1. Услови за уређење ЕК инфраструктуре
Постојећа поштанска јединица у Беочину ће задовољавати потребе квалитетног
одвијања поштанског саобраћаја и у наредном планском периоду.
Спојни путеви ка крајњим комутационим ташкама оствариваће се оптичким каблом.
Оптички кабл, као будући основни вид преноса у међумесним мрежама, потребно је
увести и у локалне везе, тј. у све нивое преноса.
Планирана је изградња оптичких кабловских веза на релацијма: Беочин - Сремска
Каменица, Беочин - Черевић и Бранковац - Черевић.
Месна електронска комуникациона мрежа ће у потпуности бити каблирана.
У наредном периоду планира се економичан развој и даље осавремењавање ЕК
чворишта у циљу пружања нових сервиса корисницима, повећање броја телефонских
претплатника кроз даљу децентрализацију ЕК мрежа.
У циљу ефикаснијег решавања нереализованих захтева за телефонским прикључцима
и обезбеђења нових услуга претплатницима приступну мрежу градити применом
приступних претплатничких концентрација типа МСАН (вишесервисни приступни чвор)
или ДСЛАМ (дигитални претплатнички приступни мултиплексер).
Према перспективним плановима надлежних предузећа за телекомуникације,
планирана је изградња нових приступних чворова за насеље Думбово, на
Манастирском путу, на углу улица Стојана Вукосављевића и Љубе Станковића, на углу
улица Љубе Станковића и Фрушкогорске, у улици Мирослава Антића, у улици Бошка
Палковљевића Пинкија, у улици Светосавска у близини са улицом Блок Цара Душана, у
улици Светосавска у близини са улицом Милоша Црњанског, на почетку улице
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Дунавска, на почетку улице Петра Кочића, на углу улица Ђуре Јакшића и Нова 2, на
углу улица Дунавска и Нова 3 и у насељу Дунав.
Повезивање МСАН-а или ДСЛАМА-а
планирати оптичким кабловима.

са

централном

локацијом

или

међусобно,

Нове концентрације планирати у свим новоформираним индустријским зонама, у новим
стамбеним деловима насељима.
У оквиру децентрализације транспортне мреже планира се међусобно повезивање свих
удаљених претплатничких степена оптичким спојним кабловима у "прстенасту" структуру,
што ће додатно обезбедити квалитет, растерећење и поузданост и непрекидност рада
комплетног система веза на овом простору. Децентрализација приступне ЕК мреже
подразумева скраћење претплатничке петље по бакарним кабловима и даљу изградњу
оптичких каблова у оквиру приступне мреже што ближе корисницима. Полазећи од
постојећег стања, транспортна мрежа ће се градити фазно, уз максимално коришћење
расположивих ресурса и у случајевима када је неопходно, реализацијом привремених
техничких решења, која ће се временом уклапати у циљну архитектуру ЕК мреже.
Такође, планира се увођење оптичких каблова и у домен приступне мреже, у почетку
повезивањем правних лица (бизнис претплатника) на оптичку мрежу, а касније и
осталих претплатника у циљу потпуне дигитализације система и могућности пружања
најквалитетнијих и најбржих услуга и различитих сервиса (говор, подаци,
мултимедијални сервиси и сл.).
Полагање оптичких каблова планирати и до базних станица мобилне телефоније.
Сви потребни будући оптички каблови полагаће се у већ постојеће и планиране
резервне цеви ø40 mm које се полажу приликом изградње приступних мрежа и у
постојећу кабловску канализацију.
Тамо где је то економски и временски исплативо користити бежичну, радио технологију.
Посебну пажњу усмерити на могућност коришћења WиMAX технологије.
У наредном планском периоду развој мобилних комуникација, засниваће се на примени
најсавременијих ЕК технологија у циљу пружања најсавременијих услуга и сервиса, у
скаладу са Европским стандардима.
До краја планског периода постојећи и будући оператери мобилних комуникација ће
инсталирати комутационо-управљачке центре на локацијама које омогућавају
оптимално повезивање за фиксном ЕК мрежом на подручју Плана. На истом подручју
базне станице мобилних комуникација ће се градити у складу са плановима развоја
оператера мобилних комуникација.
За међусобно повезивање комутационо-управљачких центара и контолора радио
базних станица, користиће се фиксна ЕК мрежа или радио релејне станице. Ове радио
релејне станице ће бити на локацијама базних радио станица. Уређаји РБС и радио
релејних станица биће инсталирани у постојећим објектима уз минималне адаптације,
на крововима постојећих објеката (кровна контејнерска варијанта, или на земљи
(контејнерска варијанта)). Антене базних радио станица и радио релејних станица ће
бити монтиране на типским носачима који се фиксирају за постојеће грађевинске
објекте, или на посебним слободностојећим антенским стубовима.
Кабловски дистрибутивни систем је вишенаменски, широкопојасни ЕК систем намењен
како дистрибуцији радио и ТВ сигнала, тако и пружању широкопојасних, инерактивних,
двосмерних сервиса корисницима. Савремени КДС је комлексна целина која подразумева
коришћење најновијих технолошких решења у погледу опреме у станицама и
дистрибутивним центрима, као и у погледу мреже и планира се у целом насељу.
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4.5.2. Услови за изградњу ЕК инфраструктуре
Услови за изградњу електронске комуникационе мреже
-

-

-

-

-

-

Електронска комуникациона мрежа обухвата све врсте каблова који се користе за
потребе комуникација (бакарне, коаксијалне, оптичке и др.);
Електронску комуникациону мрежу градити у коридорима саобраћајница;
Дубина полагања каблова треба да је најмање 0,8-1,2 m или постављањем каблова
у микроровове;
У коридорима државних путева каблови који се граде паралелено са државним путем,
морају бити поставњени минимално 3,0 m од крајње тачке попречног профила пута ножице насипа трупа пута или спољне ивице путног канала за одводњавање;
Укрштање са путем извести искључиво механичким подбушивањем испод трупа
пута, управно на предметни пут у прописаној заштитној цеви;
Заштитна цев мора бити постављена на целој дужини између крајњих тачака
попречног профила пута, увећана за по 3,0 m са сваке стране;
Минимална дубина постављања каблова и заштитних цеви (при укрштању са
државним путем) износи 1,35-1,5 m, мерено од најниже горње коте коловоза до
горње коте заштитне цеви;
Минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви испод путног канала
за одводњавање (постојећег или планираног) од коте дна канала до горње коте
заштитне цеви износи 1,0-1,2 m;
Укрштање планираних инсталација са путем удаљити од постојећих укрштања
инсталација са путем на мин. 10,0 m;
Ако већ постоје трасе, нове комуникационе каблове полагати у исте;
При паралелном вођењу комуникационих и електроенергетских каблова до 10 кV
најмање растојање мора бити 0,5 m, а 1,0 m за каблове напона преко 10 кV;
При укрштању најмање вертикално растојање од електроенергетског кабла мора
бити 0,5 m, а угао укрштања око 90q;
При укрштању електронског комуникационог кабла са цевима гасовода, водовода и
канализације вертикално растојање мора бити најмање 0,3 m;
При приближавању и паралелном вођењу комуникационог кабла са цевима
водовода и канализације хоризонтално растојање мора бити најмање 0,5 m, а са
цевима гасовода хоризонтално растојање мора бити најмање 0,4-1,5 m, у
зависности од притиска гасовода;
У циљу обезбеђења потреба за новим прикључцима на електронску комуникациону
мрежу и преласка на нову технологију развоја у области електронских
комуникација, потребно је обезбедити приступ свим планираним објектима путем
канализације, од планираног окна до просторије планиране за смештај електронске
комуникационе опреме унутар парцела корисника;
За потребе удаљених корисника, може се градити бежична (РР) електронска
комуникациона мрежа.

Услови за изградњу бежичне ЕК мреже (РР) и припадајућих објеката
-

-

Објекти за смештај електронских комуникационих уређаја мобилне комуникационе
мреже и опреме за РТВ и КДС, мобилних централа, базних радио станица, радио
релејних станица, као и антене и антенски носачи могу се поставиљати у оквиру
објекта или на слободном простору у оквиру парцела у јавној својини, пре свега у
власништву локалне самоуправе (или, евентуално, у или на објекту или у оквиру
парцеле појединачних корисника), по могућности на ободу насеља;
Слободностојеће антенске стубове, као носаче антена по могућности градити у
радним зонама и на периферији насеља;
Слободностојећи антенски стубови, као носачи антена, не могу се градити у
комплексима школа, вртића, домова здравља, старачких домова и слично;
У централним деловима насеља као носаче антена користити постојеће антенске
стубове и објекте;
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Објекат за смештај електронске комуникационе и РТВ опреме може бити зидани
или монтажни;
Комплекс са електронском комуникационом опремом и антенски стуб морају бити
ограђени;
Напајање електричном енергијом вршиће се из нисконапонске мреже 0,4 кV;
До комплекса за смештај мобилне комуникационе опреме и антенских стубова са
антенама обезбедити приступни пут мин. ширине 3,0 m до најближе јавне
саобраћајнице;
Слободне површине комплекса озеленити.

Услови за изградњу објеката за постављање електронске комуникационе
опреме и уређаја
IPAN уређаји се могу градити у оквиру уличних коридора (улични кабинети) и осталих
јавних површина, са обезбеђеним директним приступом уређају преко јавних
површина, обезбеђеним простором за паркирање и прикључењем на јавну
инфраструктуру, или обезбеђењем засебне парцеле као јавне површине за изградњу
IPAN са обезбеђеним приступом уређају, обезбеђеним простором за паркирање и
прикључењем на јавну инфраструктуру.
Услови за прикључење на ЕК инфраструктуру
У циљу обезбеђења потреба за новим ЕК прикључцима и преласка на нову технологију
развоја у области ЕК потребно је обезбедити приступ свим планираним објектима путем
ЕК канализације, од планираног ЕК окна до просторије планиране за смештај ЕК
опреме, унутар парцеле корисника или до објекта на јавној површини.
4.6. ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ НАСЕЉА
4.6.1. Зелене површине јавног коришћења
Паркови
Парк од свих зелених површина има највећи ефекат остварења функција побољшања
микроклимата и организације одмора и рекреације становништва. То је зелена
површина, која композиционо чини целину, у којој мрежа парковских путева и стаза
повезује остале композиоционе елементе: пољане, платое са местима за одмор, игру
деце и забаву, рекреацију. У том смислу треба реконструисати постојеће парковске
површине (''Шпицер башта'' око објекта дворца који се налази под заштитом и парк
''Хероја Брила'' код Фабрике цемента).
Зонирањем површина могу се издвојити следеће функционалне зоне од укупне
површине парка:
миран одмор и шетња,
рекрација (мањи спортски терени, трим стазе, справе за вежбање и сл.)
дечија игралишта (за предшколски узраст).
У оквиру парковске површине не могу се градити објекти чија је функција супротна
основној функцији парка.
У укупном билансу парка алеје, путеви и стазе треба да заузму од 5-20% површине.
Парк опремити вртно-архитектонским елементима и уредити у вртно-пејсажном или
мешовитом стилу. Најмање 70% површине парка треба да буде под зеленилом.
Скверови и друге јавне зелене површине
Основне елементе сквера треба да чине платои, стазе и различите категорије засада.
Стазе и платои треба да чине до 35% територије сквера, зелене површине 60-65% (од
тога цветњаци 2-4%), а објекти 0-5% од укупне површине. Значајни садржаји сквера
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су различити урбано-архитектонски елементи: справе за игру деце, урбани мобилијар,
елементи спољног осветљења и др.
Улично зеленило
Основни задатак ових зелених површина је да изолују пешачке токове и ободне зграде
од колског саобраћаја и створе повољне санитарно-хигијенске и микроклиматске
услове и повећају естетске квалитете градског пејсажа.
Од укупне површине уличног коридора 30% треба да је под зеленилом. У свим улицама
у којима постоји довољна ширина уличног профила треба формирати једностране или
двостране дрвореде или засаде шибља. У ширим уличним профилима могуће је
формирати групе садница лишћара и четинара са спратом шибља. Пожељно је да
ширина зеленог појаса између коловоза и тротоара буде између 2,5-3,5 m. Ради
безбедности саобраћаја дрвеће садити на мин. 2,0 m од ивице коловоза, а шибље на
мин. 2,0 m од ивице зелене траке. Растојање стабала од тротоара треба да буде
минимум 1 m, а у зависности од избора врста. Растојање између дрворедних садница је
најмање 5,0 m, а у зависности од врсте креће се од 5,0-15,0 m.
Композициони принципи озелењавања улица треба да стварају максималне погодности
за кретање возила и пешака, као и заштиту станова од буке и атмосферских гасова.
Неопходно је стварати и повољније услове за сагледавање пејсажа у току кретања.
За сваку улицу, у којој не постоје дрвореди, изабрати по једну врсту дрвећа (липа,
дивљи кестен, јавор, млеч и др.) и тиме обезбедити индивидуалност улице. При избору
врста за улично зеленило треба водити рачуна да сем декоративних својстава
(фенолошке особине), буду прилагођене условима раста у уличним профилима
(отпорност на збијеност тла, водни капацитет земљишта, прашина, гасови). Постојеће
дрвореде неговати и заштитити. При формирању заштитног и линијског зеленила уз
саобраћајнице руководити се одредбама Закона о јавним путевима.
4.6.2. Зелене површине ограниченог коришћења
Спортско-рекреативне и туристичке површине
Спортско-рекреативне и површине намењене туризму, подразумевају организовање
пасивног и активног одмора и рекреације. Зеленило спортско-рекреативних површина
треба да чини 40-50% од укупне површине комплекса и треба да буде решено као
парковско зеленило. Спортско-рекреативне површине треба да буду заштићене од
ветра и добро повезане са осталим деловима насеља. Зеленило спортско-рекреативних
површина треба да буде распоређено тако да створи сенку на јужним експозицијама.
Његова функција је пре свега заштитна, мелиоративна, санитарно-хигијенска и
друштвено-социјална. Постојеће спортско-рекреативне површине и планиране терене
за мале спортове и рекреацију, треба уредити у складу са овим концептом.
Зелене површине комплекса школе и предшколске установе
При решавању слободног простора школског комплекса, треба задовољити две основне
функције: санитарно-хигијенску и фискултурно-рекреативну. За наше нормативе
величина школског дворишта треба да буде од 25-35 m2 по ученику.
Најчешћи облик у решавању уређења школског дворишта је комбинација геометријског
и пејзажног стила. Основне површине које школско двориште треба да обухвата сем
објеката су: отворене површине за физичку културу, економско двориште, школски врт
и слободне зелене површине.
Зелене површине треба да чине 40-50% школског комплекса и најчешће се постављају
ободно, где ће имати функцију изолације самог комплекса од околних саобраћајница и
суседа. Овај зелени тампон треба да буде довољно густ и широк, састављен од
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четинарског и листопадног дрвећа и шибља, да би обезбедио повољне микроклиматске
услове, смањио буку и задржао издувне гасове и прашину са околних саобраћајница.
Зелене површине испред саме зграде школе треба да су потчињене архитектури и
декоративно обрађене са више цветног материјала, декоративног шибља и дрвећа. При
избору биљних врста водити рачуна да нису отровне, да немају бодље и, што је веома
важно, да одговарају условима станишта. Избор врста треба да буде довољно
разноврстан да би ученике упознао са биљним богатством. У исте сврхе треба
формирати школски врт, који треба да се састоји из повртњака, цветињака, дендроврта, воћњака, по могућности и тераријума.
Предшколска установа треба да пружи услове за безбедан боравак деце и да задовољи
здравствено-хигијенске услове. Потребно је предвидети величину отвореног простора
од 10-15 m2 по детету. У оквиру ових површина потребно је предвидети терене за игру
деце (лоптом, ритмичке игре, слободно кретање и трчање, трим стазу), простор у који
се постављају справе са пешчаником, а по могућности и "градилиште" за децу и башту
за гајење цвећа и поврћа. Зелене површине треба да буду уређене на исти начин као и
зелене површине школског комплекса.
Постојећи комплекс школе и предшколске установе уредити према овом концепту, у
складу са просторним могућностима.
Зелене површине радних садржаја
Зеленило радних садржаја представља саставни део насељског система зеленила.
Главне функције ових зелених површина су стварање повољног микроклимата, заштита
од прашине и гасова, као и стварање слободних простора за краћи одмор радника.
Зеленило треба формирати унутар радних комплекса, тако да заузима мин. 30%
површине парцеле/комплекса. У оквиру овог процента треба формирати заштитно
зеленило ободом комплекса.
Избор биљних врста одређује се према карактеристикама производње, карактеру и
концентрацији штетних материја, а такође њиховим еколошким, функционалним и
декоративним својствима. Засади треба да се карактеришу високом отпорношћу на
гасове, дим и прашину.
У зони радних садржаја зеленило треба да омогући изолацију главних
административних и јавних објеката, као и главних пешачких праваца и да створи
одређену просторну композицију у комплексу, да одвоји платое за миран одмор и сл.
Зелене површине у оквиру становања
Зелене површине у оквиру вишепородичног становања
У оквиру вишепородичног становања, проценат озелењености грађевинских парцела
треба да буде: минимално 20% за компактне блокове, а минимално 30% за отворене и
полуотворене блокове, у оквиру којих треба обезбедити просторе за миран одмор,
изграђена дечија игралишта и травњаке за игру и одмор. Такође, треба предвидети
простор за контејнере и обезбедити довољно површина за паркирање возила. Основна
улога ових површина је побољшање животне средине, односно микроклиме, одмор и
рекреација. Ове зелене површине треба повезивати са осталим категоријама насељског
зеленила у јединствен систем, а пешачким стазама остварити најкраће правце ка
околним садржајима.
Зелене површине треба уредити садњом група лишћара, четинара и шибља, где је однос
четинара и лишћара 1:3, а 2-2,5% површина треба да је под цветњацима. Травне површине
у оквиру блока је потребно реконструисати и прилагодити одмору, игри и рекреацији.
Зелене површине у оквиру породичног становања
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У укупном билансу површина под зеленилом, ова категорија зеленила има великог
удела, јер претежна намена у насељу је управо породично становање. Ова категорија
зеленила је важна са санитарно-хигијенског становишта, а пружа и интимније
повезивање човека са природом.
Врт око куће обезбеђује мир, хигијенске услове становања без буке и прашине и
ствара могућност активног одмора. У врту могу да постоје следеће функционалне
целине: предврт, простор намењен мирном одмору или игри деце, повртњак, воћњак и
економски део.
Композицију врта треба да чине различите категорије биљних врста, грађевински и
вртно-архитектонски елементи и мобилијар. Избор биљних врста и начин њиховог
комбиновања треба да су у складу са околним пејзажом и општим условима средине
(мора се узети у обзир и отпорност дрвећа и шибља према диму и штетним гасовима).
Основу сваког врта треба да чини добро урађен и негован травњак. У оквиру
породичног становања, проценат озелењености грађевинских парцела треба да буде
минимално 30%.
4.6.3. Зелене површине специјалне намене
Заштитно зеленило
Главна функција ових зелених површина је смањење неповољних услова микросредине
- ублажавање доминантних ветрова, смањење индустријског загађења и неповољног
дејстава саобраћаја, везивање земљишта и заштита од ерозије.
Предвидети формирање заштитног зеленила на стрмим теренима и клизиштима
приградских насеља и деградираним просторима које треба рекултивисати, од
лишћарских садница аутохтоних врста.
У оквиру комуналних површина (насељских гробаља, изворишта водоснабдевања,
насељске депоније), заштитно зеленило треба формирати од лишћарских врста (јасен,
јавор, граб, багрем, црвена зова). Озелењавање изворишта водоснабдевања ускладити
са зонама санитарне заштите изворишта, а према Правилнику о начину одређивања и
одржавања санитарне заштите изворишта за водоснабдевање.
Избор врста за заштитно зеленило је одређен биљногеографским, фитоценолошким и
станишним условима. Потребно је изабрати дендролошки материјал отпоран на
природне и новостворене станишне услове.
Зелене површине гробља
Зелене површине гробља треба уредити у парковском стилу, а ободом комплекса
формирати појас заштитног зеленила (ширине 10-15,0 m). Код изразито архитектонске
концепције гробља однос површина за сахрањивање према осталим садржајима је
60:40%, док је код пејзажне 40:60%.
Избор садног материјала треба да је такав да се избегава претерано засенчење,
околина треба да буде достојанствена и мирна, са превагом зелене боје разних
нијанси. У појасу зеленила формирају се места за одмор, пре свега у близини улаза и
прилаза гробљу. Треба тежити постизању јединственог обележавања гробова.
4.6.4. Општи услови за уређење зелених површина
Да би озелењавање насеља дало очекиване резултате у будућности нужно је:
Поштовати просторне диспозиције разних категорија зеленила дефинисаних овим
Планом;
Поштовати проценат заступљености разних категорија зеленила у зонама и
целинама основних намена у насељу;
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За делове насеља у којима је предвиђена даља урбанистичка разрада применити
опште поставке дате овим Планом;
У деловима насеља који се даље не разрађују урбанистичком документацијом,
озелењавање ће се спроводити према условима издатим у складу са овим Планом и
осталом техничком документацијом у складу са Законом. За озелењавање је
неопходна геодетска подлога са снимљеном хоризонталном и вертикалном
представом терена и комплетном инфраструктуром. Озелењавање ускладити са
подземном и надземном инфраструктуром и техничким нормативима за
пројектовање зелених површина. Дрвеће садити на минималној удаљености од:
водовода 1,5 m
канализације 1,5 m
електрокабла 2,0 m
ЕК и кабловске мреже 1,5 m
гасовода 1,5 m.
Однос лишћара и четинара треба да буде 5:1, саднице I класе минимум 4-5 година
старости, а учешће аутохтоних врста мин. 20% (оптимум 50%).

При формирању заштитног и линијског зеленила уз саобраћајнице руководити се,
одредбама Закона о јавним путевима, а уз канале Закона о водама.
5. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ
Одговорно и штедљиво поступање са енергентима, којих има све мање, управо је на
сектору градње све важније. Траже се концепти који су уједно еколошки оправдани и
економични. Уважавање појединих аспеката више није довољно, уколико се желе
остварити циљеви попут удвостручења енергетске продуктивности или енергетска
градња као допринос заштити животне средине и климатских услова.
Неопходно је радити на развоју и коришћењу нових и обновљивих облика енергије, и на
подстицању градитеља и власника објеката да примене енергетски ефикасна решења и
технологије у својим зградама, ради смањења текућих трошкова. Енергетески ефикасна
градња подразумева изградњу објеката тако да се обезбеди удобан и конфоран боравак
у објекту у свим временским условима, са што мање утрошене енергије.
Енергетска ефикасност изградње у насељу постиже се:
изградњом пешачких и бициклистичких стаза за потребе обезбеђења
унутарнасељског комуницирања и смањења коришћења моторних возила;
подизањем уличног зеленила (смањује се загревања тла и ствара се природни
амбијент за шетњу и вожњу бицикла);
пројектовањем и позиционирањем зграда према климатским аспектима,
изложености сунцу и утицају суседних објеката, подизањем зелених кровова, као
компензација окупираном земљишту;
сопственом производњом енергије и другим факторима;
изградњом објеката за производњу енергије на бази алтернативних и обновљивих
извора енергије (коришћењем локалних обновљивих извора енергије - сунца,
ветра, воде, земљине топлоте и биомасе) и изградњом даљинских или
централизованих система грејања и хлађења.
Енергетска ефикасност изградње објеката обухвата следеће мере:
реализација пасивних соларних мера, као што су: максимално коришћење сунчеве
енергије за загревање објекта (оријентација зграде према јужној, односно источној
страни света), заштита од сунца, природна вентилација и сл;
омотач зграде (топлотна изолација зидова, кровова и подних површина); замена
или санација прозора (ваздушна заптивност, непропустљивост и друге мере);
систем грејања и припреме санитарне топле воде (замена и модернизација котлова
и горионика, уградња нових енергетских система на пример топлотних пумпи за
призводњу топлотне енергије, прелазак са прљавих горива на природни гас или
даљинско грејање, замена и модернизација топлотних подстаница, регулација
температуре, уградња термостатских вентила и друге мере);
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унутрашња клима, која утиче на енергетске потребе, тј. систем за климатизацију,
(комбинација свих компоненти потребних за обраду ваздуха, у којој се температура
регулише или се може снизити, могућно у комбинацији са регулацијом протока
ваздуха, влажности и чистоће ваздуха);
унутрашње осветљење (замена сијалица и светиљки ради обезбеђења потребног
квалитета осветљености).

Неки објекти, као што су историјски споменици, верски објекти, пољопривредне
зграде, могу бити изузете из примене ових мера.
Мере за даље побољшавање енергетских карактеристика објекта не смеју да буду у
супротности са другим суштинским захтевима, као што су приступачност, рационалност
и намеравано коришћење простора.
6. СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ПОТРЕБАН ЗА
ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ
У претходној тачки, Планом су дефинисани услови за прикључење грађевинске
парцеле на насељску комуналну инфраструктуру: јавне саобраћајнице, водоводну и
канализациону мрежу, електроенергетску мрежу, дистрибутивну гасоводну мрежу и
електронску комуникациону мрежу. Такође, прикључци на јавну комуналну мрежу се
изводе према техничким условима и уз сагласност предузећа, надлежног за одређену
комуналну инфраструктуру.
Оптимални стандард комуналне опремљености грађевинског земљишта би била
дефинисана могућност колског прилаза и прикључака на уличну (јавну) водоводну,
канализациону, електро, гасну (или топловодну), електронску комуникациону и ТВ
кабловску мрежу.
За потребе издавања локацијске и грађевинске дозволе, неопходно је обезбедити
одређени минимални степен комуналне опремљености грађевинског земљишта, који је
неопходан за нормално функционисање одређене намене, а који подразумева:
приступ на јавну саобраћајну површину;
изграђену јавну електроенергетску дистрибутивну мрежу, са које ће се обезбедити
прикључење, по условима надлежне електродистрибуције;
прикључење на јавну водоводну мрежу, по условима надлежног комуналног
предузећа, односно дистрибутера;
прикључење на канализациону мрежу, по условима надлежног комуналног
предузећа, односно стараоца, или могућност евакуације отпадних вода у
водонепропусне септичке јаме (до изградње канализационе мреже);
прикључење на зацевљену атмосферску канализациону мрежу или отворене
канале за прихват вишка атмосферских вода, по условима надлежног комуналног
предузећа, односно стараоца.
7.

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНОГ И КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА,
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ

7.1. Заштита природних добара
Заштићена подручја
За грађевинско подручје насеља Беочин које се налази у заштитној зони НП "Фрушка
гора", потребно је испоштовати и одреднице ППППН Фрушке до 2020. године које су
прописане за заштитну зону Националног парка.
На делу Националног парка "Фрушка гора" који улази у грађевинско подручје у делу
насеља Село Беочин (породично становање), спровести мере заштите према режиму II
степена (граница Националног парка Фрушка гора из ППППН "Фрушка гора" до
2020. године). Према условима Покрајинског завода за заштиту природе за овај План
дат је предлог границе Националног парка (услови бр. 03-1676/3 од 01.03.2013.).
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Подручја планирана за заштиту
Садржаје и активности на подручју планираном за заштиту - "Ритови Подунавља",
планирати у складу са мерама заштите станишта заштићених и строго заштићених
врста од националног значаја.
Станишта заштићених и строго заштићених врста од националног значаја
На стаништима заштићених и строго заштићених врста од националног значаја чији су
делови у грађевинском подручју насеља, према условима Покрајинског завода за
заштиту природе применити следеће мере заштите:
забрањено је мењати намену површина (осим у циљу еколошке ревитализације
станишта), преоравати површине под природном вегетацијом, уклањати травни
покривач са површинским слојем земљишта, подизати соларне и ветрогенераторе,
градити рибњаке, отварати површинске копове, мењати морфологију терена,
привремено или трајно одлагати отпад и опасне материје, уносити инвазивне врсте
биљака и животиња;
неопходно је обезбедити одрживо коришћење травних површина станишта за
кошење и испашу у складу са капацитетом станишта, обнављати шумарке
аутохтоних врста;
прибавити посебне услове заштите природе за следеће активности изградња и
реконструкција инфраструктуре и објеката ван грађевинског подручја, планирање
рекреативних активности; уређење вода, радови на одржавању каналске мреже
укључујући и уклањање вегетације и остале мелиорационе радови; геолошка и
друга истраживања; подизање ваншумског зеленила, као и за подизање
привремених објеката (надстрешнице и сл.) ван грађевинског подручја.
На простору станиште БЕО23б "Скендерат", које је у целини у грађевинском подручју,
планирана је нова радна зона. За ову радну зону је донет План детаљне регулације
нове индустријске зоне у Беочину ("Службени лист општине Беочин", бр. 7/10), за који
су добијени претходни услови Покрајинског завода за заштиту природе (бр. 03-125/2
од 31.03.2010. године) који су испоштовани (Тумачење Покрајинског завода за заштиту
природе о инкорпорираности ових услова, бр. 03-125/4 од 07.70.2010. године).
Еколошки коридори
Заштиту еколошке мреже чији део су и делови еколошких коридора у обухвату Плана,
је потребно је спроводити на основу важеће Уредбе о еколошкој мрежи и мера заштите
надлежне институције за заштиту природе. Дунав и његов обалски појас са насипом је
еколошки коридор од међународног значаја, а локални еколошки коридори су Часорски
и Думбовачки поток.
1.

Очувати и унапредити природне и полуприродне елементе еколошких
коридора у што већој мери:
није дозвољена промена намена површина под природном и полуприродном
вегетацијом (ливаде, пашњаци, тршћаци итд.) као и чиста сеча шумских појасева
или других врста зеленила са улогом еколошких коридора;
обезбедити повезивање шумских станишта заштићених врста подизањем
/обнављањем појасева високог зеленила;
обезбедити повезивање степских и шумостепских станишта заштићених врста
подизањем пољозаштитних појасева који садрже континуирани појас травне вегетације;
поплочавање и изградњу обала водотока/канала са функцијом еколошких коридора
свести на најнеопходнији минимум, применити еколошко повољне типове заштите од
ерозије обала. Поплочане или изграђене деонице на сваких 200-300 m (оптимално на
100 m), прекидати мањим зеленим површинама које су саставни део заштитног
зеленила. Поплочани или бетонирани делови обале не могу бити стрмији од 45°,
изузев пристана, а структура њихове површине треба да омогућује кретање животиња;
током поправке/реконструкције постојећих обалоутврда, прекидати их мањим
просторима који ублажавају негативне особине измењене обалне структуре (грубо
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храпава површина обалоутврде, нагиб мањи од 45° и мала оаза природне
вегетације) и на тај начин омогућити кретање врста кроз измењене деонице реке;
обезбедити отвореност канала по целој дужини (одстранити постојеће цевоводе);
испод мостова, као и на местима укрштања државних путева вишег реда са
еколошким коридорима, предвидети посебне пролазе и прелазе за животиње
приликом изградње или реконструкције наведених објеката;
избегавати директно осветљење обале и применити одговарајућа техничка решења
у складу са еколошком функцијом локације (тип и усмереност светлосних извора,
минимално осветљење) у складу са потребама јавних површина;
прибавити посебне услове надлежне институције за заштиту природе у поступку израде
пројектно техничке документације за потребе регулације водотока, поплочавања и
изградње обала, изградње или обнављања мостова и саобраћајница и др.
Урбане садржаје распоредити по принципу зонације којом се одређује
минимална удаљеност објеката од еколошких коридора и намена простора унутар
зоне директног утицаја на коридор:
на простору изван зона становања, забрањена је изградња објеката чија намена није
директно везана за обалу водотока са функцијом еколошког коридора на растојању
мањем од 50 m од обале стајаћих вода, односно линије средњег водостаја водотока;
у зонама становања, минимална удаљеност планираних објеката који захтевају
поплочавање и/или осветљење је 20 m, а оптимална 50 m од обале коридора;
уз обалу чији је део планиран за спортско-рекреативне активности, могу бити
смештени објекти везани за активности на води (нпр. привез за чамце или монтажнодемонтажми молови) на тај начин да не прекидају континуитет коридора, а у појасу
вишеспратног зеленила планирати објекте који не захтевају вештачку подлогу и
осветљење (нпр. трим стаза, дечије игралиште, уређена зелена површина);
у простору еколошког коридора и зони непосредног утицаја ширине до 200 m од
коридора, забрањено је одлагање отпада и складиштење свих врста опасних материја.
Очувати и унапредити вегетацију приобаља еколошких коридора успостављањем
континуитета зелених површина чија структура подржава функције еколошког
коридора:
уређењем континуираног појаса вишеспратног заштитног зеленила, очувати појас
приобалне вегетације (врбака и мочварне вегетације) на што већој дужини обале
водотока и обезбедити што већи проценат (најмање 50%) аутохтоних врста плавног
подручја (тополе, врбе, панонски јасен, брест, храст лужњак итд.) који је
неопходно обогатити жбунастим врстама плавног подручја;
заштитни појас канала и канализованих водотокова (у ширини од најмање 4 m , а
оптимално 8 m) треба да има травну вегетацију која се одржава редовним
кошењем и која не може бити засенчена дрворедом. Забрањено је узурпирати
заштитни појас коридора преоравањем, изградњом објеката и сл.;
обезбедити очување и редовно одржавање травне вегетације насипа, као дела
еколошког коридора који омогућује миграцију ситним врстама сувих травних станишта;
у грађевинском подручју, наменити приобаље деонице еколошког коридора за
зеленило посебне намене са улогом очувања и заштите биолошке разноврсности, а
урбане садржаје потребно је распоредити по принципу зонације;
забрањено је сађење инвазивних врста, а током уређења зелених површина
одстранити присутне самоникле јединке инвазивних врста и обезбедити редовно
одржавање зелених површина.

Мере заштите биодиверзитета насеља
Концептом озелењавања насељених места, формирати систем јавног зеленила и
повезати га са просторним целинама од значаја за очување биолошке разноврсности
у обухвату Плана. Повећати проценат зелених површина, број и разноврсност
постојећих категорија јавног зеленила, одржавати га у блиско природном стању и
избегавати примену инвазивних врста током уређења зелених површина и подизања
заштитног зеленила.
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Мере заштите геолошког и палеонтолошког наслеђа
Пронађена геолошка и палеонтолошка документа (фосили, минерали, кристали и др.)
која би могла представљати заштићену природну вредност, налазач је дужан да
пријави надлежном Министарству у року од осам дана од дана проналаска, и предузме
мере заштите од уништења, оштећивања или крађе.
7.2. ЗАШТИТА НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА
Стручна служба Покрајинског завода за заштиту споменика културе је, у циљу израде
Плана, извршила увид у документацију и евиденцију Завода, која је базирана на
резултатима претходних рекогносцирања и истраживања терена, и прописала следеће
мере заштите:
заштитити споменичка подручја и објекте са свим њиховим споменичким
карактеристикама;
могуће су само оне интервенције које су у складу са споменичком функцијом
третираног подручја и објеката;
намена споменичких подручја и објеката може бити оригинална, тј. припадајућа
споменику или у складу са споменичким вредностима;
споменичка подручја и објекти су под контролом надлежне службе за заштиту
споменика културе која одређује одговарајуће конзерваторске услове и надгледа
њихову реализацију.
Дворац
потребно је извршити рестаурацију објекта и одредити му нову намену како би остао
културно стециште становника Беочина. Истој намени прилагодити и пратећи објекат.
Парк уредити и обновити уз консултацију службе заштите природе;
промена намене објекта могућа је искључиво уз сагласност надлежног завода за
заштиту споменика културе;
задржати основни изглед објекта уз поштовање функције и распореда просторија;
обновити грађевинску опрему према постојећој;
обновити зидне декорације према постојећим;
обновити две салетле сачуване у дворишту зграде.
Заштићена околина дворца
изместити транспорт жичаром који користи фабрика цемента као и стари индустријски
колосек;
омогућити прилаз згради са постојеће саобраћајнице; уредити парк и ограду парка.
Просторна целина Светосавске улице са централном радничком колонијом и делом
фабрике цемента
очувати постојећу парцелацију, волумен и изграђеност парцела;
очувати постојеће хоризонталне и вертикалне габарите објеката без додатних
интервенција типа доградње и надоградње истих;
очувати архитектонске облике и традиционалне грађевинске материјале којима су
објекти обрађени, a који ће се детаљно утврдити путем мера техничке заштите;
очувати или реконструисати изворни изглед, стил, декоративне елементе и кровни
покривач, уз примену оригиналних материјала на основу конзерваторских услова;
у случају девастираних објеката, извршити рехабилитацију или замену на основу
сачуваних обликовних елемената и података;
не дозвољава се спајање више парцела ради изградње већих структура на
регулационим линијама објеката;
постојеће, одговарајуће функције могуће је допунити новим које морају бити
усаглашене са економским, социјалним, друштвеним и осталим потребама
становништва, a да се при томе задржи специфичан карактер градитељских целина и
објеката; изузетак су сакрални објекти који морају задржати своју основну функцију.
Просторне целине радничких колонија
заштитити просторне целине и објекте путем усклађивања интервенција са њиховом
споменичком функцијом;
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урбано санирање које би обухватало уклањање зграда које не представљају
архитектонски или историјски интерес или су сувише оронуле да би се испратила
њихова конзервација, као и адаптације и рехабилитације објеката за које је утврђено
да имају одређене архитектонске или историјске вредности, морају се изводити само уз
консултације и сагласност службе заштите;
постојеће, одговарајуће функције могуће је допунити новим које морају бити
усаглашене са културним потребама радника фабрике, a да се при томе задржи
специфичан карактер градитељске целине и објеката.

Објекти техничке културе
заштитити споменичка подручја и објекте усклађивањем интервенција са њиховом
споменичком функцијом;
намена споменичких подручја и објеката може бити преименована и усклађена са
потребама становништва;
споменичка подручја и објекти су под контролом надлежне службе за заштиту
споменика културе која одређује одговарајуће конзерваторске услове и надгледа
њихову реализацију.
Општи услови заштите непокретних културних добара у старом руралном делу насеља
(Село Беочин)
очувати стару, постојећу урбану матрицу овог дела насеља, неправилну мрежу улица
условљену конфигурацијом терена са обновом уличних јавних бунара који дају
карактер насеља;
не дозвољава се спајање више парцела ради изградње већих структура на
регулационим линијама објеката;
очувати вертикалне габарите објеката - задржати приземни карактер објеката,
евентуално П+М, без додатних надзиђивања;
очувати постојећу парцелацију, волумен и изграђеност парцела;
очувати постојеће хоризонталне и вертикалне габарите објеката без додатних
интервенција типа доградње и надоградње истих;
очувати архитектонске облике и традиционалне грађевинске материјале на
појединачним објектима; очувати облике и нагибе кровова, зиданих ограда са
ступцима и др. карактеристичних елемената које поседују поједини објекти, a који ће
се детаљно утврдити путем мера техничке заштите;
очувати или реконструисати изворни изглед, стил, декоративне елементе, кровни
покривач уз примену оригиналних материјала на основу конзерваторских услова;
у случају девастираних објеката, извршити рехабилитацију или замену на основу
сачуваних обликовних елемената и података.
Споменици културе у Селу Беочин
заштитити споменичко подручје и објекте у изворном, интегралном облику;
намена споменичке целине и објеката мора бити оригинална и строго у складу са
њиховом споменичком вредношћу;
споменичкој целини и објектима мора се обавезно обезбедити одговарајућа контактна
зона као простор у којем се врши усклађивање и прелаз урбанистичких и
архитектонских облика;
споменичко подручје и објекти су под заштитом надлежне службе за заштиту
сломеника културе која за њих формира одговарајуће конзерваторске услове и прати
њихову реализацију;
могућа је само конзервација или рестаурација споменичких делова према датим
конзерваторским
условима,
односно
израђеном
главном
архитектонско
грађевинском пројекту;
у оквиру порте, доградње, надоградње и адаптације објеката за које је утврђено да
имају архитектонску или историјску вредност, нису дозвољене.
За све објекте наведене у списку, као и за њихову непосредну околину (припадајуће
парцеле) важе одредбе Закона о културним добрима ("Службени гласник PC", бр. 71/94).
За радове на тим објектима (адаптације, ревитализације, доградње, реконструкције и
сл.), сходно Закону о културним добрима, власници-носиоци права коришћења мопaјy
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прибавити посебне услове - мере техничке заштите од стране Покрајинског завода за
заштиту споменика културе, као и сагласност на пројектну документацију.
За дефинисане археолошке локалитете такође важе одредбе Закона о културним
добрима, које обавезују власника да пре предузимања било каквих земљаних радова
обезбеди посебне услове од Покрајинског завода за заштиту споменика културе.
7.3. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
У циљу заштите животне средине неопходна је израда локалног регистра извора
загађивања и успостављање мониторинга квалитета воде, ваздуха, земљишта, буке и
вибрација на основу којих ће се, према потреби, примењивати додатне мере заштите.
Мере заштите ваздуха
Приоритетну меру заштите ваздуха од загађења представља израда локалног регистра
извора загађивања и и успостављање система праћења и контроле нивоа загађености
ваздуха. Мониторинг квалитета ваздуха у локалној мрежи обавља се према програму,
који за своју територију доноси надлежни орган аутономне покрајине и надлежни орган
јединице локалне самоуправе, у складу са наведеним програмом.
У индустријским објектима, који нису обухваћени мрежом мониторинга квалитета
ваздуха, треба обезбедити вршење континуалног и/или повременог мерења/узимања
узорака загађујућих материја и примењивати одређене техничко-технолошке мере
заштите, према потреби, којима се обезбеђује да емисија загађујућих материја у
ваздуху задовољава прописане граничне вредности. Уколико дође до квара уређаја,
којим се обезбеђује спровођење прописаних мера заштите, или до поремећаја
технолошког процеса, услед чега долази до прекорачења граничних вредности емисије,
носилац пројекта је дужан да квар или поремећај отклони или прилагоди рад
новонасталој ситуацији, односно обустави технолошки процес како би се емисија свела
у дозвољене границе у најкраћем року.
Посебне услови заштите ваздуха за постројења су:
Поштовати Закон о заштити ваздуха ("Службени гласник РС", бр. 36/09 и 10/13) и
Уредбу о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух
("Службени гласник РС", бр. 71/10 и 6/11);
Применити одговарајућа техничко-технолошка решења и мере, приликом
пројектовања, градње и експлоатације постројења, којима се обезбеђује да емисија
загађујућих материја у ваздуху не прелази прописане граничне вредности;
У случају прекорачења граничних вредности нивоа загађујућих материја у ваздуху,
обавезно је предузимање техничко-технолошких мера или обустављање
технолошког процеса, како би се концентрације загађујућих материја свеле на
ниво прописаних вредности;
Уколико дође до квара уређаја којим се обезбеђује спровођење прописаних
мера заштите, или до поремећаја технолошког процеса, услед чега долази до
прекорачења граничних вредности емисије, носилац пројекта је дужан да квар
или поремећај отклони или прилагоди рад новонасталој ситуацији, односно
обустави технолошки процес како би се емисија свела у дозвољене границе у
најкраћем року;
Код стационарног извора загађивања, у току чијег обављања делатности се могу
емитовати непријатни мириси, обавезна је примена мера које ће довести до
редукције мириса, иако је концентрација емитованих материја у отпадном гасу
испод граничне вредности емисије;
Субјект новоизграђеног или реконструисаног стационарног извора загађивања за који
није прописана обавеза издавања интегрисане дозволе или израде студије о процени
утицаја на животну средину дужан је да пре пуштања у рад прибави дозволу.
За постројења и активности која могу имати негативне утицаје на здравље људи,
животну средину или материјална добра, врсте активности и постројења, надзор и
друга питања од значаја за спречавање и контролу загађивања животне средине,
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уређују се услови и поступак издавања интегрисане дозволе, која је дефинисана
Законом о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине
("Службени гласник РС", бр. 135/04).
Постројење у којем се обављају активности у којима је присутна или може бити
присутна опасна материја у једнаким или већим количинама од прописаних (у даљем
тексту: севесо постројење), регулисано је Законом о заштити животне средине
("Службени гласник РС", бр. 135/04 и 36/09) и другим подзаконским актима, као
техничка јединица унутар комплекса где се опасне материје производе, користе,
складиште или се њима рукује.
Око индустријских објеката ће се формирати зелени заштитни појасеви, као баријере у
промету загађивача у односу на околне садржаје, посебно зоне становања и зоне
изворишта пијаће воде.
Изградња обилазнице ће заштитити ваздух у насељу од загађења, која настају
интензивним функционисањем саобраћајних возила, јер ће се изместити транзитни
саобраћај и смањити фреквентност саобраћаја у насељу. Наведеним активностима ће
се обезбедити и заштита од буке, што ће се мерењима проверавати.
Формирањем заштитног зеленила око радних садржаја, саобраћајница и комуналних
површина и повећањем јавних зелених површина унапредиће се санитарно-хигијенски,
микроклиматски и амбијентални услови у насељу.
Сви деградирани простори у насељу (сметлишта, депресије/ретензије) ће се
рекултивисати садњом заштитног зеленила, односно према пројектима рекултивације.
Мере заштите од буке
Поред аерозагађења, бука се појављује у одређеној мери, као пратећи феномен
саобраћаја. Обавезе локалне самоуправе у контексту заштите од буке су дефинисане
Законом о заштити од буке у животној средини ("Службени гласник РС", бр. 36/09 и 88/10).
У смислу услова заштите од буке, с обзиром да је манифестација буке очекивана услед
одвијања саобраћајних активности, евентуалних технолошких процеса у индустријској
производњи и извођењу грађевинско-техничких радова (употребом радних машина), за
појединачна постројења надлежни орган може утврдити потребу мониторинга буке, на
основу увида у Студије процене утицаја на животну средину и Захтева за издавање
интегрисане дозволе.
Праћење нивоа буке треба вршити у складу са Правилником о дозвољеном нивоу буке
у животној средини ("Службени гласник РС", бр. 54/92), Правилником о методологији
за одређивање акустичких зона ("Службени гласник РС", бр. 72/10), Правилником о
методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке ("Службени
гласник РС", бр. 72/10) и Правилником о методологији за израду акционих планова
("Службени гласник РС", бр. 72/10), као и Уредбом о индикаторима буке, граничним
вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних
ефеката буке у животној средини ("Службени гласник РС", бр. 75/10).
Мере заштите вода
У циљу заштите вода од загађења, у складу са Законом о водама ("Службени гласник РС",
бр. 30/10) и Законом о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/04,
36/09 и 72/09), предвиђене су следеће мере заштите вода за појединачне објекте:
Забрањено је испуштање отпадних вода у површинске и подземне воде, које
прелазе граничне вредности емисије;
Забрањено је испуштање отпадних вода, које угрожавају добар еколошки статус
стајаћих вода;
Забрањено је испуштање отпадних вода које су прекомерно термички загађене;
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Поставити уређаје за континуирано мерење количине отпадних вода и израдити
извештај о мерењу квалитета оптадних материја који се квартално доставља јавном
водопривредном предузећу и надлежном Министарству;
Обавезно биохемијско и механичко испитивање параметара квалитета отпадних вода.

У циљу заштите вода и водних ресурса, забрањује се упуштање било каквих вода у
напуштене бунаре или на друга места где би такве воде могле доћи у контакт са
подземним водама.
За технолошке отпадне воде обавезан је предтретман код сваког постројења које
продукује такве воде, као и пречишћавање на постројењу пре упуштања у реципијент,
тако да упуштена вода задовољава II класу квалитета воде.
Као обавезна мера заштите, око водозахвата је потребно утврдити санитарне зоне заштите
и спроводити услове прописане законским и подзаконским актима, односно дозволити
само градњу објеката, који су у функцији водозахвата. У циљу заштите наведених зона
потребно је забранити истраживања и експлоатацију нафтних и гасних бушотина.
Зоне санитарне заштите изворишта одређују се на основу посебног Елабората који се
израђује на основу Закона о водама и Правилника о начину одређивања и одржавања
зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања. Преписивање одредаба Закона и
Правилника не значи да се тим чином проглашавају зоне санитарне заштите.
Зоне санитарне заштите се утврђују на основу решења Министра надлежног за послове
здравља, а на основу горе поменутог Елабората (члан 77. Закона о водама "Службени
гласник РС" бр. 30/2010).
У виду контролне мере заштите водозахвата, потребно је формирати мониторинг
(пиезометри), који ће пратити параметре, који карактеришу квалитет подземних вода и
земљишта и указивати на евентуално потребну примену одређених мера (у случају
загађења).
Мере заштите земљишта
У циљу заштите земљишта, као природног ресурса, неопходна је реализација и
одређених заштитних мера у погледу квалитета ваздуха и воде, као природних ресурса.
Посебни услови и мере заштите земљишта односе се на заштиту функције земљишта,
заустављање деградације земљишта и рекултивацију деградираних површина, а односе
се на следеће:
Идентификација контаминираних подручја и њихова санација (превасходно
насељске депоније);
Примена биоразградивих материјала у зимском периоду за одржавање проходности
свих јавних путева;
Континуирано праћење стања подземних вода (и земљишта) пијезометрима на
местима потенцијалних угрожавања параметара животне средина (локација
станице за снабдевање горивима - ССГ);
Прелазак на систем регионалног депоновања отпада (формиран је вишеопштински
регион са једном регионалном депонијом на територији Града Новог Сада), при
чему је обавезна санација и рекултивација постојеће локације за одлагање отпада.
Применом техничко-технолошких мера у индустријским објектима, у циљу смањења
концентрације загађујућих материје у отпадним гасовима, које индиректно деградирају
и земљиште, заштитиће се и тло од наведених утицаја. Заштита земљишта у наведеном
контексту ће се обезбедити и повећањем и унапређењем зеленог фонда у насељу.
Заштита земљишта од потенцијалне деградације ће се обезбедити и адекватним
одвођењем отпадних вода из индустријских објеката и домаћинстава.
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Услови управљања отпадним материјама
Сваки генератор отпада је обавезан да изврши карактеризацију и категоризацију
отпада код надлежних организација и да се у зависности од његове природе са њим
поступа у складу са законским прописима.
Постојећи и планирани оператери на територији насеља, у складу са Законом о
управљању отпадом, Законом о амбалажи и амбалажном отпаду ("Службени гласник
РС", бр. 36/09) и подзаконским актима, дужни су да: обезбеде потребан простор за
одлагање отпада, обезбеде потребне услове и опрему за сакупљање, разврставање и
привремено чување различитих отпадних материја, да секундарне сировине, опасан и
други отпад, предаје субјекту који има одговарајућу дозволу за управљање отпадом
(складиштење, одлагање, третман и сл).
Садржај који настаје чишћењем таложника и сепаратора предавати овлашћеним
организацијама или оператерима на даљи третман.
Остаци од пречишћавања комуналних отпадних вода могу се користити у
пољопривредне и друге сврхе (нпр. за прекривање депонија, за поправљање пејзажа)
уколико испуњавају прописане граничне вредности емисије. Пре употребе, настали
остаци од пречишћавања комуналних отпадних вода се морају третирати тако да се
смањи број патогена и прилагоде особинама за одговарајућу намену.
Остаци од пречишћавања се могу користити за покривање депонија, у парковима за
зелене површине, за поправљање квалитета земљишта на коме се неће најмање годину
дана гајити пољопривредне културе и напасати стока, за насипање депресија
(поправљање пејсажа), при чему pH земљишта треба да се креће од 6 до 7.
Код специфичне употребе земљишта, постављају се ограничења због ризика по
здравље људи од преосталих патогена. У том случају остаци од пречишћавања се
третирају пре употребе да би се смањио број патогена на прихватљиву меру.
Нешкодљиво одлагање лешева животиња и других отпадака животињског порекла
организује локална самоуправа са својом зоохигијенском службом у складу са Законом о
ветеринарству до објеката за сабирање, прераду или уништавање отпада животињског
порекла на начин који не представља ризик по друге животиње, људе или животну средину.
Локације на којима је депонован незагађен материјал од ископавања (земља) не
припадају контаминираним локацијама.
За локалитет општинске депоније неопходно је урадити план санације и затварања
дела депоније како би се смањили негативни утицаји на животну средину, како би се
ова локација могла користити до почетка рада регионалне депоније у Новом Саду, а
потом овај простор у целини рекултивисати, у складу са законском регулативом.
У циљу успостављања система адекватног управљања отпадом, а на основу
Регионалног плана управљања отпадом за град Нови Сад и општине Бачка Паланка,
Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас (израђен 2011. године) и
Локалног плана управљања отпадом за територију општине Беочин (израђен
2011. године) 5, неопходно је изградити центар за одвојено сакупљање рециклабилног
отпада - рециклажно двориште у Беочину (папир, пластика, стакло, лименке итд), на
предложеној локацији овим Планом (могућа постојећа локација општинске депоније,
након санације и рекултивације у фази II) и успоставити систем за сакупљање и
третман посебних токова отпада - локално или регионално (отпадна уља, отпад од
електричних/електронских производа, истрошене батерије и акумулатори, отпадне
гуме, отпадна возила, амбалажни отпад и др.). Уколико се укаже потреба на постојећој
локацији општинске депоније, након санације и рекултивације, могуће је изградити
компостилиште биодеградабилног тј. баштенског отпада.
Према наведеном Регионалном плану управљања отпадом, предвиђено је један Центар
за одвојено сакупљање рециклабилног отпада - рециклажно двориште у
5

Регионални и Локални план план управљања отпадом израђени су од стране Департмана за инжењерство
заштите животне средине, Факултета техничких наука, Универзитета у Новом Саду
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Беочину. Рециклажно двориште је место намењено разврставању и привременом
складиштењу рециклабилног и кабастог отпада, а представља место на које ће грађани
доносити поред горе наведених рециклабилних материјала и кабасте предмете, као што
су намештај, бела техника и материјал погодан за рециклажу.
На самој локацији рециклажног дворишта треба да постоји довољан простор за
манипулацију возила која возе отпад и за гаражу за возила, а непосредно уз њу треба
да постоји слободан простор за паркирање личних возила са теретним приколицама.
Предвиђени простор треба да буде равна површина која се уређује за наведене радње
и асфалтира тј. треба да буде воднонепропусна. Посебно треба да буде уређен простор
на којем ће се поставити контејнери за сакупљање опасног отпада из домаћинстава
који је зауљен или замашћен.
У рециклажном дворишту могу се сакупљати следеће врсте отпада:
- корисне компоненте комуналног отпада (папир, стакло, пластика, метални отпад);
- кабасти отпад;
- опасан отпад из домаћинстава;
- грађевински отпад из домаћинстава у количини мањој од 1 m3.
Услови минималне техничке опремљености за рециклажно двориште су:
- ограда минималне висине 2 m са улазним вратима довољне ширине, која се могу
закључавати;
- портирница;
- добро осветљење унутар круга и ван круга рециклажног дворишта;
- асфалтирана или бетонирана површина на местима где су постављени контејнери,
- асфалтирани пут одговарајуће ширине са ознакама смера кретања возила;
- затворени или наткривени простор одговарајуће величине за складиштење
одговарајућих врста и количина опасног отпада;
- отворена наткривена површина и/или површина на отвореном за складиштење
одговарајућих врста и количина неопасног отпада;
- посуде са песком и пиљевином;
- други материјали за упијање (апсорбенти);
- ватрогасни апарати;
- ручна средства за рад;
- лична средства заштите на раду;
- телефон.
Отпад се у рециклажном дворишту може складиштити најдуже 6 месеци, изузимајући
биодеградабилни отпад који се може складиштити највише 7 дана и то у затвореним
условима.
Посебне мере за постројења и радне садржаје6
Услови који се односе на сва постојећа и планирана постројења и радне садржаје на
простору у обухвату Плана превасходно се односе на примену општих и посебних
санитарних мера и услова предвиђене законом и другим прописима којима се уређују
послови санитарног надзора, као и прибављене услове/сагласности надлежних органа
и организација. За све планиране и постојеће радне садржаје односно комплексе или
постројења обавезна је примена претходно наведених мера заштите ваздуха, заштита
од буке, заштита воде, земљишта, као и услове управљања отпадом.
Поред општих мера, обавезе које се односе на постројења за производњу, третман,
прераду или обраду производа из сировина биљног порекла у смислу посебних
мера су:
Пражњење јама за прихват претходно третираних санитарних и технолошких
отпадних вода поверити надлежном комуналном предузећу;
Предузети мере заштите од цурења расхладног флуида из система за хлађење, у
складу са условима надлежног органа;
6

Према Упутству о минималним условима за заштиту животне средине, објављеним од стране надлежног министарства за
послове заштите живтоне средине 2010. године
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Спроводити претходно наведене опште мере заштите животне средине, које се
односе на заштиту од буке и управљање насталим отпадом;
Обезбедити озелењавање простора, као и постављање затворених ограда које
штите суседне објекте од буке;
Вршити контролу квалитета отпадних вода у складу са прописима.

Посебне мере за постројења за обраду, третман и прераду млека су:
Сурутка се не сме испуштати у технолошке воде, већ се мора скупљати и
обрађивати кувањем или уступати привредним субјектима ради даљег третмана;
Обавезно пружити на увид надлежној инспекцији документацију о предаји сурутке;
Пражњење јама (за прихват претходно третираних санитарних и технолошких
отпадних вода) поверити надлежном комуналном предузећу;
Предузети мере заштите од цурења расхладног флуида из система за хлађење у
складу са условима надлежног органа;
Вршити контролу квалитета отпадних вода у складу са важећим прописима.
Посебне мере за хладњаче (без погона за прераду сировина) су:
Обављати редовно одржавање и техничку контролу процесне опреме;
Предвидети посебне мере заштите у случају удеса, односно прибавити сагласност
надлежног органа на предвиђене мере заштите од пожара;
У расхладним уређајима користити расхладно средство које не садржи хлор и не
оштећује озонски омотач;
Предузети мере заштите од цурења расхладног флуида из система за хлађење у
складу са условима надлежног органа.
Посебне мере за постројења за производњу хране за животиње осим мешаона
сточне хране за сопствене потребе:
- Санитарно-фекалне отпадне воде испуштати у водонепропусну септичку јаму или
одводити интерном канализацијом у градску канализациону мрежу;
- Све технолошке отпадне воде, преко сливних решетки, сакупљати и одводити у
водонепропусну септичку јаму уз претходан третман на таложнику и сепаратору или
их упуштати у градску канализацију, а по извршеном одговарајућем третману којим
се обезбеђује прописани квалитет за испуштање у канализациону мрежу односно
реципијент;
- Обезбедити сагласност надлежног органа за послове водопривреде (мишљење,
услови, дозвола...);
- Пражњење јама (за прихват претходно третираних санитарних и технолошких
отпадних вода) поверити надлежном комуналном предузећу;
- Садржај настао чишћењем таложника и сепаратора предавати овлашћеним
организацијама, или оператерима на даљи третман;
- Предвидети систем/опрему за локално отпрашивање на свим транспортним тракама,
уређајима за уситњавање, мешање и паковање хране за животиње;
- Спроводити претходно наведене опште мере заштите животне средине које се
односе на заштиту од буке и управљање насталим отпадом;
- Обезбедити одговарајуће мере за спречавање ширења непријатних мириса (нпр.
постављање затворених ограда и др.);
- Прибавити сагласност надлежног органа за предвиђене мере заштите од пожара и
по потреби спровести мониторинг амбијенталног ваздуха.
Посебне мере за постројења за производњу алкохолних пића, безалкохолних
пића и сирћета су:
- Применити опште и посебне санитарне мере и услове предвиђене законом и другим
прописима којима се уређују послови санитарног надзора, као и прибављене
услове/сагласности надлежних органа и организација;
- Обављати редовно одржавање и техничку контролу процесне опреме;
- Применити неопходне мере за правилно и безбедно чување и руковање хемијским
срествима, хемикалијама и производима који их садрже, у складу са законом и
другим важећим прописима којима се уређује управљање хемикалијама;
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Спроводити претходно наведене опште мере заштите животне средине које се
односе на заштиту од буке, заштиту вода (посебно третман технолошких отпадних
вода) и управљање насталим отпадом;
Предвидети посебне мере заштите у случају удеса, односно прибавити сагласност
надлежног органа на предвиђене мере заштите од пожара;
Спроводити програм праћења утицаја рада погона на животну средину, који се
односи на мерења емисије загађујућих материја у ваздух и праћење квалитета
испуштених отпадних вода, у складу са важећим прописима;
Објекте изградити у складу са одређеним зонама санитарне заштите изворишта
према важећем правилнику (за она предузећа која користе подземну воду);
У складу са важећим прописима из области геолошких истраживања инвеститор
или корисник подземних вода дужан је да сваке године доставља податке о стању
резерви подземних вода надлежном министарству (за она предузећа која користе
подземну воду).

Посебне мере за постројења за прераду, обраду и оплемењивање дрвета су:
- Обезбедити посебан простор, потребне услове и опрему за сакупљање, разврставање
и привремено чување различитих отпадних материја (комунални и амбалажни отпад,
рециклабилни материјал, остаци од обраде дрвета, отпадне материје од третмана
технолошких отпадих вода, засићени филтери за пречишћавање отпадног ваздуха,
отпад од чишћења таложника-сепаратора масти и уља и др.), у складу са законом и
другим прописима којима се уређује поступање са отпадом, секундарним сировинама
и евентуалним опасним отпадом, да секундарне сировине, опасан и други отпад
предаје лицу са којим је закључен уговор, а које има одговарајућу дозволу за
управљање отпадом (складиштење, третман, одлагање и сл.);
- Спроводити претходно наведене опште мере заштите од буке;
- Пиљевину, отпатке од дрвета и дрвну прашину сакупљати на локацији на начин којим
се спречава неконтролисано расипање у околину (предвидети постављање бункера);
- Машине и опрему за сечење дрвета опремити системом за локално отпрашивање и
одвођење пиљевине;
- Наношење фарбе/лака/премаза вршити у посебној просторији која је снабдевена
воденом завесом, уз сакупљање и одговарајући третман насталих отпадних вода;
- Предвидети одговарајући филтер за пречишћавање отпадног ваздуха са заосталим
парама растварача из просторије за фарбање/лакирање дрвета, којим се обезбеђује
да концентрације емитованих загађујућих материја задовољавају прописане
граничне вредности;
- Применити неопходне мере за правилно и безбедно чување и руковање фарбама,
бојама, премазима и другим коришћеним хемијским средствима, у складу са законом
и важећим прописима којима се уређује управљање хемикалијама;
- Спроводити неопходне мере заштите од могућих удеса (пожар, изливање,
просипање, исцуривање хемикалија), као и мере за отклањање последица у случају
удесних ситуација; прибавити сагласност надлежног органа на предвиђене мере
заштите од пожара;
- Израдити и спровести програм праћења утицаја пројекта на животну средину, који
обухвата контролу квалитета отпадних вода након третмана, односно мерење
емисије загађујућих материја у ваздух, што се поверава овлашћеној стручној
организацији, у складу са важећим прописима.
Посебне мере за постројења за производњу бетона - бетоњерке, укључујући и
мобилна постројења су:
- Применити важеће техничке нормативе и стандарде прописане за изградњу,
коришћење и одржавање ове врсте објеката и предвидети одговарајућу опрему,
односно техничка и технолошка решења (системи за отпрашивање, филтери
одговарајуће пропусности, затворени "оклопљени" делови постројења и др.) за
смањење емисија загађујућих материја у ваздух, на критичним местима постројења
(манипулација сировинама, силоси за складиштење цемента, тракасти и пужни
транспортери за допремање и дозирање сировина, процесна јединица за мешање,
евентуалне емисије продуката сагоревања из котларнице и сл.);
- Обавезно вршити влажење манипулативних површина/агрегата;
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Пројектовати и извести одговарајућу звучну заштиту, којом се обезбеђује да бука
емитована током рада постројења не прекорачује прописане граничне вредности;
користити транспортна средства и опрему усклађену са техничким прописима, у
складу са важећим прописима;
Обезбедити потпуни прихват атмосферске воде са интерних манипулативних,
саобраћајних и паркинг површина, њихов третман у одговарајућем сепаратору
масти и уља, чије чишћење са преузимањем насталог отпада се организује преко
лица које је регистровано или има дозволу за управљање овом врстом отпада
(складиштење, третман, одлагање и сл.) ;
Предвидети посебан простор и одговарајућу опрему за привремено чување
процесног отпада (бетонска мешавина незадовољавајућег квалитета, отпадне
материје од чишћења постројења и опреме, засићени филтери и сл.) као и других
врста отпадних материја (комунални и рециклабилни отпад, остатак од чишћења
уређаја за пречишћавање атмосферских и отпадних вода и др.), у складу са
прописима којима се уређује управљање отпадом, до предаје лицу са којим је
закључен уговор о преузимању, а које је регистровано или има дозволу за
управљање том врстом отпада (сакупљање, третман) ;
Извршити уређење и озелењавање слободних површина (травњаци, жбунаста и
висока вегетација) у складу са пројектом хортикултурног уређења;
Планирати одговарајуће мере заштите од удеса (опрема за прихват целокупне количине
складиштеног погонског горива, енергента из дизел-електричног агрегата, као и
трансформаторског уља у случају евентуалног исцуривања, противпожарна заштита);
прибавити сагласност надлежне службе МУП-а на предвиђене мере заштите од пожара;
Током пробног и редовног рада пројекта, вршити праћење емисије у ваздух
(емитери честичног загађења), нивоа буке, квалитета и количине отпадне воде пре
упуштања у реципијент, односно градску канализациону мрежу;
Повремено контролисати квалитет амбијенталног ваздуха.

Посебне мере за базне радио станице мобилне телефоније су:
Базну станицу пројектовати и изградити у складу са важећим нормама и
стандардима за ту врсту објеката;
Након изградње, односно постављања базне станице мобилне телефоније, извршити:
 прво испитивање, односно мерење нивоа електромагнетног поља у околини
антенског система базне станице, а пре издавања дозволе за почетак рада,
односно употребе;
 периодично испитивање нивоа електромагнетног поља након пуштања базне
станице у рад, у складу са законом и другим прописима;
 достављање података и документације о извршеним испитивањима нејонизујућег
зрачења надлежном органу у року од 15 дана од дана извршеног мерења;
Објекте не постављати унутар друге зоне опасности од пожара, у близини
отворених складишта лако испарљивих, запаљивих и експлозивних материја, без
одговарајуће заштите и прибављених услова, односно сагласности надлежног
органа МУП-а;
У случају када се антенски ситем базне станице инсталира на стубу који полази од
тла, поставити ограду око базне станице и антенског стуба, а на огради поставити
табле са упозорењем о забрани прилаза;
Антенски систем базне станице се мора пројектовати тако, да се у главном снопу
зрачења антене не налазе антенски системи других комерцијалних или
професионалних уређаја, као ни сами уређаји, што се постиже оптималним избором
висине антене, као и правилним избором позиције антенског система на самом објекту.
Посебне мере које се односе на гробља су:
У складу са резултатима хидрогеолошких истражних радова и закључцима и
препорукама наменског геотехничког елабората, израдити пројекат насипања,
односно планирати распоред места за сахрањивање и места за урне;
Извршити одговарајуће анализе материјала за насипање (минерални и хемијски
састав тла, степен заступљености хумуса као неповољног чиниоца, водна, ваздушна
и гранулометријска својства) и на основу добијених резултата дефинисати додатни
супстрат, његов састав и процентуални састав по јединици запремине тла;
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Насипање подручја гробишта изводити довољно рано, пре почетка коришћења, како
би се омогућило природно слегање тла; узорке насутог тла препуштеног природној
консолидацији, након одређеног времена анализирати опитима стишљивости;
насипање терена вршити у што већој мери материјалом истих или сличних физичкомеханичких карактеристика, ради задржавања природне порозности тла;
Спровести неопходне техничке мере за површинско одводњавање;
Предвидети застирање (асфалтирање, поплочавање и сл.) свих неозелењених
површина око објеката;
Примењивати претходно наведене опште мере заштите животне средине, које се
односе на мере заштите вода и земљишта;
Поштовати минимални ротациони турнус сахрањивања од 10 година;
Ризике од загађења животне средине у току експлоатације редуковати правилним
укопавањем посмртних остатака и сталним одржавањем укопних површина које
обухвата планирано гробље;
Чврсте отпадне материје са гробља (стари венци, остаци вештачког цвећа,
комунални отпад) сакупљати у посебне контејнере, а одношење истих
организовати преко овлашћеног комуналног предузећа;
Израдити и спровести пројекат озелењавања гробља (алеје, парковски део
комплекса, површине за сахрањивање, заштитни појас уз ограђену границу гробља);
Редовно одржавати зелене и друге површине гробља тако да су задовољене
њихове основне намене;
Вршити, по потреби, дератизацију комплекса гробља ангажовањем организације
која је овлашћена за обављање ових послова;
Израдити упутство за поступање у случају удеса (пожар), односно ванредних
ситуација (велика смртност епидемијских размера, изузетно ниске температуре,
снажне падавине великог интезитета, поплаве и сл.), са дефинисаним начином
утврђивања удеса, процедуром обавештавања, задужењима свих запослених и
одговорној особи за отклањање последица у случају удеса, поступком евентуалне
евакуације запослених;
Вршити праћење стања квалитета земљишта и евентуално постојећих површинских
вода, као и подземних вода преко уграђених пијезометара постављених на
одговарајућим местима, у односу на нагиб терена и правац кретања подземних вода.

Посебне мере које се односе на сабирне капеле – мртвачнице на гробљу су:
- Израдити Правилник о функционисању (коришћењу) капеле са дефинисаним
обавезама, начином поступања и спровођења мера заштите у току редовног рада,
као и за случај ванредних догађаја, у складу са важећим прописима којима се
уређује заштита запослених, хигијенско-епидемиолошка заштита у објекту и
околини, као и управљање и контрола свих функционалних система објеката;
- Вршити редован санитарни преглед, односно вакцинацију запослених према
епидемиолошким индикацијама;
- Обезбедити потребан број изолационих одела, односно одговарајућу опрему и
средства за заштиту свих запослених, као и простор за смештај употребљених
заштитних средстава и опреме за случај масовних несрећа са смртним исходом;
- Вршити редовну хемијску и бактериолошку контролу ефикасности поступка
стерилизације, као и редовну проверу ефикасности свих врста дезинфекционих
средстава која се користе;
- Прибавити одговарајуће атесте за пројектом предвиђене апарате и опрему;
- Користити кесе од пунијег полиетилена или полиамида за сакупљање специфичног
отпада;
- Обезбедити да квалитет отпадних вода планираних објеката (прање просторија
дезинфекционим растворима, санитарни уређаји за обраду умрлих лица, прање и
дезинфекција возила за транспорт умрлих) задовољава прописане за упуштање у
канализацију или коришћени реципијент;
- Обезбедити чишћење сепаратора за третман отпадних вода из просторије за прање
и дезинфекцију возила за транспорт преминулих и безбедно чување отпадног
талога, односно предају лицу са којим је закључен уговор, а које је регистровано
или има дозволу за управљање овом врстом отпада.
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Посебне мере за станице за снабдевање горивима (бензинске и гасне пумпе) су:
Спроводити претходно наведене опште мере заштите животне средине, као и
посебне мере заштите вода и управљање насталим отпадом;
У сектору резервоара, уградити пијезометар за праћење квалитета подземних вода,
у свему у складу са претходно прибављеним условима надлежног органа;
Предвидети уградњу система за одсисавање бензинских и дизел пара и повратак у
резервоар, односно цистерну, на свим аутоматима за издавање горива, као и на
заједничком утакачком шахту;
Предвидети сепаратор масти и уља за пречишћавање зауљених отпадних вода из
пратећих објеката (евентуална перионица, радионица за сервисирање возила) пре
упуштања у канализацију или одређени реципијент;
Извршити уређење и озелењавање слободних површина (травњаци, жбунаста и
висока вегетација) у складу са пројектом хортикултурног уређења;
Спроводити неопходне мере заштите од могућих удеса (пожар, изливање,
просипање, исцуривање горива и др.), као и мере за отклањање последица у
случају удесних ситуација (средства за противпожарну заштиту, поседовање
одговарајућег сорбента и др.); прибавити сагласност надлежног органа на
предвиђене мере заштите од пожара;
Израдити и спровести програм праћења утицаја пројекта на животну средину, који
обухвата праћење квалитета подземних вода.
7.4. ЗАШТИТА ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ
Мере за спречавање и ограничавање негативних утицаја на становништво дате су у
законским и подзаконским актима, који се односе на здравље и безбедност људи и
заштиту на раду и заштиту у случају ванредних ситуација и удеса.
При изградњи инфраструктурних објеката обавезно је водити рачуна о поштовању
прописа о техничким нормативима и стандардима, мерама и условима, које надлежни
органи издају при постављању и извођењу, односно изградњи објеката, као и
неопходним међусобним растојањима.
Мере заштите животне средине, које се директно односе на квалитет живота и здравља
људи, а које ће утицати на побољшање квалитета животних услова, подразумевају:
- обезбеђење довољне количине воде за пиће одговарајућег квалитета свих
корисника на подручју обухваћеном Планом;
- пречишћавање свих отпадних вода на постројењу за пречишћавање, у циљу
постизања потребног квалитета отпадне воде, а пре упуштања у реципијент;
- реконструкција и редовно одржавање каналске мреже за одвођење атмосферских вода;
- унапређење микроклиматских и санитарно-хигијенских услова насеља повећањем и
повезивањем свих зелених површина у континуирани систем;
- евиденција загађивача на територији јединице локалне самоуправе и вршење
мониторинга загађујућих материја (ваздуха, воде, земљишта);
- успоставити мониторинг буке на територији насеља, нарочито у зонама
интензивних саобраћајних активности и радних садржаја;
- За објекте за које се процени да могу имати негативне утицаје на животну средину
у складу са Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена
утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну
средину ("Службени гласник РС", бр. 114/08), обавезна је израда студије процене
утицаја на животну средину у складу са одлуком надлежног органа, односно са
Законом о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/04, 36/09 и
72/09), Законом о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС",
бр. 135/04 и 36/09), као и Правилником о садржини студије о процени утицаја на
животну средину ("Службени гласник РС", бр. 69/05).
Осим редовних мера за заштиту живота и здравља људи, неопходно је дефинисати и
мере заштите у случају ванредних ситуација и удеса. У том смислу, у циљу заштите
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живота и здравља становништва, неопходно је стриктно поштовати урбанистичке и
друге услове и нормативе, дефинисане низом законских и подзаконских аката.
Заштита од пожара обезбедиће се:
- поштовањем задатих регулационих и грађевинских линија;
- поштовањем прописа при пројектовању и градњи објеката (удаљеност између
објеката, услови складиштења лако запаљивих течности, гасова и експлозивних
материја и слично);
- градњом и реконструкцијом саобраћајница према датим правилима (потребне
минималне ширине, минимални радијуси кривина и слично);
- одговарајућим капацитетом водоводне мреже, тј. обезбеђивањем проточног
капацитета и притиска за ефикасно гашење пожара;
- обезбеђивањем услова за рад ватрогасне службе.
Заштита од земљотреса обезбедиће се:
- прорачуном на отпорност за земљотрес јачине најмање 70 MCS за све објекте;
- поштовањем прописане минималне ширине саобраћајних коридора, како би се
обезбедили слободни пролази у случају зарушавања.
Заштита од метеоролошких појава (атмосферског пражњења, олујних ветрова и
града) обезбедиће се:
- извођењем громобранских инсталација у складу са одговарајућом законском
регулативом;
- заштита од олујних ветрова обезбедиће се подизањем заштитног зеленила;
- заштита од града обезбедиће се постојећим противградним станицама, са којих се
током сезоне одбране од града, по потреби, испаљују противградне ракете.
Заштита од поплава обезбедиће се:
- поштовањем основне намене и одржавање потока-канала, који имају најважнију
улогу у евакуацији атмосферских вода из насеља;
- поштовањем важећих прописа приликом пројектовања и изградње хидротехничких
објеката (карактеристике потока-канала, пропуста и сл.).
-

Заштита од клизишта обезбедиће се:
На приказаним потенцијалним клизиштима (на карти бр. 2.13 Потенцијални
деградациони пунктови, зоне негативних утицаја и мере заштите) потребно је
претходно испитивање геомеханике тла (израдити елеборат носивости земљишта),
који мора садржати податке о извршеним детаљним истраживањима терена,
обезбеђења постојећих објеката и услова њихове експлоатације, са наведеним
недвосмисленим мишљењем о могућности изградње на предметном простору и
наведеним свим мерама за санацију и заштиту од појаве новог клизишта, односно
обезбеђење тла и експлоатацију постојећих објеката.
Заштита од техничко-технолошких несрећа (акцидената) обезбедиће се:
- предузимањем мера за спречавање истицања било које супстанце, која је штетна
или разарајућа по тло или његове особине;
- складиштење горива и манипулацију са нафтом и њеним дериватима одвијати у
осигураним подручјима, у циљу спречавања истицање горива и мазива, а сличне
услове применити на мазивна уља, хемикалије и течни отпад;
- паркирање грађевинских машина вршити само на уређеним местима, уз предузимање
посебних мера заштите од загађивања тла уљем, нафтом и нафтиним дериватима;
- разношење чврстог отпада, који се јавља у процесу градње и боравка радника у
зони градилишта, спречити његовим систематским прикупљањем и депоновањем на
за то уређеним депонијама;
- уколико дође до хаварије возила, које носи опасне материје у прашкастом или
грануларном стању, зауставити саобраћај и обавестити специјализовану службу
која обавља операцију уклањања опасног терета и асанацију коловоза;
- уколико дође до несреће возила са течним опасним материјама, зауставити саобраћај,
алармирати надлежну служба и специјализоване екипе за санацију несреће.
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Заштита од ратних дејстава
Основни циљ усаглашавања просторног развоја са потребама одбране је стварање
услова за деловање цивилне заштите становништва, заштиту материјалних и
природних ресурса у случају ратних дејстава.
Применом законске регулативе за планирање и уређење простора од интереса за одбрану
земље стварају се просторни услови за функционисање цивилне заштите становништва.
Посебни услови прилагођавања потребама одбране земље за ПГР насеља Беочин који
су издати од стране Министарства одбране, уграђени су у сам План. Планским
решењима, изградњи нових објеката и садржаја, у зони забрањене градње, може се
приступити
након
подношења појединачних
захтева
(захтева инвеститора)
Министарству одбране Републике Србије и добијања позитивног мишљења од стране
истих. У зони забрањене градње дозвољено је текуће одржавање постојећих објеката.
У складу са Законом о ванредним ситуацијама ради заштите од елементарних непогода
и других несрећа, органи локалне самоуправе, привредна друштва и друга правна
лица, у оквиру својих права и дужности, дужна су да обезбеде да се становништво,
односно запослени, склоне у склоништа и друге објекте погодне за заштиту.
Склањање људи, материјалних и културних добара обухвата планирање и коришћење
постојећих склоништа, других заштитних објеката, прилагођавање нових и постојећих
комуналних објеката, као и објеката погодних за заштиту и склањање, њихово
одржавање и коришћење за заштиту људи од природних и других несрећа.
Приликом коришћења склоништа за мирнодопске потребе, не могу се вршити
адаптације или реконструкције које би утицале или би могле утицати на исправност
склоништа, нити се склоништа могу користити у сврхе које би погоршале њихове
хигијенске и техничке услове.
Ближе прописе о начину одржавања склоништа и прилагођавања комуналних,
цаобраћајних и других подземних објеката за склањање становништва, доноси министар.
Као други заштитни објекти користе се подрумске просторије и друге подземне просторије
у стамбеним и другим зградама, прилагођене за склањање људи и материјалних добара.
Приликом изградње стамбених објеката са подрумима, над подрумским просторијама се
препоручује изградња ојачане плоче која може да издржи урушавање објекта.
7.5. УСЛОВИ ЗА ПЛАНИРАЊЕ ПРОСТОРА
СТАНДАРДИМА ПРИСТУПАЧНОСТИ

У

СКЛАДУ

СА

ТЕХНИЧКИМ

Овим Планом се дају услови за уређење и изградњу површина јавне намене (јавних
површина и објеката јавне намене за које се утврђује јавни интерес), као и других објеката
за јавно коришћење, којима се обезбеђује приступачност особама са инвалидитетом.
Приступачност јесте резултат примене техничких стандарда у планирању,
пројектовању, грађењу, реконструкцији, доградњи и адаптацији објеката и јавних
површина, помоћу којих се свим људима, без обзира на њихове физичке, сензорне и
интелектуалне карактеристике или године старости осигурава несметан приступ,
кретање, коришћење услуга, боравак и рад.
Објекти за јавно коришћење јесу: банке, болнице, домови здравља, домови за старе,
објекти културе, објекти за потребе државних органа, органа територијалне аутономије
и локалне самоуправе, пословни објекти, поште, рехабилитациони центри, саобраћајни
терминали, спортски и рекреативни објекти, угоститељски објекти, хотели, хостели,
школе и други објекти намењени јавном коришћењу.
При планирању, пројектовању и грађењу јавних простора - саобраћајних и пешачких
површина, прилаза до објеката, као и пројектовање објеката јавне намене и других
објеката за јавно коришћење, морају се обезбедити обавезни елементи приступачности
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за све потенцилане кориснике, у складу са Правилником о техничким стандардима
приступачности ("Службени гласник РС", бр. 46/13)
Обавезни елементи приступачности су:
Елементи приступачности за савладавање висинских разлика;
Елементи приступачности кретања и боравка у простору - стамбене зграде и
објекти за јавно коришћење;
Елементи приступачности јавног саобраћаја.
8. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
Усвајањем Плана генералне регулације насеља Беочин стварају се услови за директно
издавање услова из Плана као и за даљу разраду и спровођење овог Плана, и то:
издавањем локацијске дозволе.
израдом планова детаљне регулације
израдом Урбанистичких пројеката
израдом пројеката парцелације, односно пројеката препарцелације, за потребе
формирања грађевинских парцела.
На подручју обухваћеном "Планом генералне регулације насеља Беочин"
остају да важе, у делу у коме нису у супротности са ПГР-ом, следећи планови:
1. Детаљни урбанистички план Комплекса терцијалних делатности Беочин ("Службени
лист општина Срема", бр. 5/95)
2. Урбанистички пројекат пијаце у Беочину ("Службени лист општина Срема", бр. 4/96)
3. Регулациони план "Центар 1" Беочин ("Службени лист општина Срема", бр. 2/98)
4. Регулациони план "Терцијалне делатности" 2 Беочин ("Службени лист општина
Срема", бр. 9/98)
5. Регулациони план насеља Потес Думбово ("Службени лист општина Срема", бр. 1/99)
6. Регулациони план "Центар 2" ("Службени лист општина Срема", бр. 3/99)
7. Урбанистички пројекат Српске православне цркве Свети Василије Острошког у
Беочину ("Службени лист општина Срема", бр. 14/99)
8. Урбанистички пројекат грабља за Беочин ("Службени лист општина Срема", бр. 4/03)
9. План детаљне регулације комплекса LAFARG-е Беочин ("Службени лист општина
Срема", бр. 15/07)
10. План детаљне регулације уређаја за пречишћавање отпадних вода у Беочину
("Службени лист општина Срема", бр. 04/09)
11. План детаљне регулације радне зоне Терцијалне делатности 3 ("Службени лист
општина Срема", бр. 25/09)
12. План детаљне регулације нове индустријске зоне у Беочину ("Службени лист
општина Срема", бр. 7/10)
13. План детаљне регулације измене и допуне Регулационог плана "Центар 2" у
Беочину ("Службени лист општина Срема", бр. 7/10)
14. План детаљне регулације насипа на десној обали Дунава (деоница од Беочина до
Черевића, од km 3+380 до km 6+889,50 ("Службени лист општина Срема", бр. 01/11)
15. План детаљне регулације комплекса бензинске станице са пратећим садржајима и
пословног објекта (трговинско услужног центра) у Беочину ("Службени лист
општина Срема", бр. 15/07, "Службени лист општине Беочин", бр. 10/11)
16. План детаљне регулације, измене и допуне Регулационог плана "Центар 1" у
Беочину ("Службени лист општина Срема", бр. 11/12)
17. План детаљне регулације старог парка измене и допуне Регулационог плана
"Центар 2" у Беочину ("Службени лист општина Срема", бр. 3/14)
18. Урбанистички пројекат ТС 110/20 кV Беочин и прикључног двосистемског
далековода 110 кV 1 - Беочину до ТС 110/20 кV Беочин ("Службени лист општина
Срема", бр. 1/99)
19. Урбанистички пројекат комплекса занатске кланице са погоном за прераду меса и
стовариште грађевинског материјала Беочин КО Беочин ("Службени лист општина
Срема", бр. 11/99)
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20. Урбанистички пројекат пословног објекта на кат. Парцели бр. 145/1 КО Беочин
("Службени лист општина Срема", бр. 8/00)
21. Урбанистички пројекат пословних објеката у зони "Центар 2" Беочин ("Службени
лист општина Срема", бр. 8/01).
У блоковима за које није предвиђена детаљна урбанистичка разрада кроз израду
планова нижег реда, за изградњу објеката вишепородичног становања обавезна је
израда Урбанистичких пројеката за изградњу, а којима ће се ближе дефинисати
правила грађења, мере заштите, услови прикључења на инфраструктуру, као и услови
уклапања архитектонског решења у постојеће окружење.
Изградња саобраћајница и друге енергетске и комуналне инфраструктуре у коридору
јавних површина, на подручју за које је утврђена обавезна израда детаљног плана, до
доношења детаљног плана вршиће се на основу услова дефинисаних овим планом.
Реконструкција грађевина чија је намена у супротности намени дефинисаној планом
Постојеће грађевине, легално изграђене, као и остали објекти који су саграђени пре
доношења Плана генералне регулације, а које су постављене у супротности са наменом
површина утврђеној овим планом, могу се санирати и реконструисати у обиму
неопходном за побољшање услова живота и рада.
Неопходним обимом реконструкције за побољшање услова живота и рада сматра се:
1) За стамбене грађевине:
а) Обнова, санација и замена оштећених и дотрајалих конструктурних делова
грађевине у постојећем габариту
б) Реконструкција свих врста инсталације
в) Доградња санитарних просторија до 12 m2
г) Адаптација простора унутар постојећег габарита у стамбени простор
2) За остале грађевине:
а) Обнова, санација и замена оштећених и дотрајалих конструктурних делова
б) Доградња санитарија, гардероба, остава до мах 50 m2
в) Пренамена простора под условом да новопланирана делатност не погоршава
стање животне средине
г) Замена дострајалих инсталација и уређаја
д) Реконструкција и изградња саобраћајних и манипулативних површина.
8.1. ПРОСТОРНЕ ЦЕЛИНЕ ЗА КОЈЕ СЕ ОБАВЕЗНО ДОНОСИ ПЛАН ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ И ПРЕДВИЂЕНИ РОКОВИ ЗА ИЗРАДУ
8.1.1. Просторне целине за које се обавезно доноси план детаљне регулације
Даља урбанистичка разрада ће се радити за уређење зона урбане обнове и нове
изградње, за инфраструктурне коридоре и објекте, као и просторе за које у току
израде овог Плана нису прибављене одговарајуће катастарско-топографске подлоге, па
самим тим није постојала могућност утврђивања регулације.
На графичком прилогу бр. 2.14 су приказане урбанистичке целине, за које је
предвиђена даља планска разрада, кроз израду планова детаљне регулације, због
потребе за разграничењем садржаја јавне намене од осталих намена, односно потреба
за формирањем нових уличних коридора до површина намењених становању,
неопходност рекултивације општинске депоније и регулације потока.
8.1.2. Предвиђени рокови за израду планова детаљне регулације
Предвиђени рокови за израду (доношење Одлуке о приступању изради) Планова
детаљне регулације су до четири године од дана доношења овог Плана.
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У деловима насеља за које је овим планом утврђена обавеза израде Плана детаљне
регулације, а који имају директан приступ на регулисану јавну површинусаобраћајницу и за које постоје услови прикључења објеката на инфраструктуру, до
доношења одговарајућег плана могућа је градња објеката у складу са условима и
наменом дефинисаном Планом генералне регулације насеља Беочин, уз претходну
израду урбанистичког пројекта, уколико је то у интересу општине, којим ће се ближе
дефинисати предметна градња.
8.2. ОПШТА И ОРЈЕНТАЦИОНА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ЗА ДЕЛОВЕ ПРОСТОРА У
ОБУХВАТУ ПЛАНА ЗА КОЈЕ ЈЕ ОДРЕЂЕНА ДАЉА ПЛАНСКА РАЗРАДА
Општа правила су дата као одреднице, усмеравајућег карактера, које важе за
урбанистичке целине у обухвату Плана за које је предвиђена даља планска разрада.
Израда детаљних планова обавезна је за:
изградњу станица за снабдевање горивима (ССГ-ма), видети правила грађења
саобраћајне инфрстрактуре
Шакотинац (ако се јави потреба за формирањем нових приступних саобраћајница,
инфраструктурних коридора, итд.)
изградња и уређење планираних зона спорта и рекреације
делове насеља ради промене границе јавног грађевинског земљишта
делове насеља за нову изградњу или изградњу (реконструкцију) комплекса који
представљају сложенију просторну целину, када је неопходно ближе прецизирати
правила регулације и градње због значаја комплекса у окружењу или обима изградње.
Просторне целине које ће се разрађивти плановима детаљне регулације су:
површине намењене становању на две локације у Беочин Селу како би се
дефинисала регулација и приступ стамбеним парцелама
простор грађевинског земљишта у грађевинском подручју изван насеља који је
тренутно у функцији општинске депоније, а плански је предвиђена санација и
рекултивација овог простора
регулација потока.
8.2.1. Општа правила уређења за делове простора у обухвату плана за које је
одређена даља планска разрада
Планом је дефинисана претежна намена површина. Претежна намена представља
преовлађујућу односно доминантну намену у неком делу простора. Поред доминантне
намене, у одређеном простору (зони, блоку, парцели) могу се наћи и други објекти
(комплекси) компатибилних намена.
Опште одреднице везане за претежне намене
-

-

-

становање је компатибилно са јавним објектима и комплексима (из области
здравства, социјалне и дечије заштите, образовања, културе), верским објектима,
канцеларијским, комерцијалним и угоститељским објектима, мањим занатским
радионицама, трговином, угоститељством, услугама и др. делатностима које не
угрожавају функцију становања непосредно, као и спортским објектима;
објекти спорта, рекреације, туризма и угоститељства су компатибилни свим
наменама, укључујући и зоне јавних зелених површина и заштитног зеленила;
станице за снабдевање горивима (пумпе за течно гориво и гасне станице) се могу
градити уз постојеће јавне путеве у свим зонама, ако су задовољени локацијски
услови и прописане законске обавезе, уз израду процене утицаја на животну средину;
нови објекти и нови делови постојећих објеката нестамбене намене (пословни,
комерцијални, услужни, занатски, производни, комунални и др. објекти), могу се
градити у свим зонама, ако нису у супротности са карактером претежне намене и
чијом изградњом се не нарушавају услови животне средине, као ни други
урбанистички параметри који важе у конкретној зони;
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улични коридори (са јавном саобраћајном и комуналном инфраструктуром) прожимају
целокупно грађевинско подручје, а остале саобраћајне површине (колски и пешачки
прилази, манипулативни платои и паркинзи) су саставни део свих насељских зона.

Велик број различитих активности се може организовати и одвијати хармонично једна
поред друге тако да конфликт-контакт буде детаљно испланиран на детаљном нивоу (у
плану детаљне регулације). При планирању пожељно је урадити процену усклађености
постојећих и предложених намена, а затим позиционирати сваку намену тако да се
промовише компатибилност и избегне конфликт.
8.2.2. Оријентациони урбанистички показатељи за даљу планску разраду
ПРВА И ДРУГА ЦЕЛИНА -

ТРЕЋА ЦЕЛИНА –

за које је предвиђена даља планска разрада налази се у
Беочин
Селу
и
обухватају
површине
намењене
породичном и вишепородичном становању. Смернице за
израду планова детаљне регулације дате су у поглављима
3.2.1. и 3.2.3. овог Плана.

за коју је предвиђена даља планска разрада обухвата простор
грађевинског земљишта у грађевинском подручју изван насеља
који је тренутно у функцији општинске депоније, а плански је
предвиђена санација и рекултивација овог простора.

У циљу минимизирања негативних утицаја неадекватно депоновног отпада у протеклом
периоду, потребно је извршити санацију одлагалишта отпада (општинска депонија).
За главну општинску депонију пре израде плана детаљне регулације потребно
израдити студију процене стања са предлогом мера које је неопходно спровести са
циљем избора најадекватнијег решења у оквиру пројекта санације и рекултивације
како би се смањили негативни утицаји на животну средину.
Израдом плана детаљне регулације дефинисаће се будућа намена простора.
РЕГУЛАЦИЈА ПОТОКА
Смернице за израду плана детаљне регулације дате су у поглављу 4.2.2. овог Плана.
8.3.

ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ ПРЕДВИЂЕНА ИЗРАДА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

Урбанистички пројекат се обавезно ради за потребе урбанистичко-архитектонске
разраде локације, када је то у интересу општине и инвеститора, за формирану
грађевинску парцелу, а пре издавања локацијске дозволе.
Израда урбанистичког пројекта, који ће дефинисати урбанистичко решење и услове за
изградњу објеката, такође је обавезна у следећим случајевима:
за изградњу објеката и уређење комплекса када је неопходно ближе прецизирати
правила градње због значаја објеката и комплекса у окружењу или због обима
изградње,
за изградњу нових објеката у комплексима објеката од општег значаја (школа,
амбуланте, спортски садржаји, сеоски домови, верски објекти и сл.).
Урбанистички пројекат ће се радити и за сложеније централне, спортско-рекреативне
или радне садржаје (за садржаје привредних делатности чија се изградња у овом
тренутку не може прецизно предвидети, а чији обим изградње или технологија рада то
буду захтевали, као и за постојеће парцеле које су мање од минимално дозвољених у
зони радних садржаја).
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8.4. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ СЕ ОБАВЕЗНО РАСПИСУЈЕ ЈАВНИ АРХИТЕКТОНСКИ ИЛИ
УРБАНИСТИЧКИ КОНКУРС
У обухвату Плана нису дефинисане локације за које се обавезно расписује јавни
архитектонски или урбанистички конкурс, као основ за даљу реализацију, али се могу
радити, ако се утврди интерес. Конкурси се расписују за јавне, репрезентативне
објекте и садржаје од значаја за локалну или ширу заједницу.
II ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
1. ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА У ОБУХВАТУ ПЛАНА
Правила грађења се доносе за зоне у обухвату Плана, а дефинисана су за појединачне
грађевинске парцеле као основ за издавање локацијске дозволе.
Општа правила грађења, која важе за све зоне и целине у обухвату Плана, су следећа:
Конструкцију објеката прилагодити осцилацијама изазваним земљотресом јачине
7q MCS скале;
Спроводити мере и услове заштите природних и радом створених вредности
животне средине у складу са Законом о заштити животне средине (''Службени
гласник РС'', бр. 135/04, 36/09 и 72/09);
Уколико се пре или у току извођења грађевинских и других радова на простору
обухваћеном овим Планом наиђе на археолошко налазиште или археолошке
предмете, извођач радова је дужан да одмах, без одлагања, прекине радове и о
томе обавести "Покрајински завод за заштиту споменика културе" Нови Сади да
предузме мере да се налази не униште или оштете и да се сачувају на месту и у
положају у коме су откривени. Такође, за све радове на објектима и локалитетима
који подлежу мерама заштите на основу Закона о културним добрима (''Службени
гласник РС'', бр. 71/94) обавеза је инвеститора да прибави услове и сагласност
Покрајинског завода за заштиту споменика културе Нови Сад;
Уколико се у току радова наиђе на природно добро које је геолошкопалеонтолошког или минеролошко-петрографског порекла (за које се претпостави
да има својство природног споменика), извођач радова је дужан да о томе обавести
Покрајински завод за заштиту природе и да предузме све мере како се природно
добро не би оштетило до доласка овлашћеног лица;
При пројектовању и грађењу обавезно се придржавати одредби Закона о заштити
од пожара (''Службени гласник РС'', бр. 111/09), као и противпожарних услова
прибављених од Одељења за ванредне ситуације у Новом Саду
Јавне површине и објекти јавне намене и за јавно коришћење морају се
пројектовати и градити тако да особама са инвалидитетом, деци и старим особама
(лица са посебним потребама у простору) омогуће несметан приступ, кретање,
боравак и рад, у складу са Правилником о техничким стандардима приступачности
("Службени гласник РС", бр. 46/13);
На парцелама на којима постоје објекти склони паду, а које не испуњавају услове за
изградњу новог објекта по одредбама овог Плана, дозволиће се обнова објекта
(замена постојећег објекта новим објектом) истог хоризонталног и вертикалног
габарита и исте намене, под условом да се новим објектом неће угрозити објекти на
суседним парцелама;
Реконструкција и доградња постојећих објеката су дозвољени, уз примену правила
грађења дефинисаних овим Планом за одређену зону и целину, под условом да се
тиме неће нарушити урбанистички индекси и други параметри дефинисани Планом;
Изузетно, реконструкција и доградња ће се дозволити и ако нису испуњени услови
прописани овим Планом, ако се тиме обезбеђују основни минимални санитарнохигијенски услови за живот (купатило и санитарни чвор);
Адаптација постојећих објеката се може дозволити у оквиру намена и других
услова датих овим Планом;
Постојећи, легално изграђени објекти, који су у супротности са наменом површина
утврђеном овим Планом, могу се, до привођења простора планираној намени,
санирати, адаптирати и реконструисати (без промене стања у простору, односно у
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склопу постојећег габарита и волумена објекта) у обиму неопходном за побољшање
услова живота и рада;
За остала правила грађења која нису дефинисана овим Планом, примењују се
одредбе Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу
(''Службени гласник РС'', бр. 50/11).

2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ОБЈЕКТЕ ОД ОПШТЕГ ЗНАЧАЈА
Концепција јавних служби у будућем Беочину базирана је на нормативима који су
утврђен Просторним планом Републике Србије, као и будућих потреба и могућности да
се ови садржаји и реализују.
Урбанистички показатељи за објекте од општег значаја се примењују и у случајевима
када је за изградњу објеката који су од општег значаја неопходна израда плана
детаљне регулације или урбанистичког пројекта, у случајевима реконструкције,
доградње, постојећих објеката или у случају потребе да се прецизирају правила
регулације и градње због значаја објекта или комплекса у окружењу или обима
планиране изградње.
Ближи услови за уређење и изградњу прописани су Законима и Правилницима који дату
област регулишу.
x

У области јавне управе и јавних предузећа

У области државне и локалне управе и јавних служби у Беочину се налазе
постојећи/планирани објекти: Скупштина општине и општинска управа, месне
заједнице, Општински суд, РГЗ Катастар непокретности Беочин, пореска управа,
полицијска станица, ватрогасна јединица, Центар за социјални рад, пошта и друга
јавна предузећа.
Поред наведених садржаја јавних служби и предузећа у будућности у Беочину биће
могуће формирање и других јавних служби и садржаја на погодним местима и то како у
јавном, тако и у приватном сектору власништва.
Правила грађења дата у поглављу 3.1. овог Плана.
x

У области социјалне заштите и предшколског васпитања и образовања

Предшколске установе
Јаслени узраст (1-3 године):
радијус опслуживања 600 m,
капацитет до 80 деце, по групи 10-15,
површина комплекса 25 m2/по детету,
потребна изграђена површина 8 m2/по детету,
слободна површина 10-15 m2/ по детету,
1 ПМ на 70 m2 пословног простора.
Узраст 3-7 година:
капацитет мах 120 деце, по групама 10-15 ,
површина компелкса 25-30 m2/по детету,
потребна изграђена површина 8 м2/по детету,
слободна површина 10-15 m2/по детету,
1 ПМ на 70 m2 пословног простора,
обезбедити зелених површина мин. 40%,
индекс заузетости парцеле је макс. 30%,
индекс изграђености је макс. 0,6,
спратност објеката је макс. П+1,
комплекс опремити пешчаником и справама за игру деце.
У оквиру површине отвореног простора предвидети терене за игру, простор у који се
постављају справе са пешчаником а по могућности и "градилиште" за децу. Зелене
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површине треба да буду декоративно обрађене са више цветног материјала,
декоративног шибља и дрвећа. При избору биљних врста водити рачуна да нису
отровне, да немају бодље и да одговарају условима станишта. Дечије установе се могу
отварати и у оквиру осталог грађевинског земљишта (на основу услова из овог Плана)
уз услов да задовоље прописане нормативе који ову област регулишу.
Социјална заштита
Дом за старе и пензионере:
површина комплекса 50-60 m2 по кориснику,
грађевинска површина 25 m2 по кориснику,
спратност објекта мах П+4 (приземље+четири етаже),
1 ПМ на 2 запослена,
индекс заузетости парцеле је макс. 70%,
индекс изграђености парцеле је макс. 2,1,
спратност објеката је макс. П+2.
Уколико постоји интерес за организовање садржаја социјалне заштите, Планом се даје
могућност изградње објекта за смештај деце без родитељског старања као и дома
(комплекса) за старе.
Дозвољена је изградња ових садржаја и на површинама осталих намена, у оквиру
приватног сектора, на основу важећих прописа који ову област уређују и у складу са
условима из овог Плана.
x

У области образовања

Подручна школа за основно образовање од I-IV разреда постоји у Беочин Селу, док у
Беочину постоји основна школа за образовање од I-VIII разреда, као и основна
музичка школа у склопу културног центра.
Објекти намењени средњем образовању тренутно не постоје (близина Новог Сада), али
овим Планом даје се могућност изградње уколико се укаже потреба.
Основно образовање (старосна група 7-14):
изграђена бруто површина 7-8 m2/ по ученику,
величина школског комплекса 25 m2/по ученику,
28-32 ученика у учионици,
спратност објекта П+2+Пк (приземље+две етаже+поткровље),
удаљеност од саобраћајнице 50 m,
комплекс опремљен отвореним спортским теренима и фискултурном салом,
слободне површине 25-30 m2/по ученику,
1 ПМ на 70 m2 пословног просотра.
индекс заузетости парцеле је макс. 30%
индекс изграђености је макс. 0,8
спратност објеката је макс. П+1+Пк
зелене површине су мин. 40%
комплекс опремити отвореним спортским теренима и фискултурном салом.
Средње образовање (старосна група 14-19 година):
површина комплекса 30 m2/по ученику,
изграђена површина 15-20 m2/по ученику,
22-25 ученика у учионици,
спратност објекта П+2+Пк (приземље+две етаже+поткровље),
комплекс опремљен отовреним спортским теренима и фискултурном салом,
рад у једној смени,
1 ПМ на 70 m2 пословног простора.
Ученички дом:
одабрана локација повезана са приградским саобраћајем,
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површина комплекса 30 m2/по ученику,
изграђена површина 15 m2/по кориснику,
спратност објекта П+2+Пк (приземље+две етаже+поткровље) / пансионски смештај,
павиљонски начин градње,
комплекс опремљен теренима за спорт и рекреацију,
1 ПМ на једног корисника.

x

У области здравствене заштите

-

Дозвољена је изградња ових садржаја у оквиру приватног сектора, на основу важећих
прописа који предметну област уређују и у складу са условима из овог Плана.
У складу са Законом и Правилницима који уређују услове за обављање ветеринарске
делатности могућа је изградња овог садржаја и у приватном сектору.
Правила грађења дата у поглављу 3.1. овог Плана.
x

У области културе

У насељу Беочин постоји културни центар у чијем склопу се налазе дом културе,
радијска станица, телевизијска станица, библиотека, КУД "Бриле" и основна музичка
школа (услови дати у претходној тачки).
Библиотека:
10 корисника на 1000 ст.,
3 m2 о кориснику,
1 500 књига на 1000 ст.,
површина 80 књига/m2,
пратећи простор 10 m2/по запосленом.
Биоскоп:
1 место/25 ст.,
комплекс/7 m2 по кориснику,
сала/2 m2 по седишту,
опслужује 20 000 ст.
1 ПМ на 20-30 седишта.
Летња позорница:
25 места/1 000ст.,
комплекс/7 m2 по ст.,
сала 2 m2/седишту,
1 ПМ на 10-15 седишта.
Позориште:
15 места/1000 ст.,
комплекс/7 m2 по кориснику,
сала 3 m2/седишту,
капацитет објекта 600-1000 места,
1 ПМ на 20-30 седишта.
Музеј:
10 корисника на 1000ст.,
2 m2/по кориснику,
1 ПМ на 10 посетилаца,
пожељна локација у централној зони.
Мултифункционална сала:
обухват је 20 корисника на 1000 становника
површина комплекса је 7 m2 по кориснику
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површина сале је 3 m2 по седишту (кориснику)
сала је намењена за различите садржаје: позоришне и биоскопске представе,
концерте, културне манифестације, окупљања и др.
индекс заузетости парцеле је макс. 80%
индекс изграђености парцеле је макс. 3,8
спратност објеката је макс. П+3+Пк.

Изградњом објеката остварити нове просторе за задовољавање потреба становника из
области културе, мултифункционалне објекте за различите врсте културних,
образовних и социјалних програма (нпр. салу за биоскопске/позоришне представе,
клупске просторије за организовано окупљање и дружење становника насеља
различитих старосних доби и потреба за употпуњавањем и организовањем слободног
времена, евентуално и простори других намена).
x

Комунални садржаји

Постојећа пијаца у централном делу насеља Беочин је недовољно комунално опремљена
(недостатак затвореног дела - тржнице за кварљиву робу, недостатак места за
паркирање возила, складиштење робе, санитарних чворова и сл.) што доводи до
закључка да је у наредном планском периоду неопходна њена доградња и адекватно
комунално опремање у складу са важећим Урбанистичким пројектом пијаце у Беочину
("Службени лист општина Срема", бр. 4/96).
Уколико се укаже потреба за изградњом нове пијаце на територији грађевинског
подручја насеља Беочин, комплекс је неопходно изградити и опремити у складу са
прописима који ову област регулишу. Може се предвидети изградња пијаце као
отвореног или затвореног пословно-тржног објекта. Обавезна је изградња саобраћајноманипулативних и паркинг површина потребног капацитета.
Пијаца, затворена тржница:
индекс заузетости парцеле је макс. 70%
индекс изграђености парцеле је макс. 1,4
спратност објеката је макс. П+1.
Остали комунални садржаји:
индекс заузетости парцеле је макс. 60%
индекс изграђености парцеле је макс. 2,3
спратност објеката је макс. П+2+Пк
зелене површине су мин. 30%.
x

Гробља

Сва насељска гробља су активна и задржавају се на постојећим локацијама, у
постојећим просторним оквирима. Просторни капацитети "Градског гробља" и
Шакотиначког гробља су скоро у потпуности искоришћени и како не постоје просторни
услови за ширење у будућности, сахрањивање на њима моћи ће се вршити само у
постојећим гробницама, или на напуштеним гробним местима.
Просторни капацитети гробља у Селу Беочин, које је заправо главно насељско гробље,
су делом попуњени, а површина плански опредељена и резервисана за његово
проширење задовољава потребе у наредном планском периоду и обрађена је УП-ом
гробља за Беочин ("Службени лист општина Срема", бр. 4/03). Планом генералне
регулације укупна површина планирана за насељско гробље је у граници грађевинског
земљишта насеља.
Поред постојећих гробаља планирано је и ново гробље у делу Шакотинца. Уређење и
изградњу радити у складу са Законом и правилницима који ову област регулишу. Код
изразито архитектонске концепције гробља однос површина за сахрањивање према
осталим садржајима је 60:40% док је код пејсажне 40:60%.
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Функционална подела гробља треба да се састоји од следећих односа:
60% намењено гробним местима,
20% заштитни зелени појас и парковски обликован простор,
16% површине за саобраћајнице (коловоз, пешачке стазе, паркинг површине),
3% трг за испраћај,
1% остали садржаји (код улаза у гробље - капела, продавница свећа, цвећа и др,
максималне спратности П - приземље).
Избором садног материјала треба да се избегне претерано засенчење, околина треба
да буде достојанствена, мирна, са превагом зелене боје разних нијанси. У појасу
зеленила формирају се места за одмор, пре свега у близини улаза и прилаза гробљу.
Треба тежити постизању јединственог обележавања гробова. Уз комплекс гробља
обезбедити простор за паркирање аутомобила и бицикла.
x

Комплекс верског објекта

Изградња новог верског комплекса, ако се појави потреба за тим, може се одобрити у
оквиру компатибилне зоне у насељу.
Изградња ће се вршити у складу са важећим прописима који предметну област уређују
и у складу са условима из овог Плана:
индекс заузетости парцеле
макс. 60%,
спратност објекта
главни објекат (верски објекат)/у складу са Идејним и Главним пројектом/
други објекат (објекат у функцији главног)
макс. П+Пк
помоћни објекат
макс. П
обезбедити зелених површина
мин. 30%.
3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПО УРБАНИСТИЧКИМ ЗОНАМА
За зоне у грађевинском подручју насеља Беочин овим Планом се дефинишу правила
уређења и грађења и она представљају плански основ за издавање локацијске и
грађевинске дозволе.
У графичком прилогу бр. 2.14, Карта спровођења, дефинисане су целине за које је
обавезна даља урбанистичка разрада израдом одговарајућег урбанистичког плана.
Обзиром да су утврђена само потенцијална клизишта, готово је немогуће изместити
или контролисати многобројне објекте изграђене на таквом тлу. За сваки објекат за
који се сумња да је изграђен на подручју склоном клизишту неопходно је израдити
Геомеханички елаборат који мора садржати податке о извршеним детаљним
истраживањима терена, обезбеђења објеката и услова њихове експлоатације, са
наведеним недвосмисленим мишљењем о могућности изградње на предметном простору
и наведеним свим мерама за обезбеђење тла и експлоатацију објеката.
На приказаним потенцијалним клизиштима (на карти бр. 2.13 Потенцијални
деградациони пунктови, зоне негативних утицаја и мере заштите) потребно је
претходно испитивање геомеханике тла (израдити елеборат носивости земљишта), који
мора садржати податке о извршеним детаљним истраживањима терена, обезбеђења
постојећих објеката и услова њихове експлоатације, са наведеним недвосмисленим
мишљењем о могућности изградње на предметном простору и наведеним свим мерама
за санацију и заштиту од појаве новог клизишта, односно обезбеђење тла и
експлоатацију постојећих објеката.
Мере за санирање активних и превенцију потенцијалних клизишта односе се на
примену техничких и биолошких мера, и то:
-

забрану градње објеката или било каквих активности на подручју где се утврде
клизишта, која би у случајевима трусног померања тла могла да допринесе
увећању штетних ефеката;
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планско пошумљавање и изградња објеката у функцији санирања терена (потпорни
зидови, пропусти, дренажни канали и сл.), на основу детаљног истраживања сваког
клизишта појединачно и резултата тих истраживања;
спречавање продирања атмосферских и проточних вода кроз одређене геолошке
слојеве, односно кроз постојеће клизне равни;
одвођење вода из водоносних слојева у паду у зони клизних равни, односно
каптирањем свих вода које потхрањују клизишта;
изградњу дренажних система;
пошумљавање угрожених подручја врстама са разгранатим кореновим системом.
Уређење бујичних токова и санирање појава ерозије врши се применом техничко –
биолошких мера, нарочито у горњем делу појединих сливова.

Национални парк Фрушка гора заузима мали део простора у обухвату Плана.
На том простору имамо зону са режимом заштите II степена и утврђене услове за
изградњу, уређење и коришћење простора који ће се примењивати у западном делу
Села Беочин (види графички прилог бр. 2.12).
У ППППН Фрушке горе се каже за зону са режимом заштите II степена :
"Забрањује се изградња објеката. Дозвољене су само оне активности у простору које се
могу вршити у мери која омогућава унапређење стања и презентацију природних
добара, без последица по његове примарне вредности.
У овој зони енергетске и друге водове треба водити подземно, док се надземно може
водити инфраструктура (саобраћајна) утврђена Планом."
3.1. ЗОНА ЦЕНТРАЛНИХ САДРЖАЈА
Намена и врста објеката
Главни објекти: објекти намењени образовању, здравству, заштити деце и старих,
култури, спорту и рекреацији, затим, пословни објекти, верски објекат (храм),
породични и вишепородични стамбени објекти и у комбинацијама.
Други објекти на парцели: сви други компатибилни објекти, намене и садржаји, који
својом делатношћу не могу имати штетног утицаја на животну средину. У оквиру сваке
грађевинске парцеле, а у оквиру дозвољеног процента изграђености парцеле,
допуштена је изградња других објеката, као и пратећих и помоћних објеката који су у
функцији коришћења главног објекта, чија намена не угрожава главни објекат и
суседне парцеле. Компатибилне намене су: становање, делатности, пословање,
трговина и угоститељство, занатство и услуге, комунални и саобраћајни објекти у
функцији становања, пословања или снабдевања горивом, здравство, дечија заштита,
образовање, култура, верски објекти.
Пејзажно уређење, споменици, фонтане, мобилијар и урбана опрема компатибилни су
са свим наменама и могу се без посебних услова реализовати на свим површинама.
Помоћни објекти (у функцији главног објекта): гараже, оставе, септичке јаме (као
прелазно решење до прикључења на канализацију).
Пословне делатности које се могу дозволити у зони централних садржаја су из области:
трговине на мало, угоститељства и услужних делатности, затим делатности из области
образовања, здравства, социјалне заштите и бриге о деци и старим особама, културе,
спорта, рекреације и комуналних услуга, као и производног и услужног занатства, ако
су обезбеђени услови заштите животне средине.
Трговине на велико, производне и складишне делатности (млинови и силоси, било ког
капацитета) у оквиру ове зоне нису дозвољени.
Врста објеката: објекти могу бити слободностојећи, двојни, објекти у прекинутом низу
или објекти у непрекинутом низу.
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Услови за парцелацију, препарцелацију и формирање грађевинске парцеле
За парцеле нестамбене намене минимална ширина фронта парцеле за све врсте
објеката је 10,0 m, а минимална површина парцеле је 300,0 m2. Максимална величина
парцеле није лимитирана.
Услови за образовање грађевинских парцела намењених (и) становању су исти као за
зону становања.
Положај објеката у односу на регулацију и у односу на границе парцеле
Објекти се граде на грађевинској линији или унутар површине ограничене грађевинском
линијом. Главни објекат се предњом фасадом поставља на грађевинску линију, која се
најчешће поклапа са регулационом линијом или се објекат повлачи у дубину парцеле за
највише 5,0 m. У изграђеним блоковима се удаљеност грађевинске од регулационе
линије утврђује на основу позиције већине изграђених објеката (преко 50%).
Ако се у приземној или сутеренској етажи главног објекта планира и гаража,
грађевинска линија се повлачи на 5,0 m од регулационе линије. Гаража, као засебан
помоћни објекат, може се предњом фасадом поставити на регулациону линију, уз услов
да кровне равни гараже имају пад у сопствено двориште и да се врата гараже отварају
око хоризонталне осовине или у унутрашњост гараже.
Главни објекат се на парцели гради уз границу парцеле претежно северне (односно
западне) оријентације.
Слободностојећи објекат (основни габарит без испада), односно објекат постављен
предњом фасадом на регулацији, се гради на минимално 0,5 m од границе парцеле
претежно северне (односно западне) оријентације, односно, на минимално 3,5 m од
границе парцеле претежно јужне (односно источне) оријентације.
Двојни објекат и објекат у прекинутом низу (основни габарит без испада) се гради на
минимално 4,0 m од бочне границе парцеле.
Највећи дозвољени индекс заузетости или индекс изграђености парцеле
У зони централних садржаја испоштовати максимални индекс заузетости парцеле или
максимални индекс изграђености парцеле, који износе:
- Највећи дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле нестамбене (јавне,
пословне и др.) намене је 80%, док је за парцеле намењене (и) становању 50%.
- Највећи дозвољени индекс изграђености грађевинске парцеле нестамбене намене је
4,0, а за парцеле намењене (и) становању је 2,5 за вишепородично становање,
односно 1,5 за породично становање.
Највећа дозвољена спратност или висина објеката
У зони централних садржаја испоштовати максималну дозвољену спратност или
максималну висину објеката, које за одређену намену објеката износе:
- вишепородични стамбени и стамбено-пословни објекат, пословни објекат и објекат
јавне намене макс. П+4, а укупна висина објекта7 не може прећи 18,0 m;
- код планиране изградње слободностојећег
- породични стамбени и стамбено-пословни објекат макс. П+1+Пк, а укупна висина
објекта не може прећи 12,0 m;
- помоћни објекат макс. П (приземље), а укупна висина објекта не може прећи 4,0 m.
За све врсте објеката дозвољена је изградња подрумске или сутеренске етаже, ако не
постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе.
Кота приземља објекта одређује се у односу на коту нивелете јавног или приступног
пута, односно према нултој коти објекта и то:
- кота приземља нових објеката на равном терену не може бити нижа од коте
нивелете јавног или приступног пута,
- кота приземља може бити највише 1,2 m виша од нулте коте,
7 Висина од релативне коте заштитног тротоара до коте слемена објекта
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- високо приземље подразумева део објекта над сутереном, кота пода је макс. 2,2 m
од планиране коте уличног тротоара,
- за објекте који у приземљу имају нестамбену намену кота приземља може бити
максимално 0,2 m виша од коте тротоара (денивелација до 1,2 m савладава се
унутар објекта).
Висина назитка поткровне етаже износи највише 1,6 m рачунајући од коте готовог пода
поткровне етаже до тачке прелома кровне косине.
Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели
Други објекти на парцели (помоћни, економски и сл.) се граде у дубини парцеле, на
одговарајућој удаљености од главног објекта.
Гаража, као помоћни објекат, се може предњом фасадом поставити на регулациону
линију, уз услов да кровне равни гараже имају пад у сопствено двориште и да се врата
гараже отварају око хоризонталне осовине или у унутрашњост гараже.
Минимална међусобна удаљеност другог објекта од главног објекта је половина висине
вишег објекта. Остали међусобни односи објеката исти су као у оквиру зоне становања.
Висина другог објекта на парцели не може бити већа од висине главног објекта.
Услови за ограђивање грађевинске парцеле су исти као и у оквиру зоне становања.
Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила
Свака грађевинска парцела мора да има приступ на јавни пут – улицу, по правилу
директно, а изузетно, ако се то не може остварити - преко приватног пролаза. Уколико
се објекат гради целом ширином парцеле у склопу непрекинутог или прекинутог низа,
мора се обезбедити колско-пешачки пролаз на унутрашњи део парцеле.
За грађевинску парцелу пословне или јавне намене се мора обезбедити колскопешачки прилаз ширине мин. 3,5 m и пешачка стаза ширине мин. 1,5 m. За
грађевинске парцеле које су чисто стамбене намене, важе услови приступа парцели
као у зони становања.
У оквиру сваке грађевинске парцеле мора се обезбедити простор за паркирање возила
за сопствене потребе, по правилу - једно паркинг или гаражно место на један стан, с тим
да најмање половина возила буде смештена у гаражи, односно минимум једно паркинг
место на сваких 70 m2 корисне површине објеката пословне и јавне намене, као и у
складу са важећим прописима за одређену намену/делатност. Такође, у оквиру
грађевинске парцеле се мора обезбедити потребан саобраћајно-манипулативни простор.
Уколико се на парцели обавља пословна/јавна делатност намењена ширем кругу
корисника, са потребом обезбеђења смештаја већег броја возила, које се не може у
потпуности решити на припадајућој парцели, може се у уличном коридору, у ширини
парцеле, одобрити изградња паркинг простора, уколико се тиме не ремете коришћење
јавне површине, функционисање саобраћаја и услови окружења.
Архитектонско и естетско обликовање појединих елемената објеката
Објекти својим архитектонским изразом морају бити усклађени са урбанистичким
контекстом у ком настају (у складу са природним и створеним условима), као и са
временским контекстом. Препоручује се пројектовање чистих, ритмичних фасада, без
примене
еклектичких
елемената.
Архитектонским
облицима,
употребљеним
материјалима и бојама мора се тежити ка успостављању јединствене естетске и
визуелне целине у улици, блоку и зони.
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У зони примарног центра насеља, у контексу претходно изнетог, код целине пословно
услужних објеката, предлаже се раван кров, нагиба до 10q, а као покривач се, у том
случају, препоручује лим. Код свих других објеката обавезна је израда косог крова са
нагибом кровне конструкције од 25-40q, у зависности од кровног покривача, а као
кровни покривач се препоручује цреп.
Фасаде објеката могу бити од савремених или традиционалних материјала, од фасадне
опеке или малтерисане и бојене (квалитетном фасадном бојом), у светлим пастелним
бојама.
Ограде балкона/тераса морају бити безбедне за децу – мора бити онемогућено пењање
на ограду (избегавати хоризонталну конструкцију без заштите).
Код суседних објеката исте спратности морају бити исте (или бар усклађене) висине
венца и слемена, као и нагиб крова. Кровни прозори код косих кровова могу бити у
равни крова, или постављени вертикално (кровна баџа).
Надзиђивање објеката треба вршити увек над целим објектом. Уколико се надограђују
објекти који са суседним објектима чине низ, мора се посебно водити рачуна да нагиби
кровних равни (уличних и дворишних) буду усклађени са суседним објектима, што ће
условити њихове димензије и облик. Надзидане етаже морају чинити складну
архитектонску целину са објектом који се надограђује.
Остали услови (за испаде на објекту, отворене спољне степенице и друге грађевинске
елементе објекта) су исти као у оквиру зоне становања.
Заштита суседних објеката
Услови су исти као у оквиру зоне становања.
3.1.1. Део "Центра 1"
Ово поглавље бавиће се простором обухваћеним ПДР-е Измене и допуне РП-а "Центар 1"
у Беочину ("Службени лист општине Беочин", бр. 11/12). Наведени план остаје на снази
сем у деловима који су у супротности са овим Планом. У овом поглављу биће дати нови
услови грађења за следеће објекте у предметном простору.
Затечени објекти могу бити задржани у постојећем стању, али у случају изградње
нових садржаја, доградње, реконструкције или промене намене постојећих (затечених)
објеката у зони пословно-услужних делатности, обавезно је придржавање правила
грађења за планиране објекте и правила за формирање грађевинске парцеле,
дефинисана овим Планом.
Намена објеката: стамбени, стамбено пословни, пословни, пословно-услужни објекти.
Врста објеката: Објекти који се граде у зонама реконструкције и обнове и централним
урбаним зонама су објекти у низу. И у нашем посматрном простору већина планираних
објеката биће у непрекинутом или прекинутом низу, остали су планирани као
слободностојећи, двојни.
Услови за парцелацију, препарцелацију и формирање грађевинске парцеле
Због изузетно компликоване, наслеђене, ситуације у простору (имовинско правни
односи), а обзиром да се ради о самом центру насеља, неопходно је предложити
најфункционалније просторно решење, како би се створила уређена, јединствена
амбијентална целина.
Постојећи и планирани објекти имаће своје засебне, појединачне парцеле, које ће бити
лимитиране регулационим, тј. грађевинским линијама и максималним индексом
изграђености и заузетости.
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Положај објеката у односу на регулацију и у односу на границе парцеле
Објекти се граде на
грађевинском линијом.

грађевинској

линији

или

унутар

површине

ограничене

Код већине предметних објеката грађевинска линија се поклапа са регулационом
линијом (види графички прилог).
Највећи дозвољени индекс заузетости или индекс изграђености парцеле
Обзиром на све напред изнето индекс изграђености грађевинске парцеле биће 100%, а
индекс заузетости 4,0.
Највећа дозвољена спратност или висина објеката
Зона 1а:
Висина слемена: 7,6 m
Зона 2:
Спратност: П+Пк (за објекте на парцелама бр. 1670/7; 1680/9)
Спратност: П+1 (за објекте на парцелама бр. 1680/20; 1680/21; 1680/22)
Висина слемена: максимално у висини горње тачке атике 7,6 m
Зона 3:
Висина слемена: максимално у висини горње тачке атике 7,6 m
Пословни (Слободностојећи и двојни објекти):
Спратност: П
Висина венца: 3,5 m
Висина слемена: 5,0 m
Планирани стамбено пословни објекат:
Спратност: П+1
Висина венца: прилагодити постојећем објекту суда, даје се могућност да улазна
партија у објекат има већу висину (просторни акценат) у односу на сам објекат.
Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила
Свака грађевинска парцела мора да има приступ на јавни пут – улицу, по правилу
директно. Уколико се објекат гради целом ширином парцеле у склопу непрекинутог или
прекинутог низа, мора се обезбедити колско-пешачки прилаз.
За грађевинску парцелу пословне или јавне намене се мора обезбедити колскопешачки прилаз ширине мин. 3,5 m и пешачка стаза ширине мин. 1,5 m.
Уколико се на парцели обавља пословна/јавна делатност намењена ширем кругу
корисника, са потребом обезбеђења смештаја већег броја возила неопходно је у
уличном коридору обезбедити изградњу паркинг простора, уколико се тиме не ремете
коришћење јавне површине, функционисање саобраћаја и услови окружења.
Архитектонско и естетско обликовање појединих елемената објеката
Објекти својим архитектонским изразом морају бити усклађени са урбанистичким
контекстом у ком настају (у складу са природним и створеним условима), као и са
временским контекстом. Препоручује се пројектовање чистих, ритмичних фасада, без
примене
еклектичких
елемената.
Архитектонским
облицима,
употребљеним
материјалима, ритмом отвора и бојама мора се тежити ка успостављању јединствене
естетске и визуелне целине у зони.
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Фасаде објеката могу бити од савремених или традиционалних материјала, од фасадне
опеке или малтерисане и бојене (квалитетном фасадном бојом), у светлим пастелним
бојама.
Ограде балкона/тераса морају бити безбедне за децу – мора бити онемогућено пењање
на ограду (избегавати хоризонталну конструкцију без заштите).
Код објеката у низу или двојних, морају бити исте висине венца и слемена, као и нагиб
крова (код косих кровова), као и висина венца код објеката са планираним равним кровом.
3.2. ЗОНА СТАНОВАЊА
Зона становања овим планом је дефинисана као зона породичне стамбене изградње, и
вишепородичне стамбене изградње.
3.2.1. Зона породичног становања
Под овим типом становања се подразумева становање у породичним стамбеним
објектима приземним или спратним, макс П+1+Пк (приземље+једна етажа+поткровље) у
зонама мањих густина, односно макс П+2+Пк (приземље+две етаже+поткровље) у
стамбеним зонама средњих густина. Изградња сутерена могућа је ако не постоје сметње
геомеханичке и хидротехничке природе. Максимална висина породичног стамбеног
објекта не може прећи 12,0 m. Површина дела намењеног пословању у склопу објекта
намењеног породичном становању разматраће се на конкретним случајевима.
Врста и намена објеката који се могу градити
На грађевинској парцели намењеној породичном становању могу се градити:
основни објекат: породични стамбени објекат, стамбено-пословни објекат,
пословно-стамбени објекат који не угрожава становање. Објекат породичног
становања може бити слободностојећи, у непрекинутом низу, у прекинутом низу и
полуатријумски;
на истој грађевинској парцели може се планирати изградња и другог
објекта: пословни објекат, стамбени објекат, летња кухиња, гаража и оставе веће
од 20 m2, под условом да су испуњени сви урбанистички параметри
помоћни објекти (у функцији главног објекта): гараже и оставе мање од
20 m2, летње кухиње, ограде, бунари, цистерне за воду, септичке јаме (прелазно
решење до прикључења на насељску канализациону мрежу);
породични стамбени објекат може да има максимално до три (3) стамбене
јединице;
могу се градити вењаци, перголе, итд. према осунчаним просторима,
истакнутим природним садржајима, видиковцима (те површине, уколико нису
застакљене/затворене, не улазе у састав дозвољене површине објекта), дворишни
камини, спортско-рекреативни терени, мини базени, итд.
Пословне делатности које се могу дозволити у зони становања су из области: трговине
на мало, производног и услужног занатства, угоститељства и услужних делатности.
Производне делатности мањег обима у зони становања се могу дозволити уз
обезбеђење услова заштите животне средине. У оквиру зоне становања није дозвољена
изградња производних и складишних објеката већих капацитета (силоса и подних
складишта капацитета преко 500 t), нити бављење делатношћу која буком, штетним
гасовима, зрачењем, повећаним обимом саобраћаја или на други начин може угрозити
квалитет становања.
На грађевинској парцели намењеној породичном становању са радом и за
пољопривредна домаћинства (стамбени и економски део парцеле) могу се градити:
У оквиру стамбеног дела парцеле дозвољава се изградња следећих

x
објеката:
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основни објекат: породични стамбени објекат, стамбено-пословни
објекат, пословно-стамбени објекат. Објекат породичног становања може бити
слободностојећи, у непрекинутом низу, у прекинутом низу и полуатријумски;
на истој грађевинској парцели може се планирати изградња и другог
објекта: пословни објекат, стамбени, гаража, летња кухиња и оставе веће од
20 м2, под условом да су испуњени сви урбанистички параметри;
помоћни објекти: летња кухиња, гаража и остава мања од 20 м 2, ограде,
бунари и септичка јама, (прелазно решење до прикључења на насељску
канализациону мрежу), просторије (оставе за огрев, гаража, летња кухиња)
могу се планирати и у саставу основног објекта или другог објекта на парцели.
x

У оквиру економског дела парцеле даје се могућност изградње следећих
објеката, намењених пољопривредном газдинству:
сточне стаје, испусти за стоку, ђубришта (бетонске писте за одлагање
чврстог стајњака, објекти за складиштење осоке), пољски клозети, ограде
објекти за складиштење пољопривредних производа: пушнице, сушнице,
кош, амбар, сеници,
магацини за складиштење концентроване сточне хране: силоси,
бетониране сило јаме и сило тренчеви,
надстрешница за машине, возила и алат,
објекти за гајење животиња – стаје, штале и др. објекти (за коње, говеда,
козе, овце, свиње, живину, голубове, куниће, украсну живину и птице),
испусти за стоку, и др.

На грађевинској парцели са нагибом терена од јавног пута (наниже), у случају нове
изградње, стамбено двориште се поставља на највишој коти уз јавни пут. Економско
двориште се поставља иза стамбеног дворишта (наниже).
На парцели са нагибом терена према јавном путу (навише), у случају нове изградње,
стамбено двориште се поставља на највишој коти тј. економско двориште може бити уз
јавни пут, а економски објекти на грађевинској линији.
У овој зони, у оквиру економског дела парцеле пословна делатност која се може
дозволити поред напред наведених је и трговина на велико, с тим да се обављањем те
делатности не сме нарушити зона становања.
Производне и занатске делатности у зони
обезбеђивање услова заштите животне средине.

становања

се

могу

дозволити

уз

Изградња економског објекта - сточне стаје може се дозволити за максимални
капацитет објекта - узгој пет условних грла (где се под условним грлом подразумева
500 kg "живе ваге" животиња), уз задовољавање и других просторних услова
наведених у овим Правилима. Такође је неопходно сваки од захтева ускладити и са
Одлуком о условима за држање и заштиту домаћих животиња ("Службени лист општина
Срема", бр. 8/06)
Објекти за смештај стоке се граде под следећим условима:
да су изграђени од тврдог материјала,
да су удаљени од стамбених објеката најмање 15 m (мин 5,00 m од улице
када јер у питању парцела са нагибом терена према јавном путу - навише),
да имају изграђене санитарне уређаје за одвођење воде, осоке и других
нечистоћа,
да имају обезбеђено и изграђено место за ђубриште која мора бити
удаљено од стамбених објеката и водозахватних бунара мин 20,0 m,
да су смештени у грађевинском делу парцеле,
да су смештени у економском делу грађевинске парцеле,
објекти морају бити снабдевени водом из насељског водовода.
Код домаћинстава која се баве узгојем стоке за тржиште, диспозиција чврстих и течних
отпадака вршиће се у економском делу дворишта. За део течних отпадака предвидети
посебне објекте "осочаре" који морају да испуњавају следеће услове:
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осочаре лоцирати у паду низводно од производних објеката у економском
делу дворишта,
осочаре градити од водонепропусног бетона са двостепеним таложником,
где ће се вршити нитрификација,
на секундарном таложнику оставити могућност прикључка на будућу
канализациону мрежу,
за нормално пражњење осочара предвидети отвор за пражњење
садржаја.
Постављање објеката (стамбених, пословних, помоћних, пољопривредних, осим кошева
за кукуруз), дуж границе са суседом врши се под следећим условима:
Ако се постављају на заједничку међу (границу) не може се објектом, или
делом објекта угрозити ваздушни простор суседа преко међе (решење може бити
калкански зид, двоводни или четвороводни кров са атиком и лежећим олуком, или
једноводни кров са падом у сопствено двориште). На зиду који је лоциран на
заједничкој међи не могу се постављати отвори према суседној парцели, изузев
отвора који су искључиво у функцији вентилације или осветљења растојања
минималне висине парапета 1,80 m, површине до 0,8 m2.
Ако се објекат не гради на заједничкој међи, његова удаљеност од исте
мора бити мин. 0,5 m, изузев у зонама где постојеће прилике то захтевају
(наслеђено стање парцелације са уским фронтовима парцеле) где је минимална
удаљеност 0,0 m.
Изградња кошева за кукуруз може се изводити на удаљености мин. 1 m
од свих заједничких међа.
У непосредној близини јавних објеката (дечје установе, школе, црква, амбуланта итд.)
не могу се градити објекти за сточарску робну производњу, ни за сопствене потребе.
У случају да се пословање планира у основном (породичном) објекту део објекта који
се намењују за пословне садржаје не може прећи половину бруто површине.
Услови за образовање грађевинске парцеле
Услови за образовање грађевинске парцеле намењене породичном становању су
следећи:
за слободностојећи објекат минимална ширина парцеле је 10,0 m (изузетно 9,5 m),
минимална површина парцеле је 300,0 m2,
за двојни објекат минимална ширина парцеле је 16,0 m (2х8,0 m), минимална
површина је 500,00 m2 (2х250,00 m2), а само у изетним случајевима 400 m2
(2х200,00 m2),
за објекат у прекинутом низу минимална ширина парцеле је 12,0 m, минимална
величина парцеле је 200,0 m2,
На грађевинским парцелама чија је површина мања од најмање површине утврђене
условима, и чија је ширина мања од најмање ширине утврђене условима може се
утврдити изградња породичног стамбеног објекта спратности П+1 са два стана,
индекса изграђености до 1,0 или индекс заузетости до 60 %.
Услови за образовање грађевинске парцеле намењене породичном становању са радом
или пољопривредног типа су следећи:
за слободностојећи објекат минимална ширина парцеле је 15,0 m,
за све врсте објеката минимална површина парцеле је 800,0 m2-стамбени
део парцеле мин 300 m2.
На грађевинској парцели чија је површина или ширина мања од најмање површине или
ширине утврђене у условима, може се Актом о урбанистичким условима утврдити
изградња или реконструкција објекта спратности до П+1, индекса изграђености до 0,6
и индекс заузетости до 40 %.
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На једној грађевинској парцели у изнетим случајевима може се дозволити градња два
стамбена објекта под следећим условима:
заузетост грађевинске парцеле стамбеним, пословним, пољопривредним и
помоћним објектима може бити до 40 %,
растојање између два суседна објекта износи мин. 3,0 m за приземље и
4,5 m за спратне објекте,
стамбене објекте поставити тако да у случају поделе парцеле на две нове
парцеле свака од њих има обезбеђен директан или индиректан приступ на јавни
пут.
Положај објекта на парцели
Грађевински објекат се може поставити предњом фасадом на грађевинску линију која
се поклапа са регулационом линијом (уколико у улици преовлађују стамбени објекти
постављени на регулациону линију). Грађевинска линија може бити увучена у односу
на регулациону линију. Гаража се може поставити на регулациону линију уз услов да
кровне равни гараже имају пад у сопствено двориште и да се врата гараже отварају
око хоризонталне осе или у унутрашњост гараже).
Главни објекат се на парцели гради уз границу парцеле претежно северне (односно
западне) оријентације. Изградња објекта на парцели може се дозволити под следећим
условима:
основни габарит главног слободностојећег објекта са испадима може да
се дозволи на минимално 1,0 m од границе парцеле претежно северне (односно
западне) оријентације;
основни габарит главног слободностојећег објекта (без испада) може да се
дозволи на минимално 3,0 m од границе парцеле претежно јужне (односно источне)
оријентације;
Основни габарит двојног објекта (без испада) може да се дозволи на
минимално
4,0 m од границе парцеле;
Основни габарит главног објекта у прекинутом низу од границе парцеле
претежно северне (односно западне) оријентације је 0,0 m, а од границе парцеле
претежно јужне (односно источне) оријентације је 3,0 m (растојање основног габарита
без испада).
На грађевинској парцели са нагибом терена од јавног пута (наниже), у случају нове
изградње, стамбено двориште се поставља на највишој коти уз јавни пут. Економско
двориште се поставља иза стамбеног дворишта (наниже).
На парцели са нагибом терена према јавном путу (навише), у случају нове изградње,
стамбено двориште се поставља на највишој коти тј. економско двориште може бити уз
јавни пут, а економски објекти на грађевинској линији.
За породично-стамбене објекте који имају индиректну везу са јавним путем преко
приватног пролаза растојање од регулационе линија утврђује се Актом о
урбанистичким условима, а да буду испоштовани сви урбанистички параметри у складу
са Правилником.
Дозвољени индекс изграђености и индекс заузетости
Урбанистички показатељи

Густина насељености
Индекс заузетости
Индекс изграђености
% Зеленила

Породично становање
средњих густина
50-150 st/ha
1,2
макс 40%
мин 30%

Породично
становање малих
густина
10-50 st/ha
1,0
макс 30%
мин 40%
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Дозвољена спратност и висина објекта
Спратност главног објекта (породични стамбени објекат, стамбено-пословни објекат и
пословно-стамбени објекат) је од П (приземље) до максимално П+2+Пк
(приземље+две етажа+поткровље). Дозвољена је изградња подрумске, односно
сутеренске етаже ако не постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе. Висина
главног објекта је максимално 9,0 m од коте заштитног тротоара објекта до венца,
односно максимално слеме 12,0 m.
На стрмом, терену са нагибом према улици (навише), кад је растојање од нулте коте до
коте нивелете јавног или приступног пута мање или једнако 2,00 m - висина је
растојање од нулте коте до коте слемена, односно венца. Када је растојање од нулте
коте до коте нивелете јавног или приступног пута веће од 2,00 m - висина је растојање
од коте нивелете јавног пута до коте слемена (венца) умањено за разлику висине
преко 2,00 m.
На стрмом терену са нагибом од улице (наниже), кад је нулта кота објекта нижа од коте
јавног или приступног пута висина је растојање од коте нивелете пута до коте слемена
(венца).
Спратност пословног објекта уз главни објекат је максимално П+1 (приземље+једна
етажа) (дозвољена је изградња подрумске етаже ако постоје услови за то). Висина
објекта је максимално 7,50 m од коте заштитног тротоара објекта до венца.
Помоћни објекти на парцели (остава, летња кухиња и гаража) максималне спратности П
(приземље) а максималне висине до 3,0 m од коте заштитног тротоара објекта до венца.
Економски
објекат
је
максималне
спратности
П
(приземље),
тј.
П+Пк
(приземље+поткровље) ако се у поткровљу предвиђа складиштење хране за стоку, а
максималне висине 4,6 m.
Међусобна удаљеност објеката
Међусобна удаљеност породичних стамбених објеката (сем полуатријумских и у
непрекинутом низу) не може бити мања од 4,0 m (основни габарит са испадом).
Удаљеност између главног и другог објекта, удаљеност између главног и помоћног
објекта уз главни објекат не може бити мања од 4,0 m. Дозвољава се изградња гаража,
као засебног објекта, на удаљености 0,0 m од главног објекта.
Други објекат и помоћни објекат могу да се граде на међусобном размаку од 0,0 m, ако
су задовољени санитарни, противпожарни и други технички услови, односно међусобни
размак не може бити мањи од 4,0 m ако пословни објекат има отворе са те стране, тј.
међусобни размак не може бити мањи од половине висине вишег објекта.
Удаљеност економског објекта - сточна стаја од главног, односно другог објекта не
може бити мања од 15,0 m.
Удаљеност економског објекта - ђубриште од главног односно, другог објекта не може
бити мања од 20,0 m и то нижој коти. Ђубриште се гради на минимално 1,0 m од
границе суседне парцеле уз услов да се гради ободни зид висине 1,0 m (да не би
дошло до разасипања) и да је подлога водонепропусна.
Међусобни размак између других и помоћних објеката уз економске објекте (на истој
парцели) може бити 0,0 m односно минимално половина вишег објекта.
Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели
Други и помоћни објекат уз главни објекат и економски објекат се граде у истој линији
на делу бочног дворишта северне оријентације као и главни објекат, уз услов да се
објекат од границе парцеле гради на минимално 1,0 m одстојања. Обзиром на
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специфичну конфигурацију терена дозвољава се изградња објеката на грађевинској
линији или унутар површине ограничене грађевинским линијама.
Ако се економски делови парцеле граниче, дозвољен је међусобни размак других и
помоћних објеката уз економске објекте на минимално 2,0 m, тј. други и помоћни
објекат се не мора градити у истој линији са главним објектом уз услов да се он гради
на минимално 1,0 m од границе парцеле.
Други и помоћни објекат уз главни објекат на парцели где је двојни објекат се гради на
0,0 m од заједничке границе парцеле.
Изградњом објеката на парцели не сме се нарушити граница парцеле, а одводња
атмосферских падавина са кровних површина мора се решити у оквиру парцеле на
којој се гради објекат.
Ограде на регулационој линији могу бити транспарентне или комбинација зидане и
транспарентне ограде с тим да укупна висина ограде од коте тротоара не сме прећи
висину од 1,4 m.
Транспарентна ограда се поставља на подзид висине максимално 0,2 m а код
комбинације зидани део ограде може ићи до висине од 0,9 m.
Капије на регулационој линији се не могу отварати ван регулационе линије.
Ограда, стубови ограде и капије морају бити на грађевинској парцели која се ограђује.
Бочне стране и задња страна грађевинске парцеле може се ограђивати живом зеленом
оградом, транспарентном оградом или зиданом оградом до висине максимално 1,8 m.
Дозвољено је преграђивање функционалних целина у оквиру грађевинске парцеле
(разграничење
стамбеног
и
економског
дела
парцела,
стамбеног
и
пословног/производног дела парцеле) уз услов да висина те ограде не може бити већа
од висине спољне ограде.
Ако се грађевинска парцела у оквиру зоне становања намењује за чисто пословање,
односно произодњу, обавезна ја израда урбанистичког пројекта уз услов да објекат
својом делатношћу не угрожава животну средину, уз напомену да су дозвољени
урбанистички показатељи степен заузетости максимално 50%,а индекс изграђености
максимално 1,6. Грађевинска парцела може да се огради оградом до висине
максимално 2,0 m уз услов да је ограда транспарентна.
Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила
За сваку грађевинску парцелу у оквиру зоне породичног становања мора се обезбедити
колско-пешачки прилаз ширине мин 2,5 m. За грађевинску парцелу намењену
породичном становању пољопривредног типа колско-пешачки прилаз је минималне
ширине 4,0 m.
За паркирање возила за сопствене потребе у оквиру грађевинске парцеле мора се
обезбедити паркинг место тј. простор за паркирање возила по правилу један стан једно
паркинг место.
Заштита суседних објеката
Изградња објеката у прекинутом низу може се дозволити уз услов да се не наруши граница
парцеле до које се гради објекат. Стопе темеља не могу прелазити границу суседне
парцеле, осим уз сагласност власника или корисника парцеле, односно уз сагласност
органа управе надлежног за послове урбанизма и стамбено-комуналне делатности.
Испади на објекту не могу прелазити грађевинску линију више од 1,6 m односно
регулациону линију више од 1,2 m и то на делу објекта вишем од 3,0 m. Ако је
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хоризонтална пројекција испада већа од 1,2 m онда се она поставља на грађевинску
односно регулациону линију.
Грађевински елементи на нивоу приземља могу прећи грађевинску линију (рачунајући
од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада) и то:
транспарентне браварске конзолне надстрешнице у зони приземне етаже
мање од 2,0 m по целој ширини објекта с висином изнад 3,0 m,
платнене надстрешнице са масивном браварском конструкцијом мање од 1,0 m од
спољне ивице тротоара на висину изнад 3,0 m,
конзолне рекламе мање од 1,2 m на висини изнад 3,0 m.
Грађевински елементи као еркери, доксати, балкони, улазне надстрешнице без
стубова, на нивоу првог спрата могу да пређу грађевинску линију (рачунајући од
основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада) и то:
на делу објекта према предњем дворишту мање од 1,2 m, али укупна
површина грађевинских елемената не може прећи 50% уличне фасаде изнад
приземља,
на делу објекта према бочном дворишту претежно северне (односно
западне) оријентације (најмање растојања од 1,5 m) - 0,6 m, али укупна површина
грађевинских елемената не може прећи 30% бочне фасаде изнад приземља,
на делу објекта према бочном дворишту претежно јужне (односно
источне) оријентације (најмањег растојања од 2,5 m) - 0,9 m, али укупна
површина грађевинских елемената не може прећи 30% бочне фасаде изнад
приземља,
на делу објекта према задњем дворишту (најмањег растојања од стражње
линије суседне грађевинске парцеле од 5,0 m) - 1,2 m, али укупна површина
грађевинских елемената не може прећи 30% стражње фасаде изнад приземља.
Отворене спољне степенице могу се постављати на предњи део објекта ако је
грађевинска линија увучена у односу на регулациону линију за 3,0 m и ако те
степенице савлађују висину од 0,9 m. Степенице које савлађују висини вишу од 0,9 m
улазе у основни габарит објекта. Изградњом степеница до висине од 0,9 m не сме се
ометати пролаз и друге функције дворишта.
Грађевински елементи испод коте тротоара - подрумске етаже, могу прећи грађевинску
(односно регулациону линију) рачунајући од основног габарита објекта до
хоризонталне пројекције испада и то:
стопе темеља и подрумски зидови мање од 0,15 m до дубине од 2,6 m испод
површине тротоара, а испод те дубине мање од 0,5 m,
шахтови подрумских просторија до нивоа коте тротоара мање од 1,0 m.
Отварање отвора на просторијама за становање као и атељеима и пословним
просторијама на бочним фасадама може се дозволити ако је међусобни размак између
објеката (укупно са испадима) једнак или већи од 4,0 m. Ако је међусобни размак од
3,0 m до 4,0 m дозвољено је отварање отвора на просторијама нестамбене намене уз
услов да доња кота на коју се оставља отвор буде једнака или више од 1,8 m.
Изградњом крова не сме се нарушити ваздушна линија суседне парцеле а одводња
атмосферских падавина са кровних површина мора се решити у оквиру грађевинске
парцеле на којој се гради објекат.
Архитектонско, односно естетско обликовање појединих елемената објекта
Фасаде објеката могу бити малтерисане, у боји по жељи Инвеститора, од фасадне
опеке, природног или вештачког камена итд.
Обавезна је израда косог крова са нагибом кровне конструкције од 20-350. Кровни
покривач у зависности од нагиба кровне конструкције.
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Висина надзитка стамбене поткровне етаже износи највише 1,6 m рачунајући од коте
пода поткровне етаже до тачке прелома кровне висине, а одређује се према
конкретном случају.
Архитектонским облицима, употребљеним материјалима и бојама мора се тежити ка
успостављању јединствене естетски визуелне целине у оквиру грађевинске парцеле.
Услови за обнову и реконструкцију објеката
Обнова и реконструкција постојећих објеката може се дозволити под следећим условима:
замена постојећег објекта новим објектом може се дозволити у оквиру
услова датих овим Правилима,
реконструкција постојећих објеката може се дозволити ако се извођењем
радова на објекту неће нарушити услови дати овим Правилима,
ако грађевинска парцела својом изграђеношћу не задовољава услове из
ових Правила реконструкцијом се не може дозволити доградња постојећег објекта,
адаптација постојећих објеката се може дозволити у оквиру намена датих
овим Планом.
3.2.2. Зона породичне стамбене изградње - насеље "Дунав"
Због изузетне специфичности насеља Дунав (настало као викенд насеље које је
временом прерасло у стамбено), а ППО-ом Беочина планирано као део грађевинског
земљишта насељеног места уз обавезну изградњу одбрамбеног насипа, овим планом
даће се посебни услови за изградњу. Узимајући у обзир све природне као и створене
услове, а на основу Правилника о парцелацији и изградњи ("Службени гласник РС",
бр. 50/11), Примењиваће се члан 8. у ком се каже:"......На грађевинској парцели чија
је површина мања од најмање површине утврђене у ставу 1. овог члана, може се
утврдити изградња стамбеног објекта спратности П+1, са два стана, индекса
изграђености до 0,6."
Код свих постојећих, затечених објеката, примењивати наведени члан (код
реконструкције, легализације). Код већине постојећих објеката у насељу Дунав,
неопходна је израда пројекта парцелације како би се створили услови за решавање
имовинско правних односа (државно-приватно власништво), формирање грађевинских
парцела како за јавно тако и за остало земљиште. Обзиром на неадекватне удаљености
постојећих објеката, како од границе парцеле тако и од суседних објеката, неопходна
је сагласност власника суседних парцела.
Код изградње нових објеката важе услови прописани овим Планом у поглављу 3.2.1.
3.2.3. Зона вишепородичног становања
Врста и намена објеката
На парцели намењеној изградњи вишепородичног стамбеног објекта дозвољена је
изградња:
x
главног објекта: вишепородичног стамбеног објекта и вишепородичног стамбенопословног објекта,
- У оквиру главног објекта део приземља или цела приземна етажа може да се
намени за пословни простор са пословањем које својом делатношћу неће угрозити
примарну функцију - становање. Део објекта који се намењује за пословне
намене не може прећи половину бруто развијене површине главног објекта.
x
помоћног објекта: гараже, оставе, септичке јаме (до прикључења на
канализациону мрежу).
У зависности од величине парцеле, у оквиру ове зоне, дозвољена је изградња и
пословног објекта.
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Пословне делатности које се могу дозволити су из домена трговине на мало,
угоститељства и услужне делатности, тј. оне делатности које својим радом не
угрожавају примарну функцију зоне - становање.
Вишепородични стамбено-пословни објекат може да се гради као: слободностојећи, у
непрекинутом низу и у прекинутом низу. Стамбено-пословни објекат породичног типа
може да се гради као: слободностојећи, двојни објекат и објекат у прекинутом низу.
Услови за образовање грађевинске парцеле
За изградњу вишепородичног стамбено-пословног објекта, у зависности од врсте,
услови за образовање грађевинске парцеле су следећи:
за
слободностојећи
вишепородични
стамбено-пословни
објекат
минимална ширина парцеле је 20,0 m,
за вишепородични стамбено-пословни објекат у непрекинутом низу
минимална ширина парцеле је 15,0 m,
за вишепородични стамбено-пословни објекат у прекинутом низу
дозвољена минимална ширина парцеле је 15,0 m,
за све врсте вишепородичних стамбених објеката грађевинска парцела је
минималне површине 600,0 m2.
Положај објеката на парцели
За вишепородичне стамбено-пословне објекте у непрекинутом и у прекинутом низу
грађевинска линија се поклапа са регулационом линијом.
Растојање грађевинске линије од регулационе линије за слободностојеће
вишепородичне стамбено-пословне објекте је од 0,0 m до 5,0 m; за све врсте са
гаражом у подземној или приземној етажи од 0,0 m до 10,0 m, с тим да се за објекте
код којих се регулациона и грађевинска линија поклапа, приступ подземној или
приземној гаражи мора остварити у оквиру сопствене парцеле (приступна рампа у
оквиру габарита објекта).
Предњом фасадом објекат се мора поставити на грађевинску линију.
Растојање основног габарита (без испада) вишепородичног стамбено-пословног објекта
и границе суседне грађевинске парцеле је:
за слободностојећи објекат је минимално 2,5 m,
за објекат у непрекинутом низу је 0,0 m,
за објекат у прекинутом низу је 4,0 m.
Код издавања услова за реконструкцију за изграђене објекте чије је растојање од
грађевинске парцеле мање од вредности датих у овом Плану не могу се на суседним
странама планирати отвори стамбених просторија.
Дозвољени индекс заузетости и индекс изграђености
Урбанистички показатељи
Густина насељености
Индекс заузетости
Индекс изграђености
% зеленила

Становање великиих густина
350-500 st/ha
макс 2,4
макс 70%
мин 20% за компактне блокове
мин 30% за отворене и
полуотворене блокове

Дозвољена спратност и висина објеката
Под овим видом становања подразумева се изградња стамбених објеката за становање
више породица (минимум 4 и више од 4 стамбене јединице), спратности до П+4+Пк
(приземље+четири етаже+поткровље). За остваривање садржаја пословања намењује
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се приземље. У делу зоне централних садржаја, зони великих густина до 500 st/ha,
дозвољава се, код постојећих вишепородичних објеката у зони "Центар 1" (Трг Цара
Лазара) доградња, спратност мах П+7+Пк (приземље+осам етажа). Вишепородични
стамбени објекти могу имати подрумске или сутеренске просторије, ако не постоје
сметње геотехничке и хидротехничке природе.
Међусобна удаљеност објеката
Међусобна удаљеност планираних вишепородичних стамбено-пословних објеката је:
међусобна удаљеност између слободностојећих објеката је минимално 5,0
m, а објеката у прекинутом низу је минимално 4,0 m тј. минимално половина
висине вишег објекта,
за изграђене објекте који су међусобно удаљени мање од 3,0 m при
издавању услова за реконструкцију не могу се на суседним странама предвиђати
отвори стамбених просторија,
удаљеност вишепородичног стамбено-пословног објекта од другог објекта
било које изградње је пола висине вишег објекта а минимално 4,0 m. Међусобна
удаљеност може да се смањи на четвртину висине вишег објекта с тим да се на
суседним странама не могу предвиђати отвори стамбених просторија и да та
међусобна удаљеност није мања од 4,0 m.
Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели
На грађевинској парцели у зони мешовитог становања дозвољена је изградња
помоћног објекта уз стамбени објекат - гаража, ограда и евентуално пословног објекта,
ако услови на парцели то дозвољавају.
на грађевинској парцели намењеној изградњи вишепородичног стамбенопословног објекта морају се обезбедити услови за изградњу помоћног објекта гаража са обезбеђивањем минимално гаражних места 1/2 броја у односу на број
станова планираних у главном објекту. Услови за изградњу помоћног објекта гаража не морају да се обезбеде ако се у оквиру сутеренске или приземне етаже
главног објекта обезбеђује просторија за гаражирање возила минимално 1/2 броја
у односу на број планираних станова;
изградња пословног објекта на грађевинској парцели намењеној
изградњи вишепородичног стамбеног или стамбено-пословног објекта се може
дозволити ако су обезбеђени просторни услови наведени у предходним ставкама уз
сагласност власника станова, односно пословног простора у оквиру главног
објекта.
Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила
У оквиру ове зоне за сваку грађевинску парцелу мора се обезбедити колско-пешачки
прилаз ширине 3,0 m.
За паркирање возила за сопствене потребе у оквиру грађевинске парцеле намењене
изградњи вишепородичног стамбено-пословног објекта мора се обезбедити паркинг простор
за паркирање возила по правилу - један стан једно паркинг место или на 70 m2 корисног
простора. Уколико се на самој парцели не може обезбедити одговарајући број паркинга
може се у уличном коридору планирати изградња паркинг простора, уколико се тиме не
ремети коришћење јавне површине, функционисање саобраћаја и услови окружења.
Заштита суседних објеката
Изградња вишепородичних објеката у низу - односно у прекинутом низу може се
дозволити уз услов да се не наруши граница парцеле до које се гради објекат. Стопе
темеља не могу прелазити границу суседне парцеле, осим уз сагласност власника или
корисника парцеле, односно уз сагласност органа управе надлежног за послове
урбанизма и стамбено-комуналне делатности.

23. фебруар 2015.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕОЧИН

Број 2 - Страна 121

Испади на објекту не могу прелазити грађевинску линију више од 1,2 m и то на делу
објекта вишем од 2,5 m. Ако је хоризонтална пројекција испада већа од 1,2 m онда се
она поставља на грађевинску линију.
Грађевински елементи на нивоу приземља могу прећи грађевинску линију (рачунајући
од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада) и то:
транспарентне браварске конзолне надстрешнице у зони приземне етаже
мање од 2,0 m по целој ширини објекта са висином изнад 2,5 m,
платнене надстрешнице са масивном браварском конструкцијом мање од
1,0 m од спољне ивице тротоара на висину изнад 2,5 m,
конзолне рекламе мање од 1,2 m на висини изнад 2,5 m.
Грађевински елементи као еркери, доксати, балкони, улазне надстрешнице без
стубова, на нивоу првог спрата могу да пређу грађевинску линију (рачунајући од
основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада) и то:
на делу објекта према предњем дворишту мање од 1,2 m, али укупна
површина грађевинских елемената не може прећи 50% уличне фасаде изнад
приземља,
на делу објекта према бочном дворишту претежно северне (односно
западне) оријентације мање од 0,6 m, али укупна површина грађевинских
елемената не може прећи 30% бочне фасаде изнад приземља,
на делу објекта према бочном дворишту претежно јужне (односно
источне) оријентације мање од 0,9 m, али укупна површина грађевинских
елемената не може прећи 30% бочне фасаде изнад приземља,
на делу објекта према задњем дворишту (најмањег растојања од стражње
линије суседне грађевинске парцеле од 5,0 m) мање од 1,2 m, али укупна
површина грађевинских елемената не може прећи 30% стражње фасаде изнад
приземља.
Отворене спољне степенице могу се постављати на предњи део објекта ако је
грађевинска линија увучена у односу на регулациону линију за 5,0 m и ако те
степенице савлађају висину од 0,9 m.
Степенице које савлађују висину вишу од 0,9 m улазе у основни габарит објекта.
Изградњом степеница до висине од 0,9 m не сме се ометати пролаз и друге функције
дворишта.
Грађевински елементи испод коте тротоара - подрумске етаже могу прећи грађевинску
(односно регулациону линију) рачунајући од основног габарита објекта до
хоризонталне пројекције испада и то:
стопе темеља и подрумски зидови мање од 0,15 m до дубине од 2,6 m
испод површине тротоара, а испод те дубине мање од 0,5 m,
шахтови подрумских просторија до нивоа коте тротоара мање од 1,0 m.
Вишеспратни слободностојећи стамбени објекат не може заклањати директно осунчање
другом објекту више од половине трајања директног осунчања.
Отварање отвора на просторијама за становање као и атељеима и пословним
просторијама на бочним фасадама може се дозволити ако је међусобан размак између
објеката (укупно са испадима) једнак или већи од 4,0 m. Ако је међусобни размак од
3,0 m до 4,0 m дозвољено је отварање отвора на просторијама нестамбене намене уз
услов да доња кота на коју се оставља отвор буде једнака или виша од 1,8 m.
Изградњом крова не сме се нарушити ваздушна линија суседне парцеле, а одводња
атмосферских падавина са кровних површина мора се решити у оквиру грађевинске
парцеле на којој се гради објекат.
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Архитектонско, односно естетско обликовање појединих елемената објекта
Фасаде објеката могу бити малтерисане у боји по жељи инвеститора, од фасадне опеке,
природног или вештачког камена итд.
Обавезна је израда косог крова са нагибом кровне конструкције од 20-35 0. Кровни
покривач у зависности од нагиба кровне конструкције.
Висина надзитка стамбене поткровне етаже износи највише 1,6 m рачунајући од коте
пода поткровне етаже до тачке прелома кровне висине, а одређује се према
конкретном случају.
Архитектонским облицима, употребљеним материјалима и бојама мора се тежити ка
успостављању јединствене естетски визуелне целине у оквиру грађевинске парцеле.
Услови за обнову и реконструкцију објеката
Обнова и реконструкција постојећих објеката може се дозволити под следећим условима:
замена постојећег објекта новим објектом може се дозволити у оквиру
услова датих овим Планом,
реконструкција постојећих објеката може се дозволити ако се извођењем
радова на објекту неће нарушити услови дати овим Планом,
ако грађевинска парцела својом изграђеношћу не задовољава услове из
овог Плана реконструкцијом се не може дозволити доградња постојећег објекта,
адаптација постојећих објеката се може дозволити у оквиру намена датих
овим Планом.

3.3. ЗОНА РАДНИХ САДРЖАЈА
Изградња објеката привредних делатности може се реализовати на основу услова из
овог Плана, тј. на основу услова из Плана детаљне регулације односно, услова из
Урбанистичког пројекта за оне делове насеља где је то прописано. За садржаје чија се
изградња у овом тренутку не може прецизно предвидети, а чији обим изградње или
технологија рада то буду захтевали, такође је неопходна израда Урбанистичког
пројекта који ће дефинисати урбанистичко решење и услове за изградњу објеката.
При пројектовању и грађењу објеката придржавати се одредби техничких прописа и
услова који конкретну област регулишу.
Врста и намена објеката
У оквиру грађевинске парцеле у радној зони дозвољена је изградња:
Главни објекти: пословни, производни, складишни објекти и у комбинацијама
(пословно-производни, пословно-складишни, производно-складишни или пословнопроизводно-складишни објекти). У зони радних садржаја није дозвољена изградња
стамбених објеката. Изузетно се може дозволити изградња једне стамбене јединице
у функцији пословања (стан за чувара или власника) у склопу пословног
(пословно-стамбеног) објекта.
Други објекти на парцели8: портирнице, чуварске и вагарске кућице, гараже, оставе
и магацини, силоси, надстрешнице и објекти за машине и возила, колске ваге,
санитарни пропусници, типске трафостанице, производни енергетски објекти
обновљивих извора енергије9, објекти за смештај електронске комуникационе
опреме, котларнице, водонепропусне бетонске септичке јаме (као прелазно решење
до прикључења на насељску канализациону мрежу), бунари, ограде и слично, као и
економски објекти, који задовољавају услове заштите животне средине.

8Други

објекти (помоћни, економски, инфраструктурни и сл.) су у функцији главног објекта и граде се ако на парцели
постоји главни објекат или се истовремено тражи грађевинска дозвола за главни објекат

9Производни енергетски објекти могу бити и главни објекти на парцели
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Пословне делатности које се могу дозволити у овој зони су све производне, пословне,
услужне и радне активности мањег или већег обима, укључујући и индустријске
производне погоне и капацитете, уз обезбеђене услове заштите животне средине.
Планира се изградња објеката намењених за производне погоне индустрије,
пољопривреде, мале привреде, трговине на велико и мало, изложбено-продајне салоне,
логистичке центре, складишта разнородних делатности (складишта за индустријску робу,
складишта за пољопривредну робу, складишта грађевинског материјала, хладњаче,
силоси и сл.), магацинске просторе и пратеће садржаје, сервисе и услуге, као и остале
делатности које могу осигурати прописане мере заштите животне средине.
Објекти се могу градити као слободностојећи, двојни или као објекти у (прекинутом
или непрекинутом) низу, а све у зависности од техничко-технолошког процеса
производње и прописаних услова заштите.
Услови за парцелацију, препарцелацију и формирање грађевинске парцеле
Величина парцеле у радној зони мора бити довољна да прими све садржаје који су
условљени конкретним технолошким процесом, као и пратеће садржаје уз
обезбеђивање дозвољеног индекса заузетости или индекса изграђености парцеле.
Површина грађевинске парцеле износи минимално 1000,0 m2, са ширином уличног
фронта од минимално 20,0 m. Ако је постојећа парцела мања од минимално дозвољене,
може се задржати постојећа парцелација, уз услов да су задовољени остали услови за
изградњу дати овим Планом. Максимална величина парцеле у зони радних садржаја
није лимитирана.
Положај објеката у односу на регулацију и у односу на границе парцеле
У зависности од одређеног технолошког процеса производње и пословања, у оквиру
радног комплекса објекти се постављају на грађевинску линију или се повлаче у дубину
парцеле. Грађевинска линија је увучена у односу на регулациону линију за мин. 5,0 m.
Изузетно, неки помоћни објекти који се налазе на улазу у радни комлекс (портирнице,
чуварске и вагарске кућице и сл.) предњом фасадом се могу поставити на регулациону
линију, односно градити на растојању мањем од 5,0 m од регулационе линије.
На грађевинској парцели објекти могу бити постављени као слободностојећи и као
објекти у (прекинутом или непрекинутом) низу, а све у зависности од техничкотехнолошког процеса производње и задовољавања прописаних услова заштите.
Организацију дворишта радног комплекса треба усмерити ка северној, односно
западној страни. Са тим у вези, грађевинска линија од границе суседне парцеле са
источне (односно јужне) стране је повучена 5,0 m. Евентуално, дозвољена је
удаљеност на минимално 1,0 m, под условом да су задовољени услови противпожарне
заштите, тј. да међусобни размак између објеката на две суседне парцеле буде већи од
половине висине вишег објекта, али не мањи од 4,0 m.
Грађевинска линија од границе парцеле са западне (односно северне) стране је
увучена 10,0 m, а минимално 5,0 m, ако је на грађевинској парцели омогућен кружни
ток саобраћаја.
Двојни објекат и објекат у прекинутом низу (основни габарит без испада) се гради на
10,0 m од бочне границе парцеле, а минимално 5,0 m, ако је на грађевинској парцели
омогућен кружни ток саобраћаја.
Планиране радне комплексе формирати тако да се репрезентативни - пословни објекти
лоцирају до улице, а мање атрактивни - производни, складишни и помоћни објекти, у
дубину комплекса.
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Највећи дозвољени индекс заузетости или индекс изграђености парцеле
У зони радних садржаја испоштовати максимални индекс заузетости парцеле или
максимални индекс изграђености парцеле:
Индекс заузетости парцеле је максимално 70% (у индекс заузетости се
рачунају сви објекти и саобраћајно манипулативне површине на парцели, јер је
потребно обезбедити мин 30% за зелене површине.
Индекс изграђености парцеле је максимално 2,1.
У склопу парцеле обезбедити мин. 30% зелених површина.
Производни енергетки објекти могу одступати од горе дефинисаних услова.
Највећа дозвољена спратност или висина објеката
У зони радних садржаја испоштовати максималну дозвољену спратност или максималну
висину објеката, које за одређену намену објеката износе:
пословни објекат је спратности макс. П+2+Пк или укупне висине макс.
15,0 m;
производни и складишни објекат је спратности макс. П+1 или укупне
висине макс. 9,0 m, с тим да може бити и виши, ако то захтева технолошки процес
производње, односно складиштења;
помоћни објекат је макс. спратности П (приземље) или макс. висине 4,0
m.
Висина објекта - од нулте коте терене, тј. коте заштитног тротоара објекта до коте
слемена објекта.
За све врсте објеката дозвољена је изградња подрумске или сутеренске етаже, ако не
постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе.
Кота приземља објекта одређује се у односу на коту нивелете јавног или приступног
пута, односно према нултој коти објекта и то:
кота приземља нових објеката на равном терену не може бити нижа од
коте нивелете јавног или приступног пута,
кота приземља може бити највише 1,2 m виша од коте нивелете јавног
или приступног пута,
високо приземље подразумева део објекта над сутереном, кота пода је
макс. 2,2 m од планиране коте уличног тротоара.
Висина назитка поткровне етаже износи највише 1,6 m рачунајући од коте пода
поткровне етаже до тачке прелома кровне косине.
Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели
На једној грађевинској парцели може бити изграђено више од једног главног
(производног, пословног или складишног) објекта, са наменом дозвољеном по Плану, а
по правилима грађења овог Плана.
На свакој грађевинској парцели у објекту који је у функцији рада и пословања могућа
је изградња једне стамбене јединице за сопствене потребе.
На парцелама намењеним за рад и пословање могу се градити и помоћни објекти који
су у функцији главног објекта.
Објекти могу да се граде као слободностојећи и у низу (у оквиру парцеле). Међусобна
удаљеност два слободностојећа објекта је минимално половина висине вишег објекта, с
тим да међусобни размак не може бити мањи од 4,0 m.
Изградња објеката у низу, када је међусобна удаљеност два објекта 0,0 m, тј. само за
ширину дилатације, може се дозволити ако то технолошки процес производње захтева
и ако су задовољени услови противпожарне заштите.
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Пословни, економски и помоћни објекат могу да се граде на међусобном размаку од
0 m, ако су задовољени санитарни, противпожарни и други технички услови, односно
међусобни размак не може бити мањи од 4,0 m, ако пословни објекат има отворе са те
стране, тј. међусобни размак не може бити мањи од половине висине вишег објекта.
Удаљеност силоса од других објеката не може бити мања од половине висине силоса.
Трафостанице за сопствене потребе градити као зидане или монтажно-бетонске, за рад
на 20 кV напонском нивоу. Минимална површина за изградњу трафостанице треба да
буде 5,8 m Х 6,3 m, а минимална удаљеност од других објеката је 3,0 m. Трафостаница
се може градити/инсталирати и у оквиру других објеката, уз задовољење услова
противпожарне заштите. Средњенапонску 20 кV и нисконапонску мрежу градити
подземно, по условима грађења подземне електроенергетске мреже. Сагласност за
прикључење на јавну дистрибутивну мрежу затражити од надлежног предузећа.
У функцији производних енергетских објеката могу се градити следећи садржаји:
производни објекти, који производе енергију (топлотну, електричну и др.), соларни
колектори, трансформаторска и разводна постројења, пословни објекти, као и
средњенапонски и нисконапонски подземни водови. Комплекс енергетског објекта мора
бити опремљен неопходном саобраћајном, водном, енергетском и електронском
комуникационом инфраструктуром. Соларни панели се могу постављати на објекте,
стубове или на тло преко носача. Електроенергетску мрежу и осталу неопходну
инфраструктуру у функцији производног енергетског објекта треба каблирати.
Објекти за смештај електронских комуникационих уређаја мобилне комуникационе
мреже и опреме за РТВ и КДС, мобилних централа, базних радио станица, радио
релејних станица, као и антене и антенски носачи могу се поставити у зони радних
садржаја, у оквиру објекта (у и на објекту) или у оквиру комплекса/парцеле
појединачних корисника, по могућности на ободу насеља.
Објекат за смештај електронске комуникационе и РТВ опреме може бити зидани или
монтажни, а комплекс са електронском комуникационом опремом и антенски стуб
морају бити ограђени. Минимална површина за комплекс РБС треба да буде
10,0x10,0 m. У комплекс се поставља антенски стуб са антенама, а на тлу се
постављају контејнери базних станица. До комплекса за смештај мобилне
комуникационе опреме и антенских стубова са антенама треба обезбедити приступни
пут мин. ширине 3,0 m. Напајање електричном енергијом вршиће се из нисконапонске
мреже 0,4 кV, а слободна површина комплекса се мора озеленити. Aнтене се могу
поставити и на постојеће више објекте (кров зграде).
Висина антенског стуба на који се постављају антене, биће одређена по конкретним
захтевима (предузећа за телекомуникације или другог имаоца система електронског
комуникационог уређаја), а исти у зависности од релевантних фактора (конфигурација
тла, место емисионих антена и пријемних антена, постизање слободног РР коридора)
може достизати висину и преко 50,0 m. Најмања удаљеност антенског стуба од осталих
објеката треба да буде једнака висини стуба.
Радни комплекси могу се ограђивати пуном (зиданом), транспарентом или
комбинованом оградом, максималне висине до 2,2 m. Улична ограда и ограда на углу
морају бити транспарентне или комбинација зидане и транспарентне ограде.
Транспарентна ограда се поставља на подзид висине максимално 0,2 m, а код
комбинације, зидани део ограде не може бити виши од 0,9 m.
Ограда, стубови ограде и капије морају бити на грађевинској парцели која се ограђује.
Капије и врата на уличној огради не могу се отварати ван регулационе линије.
Дозвољено је међусобно преграђивање појединих функционалних целина у оквиру
грађевинске парцеле, уз услов да висина те ограде не може бити већа од висине спољне
ограде и да су обезбеђени проточност саобраћаја и услови противпожарне заштите.
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Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила
Приступ парцели, по правилу, треба да је решен са јавног пута - улице, а изузетно
преко приватног пролаза (са правом проласка).
За сваку грађевинску парцелу у оквиру ове зоне мора се обезбедити колски и пешачки
прилаз. Колски прилаз парцели је минималне ширине 3,5 m са минималним
унутрашњим радијусом кривине од 7,0 m. Пешачки прилаз парцели је минималне
ширине 1,0 m.
Интерне саобраћајнице и саобраћајно-манипулативне површине унутар радних
комплекса извести са различитим ширинама (у зависности од делатности, технолошког
процеса, врсте очекиваних возила и расположивог простора) и свим потребним
елементима за комфорно кретање.
У оквиру грађевинске парцеле ширина пешачке стазе је мин. 1,0 m, а ширина колске
саобраћајнице мин. 3,5 m, са унутрашњим радијусом кривине мин. 5,0 m, односно
мин. 7,0 m, тамо где се обезбеђује проточност саобраћаја ради противпожарне
заштите. Коловозну конструкцију интерних саобраћајница и платоа у оквиру радних
комплекса треба димензионисати у зависности од врсте возила која се очекују, а
препорука је за средње тешки саобраћај.
У оквиру грађевинске парцеле саобраћајне површине могу да се граде под следећим
условима:
минимална ширина саобраћајнице је 3,5 m са унутрашњим радијусом
кривине 5,0 m, односно 7,0 m тамо где се обезбеђује проточност саобраћаја
због противпожарних услова
за паркирање возила за сопствене потребе у оквиру грађевинске парцеле
мора се обезбедити паркинг простор (за путничко возило мин. 2,5х5,0 m, за теретно
возило минимално 3,0х6,0 m, односно у зависности од величине теретног возила).
Оквирно се рачуна једно паркинг место на 70 m2 пословног простора, али се за
конкретне локације и радне садржаје паркинзи димензионишу у зависности од
изабраног система паркирања, врсте и величине очекиваних возила, претпостављеног
броја корисника и расположивог простора, као и у складу са важећим прописима који
одређену делатност уређују.
Паркинзи за бицикле се изводе по потреби, са обезбеђивањем засебне површине мин.
0,6 m2 по бициклу.
Архитектонско и естетско обликовање појединих елемената објеката
Објекти могу бити грађени од сваког чврстог материјала, који је у употреби, на
традиционалан (зидани објекти) или савременији начин (од префабрикованих
елемената, укључујући и готове монтажне хале). При обликовању објеката тежити ка
савременом архитектонском изразу, који задовољава критеријуме функционалности и
естетског изгледа.
Ускладити архитектонски израз свих објеката на парцели, а слободне површине
парковски озеленити. Испред главне фасаде објеката (према јавној површини) могуће
је постављати јарболе и рекламне тотеме у оквиру зелене или поплочане површине,
тако да не ометају саобраћај, а висине макс. 10,0 m. За постављање истих на јавној
површини потребна је посебна дозвола надлежних служби Општине.
Сви објекти морају бити изграђени у складу са важећом законском регулативом, која
уређује конкретну област/делатност, а избор материјала вршити имајући у виду
специфичну намену објекта/простора и са становишта коришћења, одржавања и
обезбеђивања санитарно-хигијенских услова.
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Избором материјала водити рачуна о њиховој отпорности са аспекта техничке и
противпожарне заштите. Уз објекте повећаног ризика од пожара морају се
испројектовати и извести приступни пут, окретница и плато за кретање ватрогасног
возила и извођење интервенција.
При пројектовању и изградњи радних комплекса поштовати важеће прописе за
громобран, електричну мрежу, огњишта, димњаке, танкове и погоне са лако запаљивим
материјалима. Запаљиви материјал не може се сместити на простору који није удаљен
најмање 6,0 m од објекта или дела објекта у ком бораве или се дуже задржавају људи,
уколико то техничким прописима није другачије одређено.
У објектима и просторијама у којима се ускладиштава и држи запаљиви и други
материјал (сировине, готови производи, амбалажа и др.) морају се обезбедити
слободни пролази и прилази справама и уређајима за гашење пожара. Код објеката и
просторија угрожених експлозивом предвидети довољно прозорских површина, уз то
лаке преградне зидове и лак кровни покривач.
Остали услови (за испаде на објекту, отворене спољне степенице и друге грађевинске
елементе објекта) су исти као у оквиру зоне становања.
Заштита суседних објеката
Изградњом објеката и планираном делатношћу у оквиру парцеле не сме се нарушити
животна средина, нити на било који начин угрозити објекти на суседним парцелама и
њихово нормално функционисање.
Стопе темеља не могу прелазити границу суседне парцеле, осим уз сагласност
власника или корисника парцеле.
Ако се поставља на заједничку међу (границу парцеле) не може се објектом или делом
објекта угрозити ваздушни простор суседа преко међе (решење може бити калкански
зид, двоводни или четвороводни кров са атиком и лежећим олуком или једноводни кров
са падом у сопствено двориште).
На зиду који је лоциран на заједничкој међи не могу се постављати отвори према
суседној парцели, изузев отвора који су искључиво у функцији вентилационог отвора
или осветљења, висине парапета од мин. 1,8 m, а површине до макс. 0,8 m².
Испади на објекту не могу прелазити грађевинску линију више од 1,2 m и то на делу
објекта вишем од 2,5 m. Ако је хоризонтална пројекција испада већа од 1,2 онда се она
поставља на грађевинску линију.
Грађевински елементи на нивоу приземља према регулационој линији, могу прећи
грађевинску линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне
пројекције испада) и то:
транспарентне браварске конзолне надстрешнице у зони приземне етаже
мање од 2,0 m по целој ширини објекта с висином изнад 2,5 m,
платнене надстрешнице са масивном браварском конструкцијом мање од
1,0 m од спољне ивице тротоара на висину изнад 2,5 m,
конзолне рекламе мање од 1,2 m на висини изнад 2,5 m.
Изградњом крова не сме се нарушити ваздушна линија суседне парцеле, а одводња
атмосферских падавина са кровних површина мора се решити у оквиру грађевинске
парцеле на којој се гради објекат. Површинске воде са једне грађевинске парцеле не
могу се усмеравати према другој парцели. Површинске воде са парцеле одводити
слободним падом, према риголама, односно према улици.
На свакој грађевинској парцели мора се обезбедити минимално 30% зелених површина,
које треба одговарајуће хортикултурно уредити. Уз границе парцеле где нису изграђени
објекти формирати ободне зелене површине, које ће имати функцију изолације самог
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комплекса од околних суседних парцела. Овај зелени тампон (четинарско и листопадно
дрвеће и шибље) умањио би буку и задржао издувне гасове и прашину. У склопу радних
комплекса који се граниче са парцелама и зонама друге намене, у контактном делу,
треба формирати заштитни зелени појас минималне ширине 10,0 m.
Избор биљних врста одређује се према карактеристикама производње, карактеру и
концентрацији штетних материја, а такође њиховим еколошким, функционалним и
декоративним својствима. Зеленилом треба да се обезбеди изолација админстративних
објеката од производних (складишних) објеката, изолација пешачких токова као и
заштита паркинг простора од утицаја сунца.
Услови за обнову и реконструкцију објеката
Обнова и реконструкција постојећих објеката може се дозволити под следећим условима:
замена постојећег објекта новим објектом може се дозволити у оквиру
услова датих овим Планом,
реконструкција постојећих објеката може се дозволити ако се извођењем
радова на објекту неће нарушити услови дати овим Планом,
ако грађевинска парцела својом изграђеношћу не задовољава услове из
овог Плана реконструкцијом се не може дозволити доградња постојећег објекта.

3.4. ЗОНА СПОРТА, РЕКРЕАЦИЈЕ И ТУРИЗМА
Изградња и уређење планираних зона спорта и рекреације може се вршити само на
основу Планом предвиђене урбанистичке документације (Планови детаљне регулације,
Урбанистички пројекти - уколико се задржава постојећа регулација) уз поштовање
следећих услова:
све слободне површине у склопу зона спорта и рекреације треба да буду
парковски озелењене и уређене, а учешће озелењених површина у комплексима
намењеним спорту и рекреацији треба да буде мин. 40 %,
грађевински објекти могу имати спратност П+1+Пк (приземље+једна
етажа+ поткровље) а степен изграђености до 20 %,
сви комплекси намењени спорту и рекреацији морају бити одговарајуће
комунално опремљени.
Врста и намена објеката
Главни објекти: објекти намењени за спорт и рекреацију (отворени и затворени
спортско-рекреативни терени и објекти), туристички и угоститељски објекти (за
пружање услуге пића, исхране и, евентуално, смештаја), пословни објекти
(продавнице, агенције, салони и други услужни садржаји компатибилне намене) и у
комбинацијама.
Други објекти на парцели (у функцији главног објекта): гараже, оставе, гардеробе и
свлачионице, купатила и тоалети, трибине и надстрешнице, водонепропусне бетонске
септичке јаме (као прелазно решење до прикључења на несељску канализациону
мрежу), бунари, ограде, трафо станице и сл.
Пословне делатности које се могу дозволити у овој зони су из области: спорта и
рекреације, трговине на мало, угоститељства и услужних делатности, које су
компатибилне спорту, рекреацији и туризму и не нарушавају животну средину. Трговине
на велико, производне и складишне делатности у оквиру ове зоне нису дозвољени.
Врста објеката: објекти могу бити слободностојећи и објекти у прекинутом низу.
Услови за парцелацију, препарцелацију и формирање грађевинске парцеле
Величина парцеле у зони спорта, рекреације и туризма мора бити довољна да прими све
планиране садржаје основне намене, као и пратеће садржаје, у склопу једне функционалне
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целине, уз обезбеђење дозвољеног индекса заузетости или индекса изграђености, при
чему поједини комплекси могу бити на једној или више грађевинских парцела.
Површина грађевинске парцеле износи минимално 500 m2, са ширином уличног фронта
од минимално 10,0 m. Максимална величина парцеле у овој зони није лимитирана.
Положај објеката у односу на регулацију и у односу на границе парцеле
Објекти се граде до грађевинске линије или унутар површине ограничене
грађевинским линијама. Предња грађевинска линија је увучена у односу на
регулациону линију улице за мин. 5,0 m, с тим да изузетно, за портирнице, продавнице
и сличне објекте, ово растојање може бити и мање, односно грађевинска линија се
може поклопити са регулационом.
Грађевинска линија у односу на остале границе парцеле са суседима је увучена за
мин. 3,0 m. Изузетно, и уз сагласност суседа, ово растојање може бити и мање,
односно објекат се може поставити на заједничку међу (до границе парцеле), под
условом да међусобни размак између објеката на две суседне парцеле буде већи од
половине висине вишег објекта и да су задовољени услови противпожарне заштите.
Највећи дозвољени индекс заузетости или индекс изграђености парцеле
У овој зони треба испоштовати максимални индекс заузетости парцеле или максимални
индекс изграђености парцеле:
Индекс заузетости парцеле је максимално 40%.
Индекс изграђености парцеле је максимално 1,0.
У склопу парцеле обезбедити мин. 40% зелених површина.
У индекс заузетости се не рачунају отворени спортски терени и отворени
базени/језера за пецање.
У зелене површине се рачунају и отворени травнати спортски терени.
Највећа дозвољена спратност или висина објеката
За објекте у овој зони испоштовати максималну дозвољену спратност или максималну
висину објеката, које за одређену намену објеката износе:
Објекти у функцији спорта и рекреације су спратности макс. П+1 или
укупне висине макс. 9,0 m, с тим да могу бити и виши, ако то изискују
функционални захтеви (спортска сала, базен и сл.), али не виши од 12,0 m;
Угоститељски, услужни и пословни објекти су спратности макс. П+1+Пк
или укупне висине макс. 12,0 m;
Помоћни објекти су макс. спратности П (приземље) или макс. висине 6,0
m.
Висина објекта од нулте коте терена, тј. коте заштитног тротоара објекта до коте
слемена објекта.
За све врсте објеката дозвољена је изградња подрумске или сутеренске етаже, ако не
постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе.
Кота приземља објекта одређује се у односу на коту нивелете јавног или приступног
пута, односно према нултој коти објекта и то:
Кота приземља нових објеката на равном терену не може бити нижа од
коте нивелете јавног или приступног пута;
Кота приземља може бити највише 1,2 m виша од коте нивелете јавног
или приступног пута.
Висина назитка поткровне етаже износи највише 1,6 m рачунајући од коте пода
поткровне етаже до тачке прелома кровне косине.
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Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели
На истој грађевинској парцели може бити изграђено више од једног објекта за спорт и
рекреацију, угоститељске, услужне и друге компатибилне делатности, са одређеном
наменом и по правилима грађења из овог Плана.
Такође, се могу градити помоћни и инфраструктурни објекти, који су у функцији
главног/главних објеката.
Објекти (у оквиру парцеле) могу да се граде као слободностојећи и у прекинутом низу,
у зависности од функционалних захтева и задовољавања прописаних услова заштите.
Међусобна удаљеност два слободностојећа објекта и објеката у прекинутом низу је
минимално половина висине вишег објекта, с тим да међусобни размак не може бити
мањи од 4,0 m.
Бетонске водонепропусне септичке јаме (као прелазно решење до изградње јавне
канализационе мреже, односно прикључења на исту), треба лоцирати на парцели,
удаљене минимално 3,0 m од свих објеката и граница парцеле.
Трафостанице за сопствене потребе градити као монтажно-бетонске, зидане или
узидане, за рад на 20 кV напонском нивоу. Минимална површина за изградњу
трафостанице треба да буде 5,0х6,0 m, а минимална удаљеност од других објеката је
3,0 m. Сагласност за прикључење на јавну дистрибутивну мрежу затражити од
надлежног предузећа.
Објекти за смештај електронских комуникационих уређаја мобилне комуникационе
мреже и опреме за РТВ и КДС, мобилних централа и базних радио станица, могу се
поставити у зони спорта, рекреације и туризма, у оквиру главних објеката (у или на
објекту), у складу са условима надлежног предузећа.
Парцеле, односно комплекси, се могу ограђивати пуном (зиданом), живом зеленом,
транспарентном или комбинованом оградом, максималне висине до 2,0 m, с тим да
ограде на регулационој линији могу бити искључиво транспарентне или комбинација
пуне и транспарентне ограде. Транспарентна ограда се поставља на подзид висине
максимално 0,2 m, а код комбинације, пуни део ограде не може бити виши од 0,9 m.
Ограда, стубови ограде и капије морају бити на грађевинској парцели која се ограђује
или на граници парцеле у договору са суседима. Врата и капије на уличној огради не
могу се отварати ван регулационе линије.
Дозвољено је преграђивање функционалних целина у оквиру грађевинске парцеле или
комплекса, уз услов да висина те ограде не може бити већа од висине спољне ограде и
да су обезбеђени проточност саобраћаја и услови противпожарне заштите.
Такође, дозвољено је и засебно ограђивање спортских терена заштитном
транспаретном оградом, уколико то захтева врста спортских активности, које се на
њима одвијају, у складу са нормативима за конкретни спорт.
Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила
Приступ свакој грађевинској парцели мора бити решен са јавног пута - улице. За сваку
грађевинску парцелу у оквиру ове зоне мора се обезбедити колски и пешачки прилаз.
Колски прилаз парцели је минималне ширине 3,0 m са минималним унутрашњим
радијусом кривине од 7,0 m. Пешачки прилаз парцели је минималне ширине 1,2 m.
Интерне саобраћајнице, саобраћајно-манипулативне и пешачке површине унутар
парцела/комплекса извести у зависности од функције, врсте очекиваних возила и
расположивог простора и са свим потребним елементима за комфорно кретање.
У оквиру грађевинске парцеле ширина пешачке стазе је мин. 1,0 m, а ширина колске
саобраћајнице мин. 3,0 m, са унутрашњим радијусом кривине мин. 5,0 m, односно мин.
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7,0 m, тамо где се обезбеђује проточност саобраћаја ради противпожарне заштите.
Коловозну конструкцију интерних саобраћајница и платоа димензионисати у
зависности од врсте возила која се очекују.
За паркирање возила за сопствене потребе (за запослене, госте и посетиоце) мора се,
у складу са потребама, обезбедити одговарајући паркинг простор за путничка и
евентуално друга очекивана возила у оквиру сопствене парцеле/комплекса. Уколико се
паркирање не може у потпуности решити на припадајућој парцели, може се у уличном
коридору, у ширини парцеле, одобрити изградња паркинг простора, уколико се тиме не
ремете коришћење јавне површине, функционисање саобраћаја и услови окружења.
Оквирно се рачуна једно паркинг место на 70 m2 пословног простора, односно једно
паркинг место на 100 m2 корисног простора за трговине на мало, за угоститељски
објекат једно паркинг место на користан простор за 8 столица, односно једно паркинг
место на користан простор за 10 кревета, а за спортски објекат (халу) једно паркинг
место на користан простор за 40 гледалаца, али се за конкретне случајеве паркинзи
димензионишу у зависности од изабраног система паркирања, врсте и величине
очекиваних возила, претпостављеног броја корисника и расположивог простора, као и
у складу са важећим прописима, који уређују конкретни спортско-рекреативни,
угоститељско-туристички или пословни садржај.
Величина једног паркинг места за путничко возило је мин. 2,5х5,0 m, а за аутобус
мин. 3,5х10,0 m. Паркинге за бицикле изводити по потреби, са обезбеђивањем засебне
површине мин. 1,0 m2 по бициклу.
Архитектонско и естетско обликовање појединих елемената објеката
Објекти могу бити грађени од сваког чврстог материјала, који је у употреби, на
традиционалан начин (зидани објекти) или савремнији начин (од префабрикованих
елемената). При обликовању објеката тежити ка савременом архитектонском изразу,
који задовољава критеријуме функционалности и естетског изгледа, при чему треба
успоставити хармоничан однос са објектима у окружењу.
Фасаде објеката могу бити слободно третиране, али у погледу архитетонског
обликовања, као и при избору боја и материјала, пожељно је да сви објекти у овој
зони, а обавезно сви објекти у склопу појединих просторних и функционалних целина,
буду међусобно усаглашени, тако да са објектима у окружењу и уз одговарајуће
партерно решење (поплочавање, озелењавање и урбани мобилијар) чине привлачну,
атрактивну и хармоничну целину.
Обавезна је израда косог крова, а кровови могу бити једноводни, двоводни и кровови
са више кровних равни. Врсту кровне конструкције и нагиб крова треба ускладити са
врстом кровног покривача.
Сви објекти морају бити изграђени у складу са важећом законском регулативом, која
уређује конкретну област/садржај, а избор материјала вршити имајући у виду
конкретну намену објекта, уз обезбеђивање техничких, санитарно-хигијенских и
противпожарних услова.
Испред главне фасаде објеката (према јавној површини) могуће је постављати јарболе
и рекламне тотеме у оквиру зелене или поплочане површине, тако да не ометају
саобраћај, а висине макс. 10,0 m. За постављање истих на јавној површини потребна је
посебна дозвола надлежних служби Општине.
Остали услови (за испаде на објекту, отворене спољне степенице и друге грађевинске
елементе објекта) су исти као у оквиру зоне становања.
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Заштита суседних објеката
Изградњом објеката и планираном делатношћу у оквиру парцеле не сме се нарушити
животна средина, нити на било који начин угрозити објекти на суседним парцелама и
њихово нормално функционисање.
Стопе темеља не могу прелазити границу суседне парцеле, осим уз сагласност
власника или корисника парцеле.
Ако се поставља на заједничку међу (границу парцеле) не може се објектом или делом
објекта угрозити ваздушни простор суседа преко међе (решење може бити калкански
зид, двоводни или четвороводни кров са атиком и лежећим олуком или једноводни кров
са падом у сопствено двориште).
Одводња атмосферских падавина са кровних површина мора се решити у оквиру
грађевинске парцеле на којој се гради објекат.
На зиду који је лоциран на заједничкој међи не могу се постављати отвори према
суседној парцели, изузев фиксних отвора – светларника и отвора који су искључиво у
функцији вентилационог отвора и осветљења помоћних просторија, висине парапета од
мин. 1,8 m, а површине до макс. 0,8 m².
Изградњом крова не сме се нарушити ваздушна линија суседне парцеле, а одводња
атмосферских падавина са кровних површина мора се решити у оквиру грађевинске
парцеле на којој се гради објекат.
Површинске воде са једне грађевинске парцеле не могу се усмеравати према другој
парцели. Површинске воде са парцеле одводити слободним падом, према риголама,
односно према улици.
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